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Abbreviation 

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  
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Declaration of Experts contributing to the EIA 

Declaration by experts contributing to the EIA report for New Rough Stone and Gravel Quarry (minor 

mineral) mining project of Thiru. M. Duraipandian over an extent of 2.19.0 Ha is situated at Survey. 

No. 220/2 & 220/3 Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu State. 

I, hereby certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the above 

EIA. 

 

 

Project New Rough Stone and Gravel Quarry - 2.19.0 Ha 

Type & Category 1 (a) Mining of Minerals 

Project Proponent Thiru. M. Duraipandian 

Environment 

Consultant with their 

Accreditation Status 

M/s. Eco Tech Labs Pvt. Ltd., 

QCI Accreditated 

 

NABET Certificate No. NABET/ EIA/2124/ SA 0147 

EIA Coordinator 

Name 

 

Signature 

 

 

 

 

Period of Involvement  

Dr. A. Dhamodharan (Mining of Minerals) 

                                                                                           

                                                                 

February to April 2021 

Contact Information M/s. Eco Tech Labs Pvt. Ltd. 

No. 48, 2nd Main Road,  

Ram Nagar South Extension  

Pallikaranai, Chennai - 600 100 

Mobile: +91 9789906200  

E-mail: dhamo@ecotechlabs.in 
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     Functional Area Experts 

The basic fact division that environment and laboratory are accredited by NABL and Ministry of 

Environment and Forests, India and by other international bodies, stand testimony to its emphasis. 

S. 

No. 

Functional 

areas 

Name of the 

expert/s 

Involvement 

(Period and task) 

Signature 

and date 

1 AP Mrs. K. Vijayalakshmi  Selection of Baseline 

Monitoring stations based on 

the wind direction, 

Interpretation of Baseline data 

by comparing it with standards 

prescribed by CPCB against the 

type of area. Identification of 

sources of air pollution and 

suggesting mitigation 

measures to minimize impact. 

 

 

2 WP Dr. A. Dhamodharan Selection of baseline 

Monitoring Locations for 

Ground water analysis and also 

identifying nearest surface to 

be studied, Preparing water 

balance for the project based on 

the anticipated occupancy load. 

Interpretation of baseline data 

collected, Identification of 

impacts based on the baseline. 

study conducted and also to the 

ground water and nearby 
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3 SHW Dr. A. Dhamodharan Identification of nature of solid 

waste generated, 

Categorization of the generated 

waste and estimating the 

quantity of waste to be 

generated based on the per 

capita basis. Identification of 

impacts of SHW on 

Environment, Suggesting 

suitable mitigation measures 

by recommending appropriate 

disposal method for each 

category of waste generated. 

 

4 SE Mr. S. Pandian Primary data collection through 

the census questionnaire, 

Secondary data interpretation 

from authenticated sources, 

Impact assessment & proposing 

suitable mitigation plan. CSR 

budget allocation. 
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5 EB Dr. A. Dhamodharan Primary data collection through 

field survey and sheet 

observation for ecology and 

biodiversity, Secondary 

Collection through various 

authenticated sources, 

Prediction of anticipated 

impacts and suggesting 

appropriate mitigation 

measures.  

 

6 HG Dr. T. P. Natesan Field survey for assessing 

regional and local geology, 

aquifer distribution, water 

resource evaluation, change in 

ground water level throughout 

the year. Determination of 

groundwater use pattern, 

development of rainwater 

harvesting program, estimation 

of ground water direction. 

 

7 GEO Dr. T. P. Natesan Field survey for assessing 

regional and local geology, 

aquifer distribution. 

Determination of groundwater 

use pattern, development of 

rainwater harvesting program. 
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8 SC Dr. A. Dhamodharan Interpretation of baseline report, 

Identification of possible 

impacts on soil, prediction of 

soil conservation and 

suggesting suitable mitigation 

measures. 

 

9 AQ Mrs. K. Vijayalakshmi Collection of Meteorological 

data for the baseline study 

period, Plotting wind rose 

diagram and thereby selecting 

the monitoring locations based 

on the wind pattern, estimation   

of sources of air emissions and 

air quality modeling is done. 

Interpretation of the results 

obtained, Identification of the 

impacts and suggesting suitable 

mitigation measures. 

 

10 N/V Mrs. Neha Singh Selection of monitoring 

locations, Interpretation of 

baseline report, Prediction of 

impacts due to noise pollution 

and suggestion of appropriate 

mitigation measures. 

 

11 LU Dr. T. P. Natesan Preparation of land use, land 

cover maps for the study area 

using satellite imagery. 
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Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person 

     I, Dr. A. Dhamodharan, hereby confirm that the above mentioned experts prepared the EIA report of 

mining project at Survey number. Survey. No. 220/2 & 220/3 Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, 

Virudhunagar District, Tamil Nadu State.  

     I also confirm that the consultant organization shall be fully accountable for any misleading 

information mentioned in this statement. 

Signature:     

 

 Name:  Dr.A.Dhamodharan 

 Designation: Managing Director 

 Name of the EIA consultant organization: M/s. Eco Tech Labs Private Limited 

 NABET Certificate No: NABET/ EIA/2124/ SA 0147 
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RH Mr. Pinaki Dasgupta Identification of the risk and 

Interpreting consequence 

contours. 

Suggesting risk mitigation 

measures. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

1. Project Background: 

The Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.19.0 Ha, Own Patta land in SF.No. 220/2 

& 220/3 of Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. The category of the 

project is B1 (cluster), the lease area exhibits plain terrain and gentle slope towards south and 

covered by brownish red sand soil followed by weathered rock formation and massive charnockite 

rock formation  

 

The quarry operation is proposed to carry out with conventional open cast mechanized mining 

with 5.0 meter vertical bench with a bench width of 5.0 meter. The Quarry operation involves 

shallow jack hammer drilling, slurry blasting, loading and transportation. 

 

The quarry operation is proposed up to depth for 37m below ground level. The Total Geological 

reserve is about 4,65,413 m3 of Rough stone and 508 m3 of Gravel up to a depth of 37.0m(Max). 

The Mineable Reserves is 2,30,562 m3 of Rough Stone and 36 m3 of Gravel up-to the depth of 37.0 

meters. Production Schedule is proposed production of 2,30,562 m3 of Rough Stone and 36 m3 of 

Gravel for the period of five years. 

 

The fresh Mining Plan was approved by The Assistant Director, Dept. of Geology & Mining, 

Virudhunagar vide Roc No: KV1/178/2019 dated 20.11.2021. The project area does not fall in 

Hill Area Conservation Authority region. There is no interstate boundary, CRZ zone, Western 

Ghats, notified Bird sanctuaries, wildlife sanctuaries as per Wildlife protection Act 1972, within 

the radius of 15Km. 

 

2. Nature & Size of the Project  

The New Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.19.0 Hectares land is located 

Aladipatti Village of Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District.  

                  Mineral intends to quarry : Rough stone and Gravel 



Project  New Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru. M. Duraipandian Draft EIA  
Report Project Proponent Thiru. M. Duraipandian 

Project Location Aladipattti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

16 

 

                 District        : Virudhunagar 

                 Taluk         : Aruppukkottai 

                 Village    : Aladipatti  

                  S. F. Nos.  : 220/2 & 220/3 

                  Extent  : 2.19.0 Hectares  

Table 1: Brief Description of the Project 

S. No Particulars Details 

1 Latitude 9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

2 Longitude 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

3 Site Elevation above MSL 64 m from MSL 

4 Topography Plain terrain 

5 Land use of the site Own Patta land 

6 Extent of lease area 2.19.0 Ha 

7 Nearest highway SH 47 - Parthibanur – Kamuthi – Aruppukottai – 3.73 km, SW 

8 Nearest railway station Tiruchchuli Railway Station – 7.07 km, N 

9 Nearest airport Madurai International Airport – 42.16 km - NW 

10 Nearest town / city Aruppukkottai - 12.19 km - NW 

11 Rivers / Canal Gundar River – 4.69 km, NE 

12 Lake 

❖ Periya Kanmai – 5.57 km, SE 
❖ Neeravi Pond – 6.00 km, S 
❖ Puliyuran Lake – 8.55 km, NW 
❖ Thumbai Kulam – 11.39 km, NW 
❖ Temple Pond – 11.87 km, NW 
❖ Sengattoorani Pond – 12.17 km, NW 

❖ Periya Kanmai – 12.74 km, NW 
❖ Seva Kanmai – 13.16 km, NW 
❖ Tamaraikulam Oorani – 13.54 km, N 

13 Hills / valleys Nil in 15 km radius 

14 Archaeologically places Nil in 15 km radius 

15 
National parks / Wildlife 

Sanctuaries 
Nil in 15 Km radius 

16 
Reserved / Protected 

Forests 
Nil in 15 Km radius 

17 Seismicity 
Proposed Lease area come under Seismic zone-II (low risk 

area) 

18 Defense Installations Nil in 15 Km radius 
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3. Need for the Project 

❖ The mining activities as proposed are the backbone of all construction and infrastructure 

projects as the raw material for construction is available only from such mining. The Rough stone 

extracted will be transported to be Stone crusher of district Virudhunagar. 

❖ The raw Rough stone as well as the crushed material of stone is in high demand in real 

estate, construction projects as well as in building construction projects. 

❖ Rough stone is quarried for producing crusher aggregates to the nearby building contractors, 

road contractors and nearby villagers. 

❖ After quarrying the entire reserves mined out, the area will be used as water reservoir to have 

an artificial recharge to the nearby wells. 

❖ No damage to the land is caused, no reclamation or back filling is required. 

 

 

              

Figure 1: Location Map of the Project Site 

 



Project  New Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru. M. Duraipandian Draft EIA  
Report Project Proponent Thiru. M. Duraipandian 

Project Location Aladipattti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

18 

 

 

Figure 2: Google Image of the Project Site 

 

4. Charnockite 

Generally, the Charnockite is grey to greenish colored, coarse to medium grained, greasy nature with 

or without garnet. Because of the limited outcrops, the quarry sections are studied to infer the various 

interrelationships between the litho units. Charnockite is interbanded nature with crystalline carbonate 

rocks are observed in most of the quarry in the areas of Panaiyur, Sundakottai, Konganakurichi, 

Veppilaiseri, Erasinampatti. Weathering of the Charnockite on the surface gives a deceptive look of 

gneiss and in the quarry sections at depth the fresh charnockite is exposed, which are well 

exemplified in almost all the Charnockite quarry sections.  

 

     5. Geological Resources 
 

          The geological reserves have been calculated based on the cross-section method 
 
 

Table 2. Geological resources 
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GEOLOGICAL  RESERVES 

Section Bench L (m) W 

(m) 

D 

(m) 

Volume 

In m3 

Reserves 

in m3 @ 

95% 

Mine 

waste in 

m3 @ 5% 

Gravel   

in m3 

XY-AB I 8 13 2       208 

II 8 13 5 520 494 26   

III 8 27 5 1080 1026 54   

IV 8 27 5 1080 1026 54   

V 85 130 5 55250 52488 2762   

VI 85 130 5 55250 52488 2762   

VII 85 130 5 55250 52488 2762   

VIII 85 130 5 55250 52488 2762   

TOTAL 223680 212498 11182 208 

XY-CD I 6 25 2       300 

II 43 85 5 18275 17361 914   

III 43 85 5 18275 17361 914   

IV 43 85 5 18275 17361 914   

V 70 151 5 52850 50208 2642   

VI 70 151 5 52850 50208 2642   

VII 70 151 5 52850 50208 2642   

VIII 70 151 5 52850 50208 2642   

TOTAL 266225 252915 13310 300 

GRAND TOTAL 489905 465413 24492 508 

 

Table 3.  Year wise Production Plan 

YEARWISE DEVELOPMENT AND PRODUCTION RESERVES 

YEAR Section Bench L 

(m) 

W 

(m) 

D 

(m) 

Volume 

In m3 

Recoverable  

Reserve in 

m3 @ 95% 

Mine 

waste in 

m3 @ 5% 

Gravel       

in m3 

I-

YEAR 

XY-AB III 1 14 5 70 67 3   

IV 1 14 5 70 67 3   

XY-CD I 1 18 2       36 

II 36 76 5 13680 12996 684   

III 31 71 5 11005 10455 550   

IV 26 66 5 8580 8151 429   

TOTAL 33405 31736 1669 36 

II-
YEAR 

XY-AB V 72 110 5 39600 37620 1980   

XY-CD V 48 119 5 28560 27132 1428   

TOTAL 68160 64752 3408   
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III-
YEAR 

XY-AB VI 67 100 5 33500 31825 1675   

XY-CD VI 43 109 5 23435 22263 1172   

TOTAL 56935 54088 2847   

IV-
YEAR 

XY-AB VII 62 90 5 27900 26505 1395   

XY-CD VII 38 99 5 18810 17870 940   

TOTAL 46710 44375 2335   

V-
YEAR 

XY-AB VIII 57 80 5 22800 21660 1140   

XY-CD VIII 33 89 5 14685 13951 734   

TOTAL 37485 35611 1874   

GRAND TOTAL 242695 230562 12133 36 

 

      6. Mining 

      Opencast mining 

The quarry operation is proposed to carry out with conventional open cast semi mechanized mining 

with 5.0 meter vertical bench with a bench width of 5.0 meter. The Quarry operation involves shallow 

jack hammer drilling, slurry blasting, loading and transportation. 

     Process Description  

➢ The reserves and resource are arrived based upon the Geological investigation.  

➢ Removal of Topsoil by Excavators and directly Loaded into Tippers. 

➢ Removal of Rough Stone by Excavators by Drilling and Blasting. 

➢ Shallow Drilling with Jackhammer 25.5 mm Dia. 

➢ Minimum Blasting with Class 2 Explosives. 

➢ Loading of Rough Stone by Excavators into Tippers. 

      

    7. Water Requirement 

Total water requirement for the mining project is 1.81 KLD. Domestic water will be sourced from 

nearby Aladipatti Village and other water will be source from nearby road tankers supply. 

Table 4. Water Balance 

Purpose Quantity Source 
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Drinking Water 
 

0.81KLD 

Packaged Drinking water vendors available in 

Aladipatti which is about 0.42 Km Northwest of 

the area 

Green belt 0.5KLD Other domestic activities through road tankers 

supply 

Dust suppression 0.5KLD From road tankers supply 

Total 1.81 KLD 
 

 

 8. Manpower 

Total manpower required for the project is approximately 18 persons. Workers will be from nearby 

villages. 

Table 5. Man Power 

 

S.No. Name of the Employment No. of Employees 

1. Skilled 

 Operator  2 No. 

 Mechanic 1 No. 

 Blaster/Mat 1 No. 

2. Semi – skilled 

 Driver 2 Nos 

3. Unskilled 

 Musdoor / Labors 7 Nos 

 Cleaners 2 Nos 

 Office Boy 1 No 

4. Management & Supervisory Staff 2 No 

                        Total              18 Nos 

 

       No child less than 18 years will be entertained during quarrying operations. 
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           9. Solid Waste Management 

             Table. 6 Solid Waste Management 

 S. No Type Quantity Disposal Method  

 

 

 

 

1 Organic 3.24 kg/day Municipal bin including food 

waste 

2   Inorganic 4.86 kg/day TNPCB authorized recyclers 

                             As per CPCB guidelines: MSW per capita/day =0.45 kg/day 

 

Table. 7 500m Radius Cluster Mine 

 

S. 

No. 

Name of the lessee / 

Permit Holder 

Village & 

Taluk 
S. F. No. Extent Lease Period 

I) Existing other quarries: 

1. Thiru.M.Saravanaganesan Aladipatti & 

Aruppukkottai 

210 3.18.5 04.01.2019 to 

03.01.2024 

II) Abandoned Quarry: 

1. P.Packiamuthu Aladipatti & 

Aruppukkottai 

221/4,5,7 0.68.5 09.10.2010 to 

28.10.2015 

III) Present Proposed Quarry: 

1. Thiru. M.Duraipandian Aladipatti & 

Aruppukkottai 

220/2, 220/3 2.19.0 07.10.2021 

2. Thiru.A.Ayyappan Aladipatti & 

Aruppukkottai 

211/10, 211/11, 

211/12 & 211/13 

 

1.34.5 

 

28.10.2020 

Total 7.40.5  

 

The Total extent of the Existing / Lease expired / Proposed quarries are 7.40.5 Ha 
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10.  Land Requirement 

 The total extent area of the project is 2.19.0 Ha, Own Patta land in Aladipatti Village of Aruppukkottai 

Taluk, Virudhumnagar District. 

Table 8 Land Use Breakup 
 

SL. NO. LAND USE 

PRESENT AREA 

(HECT) 

 

AREA IN USE DURING 

THE QUARRYING 

PERIOD (HECT) 

1. Area under Quarrying 1.66.0 1.54.0 

2. Infrastructure Nil 0.01.0 

3. Roads 0.01.0 0.01.0 

4. Green Belt  Nil 0.36.0 

5. Dump Nil 0.27.0 

6. Unutilized Area 0.52.0 Nil 

 Total 2.19.0 Ha 2.19.0 Ha 

 

    11.  Human Settlement 

There are no habitations within 500m radius. There are villages located in this area within 5km radius 

of the quarry. 

Table 9 Habitation 

S.No Direction Village Distance Population 

1. North Veppilaiseri 2.3Km 160 

2. East Parattanatham 2.0Kms 210 

3. South Kalyanasundarapuram 1.0km 190 

4. West Kallurani 4.2Kms 570 

 

    12.  Power Requirement 

The Rough Stone Quarry project does not require huge water and electricity for the project. 

16 Litre diesel per hour for excavator for mining and loading for Rough stone needed. 

10 Litre diesel per hour for excavating for mining and loading for gravel needed. 
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13. Scope of the Baseline Study 

 

This chapter contains information on existing environmental scenario on the following 

parameters. 

 

1.   Micro – Meteorology 
 

2.   Water Environment 
 

3.   Air Environment 
 

4.   Noise Environment 
 

5.   Soil / Land Environment 
 

6.   Biological Environment 
 

7.   Socio-economic Environment 

         

         13.1 Micro – Meteorology 

Meteorology plays a vital role in affecting the dispersion of pollutants, once discharged into the 

atmosphere. Since meteorological factors show wide fluctuations with time, meaningful 

interpretation can be drawn only from long-term reliable data.  

i)   Average Minimum Temperature       :     2 3 . 1 4  0C  

ii)  Average Maximum Temperature     :     3 5 . 2 5  0C 

iii) Average Annual Rainfall of the area :   829.6 mm 

 

     13.2 Air Environment 

Ambient air monitoring was carried out on monthly basis in the surrounding areas of the Mine Lease 

area to assess the ambient air quality at the source. To know the ambient air quality at a larger distance 

i.e., in the study area of 5 km. radius, air quality survey has been conducted at 5 locations. Major air 

pollutants like Particulate Matter (PM10), Sulphur Dioxide (SO2), Nitrogen Dioxide (NO2) were 

monitored and the results are summarized below. 
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The baseline levels of PM10 (58-47 µg/m³), PM2.5 (21-15 µg/m³), SO2 (15-5µg/m³), NO2 (18-

10µg/m³), all the parameters are well within the standards prescribed by National Ambient Air Quality 

during the study period from March to May 2022. 

 

       13.3 Noise Environment 

Ambient noise levels were measured at 5 locations around the proposed project site. The maximum 

Day noise and Night noise were found to be 57 dB(A) and 48 dB(A) respectively in Sundakottai 

Village. The minimum Day Noise and Night noise were 38 dB(A) and 34 dB(A) respectively which 

was observed in Konganacheri. 

 

       13.4 Water Environment 

• The average pH ranges from 7.82-7.97. 

• TDS value varied from 582 mg/l to 746 mg/l 

• Hardness varied from 277 to 396 mg/l 

• Chloride varied from 112 to 149 mg/l 

 

        13.5 Land Environment 

The analysis results shows that the majority of soil in the project and surrounding area is slightly 

alkaline in nature and pH value ranges from 7.82-7.97 with organic matter 0.025 % to 0.20 %. The 

concentration of Nitrogen, Phosphorus & Potassium has been found to be in good amount in the soil 

samples. 

        13.6 Biological Environment 

The proposed Mining lease area is mostly dry barren ground with small shrubs and bushes. No specific 

endangered flora & fauna exist within the mining lease area. 

    

      14. Rehabilitation/ Resettlement 

The overall land of the mine is private Patta land. There are no displacement of the population within 

the project area and adjacent nearby area. Social development of nearby villages will be considered in 

this project.  
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The mine area does not cover any habitation. Hence the mining activity does not involve any 

displacement of human settlement.  

 

     15.  Greenbelt Development 

  1. The development of greenbelt in the peripheral buffer zone of the mine area. 

  2. Green belt has been recommended as one of the major components of Environmental 

Management Plan, which will improve ecology, environment and quality of the surrounding area. 

3. Local trees like Neem, Pungam, Naval, Tamarind, Casuarinas etc will be planted along the lease 

boundary and avenues as well as over non-active dumps at a rate of 80 trees per annum with interval 

5m. 

 4. The rate of survival expected to be 70% in this area 

 

   Table.10 Plantation/ Afforestation Program 

            
Year 

Name of species 
No of 

species 
Spacing Survival 

2022 Neem/Pungam 80 5m 70% 

2023 Naval 80 5m 70% 

2024 Poovarasu/Pungam 80 5m 70% 

2025 Tamarind/ Casuarinas 80 5m 70% 

2026 Neem 80 5m 70% 

Total        400  

      

16. Anticipated Environmental Impacts 

        16.1 Air Environment and Mitigation Measures 

1. Water sprinkling will be done on the roads & unpaved roads. 

2. Proper mitigation measures like water sprinkling will be adopted to control dust emissions. 

3. Plantation will be carried out on approach roads, solid waste site & nearby mine premises. 

4. To control the emissions regular preventive maintenance of equipments will be carried out. 
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         16.2 Noise Environment and Mitigation Measures 

1. Periodical monitoring of ambient noise will be done as per CPCB guidelines. 
 

2. No other equipment except the transportation vehicles and excavator for loading will be allowed. 

3. Noise generated by these equipments shall be intermittent and does not cause much adverse 

impact 

 

       17. Responsibilities for Environmental Management Cell (EMC) 

         The responsibilities of the EMC include the following:   

i. Environmental Monitoring of the surrounding area  

ii. Developing the green belt/Plantation 

iii. Ensuring minimal use of water 

iv. Proper implementation of pollution control measures 

 

       18. 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. 

        

 19.  Project Cost  

The total project cost is Rs 51,60,000 for deployment of machinery and creation of infrastructural 

facilities like approach road, Mine office / Workers Shed, First Aid Room etc., including 

electrifications and water supply 

Table .11  Project Cost details 

S. No. Description  Cost  

1  Project Cost  18,20,000  

2  Expenditure Cost  30,00,000  

3  EMP Cost    3,40,000 

 Total  51,60,000  
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        20.  Corporate Environmental Responsibility 

        The Corporate Environment Responsibility (CER) fund will be provided to the below activity. 

Table 12 CER Cost 

S.No. CER Activity  
CER  2% of 

the project cost (Rs.) 

1. 
Provision of  basic amenities such as safe drinking water, 

Hygienic toilet facilities, furniture, Solar lights to Government 

Primary school, Kalayarkarisalkulam 

 

5,00,000  

  

     21. Benefits of the Project 

• There is positive impact on socio-economics of people living in the villages. Mining operations 

in the subject area has positive impact by providing direct and indirect jobs opportunities 

• The project is environmentally compatible, financially viable and would be in the interest of 

construction industry thereby indirectly benefiting the masses. 

• Quarrying in this area is not going to have any negative impact on the social or cultural life of 

the villagers in the near vicinity.  
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1 Introduction 

1.1 Preamble 

Environment Impact Assessment (EIA) is a process used to identify the environmental, social & economic 

impacts of a project prior to decision making. It aims to predict environmental impacts at an early stage of 

project planning and design, find ways and means to reduce adverse impacts, shape projects to suit the 

local environment and present the prediction options to the proponent. By using EIA, both environmental 

& economic benefits can be achieved.  By considering environmental effects - prediction & mitigation, early 

benefits in project planning, protection of the environment, optimum utilization of resources, thus saving 

overall time & cost of the project. 

1.2 General Information on Mining of Minerals 

Virudhunagar is endowed with minor mineral resources like, granite (Leptynite), blue metal, gravel, brick 

soil, Limekankar, clay (others) and sand deposit and the crystalline limestone is a major mineral resource 

in this District. As a result of developmental activities and market demand for minor minerals, mining of 

minor mineral is vital. The mining if not carried out systematically, will result in ill-effect and 

environmental degradation in project effected area. Therefore, a sustainable development of the area 

involving extraction of mineral wealth vis-à-vis protection of environment is the ultimate solution for 

betterment of mankind. 

The mining of minor minerals like Limekankar, Blue metal, Dimension stone, brick sand and Gravel are 

active in the district. Private companies play a major role in mining activity for minor minerals, whereas 

the Government agency takes part in mining dimension in the district. In total, 143 no’s quarry for blue 

metal/rough stone , 34 granite (Leptynite) quarry for dimension stone, 26 for limestone, 9 for Gravel and 

12for brick earth quarries are available in the virudhunagar district. As per District Survey Report for 

Rough stone Virudhunagar District 2018-2019 as per Gazette Notification S.O.3611 (E) dated 

25.07.2018of Ministry of Environment, Forest and Climatic change, the total production of Rough stone 

in the year 2018-2019 was 1635802.76 cum. 

1.3 Environmental Clearance 

As per  EIA  Notification,  2006  and  its  subsequent  amendments  (O.M  vide  No.F.No.L- 

11011/175/2018-IA-II(M)  Govt  of  India  MOEF&CC  on  December  12th  2018)  project  comes under 

category B1 cluster &  schedule 1(a) under item 1 
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 The proposed project is categorized under Category “B1” 1(a) (Cluster) - {Mining of Minerals} as the 

500m radius area is more than 5 Ha including the mine lease area. Hence, the project will be considered at 

SEAC, Tamil Nadu. 

 

 

1.4 Terms of Reference (ToR) 

The terms of Reference has been issued by SEAC TN vide Letter No. SEIAA-TN/F.No. 

8883/SEAC/ToR-1125/2021 Dated: 23.03.2022. 38 additional ToR points were recommended by 
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SEAC TN in addition to the Standard ToR Points. The replies for the same were addressed in this 

report. 

1.5 Post Environmental Clearance Monitoring 

1.5.1 Methodology adopted 

Post project monitoring will be carried out as per conditions stipulated in environmental clearance letter 

issued by SEIAA, consent issued by SPCB as well as according to CPCB guidelines. The lease area is 

considered as core zone and the area lying within 10 km radius from the lease boundary is considered 

as buffer zone, where some impacts may be observed on physical and biological environment. In the 

buffer zone slight impact may be observed and that too is occasional. 

Table 1-1: Post Environmental Clearance Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Generic Structure of the EIA Document 

Chapter 1: Introduction. This chapter contains the general information on the mining of minerals, 

major sources of environmental impacts in respect of mining projects and details of environmental 

clearance process.  

Chapter 2: Project Description. In this chapter the proponent should also furnish detailed description 

of the proposed project, such as the type of the project, need for the project, project location, layout, 

project activities during construction and operational phases, capacity of the project, project 

operation i.e., land availability, utilities (power and water supply) and infrastructure facilities such 

as roads, railways, housing and other requirements. If the project site is near a sensitive area it is to 

be mentioned clearly why an alternative site could not be considered. The project implementation 

schedule, estimated cost of development as well as operation etc should be also included.  

S. No. Description Frequency of Monitoring 

1.  Ambient Air Quality Monitoring Quarterly/ Half Yearly 

2.  Water level & Quality Monitoring Quarterly/ Half Yearly 

3.  Noise Level Monitoring Quarterly/ Half Yearly 

4.  Soil Quality Monitoring Yearly 

5.  Medical Check-up Yearly 
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Chapter 3: Analysis of Alternatives (Technology and Site). This chapter gives details of various 

alternatives both in respect of location of site and technologies to be deployed in case the initial 

scoping exercise considers such a need.  

Chapter 4: Description of Environment. This chapter should cover baseline data in the project area 

and study area.  

Chapter 5: Impact Analysis and mitigation measures. This chapter describes the anticipated impacts 

on the environment and mitigation measures. The method of assessment of impacts including studies 

carried out, modelling techniques adopted to assess the impacts where pertinent should be elaborated 

in this chapter. It should give the details of the impacts on the baseline parameters, both during the 

construction and operational phases and suggests the mitigation measures to be implemented by the 

proponent. 

Chapter 6: Environmental Monitoring Program. This chapter should cover the planned 

environmental monitoring program. It should also include the technical aspects of monitoring the 

effectiveness of mitigation measures.  

Chapter 7: Additional Studies. This chapter should cover the details of the additional studies required 

in addition to those specified in the ToR and which are necessary to cater to more specific issues 

applicable to the particular project. 

Chapter 8: Project Benefits. This chapter should cover the benefits accruing to the locality, 

neighbourhood, region and nation as a whole. It should bring out details of benefits by way of 

improvements in the physical infrastructure, social infrastructure, employment potential and other 

tangible benefits.  

Chapter 9: Environmental Cost Benefit Analysis. This chapter should cover on Environmental Cost 

Benefit Analysis of the project.  

Chapter 10: Environmental Management Plan. This chapter should comprehensively present the 

Environmental Management Plan (EMP), which includes the administrative and technical setup, 

summary matrix of EMP, the cost involved to implement the EMP, both during the construction 

and operational phase and provisions made towards the same in the cost estimates of project 

construction and operation. This chapter should also describe the proposed post-monitoring scheme 

as well as inter-organizational arrangements for effective implementation of the mitigation measures.  
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Chapter 11: Summary and Conclusions. This chapter gives the summary of the full EIA report 

condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should provide the overall justification for 

implementation of the project and should explain how the adverse effects have been mitigated.  

Chapter 12: Disclosure of Consultants. This chapter should include the names of the consultants 

engaged with their brief resume and nature of consultancy rendered. 

1.7 Details of Project Proponent 

Project Proponent   : Thiru. M. Duraipandian 

Status of the Proponent  : Private & Individual 

Proponent’s Name & Address : S/O. Muthaiah, 

        No. 4/58a, North Street, 

        Melappatti Village, Sivalarpatti Post, 

        Vilathikulam Taluk, 

        Thoothukudi District – 628 905 

1.8 Brief Description of the Project 

1.5.2 Project Nature, Size & Location 

As per EIA Notification, 2006 and its subsequent amendments (O.M vide No.F.No. 

L11011/175/2018-IA-II(M) Govt of India MOEF&CC on December 12th2018) project comes under 

category B1 cluster & schedule 1(a) under item 1. 

Proposed proposal pertains to rough stone mining project by semi mechanized open cast method on 

allotted mine lease area at Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk of Virudhunagar District, Tamil 

Nadu. It is a plain terrain. The total allotted mine lease for the proposed project is 2.19.0 Ha with 

their maximum production capacity i.e., 230562m3 of Rough stone for (Sixty months) Five years 

only. 
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Figure 1-1: Location Map of the Project site 
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2 Project Description 

This chapter furnishes detailed description of the proposed project, such as the type of the project, need 

for the project, project location, layout, project activities during mining, capacity of the project, project 

operation i.e., land availability, utilities (power and water supply) and infrastructure facilities such as 

roads, railways, housing and other requirements. The project implementation schedule estimated cost for 

carrying out entire mining activity is included. 

2.1 General 

 

❖ Proposed proposal pertains to rough stone mining project by open cast semi mechanized method 

on allotted mine lease area at Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk of Virudhunagar District, 

Tamil Nadu. It is a plain terrain. We have obtained fresh mining plan from 2021 to 2026 from 

Department of Geology and Mining, Virudhunagar District for 2.19.0 Ha land area in the 

S.F.Nos. 220/2 & 220/3 for a proposed mining depth of 37m below ground level and five years 

production of 2,30,562m3 of Rough Stone. 

 

Type of the project: 

As per EIA Notification, 2006 and its subsequent amendments (O.M vide No.F.No. L-11011/175/2018-

IA-II(M) Govt of India MOEF&CC on December 12th, 2018) project comes under category B1 cluster & 

schedule 1(a) under item 1. The project required to be appraised at state level by State Environment 

Impact Assessment Authority, Tamil Nadu. Environment Clearance study will involve preparation of 

draft EIA report on the basis of baseline & impact assessment study is carried out. Also, before appraisal, 

under 7(III) of EIA notification 2006, the project involves the Public Consultation and the same will be 

conducted under SPCB (TN) in Virudhunagar District. The proceedings of the same will be incorporated 

in the Final EIA Report. 

The mines within 500m radius from the project site is listed below. 
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Table 2-1: Quarry within 500m Radius 

S. 

No. 

Name of the lessee / 

Permit Holder 

Village & 

Taluk 
S. F. No. Extent Lease Period 

I) Existing other quarries: 

1. Thiru.M.Saravanaganesan Aladipatti & 

Aruppukkottai 

210 3.18.5 04.01.2019 to 

03.01.2024 

II) Abandoned Quarry: 

1. P.Packiamuthu Aladipatti & 

Aruppukkottai 

221/4,5,7 0.68.5 09.10.2010 to 

28.10.2015 

III) Present Proposed Quarry: 

1. Thiru. M.Duraipandian Aladipatti & 

Aruppukkottai 

220/2, 220/3 2.19.0 07.10.2021 

2. Thiru.A.Ayyappan Aladipatti & 

Aruppukkottai 

211/10, 211/11, 

211/12 & 

211/13 

 

1.34.5 

 

28.10.2020 

Total 7.40.5  

 

The Total extent of the Existing / Lease expired / Proposed quarries are 7.40.5 Ha 

2.1.1 Need for the project: 

The said project plays a significant role in the domestic as well as infrastructural market. To achieve 

a huge infrastructure being envisaged by Government of India, particularly in road and housing 

sector, there is a need for basic building materials, the rough stone form the primary building material. 

Rough stone is one of the most valuable natural building materials. Aggregates are mostly used for 

building roads and footpaths. Aggregates – stone used for its strong physical properties – crushed and 

sorted into various sizes for use in concrete, coated with bitumen to make asphalt or used 'dry' as bulk 

fill in construction. Mostly used in roads, concrete and building products. Aggregates represent about 

98% of quarry output, most of which is used in road construction, maintenance and repair. Much of 

this goes to the production of asphalt; the remainder is used 'dry' without the addition of other 

materials to provide a sturdy base for roads. 
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Since Virudhunagar, a city known for its small-scale industries and also the soil in the area near 

project site is not very fertile making it unsuitable for carrying out agricultural activities. The 

topography near the project area is dry lands showing only less chance for crop growth and 

development of vegetation. Rocks and minerals of economic importance found to occur in 

Virudhunagar District are granite (Leptynite), blue metal, gravel, brick soil, Limekankar, clay 

(others) and sand deposit and the crystalline limestone is a major mineral resource in this District. 

As a result of developmental activities and market demand for minor minerals, mining of minor 

mineral is vital. In addition to that, geological reserves of rough stone is abundant in the project area 

which is evident from the mine activities carried out in the nearby sites. 

 

2.2 Brief Description of the project 

Table 2-2 Salient Features of the Project 

S. No. Description Details 

1 Project Name New Rough Stone Quarry – 2.19.0 Ha 

2 Proponent Thiru. M. Duraipandian 

3 Mining Lease Area Extent 2.19.0 Ha 

4 Location S.F.Nos. 220/2 & 220/3 at Aladipatti Village, 

Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.   

5 Latitude 9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

6 Longitude 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

7 Topography Plain terrain 

8 Site Elevation above MSL ≃64 m from MSL 

9 Topo sheet No. 58 - K/3 

10 Minerals of Mine Rough Stone and Gravel 

11 Proposed production of Mine Proposed capacity of Rough stone: 2,30,562m3 

12 Ultimate depth of Mining 37m below ground level 

13 Method of Mining Open cast, semi-mechanized mining 

14 Water demand 1.81 KLD 

15 Source of water Water will be supplied through tankers supply 
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16 Manpower Direct :8 Nos, Indirect: 10 Nos 

17 Mining Lease The Proponent has obtained Precise area 

communication from the District Collector, 

Virudhunagar vide Na.Ka. No: KV1/178/2019-

Kanimam dated 07.10.2021 

18 Mining Plan Approval Mining Plan was approved by The Assistant 

Director, Dept. of Geology & Mining, 

Virudhunagar vide Roc No: KV1/178/2019 dated 

20.11.2021 

19 Production details Geological reserves of Rough Stone: 4,65,413m3 

Proposed year wise recoverable reserves of Rough 

Stone: 1,30,562m3 

20 Boundary Fencing 7.5m barrier all along the boundary 

Fencing will be provided. 

21 Disposal of overburden The Gravel of the lease area is 36m3. Gravel 

formation will be removed and hydraulic excavators 

are used for loading the gravel into the tipper from 

pit head to needy buyers. This will be done only after 

obtaining permission and paying necessary 

seigniorage fees to the Government. 

22 Ground water The quarry operation is proposed up to a depth of 

37.0m (Max) BGL. The ground Water Level is 

noticed at the depth of 55 m below ground level by 

monitoring nearby bore hole, during the climatic 

conditions, the fluctuations of water level is 55 m in 

Rainy seasons and 60 m in summer seasons of this 

quarry area. 

23 Habitations within 500m 

radius of the Project Site 

There is no Habitation within 500m radius of the 

project site. 

24 Drinking water Packaged Drinking water vendors available in  

Aladipatti which is about 0.42 Km Northwest of the 

area 
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           Figure 2-1: Location Map of the Project Site 
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Figure 2-2: Google Earth Image and Coordinates of the Project Site 

 

2.1.2 Site Connectivity: 

The site is connected to (SH 47) – Parthibanur – Kamuthi - Aruppukottai Road – 3.73 km towards 

SW side. 

 

Figure 2-3: Site Connectivity 

0.37 Km Approach Road 
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2.3 Location Details: 

 

Table 2-3: Location Details 

  S. No Particulars Details 

1. Latitude 9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

2. Longitude 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

3. Site Elevation above MSL 64m from MSL 

4. Topography Plain terrain 

5. Land use of the site Own Patta land 

6. Extent of lease area 2.19.0 Ha 

 

 

 

      

Figure 2-4: Topo Map of Project Site 
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Figure 2-5: Environmental Sensitivity within 15km radius 

2.1.3 Site Photographs 

   The site photographs of the project site are as follows 

                        

Figure 2-6: Site Photographs 
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2.1.4 Land Use Breakup of the Mine Lease Area 

 

 The Mine Lease area is undulated terrain. The land use pattern of the mine lease area as follows. 

Table 2-4: Land use pattern 

SL. 

NO. 
LAND USE 

PRESENT AREA 

(HECT) 

 

AREA IN USE DURING THE 

QUARRYING PERIOD 

(HECT) 

1. Area under Quarrying 1.66.0 1.54.0 

2. Infrastructure Nil 0.01.0 

3. Roads 0.01.0 0.01.0 

4. Green Belt & Dump Nil 0.36.0 

5. Dump Nil 0.27.0 

6. Unutilized Area 0.52.0 Nil 

 Total 2.19.0 Ha 2.19.0 Ha 

 

2.1.5 Human Settlement 

There are no habitations within the radius of 500m. The nearby habitations are as follows 

Table 2-5: Habitation 

S.No Direction Village Distance Population 

1. North Veppilaiseri 2.3Km 160 

2. East Parattanatham 2.0Kms 210 

3. South Kalyanasundarapuram 1.0km 190 

4. West Kallurani 4.2Kms 570 

 

2.4 Leasehold Area 

 The New Rough Stone Quarry mine of 2.19.0 Ha is an own Patta land of M.Duraipandian. The 

lease area falls in S.F No: 220/2 & 220/3 of Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar 

District. There is no reserve forest or protected forest land within the lease area. There is neither human 

settlement within 500m radius from the lease area. 
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2.5 Geology 

Virudhunagar district is bordered by Western Ghats (Ridge and valley complex) in the West. Valley fill  

area is observed in Watrap block. A major part of the district constitutes a plain terrain with a gentle 

slope toward East and Southeast, except for the hilly terrain in the west. The prominent geomorphic 

units identified in the district through interpretation of Satellite imagery are; 1. Flood Plain, 2. Bazada, 

3. Pediment, 4. Shallow & deep buried Pediments and 6. Structural Hills. (Source – CGWB). 

 

Figure 2-7: Geomorphology 

 From the Bhuvan, it is observed that the project site and 5km radius from the project site is covered 

by Denudational Origin – Pediment & Pediplain Complex. 

 

The area applied for quarry lease is plain terrain with very gentle slope towards southeast and 

covered by brownish red sandy soil followed by weathered rock formation and massive Charnockite 

rock formation. The massive rock formation is noticed / occurred at an average depth of 6.0 mts from 
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the surface i.e., below topsoil and weathered rock formation. 

 

The top brownish red sandy soil mixed with weathered rock formation are also used for formation 

of Roads, filling the low-lying areas, etc., The massive charnockite occur below the weathered zone is 

hard, medium to coarse grained with intrusions. The charnockite is played a vital role in construction 

and road formation civil works. 

Water table is found at a depth of 55m below ground level. Average annual rainfall is about 

829mm during SW and NE monsoons. Peninsular gneiss forms the oldest rock formations of Archean 

age, in which the massive formation of Charnockite lies over with rich accumulation of recent 

quaternary formation. On regional scale the Charnockite formations trends along NE-SW with a dip of 

70° towards SE. 

The general geological sequences of the rocks in this area are given below. 

 

          AGE                      FORMATION  

Recent            -      Quaternary weathered Rock Formation 

Archean         -      Charnockites Peninsular Gneiss complex.  

 

No exploration was carried out. Massive Rough stone formation visible from the existing pits in the 

nearby quarry operations and dry open wells. 
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Figure 2-8 Lithology 

 

2.6 Quality of Reserves: 

 The mining lease area is of 2.19.0 Ha, with production capacity of 2,30,562m3 of Rough Stone, Due 

to significant role in the domestic as well as infrastructural market, making the mining of Stone along 

with associated minor minerals is economically viable. 

Table 2-6: Details of Mining 

S. No Particulars Details 

1 Method of Mining Open Cast Semi-mechanized 

2 Geological Reserves Rough stone – 4,65,413m3 

3 Recoverable Reserves Rough stone – 2,30,562m3 
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4 Proposed Production Rough stone – 2,30,562m3 

 

5 
Elevation Range of the 

Mine Site 
64m MSL 

2.6.1 Estimation of Reserves 

 The practical method of the systematic geological mapping and delineation of Rough stone 

(Charnockite) within the field was done and careful evaluation of body luster, physical properties, 

engineering properties, commercial aspects, etc. The Topographical, Geological plan and sections 

demarcated the commercial marketable Rough stone (Charnockite) deposit has been prepared in 1:1000 

scale and the estimated balance Geological Reserves as 465413 Cum of Rough Stone. 

2.6.2 Geological Reserves 

Rough Stone: 

The Available Geological Reserve is estimated as 489905m3 by area cross section method. 

 

Table 2-7: Geological Reserves 

GEOLOGICAL RESERVES 

Section Bench 
L 

(m) 

W 

(m) 

D 

(m) 

Volum

e In 

M3 

Reserves in 

m3 @ 95% 

Mine waste 

in m3 @ 5% 

Gravel     

in m3 

XY-AB 

I 8 13 2       208 

II 8 13 5 520 494 26   

III 8 27 5 1080 1026 54   

IV 8 27 5 1080 1026 54   

V 85 130 5 55250 52488 2762   

VI 85 130 5 55250 52488 2762   

VII 85 130 5 55250 52488 2762   

VIII 85 130 5 55250 52488 2762   

TOTAL 223680 212498 11182 208 

XY-CD 

I 6 25 2       300 

II 43 85 5 18275 17361 914   

III 43 85 5 18275 17361 914   

IV 43 85 5 18275 17361 914   

V 70 151 5 52850 50208 2642   

VI 70 151 5 52850 50208 2642   
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VII 70 151 5 52850 50208 2642   

VIII 70 151 5 52850 50208 2642   

TOTAL 266225 252915 13310 300 

GRAND TOTAL 489905 465413 24492 508 

 

Existing Pit Dimensions 

 

Pit Length (Max) 

(m) 

Width (Max) 

(m) 

Depth (Max) 

(m) 

Pit-I 140 119 19.0 

 

2.6.3 Mineable Reserves 

 The Mineable reserves are calculated by deducting 7.5m safety distance to the patta land, 10.0m 

safety distance to the Road, 50.0m safety distance to the LT Line and bench loss. 

Gravel:  

The Thickness of Gravel in this area is 2m and the total volume of Gravel will be 36m3. 

Rough Stone:  

The mineable reserves and the Recoverable Reserves are 242695m3 and 230562m3 respectively, at the 

rate of 95% recovery up to the permissible depth. Total Depth-37m (2m Gravel + 35m Rough Stone).  

 

Table 2-8: Mineable Reserves 

 

MINEABLE RESERVES 

Section Bench 
L 

(m) 

W 

(m) 

D 

(m) 

Volume 

In M3 

Recoverable 

Reserves in 

m3 @ 95% 

Mine 

waste in 

m3 @ 5% 

Gravel      

in m3 

XY-AB 

                

III 1 14 5 70 67 3   

IV 1 14 5 70 67 3   

V 72 110 5 39600 37620 1980   

VI 67 100 5 33500 31825 1675   

VII 62 90 5 27900 26505 1395   

VIII 57 80 5 22800 21660 1140   

TOTAL 123940 117744 6196   
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XY-CD 

I 1 18 2       36 

II 36 76 5 13680 12996 684   

III 31 71 5 11005 10455 550   

IV 26 66 5 8580 8151 429   

V 48 119 5 28560 27132 1428   

VI 43 109 5 23435 22263 1172   

VII 38 99 5 18810 17870 940   

VIII 33 89 5 14685 13951 734   

TOTAL 118755 112818 5937 36 

GRAND TOTAL 242695 230562 12133 36 

 

2.6.4 Year wise Production Plan 

Rough Stone & Gravel production details as follows: 

The proposed rate of production of Rough Stone for Five Years is about 230562m3 and the Gravel is 36 

m3.  The average proposed rate of production of Rough Stone is about 46112m3 per year at the rate of 

95% recovery up to the permissible depth. Total Depth-37m. (2m Gravel+ 35m Rough Stone).  

Table 2-9: Year wise Production Plan 

YEARWISE DEVELOPMENT AND PRODUCTION RESERVES 

YEAR Section 
Benc

h 

L 

(m) 

W 

(m) 

D 

(m) 

Volume 

In M3 

Recoverable 

Reserve in 

m3 @ 95% 

Mine 

waste in 

m3 @ 5% 

Gravel     

in m3 

I-
YEAR 

XY-AB 
III 1 14 5 70 67 3  

IV 1 14 5 70 67 3  

XY-CD 

I 1 18 2    36 

II 36 76 5 13680 12996 684  

III 31 71 5 11005 10455 550  

IV 26 66 5 8580 8151 429  

TOTAL 33405 31736 1669 36 

II-
YEAR 

XY-AB V 72 110 5 39600 37620 1980  

XY-CD V 48 119 5 28560 27132 1428  

TOTAL 68160 64752 3408  

III-
YEAR 

XY-AB VI 67 100 5 33500 31825 1675  

XY-CD VI 43 109 5 23435 22263 1172  

TOTAL 56935 54088 2847  

IV-
YEAR 

XY-AB VII 62 90 5 27900 26505 1395  

XY-CD VII 38 99 5 18810 17870 940  
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TOTAL 46710 44375 2335  

V-
YEAR 

XY-AB VIII 57 80 5 22800 21660 1140  

XY-CD VIII 33 89 5 14685 13951 734  

TOTAL 37485 35611 1874  

GRAND TOTAL 242695 230562 12133 36 
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Figure 2-9 Year wise Production Plan 
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2.7 Type of Mining 

 The proposed project is an open cast semi mechanized mining with one 5.0 m bench for Topsoil & 

Gravel followed by 5.0m vertical bench with a bench width not less than the bench height. However, as 

far as the quarrying of Rough Stone is concerned, observance of the provisions of regulations 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 Mines Act- 1952. 

2.7.1 Method of Working: 

 The rough stone is proposed to quarry at 5m bench height & width with conventional Open cast semi 

mechanized method. The quarry operation involves Shallow jack hammer drilling, Slurry Blasting, 

Loading & transportation of Rough Stone to the nearby crusher units/road formation works. The 

production of Rough Stone in this quarry involves the following method which is typical for Rough Stone 

quarrying in contrast to other major mineral mining.  

Splitting of rock mass of considerable volume from the parent rocks by jackhammer drilling and blasting 

by manually braking and loading the Rough Stone from pit head to the needy crushing units/civil works 

for the needy sectors. 

2.7.2 Overburden 

The Gravel of the lease area is 36m3. Gravel formation will be removed and hydraulic excavators are 

used for loading the gravel into the tipper from pit head to needy buyers. This will be done only after 

obtaining permission and paying necessary seigniorage fees to the Government. 

2.7.3 Machineries to be used 

Type of machineries proposed for quarrying operation for the entire project is listed below. 

Table 2 10: List of Machineries used 

S.No. Machinery Capacity Numbers 

1 Excavator (1.2 m3 bucket capacity with rock breaker attachment) 0.90 m3 1 

2 Compressor -- 1 

3 Jack Hammer - 6 

4 Tipper 10 M.T 2 
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2.7.4 Blasting: 

2.7.4.1 Blasting Pattern: 

 The quarrying operation will be carried out by Semi Mechanized Opencast method in conjunction 

with conventional method of mining using jack hammer drilling and blasting for shattering effect and 

loosen the rough stone. 

2.7.4.2 Drilling & Blasting: 

Drilling and Blasting Parameters are as follows 

Table 2-10: Drilling and Blasting Parameters 

Parameters Details 

Depth of each hole 1.0m to 1.5m 

Diameter of hole 32-36mm 

Spacing between holes 0.6 m 

Pattern of hole Zigzag 

Charge/Hole D.Cord with water or 70 gms 

of gun powder or Gelatine. 

Inclination of holes 70° from horizontal 

Use of delay detonators 25 milli seconds delays 

Detonating fuse “Detonating” Cord 

2.7.4.3 Types of Explosives to be used: 

 S

. No 

Description Class / Division Type Size 

1. Slurry Class - 3 Nitro Compound 25 x 200 

2. Detonators Class - 3 Ordinary and Elec (OD & ED) 6.5 x 32 

3. Safety fuse Class - 6 Blue sump fuse coils of 10mts each  

2.7.4.4 Measures to minimize ground vibration due to blasting: 

 The quarry is situated more than 1.50km from the nearby villages. Controlled blasting measures will 

be adopted for minimizing the ground vibration and fly of rocks. Shallow depths jackhammer drilling & 
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blasting is proposed to be carried out with minimum use of explosive mainly to give shattering effect in 

rough stone for easy excavation and to control fly of rock. 

Table 2-11: Blasting Details 

Parameters Details 

Diameter of holes 32-36 mm  

Spacing 60 Cms 

Powder factor 6 to 7 tons/kg of explosives 

Pattern of hole Zig Zag 

Charge/hole D.Cord with water or 70 gms of gun powder or 

Gelatine. 

Blasted at day time 5 to 6 PM (or whenever required) 

2.7.4.5 Storage & Safety measures taken during blasting: 

 The project proponent “Thiru.M.Duraipandian” will engage an authorized explosive agency to carry 

out the small amount of blasting and it will be supervised by Permit Mines Manager. The copy of the 

explosive certificate is attached as Annexure. 

2.8 Man Power Requirements 

The manpower requirement to meet out the production Schedule and the machinery strength envisaged 

in the mining plan and to comply with the statutory provisions of the Mines Safety Regulations is as 

follows. 

Table 2-12: Man Power Requirements 

S.No. Name of the Employment No. of Employees 

1. Skilled 

 Operator  2 No. 

 Mechanic 1 No. 

 Blaster/Mat 1 No. 

2. Semi – skilled 

 Driver 2 Nos 

3. Unskilled 

 Musdoor / Labors 7 Nos 

 Cleaners 2 Nos 

 Office Boy 1 No 

4. Management & Supervisory Staff 2 No 

                        Total                                   18 Nos 

No child less than 18 years will be entertained during quarrying operations. 
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2.8.1 Water Requirement 

 Total water requirement for the mining project is 1.5 KLD. Domestic water will be sourced from 

nearby Aladipatti Village and other water will be source from nearby road tankers supply. 

Table 2-13: Water Requirment  

Purpose Quantity Source 

Drinking Water 
 

0.81KLD 

Packaged Drinking water vendors available in 

Aladipatti which is about 0.42 Km Northwest of 

the area 

Green belt 0.5KLD Other domestic activities through road tankers 

supply 

Dust suppression 0.5KLD From road tankers supply 

Total 1.81 KLD 
 

 

2.9 Project Implementation Schedule 

 The implementation schedule of the proposed Mine Lease of Thiru.M.Duraipandian (2.19.0 Ha) is 

as follows. 

Table 2-15: Mining Schedule 

MINING SCHEDULE 

Activity Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 

Site Clearance      
Excavation - Top Soil Removal/Overburden      

I Year Production – 31,736 Cum - Rough Stone       

II Year Production – 64,752 Cum - Rough Stone       

III Year Production – 54,088 Cum - Rough Stone       

IV Year Production - 44,375 Cum - Rough Stone       

V Year Production - 35,611 Cum - Rough Stone       
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2.10 Solid Waste Management 

Table 2-14: Solid Waste Management 

S.No Type Quantity Disposal Method  

 

 

 

1 Organic 3.24 kg/day Municipal bin including food waste 

2 Inorganic 4.86 kg/day TNPCB authorized recyclers 

As per CPCB guidelines: MSW per capita/day =0.45 kg/day 

2.11 Mine Drainage 

       The quarry operation is proposed upto a depth of 37.0m (Max) bgl, The ground Water Level is 

noticed at the depth of 55 m below ground level by monitoring nearby bore hole, during the climatic 

conditions, the fluctuations of water level is 55 m in Rainy seasons and 60 m in summer seasons of this 

quarry area. 

2.12 Power Requirement 

This rough stone quarry project does not require huge water and electricity for the project. 

 16 Litre diesel per hour for excavator for mining and loading for Rough Stone needed. 

 10 Litre diesel per hour for excavator for mining and loading for Gravel needed. 

2.13 Project Cost 

a. Project Cost/Investment Cost 

Sl. No DETAILS Cost of lakhs 

i) Own patta land Own patta land 

ii) Hired machinery Hired machinery 

iii) Land cost 15,00,000 

iv) Labourers Shed 1,10,000 

v) Sanitary facility 70,000 

vi) Fencing 1,40,000 

TOTAL 18,20,000 

 

b. Expenditure/Production Cost Machinery cost : 30,00,000 

c. EMP Cost 

Sl. No. DETAILS COST in (Rs.) 

1 Drinking Water facility 1,20,000 

2 Safety Kits 50,000 

3 Water Sprinkling 50,000 
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4 Afforestation, Plantation & Maintenance 30,000 

5 Water quality test 30,000 

6 Air quality test 30,000 

7 Noise/vibration 30,000 

 Total 3,40,000 

 

Investment Cost   = Rs. 18,20,000/- 

Machinery Cost   = Rs. 30,00,000/- 

Total EMP Cost   = Rs. 3,40,000/- 

Grand Total project Cost = Rs. 51,60,000/- 

2.14 Greenbelt 

1. The development of greenbelt in the peripheral buffer zone of the mine area. 

2. Green belt has been recommended as one of the major components of Environmental 

Management plan, which will improve ecology, environment and quality of the surrounding area. 

3. Local trees like, Neem, Pungam, Naval etc will be planted along the lease boundary and avenues 

as well as over non-active dumps at a rate of 80 trees per annum with interval 5m. 

4. The rate of survival expected to be 70% in this area 

 

Table. 2-17 Plantation/ Afforestation Program 

Year Name of species No of species Spacing Survival 

2022 Neem/Pungam 80 5m 70% 

2023 Naval 80 5m 70% 

2024 Poovarasu/Pungam 80 5m 70% 

2025 Tamarind/ Casuarinas 80 5m 70% 

2026 Neem 80 5m 70% 

Total           400 
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3 Description of the Environment 

3.1 General: 

 The method of mining for extracting rough stone quarry is required to be selected in such a manner to 

ensure sustainable development. Mining activities invariably affect the existing environmental status of the 

site. It has both adverse and beneficial effects. In order to maintain the environmental commensuration 

with the mining operation, it is essential to undertake studies on the existing environmental scenario and 

assess the impact on different environmental components. This would help in formulating suitable 

management plans and sustainable resource extraction. 

 

 To understand the existing environmental scenario, Baseline data helps in identification, prediction 

and evaluation of impacts in Environmental Impact assessment. Through field study, baseline data are 

collected considering various factors of the project. This includes- 

• Physical- the area, the soil properties, the geological characteristics, the topography, etc 

• Chemical- water, air, noise and soil pollution levels, etc. 

• Biological- the biodiversity of the area, types of flora and fauna, species richness, species 

distribution, types of ecosystems, presence or absence of endangered species and/or sensitive 

ecosystems etc. 

• Socioeconomic- demography, social structure, economic conditions, developmental capabilities, 

displacement of locals, etc. 

3.1.1 Study Area: 

The study area for the mining projects is as follows: 

• Mine lease area as the “core zone” 

• A study area of 10 km radius from the project boundary is designated as buffer Zone and for the 

study of Socio-economic status, 10 km radius from the boundary limits of the mine lease area has 

been selected. 

We have obtained Terms of Reference from SEIAA vide Lr.No.SEIAA–TN/F.No.8883/SEAC/ToR- 

1125/2021 dated 23.03.2022. The baseline monitoring is carried out in March to May 2022 and the analysis 

is briefed in the EIA report. The proponent has engaged M/s. Ecotech labs Pvt. Ltd for carrying out the 

existing baseline study. 
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3.1.2 Instruments Used 

The following instruments were used at the site for baseline data collection. 

1. Respirable Dust Sampler with attachment for gaseous Pollutants, Envirotech APM 

460, APM411. 

2. Fine Particulate Matter (FPM) Sampler, APM 550 

4. Sound Level Meter Model SL–4010 

5. 2000 series watchdog automatic weathering monitoring station 

3.1.3 Baseline Data Collection Period: 

 The baseline data is collected in accordance with the CPCB Guidelines. The Baseline study is carried 

out from March to May 2022. 

3.1.4 Frequency of Monitoring 

Table 3-1: Frequency of Sampling and Analysis 

Attributes Sampling Frequency 

Air environment – Meteorological  

(wind speed, wind direction, rainfall,  

humidity, temperature) 

Project site 1 hourly continuous 

Air environment – Pollutants 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

5 locations 24 hourly twice a week 

4 hourly. 

Twice a week, One non-monsoon season 

8 hourly, twice a week 

24 hourly, twice a week 

Noise 5 locations 24 hourly Once in 5 locations 

Water (Ground water) 

pH, Temperature, Turbidity, 

Magnesium Hardness, Total 

Alkalinity, Chloride, Sulphate, 

Fluoride, Nitrate, Sodium, Potassium, 

5 locations Once in 5 locations 
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Salinity, Total nitrogen, Total 

Coliforms, Fecal Coliforms 

Water (surface water) 

pH, Temperature, Turbidity, 

Magnesium Hardness, Total 

Alkalinity, Chloride, Sulphate, 

Fluoride, Nitrate, Sodium, Potassium, 

Salinity, Total nitrogen, Total 

Coliforms, Fecal Coliforms 

Sample from 

nearby 

lakes/river 

 

One-time Sampling 

 

Soil 

(Organic matter, Texture, pH, 

Electrical Conductivity, Permeability, 

Water holding capacity, Porosity) 

5 locations Once in 5 locations 

Ecology and biodiversity Study Study area 

covering 10 

km radius 

One-time Sampling 

Socio- Economic study 

(Population, Literacy Level, 

employment, Infrastructure like 

school, hospitals & commercial 

establishments) 

Villages 

around 10 

km radius 

One-time Sampling 

 

3.1.5 Secondary data Collection 

 Apart from the primary data, Secondary data is also used for the collection; collation; synthesis and 

interpretation 

• Flora & Faunal Study 

• Land use study 

• Demography and socio-economic analysis 
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• Meteorological data, from Indian Meteorological Department (IMD) 

3.1.6 Study area details 

Table 3-2 Study area details 

S. No Description Details Source 

1.  Project Location 220/2 & 220/3 Ha Aladipatti Village, 

Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

Field Study 

2.  Latitude & 
Longitude 

Latitude: 9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

Longitude: 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" E 

Topo Sheet 

3.  Topo Sheet No. 58 K/3 Survey of India 
Toposheet 

4.  Mine Lease 
Area 

2.19.0 Ha -- 

Demography in the study area (as per Census 2011) 

5.  Total 
Population 

2811 Census Survey 
of India 

6.  Total Number of 
Households 

708 

7.  Maximum 
Temperature (°C) 

38 IMD 

8.  Minimum 
Temperature (°C) 

30 

9.  Ecological 
Sensitive Areas - 
Wetlands, 
watercourses or 
other 
waterbodies, 
coastal zone, 
biospheres, 
mountains, 
forests 

❖ Gundar River – 4.69 km, NE 
❖ Periya Kanmai – 5.57 km, SE 
❖ Neeravi Pond – 6.00 km, S 
❖ Puliyuran Lake – 8.55 km, NW 
❖ Thumbai Kulam – 11.39 km, NW 
❖ Temple Pond – 11.87 km, NW 
❖ Sengattoorani Pond – 12.17 km, NW 
❖ Periya Kanmai – 12.74 km, NW 
❖ Seva Kanmai – 13.16 km, NW 
❖ Tamaraikulam Oorani – 13.54 km, N 

Google 
Earth/Field 
Study 

10.  Densely 
Populated area 

Aruppukkottai (12.19km, NW) 
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11.  Areas occupied 
by sensitive 
man-made land 
uses (hospitals, 
schools, places 
of worship, 
community 
facilities) 

Schools & Colleges 

1. Government primary school, 

Kalayarkarisalkulam - 2.41 km, SW 

2. Government School Eracinampatti - 2.48 km, 

S  

3. Govt Primary School -Kurunaikulam - 3.35 

km, NW  

4. Government School - Madathuppatti - 5.45 km, 

NW  

5. Government Arts College - 7.34 km, NW 

6. Govt Arts & Science College - 11.15 km , SW 

7. Sree Sowdambika College of Engineering - 11.69 

km, SW 

8. Government ITI College - 12.86 km, NW 

Hospitals 

 1. Government Primary Health Center Kalloorani 

– 4.56 km, W 

 2. M.Reddipatti Gov Hospital – 6.36 km, S 

 3. Government Hospital, Thiruchuli – 6.82 km, N 

Google Earth/ 
Field Study 

3.1.7 Site Connectivity: 

The site is connected to (SH 47) – Parthibanur – Kamuthi - Aruppukottai Road – 3.73 km towards 

SW side. 
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Figure 3-1: Site Connectivity 

 

3.2 Land use Analysis 

3.2.1 Land Use Classification 

 Land Use / Land Cover - Land Use refers to man's activity and the various uses, which are carried on 

land. Land Cover refers to natural vegetation, water bodies, rock/soil, artificial cover and others, resulting 

due to land transformation. The present Land Use/Land Classification map is developed with following 

objectives. The main objective of the study is to classify the different land use within 10 km from the project 

boundary. 

3.2.2 Methodology 

 Information of land use and land cover is important for many planning and management activities 

concerning the surface of the earth (Agarwal and Garg, 2000). Land use refers to man's activities on land, 

which are directly related to land (Anderson et al., 1976). The land use and the land cover determine the 

infiltration capacity. Barren surfaces are poor retainers of water as compared to grasslands and forests, 

which not only hold water for longer periods on the surface, but at the same time allow it to percolate 

down. 

 The terms ‘land use’ and ‘land cover’ (LULC) are often used to describe maps that provide information 

about the types of features found on the earth’s surface (land cover) and the human activity that is associated 

with them (land use). Satellite remote sensing is being used for determining different types of land use 

classes as it provides a means of assessing a large area with limited time and resources. However, satellite 

images do not record land cover details directly and they are measured based on the solar energy reflected 

from each area on the land. The amount of multi spectral energy in multi wavelengths depends on the type 

of material at the earth’s surface and the objective is to associate particular land cover with each of these 

reflected energies, which is achieved using either visual or digital interpretation. In the present study the 

task is to study in detail the land use and land cover in and around the project site. The study envisages 

different LULC around the proposed project area and the procedure adopted is as below. 
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Figure 3-2 Flow Chart showing Methodology of Land use mapping 

3.2.3 Satellite Data 

 IRS Resourcesat-2 LISS-III multispectral satellite data of 05th March 2016 was utilized for the present 

study. Details of satellite data is given below. The rectification of imagery was carried out on to bring the 

digital data on the earth coordinate system by means of ground control point (GCP) assignments/SOI topo 

sheets. 
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3.2.4 Scale of mapping 

 Considering the user defined scale of mapping, 1:50000 IRS-P6, LISS-III data on 1:50000 Scale was 

used for Land use / Land cover mapping of 10 km radius for proposed site.  The description of the land 

use categories for 10 km radius and the statistics are given for 10 km radius. 

3.2.5 Interpretation Technique 

Standard on screen visual interpretation procedure was followed. The various Land use / Land 

cover classes interpreted along with the SOI topographical maps during the initial rapid reconnaissance of 

the study area. The physiognomic expressions conceived by image elements of color, tone, texture, size, 

shape, pattern, shadow, location and associated features are used to interpret the FCC imagery. Image 

interpretation keys were developed for each of the LU/LC classes in terms of image elements. 

 February 2016 FCC imagery (Digital data) of the study area was interpreted for the relevant land use 

classes. On screen visual interpretation coupled with supervised image classification techniques are used to 

prepare the land use classification. 

1. Digitization of the study area (10 km radius from the proposed site) from the topo maps 

2. In the present study the IRS – P6 satellite image and SOI topo sheets of 58-K/2,3,6,7 have been 

procured and interpreted using the ERDAS imaging and ARC-GIS software adopting the necessary 

interpretation techniques. 

3. Satellite data interpretation and vectorization of the resulting units 

4. Adopting the available guidelines from manual of LULC mapping using Satellite imagery (NRSA, 

1989) 

5. Field checking and ground truth validation 

6. Composition of final LULC map 

 The LULC Classification has been done at three levels where level -1 being the broad classification about 

the land covers that is Built-up land, agriculture land, waste land, wet lands, and water bodies. These are 

followed by level –II where built-up land is divided into towns/cities as well villages. The Agriculture land 

is divided into different classes such as cropland, Fallow, Plantation, while wastelands are broadly divided 

into, Land with scrub and without Scrub and Mining and Industrial wasteland. The wetlands are classified 
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into inland wetlands, coastal wetlands and islands. The water bodies are classified further into 

River/stream, Canal, Tanks and bay. In the present study level II classification has been undertaken. The 

SOI Topo map is presented in Annexure and Satellite imagery of 10 km radius from the project site is 

presented Annexure 

3.2.6 Field Verification 

 Field verification involved collection, verification and record of the different surface features that create 

specific spectral signatures / image expressions on FCC. In the study area, doubtful areas identified in 

course of interpretation of imagery is systematically listed and transferred on to the corresponding SOI 

topographical maps for ground verification. In addition to these, traverse routes were planned with 

reference to SOI topographical maps to verify interpreted LU/LC classes in such a manner that all the 

different classes are covered by at least 5 sampling areas, evenly distributed in the area. Ground truth details 

involving LU/LC classes and other ancillary information about crop growth stage, exposed soils, landform, 

nature and type of land degradation are recorded and the different land use classes are taken the Land use 

map is presented in Annexure 

3.2.7 Description of the Land Use / land cover classes 

3.2.7.1 Built-up land 

  It is defined as an area of human settlements composed of houses, commercial complex, transport, 

communication lines, utilities, services, places of worships, recreational areas, industries etc. Depending 

upon the nature and type of utilities and size of habitations, residential areas can be aggregated into villages, 

towns and cities. All the man-made construction covering land belongs to this category. The built- up in 10 

km radius from the proposed project site is as follows. 
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Figure 3-3 Land use classes around 10 km radius from the project site 

3.2.7.2 Different Land use classes around 10 km radius from the project site 

Table 3-3 Land use pattern in Virudhunagar District 

Sl.No Categories Area in 

Hectares 

1 Total Geographical Area 424300 

2 Forest 23535 

3 Barren and uncultivable land 9863 

4 Land put to non-agricultural uses 137184 

5 Cultivable waste land 9669 

6 Permanent pastures and other grazing land 3471 

7 Misc. Tree crops and groves not included in the net 
area sown 

19095 

8 Current Fallows 12246 

9 Other Fallow lands 123398 

10 Net Area sown 127868 

11 Gross Area sown 132355 

3.2.8 Agricultural land 

 Agriculture is the primary occupation of Virudhunagar district. Virudhunagar district receives average 

annual rainfall of 829.6mm. Paddy and Groundnut is the important crops of Virudhunagar district. 9000 

Ha of the area is covered under paddy and Groundnut is being cultivated in 36000 Ha. Major horticulture 
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crops cultivated in this district are fruits crops like mango, guava, jack, sapota and banana, vegetables like 

brinjal, bhendi, pumpkin and tapioca, spices like chillies, tamarind and turmeric and plantation crops like 

cashew and cocoa and flowers like tuberose and marigold and rose. 

3.3.1 Contour & Drainage 

The project site is 64m AMSL. The drainage pattern within in the 10 km of the project site is dendritic. 

3.3.2 Geomorphology  

The geomorphologic study is done within 5 km from the project site. The major formations are 

• Denudational Origin- Pediment Pediplain Complex: The groundwater condition in pediments 

generally varies depending upon the type of underlying folded structures, fracture systems and degree of 

weathering. Groundwater prospecting in pediments is considered as normal to poor.  

Soils 

Virudhunagar, a city known for its small-scale industries and also the soil in the area near project 

site is not very fertile making it unsuitable for carrying out agricultural activities. The topography 

near the lease area is barren dry lands showing only less chance for crop growth and development 

of vegetation. Virudhunagar is endowed with minor mineral resources like, granite (Leptynite), 

blue metal, gravel, brick soil, Limekankar, Clay (others) and sand deposit and the crystalline 

limestone is major mineral resource in the District. As a result of developmental activities and 

market demand for minor minerals, mining of minor mineral is vital. In addition to that, 

geological reserves of rough stone and gravel is abundant in the lease area which is evident from 

the mine activities carried out in the nearby sites. 
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Figure 3-4 Geomorphology within 10km from the project site 

3.3.3 Geology: 

 Virudhunagar district is bordered by Western Ghats (Ridge and valley complex) in the West. Valley fill 

area is observed in Watrap block. A major part of the district constitutes a plain terrain with a gentle slope 

toward East and Southeast, except for the hilly terrain in the west. The prominent geomorphic units 

identified in the district through interpretation of Satellite imagery are; 1. Flood Plain, 2. Bazada, 3. 

Pediment, 4. Shallow & deep buried Pediments and 6. Structural Hills. 

 

  Project site falls in Denudational Origin- Pediment Pediplain Complex. 
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3.3.4 Hydrogeology 

 The district is underlain by both porous and fissured formations (Plate-II). Unconsolidated & Semi-

consolidated formations and Weathered, Fissured and Fractured crystalline rocks constitute the 

important aquifer systems in the district. 

  The porous formations in the district include sandstones and clays of Recent to subrecent and 

Tertiary age (Quaternary). The alluvial formations comprising mainly sands, clays and gravels are 

confined to major drainage courses in the district. The maximum thickness of alluvium is 35.0 m. whereas 

the average thickness is about 25.0 m. Ground water occurs under phreatic to semi-confined conditions 

in these formations and is being developed by means of dug wells and filter points. Alluvium, which 

forms a good aquifer system along the Vaippar and Gundar river bed, which is one of the major sources 

of water supply to the villages. 

 

 The water-bearing properties of crystalline formations, which lack primary porosity, depend on the 

extent of development of secondary intergranular porosity. The occurrence and movement of ground 

water in these rocks are generally confined to such spaces. 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 

semiconfined conditions in the fissured and fractured zones at deeper levels. The thickness of weathered 

zone in the district is in the range of 4 to 15 m. The depth of dug wells ranged from 10 to 15 m bgl. The 

yield of large diameter wells in the district, tapping the weathered mantle of crystalline rocks ranges from 

40 to 110 lpm and are able to sustain pumping for 2 to 6 hours per day. The Specific capacity of large 

diameter wells tested in crystalline rocks ranges from 6.26 to 183.8 lpm / m. of drawdown. The yield 

characteristics of wells vary considerably depending on the topographic set-up, lithology and nature of 

weathering. 

 The yield of bore wells drilled down to a depth of 40 to 70 m, by various state agencies mainly for 

domestic purposes ranged from 10 to 250 lpm. The yield of successful bore wells ranged up to 6 lps for 

the drawdown varying between 5.76 and 17.56 m and drilled down to a depth of 200 m bgl during the 

ground water exploration programme of Central Ground Water Board.  
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 The depth to water level in the district varied between 0.67 and 12.12 m bgl during pre-monsoon (May 

2006) and varied between 0.49 and 8.78 m bgl during post monsoon (Jan 2007). The seasonal fluctuation 

shows a rise in water level which ranges from 0.35 to 2.8 m. The piezometric head varied between 3.49 

and 16.23 m bgl during pre-monsoon (May 2006) and 1.29 and 8.06 m bgl during post monsoon (Jan 

2007). 

Depth of ground water Level & Ground water prospects  

 The Ground water prospects within .5 km radius of the project site (Source: Bhuvan) is 

found to be >80m Deep well – 30 to 50 LPM yield 

 

Figure 3-5 Ground water prospects within 5 km radius of the project site 

3.3.5 Ground water quality monitoring 

Ground water quality monitoring is done in the following locations and analysis will be done for 

physical, chemical & Biological parameters. 

Table 3-4 Ground water Quality Analysis 

Environmental Parameters: Ground water Quality Analysis 

Monitoring Period March to May 2021 

Design Criteria Based on the Environmental settings in the study area 

Monitoring Locations Neat Project Site – GW 1 

Panaiyur – GW 2 
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Sundakottai – GW 3 

Konganakurichi - GW 4 

Veppilaiseri – GW5 

Erasinampatti – GW6 

Methodology Water Samples were collected in 5 Litre fresh cans as per IS 3025 Part 

I and transported to the laboratory in Iceboxes 

Frequency of Monitoring Once in a season  

 

3.3.5.1 Sampling Procedure 

 Quality of ground water was compared with IS: 10500: 1991 (Reaffirmed 1993 With Amendment NO 

-3 July 2010) for drinking purposes. Water samples were collected as Grab sample from five sampling 

locations in a 5-liter plastic jerry can and 250 ml sterilized clean glass/pet bottle for complete physico-

chemical and bacteriological tests respectively. The samples were analyzed as per standard procedure / 

method given in IS: 3025 (Revised Part) and standard method for examination of water and wastewater 

Ed. 21st, published jointly by APHA. 

Table 3-5: Standard Procedure 

S. No Parameters Test Method 

1 pH (at 25°C) IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 

2 Electrical Conductivity IS:3025(P -14) 2013 

3 Colour IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 

4 Turbidity IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 

5 Total Dissolved Solids APHA 22nd Edn.2012-2540-C 

6 Total Suspended Solids IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2340-C 

8 Calcium as Ca APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 

9 Magnesium as Mg APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 

10 Chloride as Cl IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 

11 Sulphate as SO4 APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4
--E 

12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2320-B 

13 Iron as Fe IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 Silica as SiO2 IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 Fluoride as F APHA 22nd Edn.2012-4500-F-D 
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16 Nitrate as NO3 IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 Sodium as Na IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 Potassium as K IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 Coliform IS:1622:1981:RA:2014 

20 E.coli IS:1622:1981:RA:2014 

 

Table 3-6 Ground water sampling results 

S. No Parameters Units 
Project 

Site 
GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 GW 6 

1 pH (at 25°C) - 7.98 7.86 7.97 7.82 7.92 7.85 

2 

Electrical 

Conductivity @ 

25˚C 

µS/cm 1341 1286 1003 1286 1021 1256 

3 Colour 
Hazen 

Unit 
3 1 2 2 2 3 

4 Turbidity NTU 
BQL(LO

Q:1) 

BQL(LO

Q:1) 

BQL(LO

Q:1) 
1.1 

BQL(LO

Q:1) 

BQL(LO

Q:1) 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 778 746 582 746 592 728 

6 
Total Suspended 

Solids 
mg/L 

BQL(LO

Q:2) 

BQL(LO

Q:2) 

BQL(LO

Q:2) 

BQL(LO

Q:2) 

BQL(LO

Q:2) 

BQL(LO

Q:2) 

7 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/L 396 385 277 384 293 375 

8 Calcium as Ca mg/L 67 65 59 71 56 59 

9 Magnesium as Mg mg/L 36 35 23 34 22 29 

10 Chloride as Cl mg/L 149 143 112 145 115 141 

11 Sulphate as SO4 mg/L 79 71 56 73 58 70 

12 
Total Alkalinity as 

CaCO3 
mg/L 172 167 170 163 175 152 

13 Iron as Fe mg/L 
BQL(LOQ

:0.1) 

BQL(LOQ

:0.1) 

BQL(LOQ

:0.1) 

BQL(LOQ

:0.1) 

BQL(LOQ

:0.1) 

BQL(LOQ

:0.1) 

14 Fluoride as F mg/L 0.71 0.77 0.82 0.56 0.57 1.11 

15 Nitrate as NO3 mg/L 23.3 22 16.1 21.9 18.1 20 

16 Potassium as K mg/L 10 8 7 10 6 11 

17 Sodium as Na mg/L 112 108 96 106 88 106 

18 Ecoli 
mpn/10

0 ml 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 
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19 Coliform 
mpn/10

0 ml 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 

 

3.3.6 Interpretation of results: 

3.3.6.1 Physical parameters of water: 

The basic physical parameters of water include 

Colour: 

Value observed in Project Site (True/Apparent Color): 10 Hazel unit. 

Acceptable and permissible limits: 5 Hazel units and 15 Hazel units respectively. The value in the project 

site is as same as the acceptable limits prescribed by IS 10500: 2012 (referred as “Standards” from herein). 

Odour & Taste: 

The water is odourless. The taste of the water is slightly salty which is due to the presence of hardness in 

water, which is attributed to the presence of calcium and magnesium in the water. As per the standards, 

the odour and taste should be agreeable. 

pH: 

Value observed in the Project Site: 7.98 

Acceptable and permissible limits: 6.5-8.5. The pH value is the measure of acid – base equilibrium. The 

value of pH in the project site clearly indicates that water is slightly neutral in nature. 

 

Turbidity: 

Value observed in the Project Site: BQL (LOQ: 1) 

Acceptable and permissible limits: 1 NTU & 5 NTU respectively. The value of turbidity generally indicates 

the presence of phytoplankton and other sediments. The value in the project site indicates the water is less 

turbid and no any physical treatment is required to treat the turbidity of the water. 

 

Total Dissolved Solids: 

Value observed in the Project Site: 778 mg/L. 

Acceptable and permissible limits: 500 mg/L and 2000 mg/L respectively.  
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The TDS is the presence of the inorganic salts and small amounts of organic matter present in the water. 

This is mainly due to the result of surface runoff as the cations and anions in the topsoil is carried away by 

the water. The value in the project site indicates the water is less turbid. 

3.3.6.2  Chemical parameters of water: 

The chemical parameters of the drinking water include, 

Calcium: 

Value observed in the Project Site: 67 mg/L. 

Acceptable and permissible limits: 75mg/L and 200 mg/L respectively. 

Calcium is the essential macronutrient. The value of the calcium is within the prescribed permissible 

standards. The higher level of calcium may cause hardening in domestic equipment and will also reduce 

the detergent efficiency. Higher levels of calcium will lead to constipation, gas, and bloating. Apart from 

that, extra calcium may also increase the risk of kidney stones. If the calcium deposit in blood is high, it 

may lead to hypercalcemia. 

Magnesium: 

Value observed in the Project Site: 36 mg/L. 

Acceptable and permissible limits:30 mg/L and 100 mg/L respectively. 

The value of Magnesium in the project site is higher than acceptable limit and less than the permissible 

limit. The increase in the level of magnesium will cause diarrhea and vomiting in children. 

 

Chloride 

Value observed in the project site: 149 mg/L. 

Acceptable and permissible limits: 250 mg/L and 1000 mg/L respectively. 

The chloride level in the project site is within the acceptable and permissible limit. If the level of chloride 

is more, it may cause galvanic and pitting corrosion, increases level of metals. It imparts bitter taste to the 

water. 

 

Total Alkalinity as CaCO3: 

Value observed in the project site: 172 mg/L. 

Acceptable and permissible limits: 200 mg/L and 600 mg/L respectively. 
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Total Alkalinity is the measure of the concentration of all alkaline substances dissolved in the water which 

includes carbonates, bicarbonates and hydroxides. The value of the total alkalinity is slightly greater in the 

project site, which will impart soda taste to the water. 

 

Hardness: 

Value observed in the Project Site: 396 mg/L. 

Acceptable and permissible limits:200 mg/L and 600 mg/L respectively. 

The value of Hardness in the project site is higher than acceptable limit but within the permissible limit. 

The increase in the level of hardness may cause corrosion and scaling problems, increased soap 

consumption and it also contributes to the salty taste of water. 

3.3.6.3 Biological parameters of water: 

The biological parameters of water includes E- Coli & Coliform 

Value observed in the project site: <2 mpn/100ml – e-coli and <2 mpn/100ml – Coliforms 

The E- coli and coliform shall not be detectable in any 100 ml sample as per the drinking water standards 

IS 10500:2012. 

E- coli is one of the fecal coliform bacteria. The presence of this indicates the water is feacally contaminated. 

Without treatment, when consumed, will have water borne diseases like cholera, typhoid and diarrhea. 

3.3.7 Surface Water Analysis 

Surface water samples were taken from Periya Kanmai and Tamaraikulam. The results are summarized 

below. 

Table 3-7 Surface Water Sample Results 

S. No Parameters Units SW 1 SW 2 

1 pH (at 25°C) - 7.68 7.71 

2 Electrical Conductivity @ 25˚C µS/cm 700 640 

3 Colour Hazen Unit 5 5 

4 Turbidity NTU 1 1 

5 Total Dissolved Solids mg/L 440 410 

6 Total Hardness as CaCO3 mg/L 190 180 

7 Calcium as Ca mg/L 36 40 

8 Magnesium as Mg mg/L 24 19 



Project  New Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

77 

 

9 Chloride as Cl mg/L 102 98 

10 Sulphate as SO4 mg/L 44 41 

11 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 101 90 

12 Iron as Fe mg/L BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) 

13 Fluoride as F mg/L 0.16 0.21 

14 Nitrate as NO3 mg/L 1.1 2.5 

15 Potassium as K mg/L 1.1 1.5 

16 Sodium as Na mg/L 48 43 

17 Biochemical oxygen Demand @ 27˚C mg/L BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 

18 Chemical Oxygen Demand mg/L 8 10 

19 Dissolved Oxygen mg/L 4.7 5.1 

20 E coil mg/L <2 <2 

21 Coliform mg/L <2 <2 

 

Inference: The surface water quality is compared with the CPCB Water Quality Criteria against A, B, C, 

D & E class of water. From the test result, it is found that the both the water does not fit Class A (Drinking 

Water Source without conventional treatment but after disinfection). But they can be used for outdoor 

bathing as it meets the requirements shown for class B water. 

3.3.8 Climatology & Meteorology: 

Climate and meteorology of a place can play an important role in the implementation of any 

developmental project. Meteorology is also the key to understand local air quality as there is an 

essential relationship between meteorology and atmospheric dispersion involving wind in the 

broadest sense of the term. 

 

The year may broadly be divided into four seasons: 

Winter season  : December to February 

Pre-monsoon season  : March to May 

Monsoon season  : June to September 

Post-monsoon season : October to November 

 

i) Climate 

Like the rest of the state, Virudhunagar experiences hot weather between April and June and is 

relatively cooler in December and January. The South-west monsoon, which begins in June and lasts 

until August, brings little rain. Most of the rain is received during the North-east monsoon in the 

months of October, November and December. 

ii) Temperature 
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The average daily temperature ranges from a maximum of 38.5 °C (101.3 °F) to a minimum of 30 °C 

(86 °F). 

iii)       Rainfall: 

The historical rainfall data of past years is collected. The maximum rainfall is observed in November, 

2015 with a rainfall of 1061.3 mm. 

VIRUDHUNAGAR DISTRICT - NORMAL AND ACTUAL RAINFALL (2008 TO 2017) 

Unit in mm. 

Year 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F 

2014 6.1 0 0.4 3.5 183.5 32.5 16 105 73.7 213.3 85 25.2 

2015 11.9 0 17.9 158.7 137 44.2 21.9 69.6 128.1 79.2 274.9 59.1 

2016 0 0 0.3 15.8 54.1 10.1 99.2 42.2 60.2 162.4 9.5 56.3 

2017 32.7 0.5 88 12.8 76.5 39.7 34.9 156.5 176.3 167.3 50.3 68.9 

2018 1.3 5.2 6.9 41.5 127.1 11.4 55.7 49 157.7 160.3 111 7.1 

 

Source: IMD, GoI 

 

Metrological Data 

The meteorological data – Temperature, rainfall, Wind Speed, Wind direction are recorded through AWS 

by setting it up in the site. 

vi) Wind Rose Diagram 

The wind rose denotes a class of diagrams designed to display the distribution of wind direction at a given 

location over a period of time. Wind roses are also useful as they project a large quantity of data in a simple 

graphical plot. 

The wind speed & wind direction data are taken and wind rose is plotted for March to May 2022.  
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Figure 3-6 Wind rose 

3.3.9 Selection of Sampling Locations: 

Four Monitoring locations along with the project site is selected based on Wind Direction & Wind 

Speed. All the monitoring locations are chosen in the downwind direction. 

 

3.3 Ambient Air Quality 

Table 3-8: Selection of Sampling Location 

Environmental Parameters: Ambient Air 
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Monitoring Period March to May 2022 

Design Criteria The monitoring stations are selected based on factors like 

topography/terrain, prevailing meteorological conditions like 

predominant wind direction (March to May 2021), etc., play a vital 

role in the selection of air sampling stations. Based on these criteria, 6 

air sampling station were selected in the area as shown below. 

Monitoring Locations Location & Code Distance (km) Direction 

Project Site - AAQ 1 0 - 

Panaiyur – AAQ 2 4.87 NE 

Sundakottai – AAQ 3 1.1 SW 

Konganakurichi – AAQ 4 2.56 NW 

Veppilaiseri – AAQ 5 2.32 ENE 

Erasinampatti – AAQ 6 3.54 SE 
 

Methodology Respirable Particulate Matter (PM10) - Gravimetric (IS 5182: Part 

23:2006) 

Particulate Matter PM2.5 - Gravimetric (Fine particulate matter) 

Sulphur Dioxide - Calorimetric (West & Gaeke Method) (IS 5182: Part 

02: 2001) 

Nitrogen Dioxide - Calorimetric (Modified Jacob & Hocheiser 

Method) (IS 5182: Part 06:2006) 

Frequency of Monitoring 2 days in a week, 4 weeks in a month for 3 months in a season. 

3.4.1 Ambient Air Quality: Results & Discussion 

The test results of the ambient air quality monitored in project site and other four locations is 

summarized below. 
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Table 3-9 Ambient Air Quality 
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AAQ 1 Project Site 43 57 47 56 15 21 17 21 5 8 6 8 11 19 14 19 

AAQ 2 Panaiyur 50 69 58 69 16 22 19 22 5 7 5 7 10 17 13 17 

AAQ 3 Sundakottai 44 56 50 56 15 18 16 18 4 7 5 7 9 16 14 16 

AAQ 4 Konganakurichi 42 52 47 52 15 21 18 21 5 7 6 7 10 16 13 16 

AAQ 5 Veppilaiseri 42 54 47 53 15 21 19 21 4 10 6 10 8 18 13 17 

AAQ 6 Erasinampatti 43 59 49 57 17 22 19 22 5 9 7 9 13 24 17 23 

NAAQ Standards - Residential 

Area 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 
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3.4.2 Interpretation of ambient air quality: 

To assess the impact, AAQ were monitored in project site and four locations. 

Observation: 

The Maximum value of PM10 (60 (µg/m3), PM 2.5(29 (µg/m3), SOx 15 (µg/m3) ,NOx (24 (µg/m3) is 

observed in different places.  

 

Inference: 

The monitoring results for PM10, PM2.5, NOx was found to be high in Muthudaiyanpatti Village which 

densely populated small rural area where there is no commercial development like industry, college, etc. 

The only contributing factor to the higher values is due to the vehicular movement. In the absence of 

vehicular movement, the values of PM10, PM2.5, NOx was found to be less. 

The observed values are all well within the Standards prescribed by NAAQ. 

 

Figure 3-7 Concentration of PM10 (µg/m3) in Study Area 
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Figure 3-8 Concentration of PM2.5 (µg/m3) in Study Area 

 

 

Figure 3-9 Concentration of SOx (µg/m3) in Study Area 
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Figure 3-10 Concentration of NOx (µg/m3) in Study Area 

 

3.4 Noise Environment: 

Table 3-10 Noise Analysis 

Environmental Parameters: Noise Analysis 

Monitoring Period March to May 2022 

Design Criteria Based on the Sensitivity of the area 

Monitoring Locations Project Site – N1, 

Panaiyur– N2,  

Sundakottai– N3, 

Konganakurichi– N4  

Veppilaiseri -N5 

Erasinampatti – N6 

Methodology Noise level measurements were taken at the selected 

locations using noise level meter both during day and 

night time. Noise level measurements were taken 

continuously for 24 hours at hourly intervals 

Frequency of Monitoring Noise samples were collected from 6 locations - Once in 

season 

Ambient Noise Levels are monitored in the chosen 6 Locations including the project Site and the 

monitoring results are summarized below 
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3.5.1 Day Noise Level (Leq day) 

Table 3-11 Day Noise Level (Leq day) 

Location 
Leq day in dB(A) 

Max Min Average 

Project Site 53 47 50 

Panaiyur 56 48 52 

Sundakottai 57 51 54 

Konganakurichi 55 49 52 

Veppilaiseri 51 44 48 

Erasinampatti 55 40 48 

3.5.2 Night Noise Level (Leq Night) 

Table 3-12 Night Noise Level (Leq Night) 

 

Location 

Leq Night in dB(A) 

Max Min Average 

Project Site 40 36 38 

Panaiyur 44 36 40 

Sundakottai 42 40 41 

Konganakurichi 43 32 37 

Veppilaiseri 43 36 39 

Erasinampatti 40 33 36 

 

Observation: 

 The maximum Day noise and Night noise were found to be 57 dB(A) and 48 dB(A) respectively in 

Sundakottai. The minimum Day Noise and Night noise were 38 dB(A) and 34 dB(A) respectively which 

was observed in Project Site & Erasinampatti. 

The observed values are all well within the Standards prescribed by CPCB. 
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3.5 Soil Environment 

 Soil environment is studied for 10 km radius from the project site. The 10 km radius image shows 

that the soil is not affected by any kind of erosion. 

 

Figure 3-11 Soil Erosion pattern within 10 km radius of the project site 

3.6.1 Baseline Data: 

 The present study of the soil quality establishes the baseline characteristics which will help in future 

in identifying the incremental concentrations if any, due to the operation Phase of the proposed project. 

The sampling locations have been identified with the following objectives: 

• To determine the impact of proposed project on soil characteristics and 

• To determine the impact on soils more importantly from agricultural productivity point of 

view. 

Table 3-13 Soil Quality Analysis 

Environmental Parameters: Soil Quality Analysis 

Monitoring Period March to May 2022 

Design Criteria Based on the environmental settings of the 

study area 

Monitoring Locations Project Site – SQ 1, 

Panaiyur– SQ 2, 



Project  Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

87 

 

Sundakottai– SQ 3, 

Konganakurichi– SQ 4  

Veppilaiseri – SQ 5 

Erasinampatti – SQ 6 

Methodology Composite soil samples using sampling 

augers and field capacity apparatus 

Frequency of Monitoring Soil samples were collected from 6 

locations Once in a season 

 To assess the soil quality of the study area, 6 monitoring stations were selected and the results are 

summarized below. 

Table 3-14 Soil Quality Analysis 

Parameters Unit SQ 1 SQ 2 SQ 3 SQ 4 SQ5 SQ 6 

pH (at 25°C) - 8.19 7.59 7.76 8.01 8.48 8.26 

Specific Electrical 

Conductivity 
mS/cm 0.115 0.165 0.084 0.056 0.215 0.171 

Bulk Density m.eq/100 1.19 1.4 1.28 1.41 1.22 1.26 

Calcium as Ca m.eq/100 16.6 15.2 18.3 10.6 16 17.1 

Sodium as Na m.eq/100 1.98 2.36 1.14 1.03 2.78 2.42 

Potassium as K Kg/ha 233 206 342 274 258 306 

Organic matter % 1.36 1.14 1.41 0.84 0.91 1.09 

Magnesium as 

Mg 
m.eq/100 3.84 5.27 4.96 3.21 3.74 5.05 

Total Nitrogen Kg/ha  374 282 456 260 371 305 

Available 

Phosphorous 
Kg/ha 24.8 41.1 32.8 22.6 38.2 49.2 

Sand % 27.6 31.5 28.3 44.8 24.6 29.4 

Clay % 57.2 50.2 62.5 25.1 66.5 53.7 

Silt % 15.2 18.3 9.2 30.1 8.9 16.9 

Texture 

classification 
% Clay Clay Clay Loam Clay Clay 
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3.6.1.1 Physical Properties: 

  Regular cultivation practices increase the bulk density of soils thus inducing compaction. This 

results in reduction in water percolation rate and penetration of roots through soils. The soils with low 

bulk density have favorable physical conditions whereas those with high bulk density exhibit poor 

physical conditions for agriculture crops. The bulk density of the soil in the study area ranged between 

1.1299 to 1.1590 g/cc which indicates favorable physical condition for plant growth. The water holding 

capacity was found in the range of 3.0 ml/l to 7.20 ml/l. 

3.6.1.2 Chemical Properties: 

 Chemical characteristics of soils include pH, exchangeable cations and fertility status in the form of 

NPK values and organic matter. The value of the pH is slightly alkaline and it ranges from 7.46 to 8.05. 

The soil in the project site is sodic in nature, which challenges because they tend to have very poor 

structure which limits or prevents water infiltration and drainage. The organic matter varies from 0.08 to 

0.34 mg/kg, which indicates the soil is slightly unfertile. 

3.6 Ecology and Biodiversity 

 Ecology and Biodiversity is studied for 10 km radius around the project site. Project site and 2 km 

around the project site is considered as core zone and from 2 km to 10 km radius, it is considered as buffer 

zone. 

• Primary field survey is carried out for the assessment of flora and fauna in the core zone 

• Secondary data from Journals/Literature were studied and compiled to understand the species 

present in the buffer zone 

3.7.1 Methods available for floral analysis: 

3.7.1.1 Plot Sampling Methods 

➢ Quadrat – 2D shape (e.g. square or rectangle, or other shape) used as a sampling unit 

➢ Transect 

o Line transects feature only a length dimension, usually defined by a tape stretched across 

the area to be sampled. 

o Belt transects have a width as well as length. 
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o Pace-transects are established when the observer strides along an imaginary line across the 

sample site and uses their foot placement to determine specific sampling points. 

3.7.1.2 Plot less Sampling Methods 

➢ Closest individual method - Distance is measured from each random point to the nearest 

individual. 

➢ Nearest neighbour method - Distance is measured from an individual to its nearest neighbour. 

➢ Random pairs method - Distance is measured from one individual to another on the opposite side 

of the sample point. 

➢ Point-centered quarter (PCQ) method - Distance is measured from the sampling point to the 

nearest individual in each quadrat. 

3.7.2 Field study& Methodology adopted: 

To assess the suitability of the methodology, random field survey was done. Field survey was conducted 

around 2 km radius from the project site and five locations were chosen based on the species density. 

Quadrat method is chosen for the proposed study as compared to other sampling methods, because they 

are relatively simple to use. Quadrat plots are uniform in size and shape and distributed randomly 

throughout the sample area, which makes the study design straightforward. They are also one of the most 

affordable techniques because they require very few materials.    

3.7.3 Study outcome: 

 Phyto-sociological parameters, such as Density, Frequency, Basal Area, Abundance and Importance 

Value Index of individual species (Trees) were determined in randomly placed quadrate of different sizes 

in the study area. Relative frequency, relative basal area and relative density were calculated and the sum 

of these three represented Importance Value Index (IVI) for various species. For shrubs, herbs and grasses, 

Density, Frequency, Relative Density & Relative Frequency were found. 

 Sample plots were selected in such a way to get maximum representation of different types of 

vegetation and plots were laid out in different part of the study area of 2 km radius. Analysis of the 

vegetation will help in determining the relative importance of each species in the study area and to reveal 

if any economically valuable species is threatened in the process. 
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Table 3-15 Calculation of Density, Frequency (%), Dominance, Relative Density, Relative 

Frequency, Relative Dominance & Important Value Index 

Parameters Formula 

Density Total No. of individuals of species/ Total No. of Quadrats used in sampling 

Frequency (%) (Total No. of Quadrats in which species occur/ Total No. of Quadrats studied) * 100 

Dominance Total Basal Area /Total area sampled 

Abundance Total No. of individuals of species/ No. of Quadrats in which they occur 

Relative Density (Total No. of individuals of species/Sum of all individuals of all species) * 100 

Relative Frequency (Total No. of Quadrats in which species occur/ Total No. of Quadrats occupied by all 

species) * 100 

Relative Dominance Dominance of a given species/Total Dominance of all species 

Important Value Index Relative Density + Relative Frequency + Relative Dominance 
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Table 3-16 Tree Species in the core Zone 
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1 Ficus Carica Athi Maram 2 2 6 0.33 33.33 1 0.28 1.68 2.17 4.45 8.31 Least Concern 

2 Cassia siamea ManjalKonrai 3 2 6 0.50 33.33 1.5 0.07 2.52 2.17 1.11 5.81 Least Concern 

3 Acacia nilotica Karuvelai 4 4 6 0.67 66.67 1 0.28 3.36 4.35 4.45 12.16 Least Concern 

4 Bambusa vulgaris Moongil 4 4 6 0.67 66.67 1 0.50 3.36 4.35 7.92 15.63 Not assessed 

5 
Anacardium 
occidentale Cashew 1 1 6 0.17 16.67 1 0.44 0.84 1.09 6.96 8.88 

Not assessed 

6 Alstonia scholaris Elilaipalai 2 2 6 0.33 33.33 1 0.27 1.68 2.17 4.31 8.16 Least Concern 

7 Psidium guajava Guava 3 3 6 0.50 50.00 1 0.23 2.52 3.26 3.61 9.39 Not assessed 

8 Aegle marmelos Vilvam 1 1 6 0.17 16.67 1 0.16 0.84 1.09 2.50 4.43 Not assessed 

9 Causuarina equisetifolia Savukku 2 2 6 0.33 33.33 1 0.21 1.68 2.17 3.34 7.20 Not assessed 

10 Albizia amara Wunja 1 1 6 0.17 16.67 1 0.20 0.84 1.09 3.22 5.14 Not assessed 

11 Cocos nucifera Thennai 10 6 6 1.67 100.0 1.67 0.15 8.40 6.52 2.39 17.32 Not assessed 

12 
Artocarpus 
heterophyllus Palaa 2 2 6 0.33 33.33 1 0.18 1.68 2.17 2.85 6.70 

Not assessed 

13 Bombax ceiba Sittan 4 4 6 0.67 66.67 1 0.08 3.36 4.35 1.27 8.98 Not assessed 

14 Azadirachta indica Veppam 17 6 6 2.83 100.0 2.83 0.13 
14.2

9 6.52 1.98 22.79 

Not assessed 

15 Delonix regia 
Cemmayir-
Konrai 1 1 6 0.17 16.67 1 0.21 0.84 1.09 3.34 5.27 

Least Concern 

16 Delonix elata Perungondrai 1 1 6 0.17 16.67 1 0.17 0.84 1.09 2.62 4.54 Least Concern 

17 Dalbergia sissoo Shisham 1 1 6 0.17 16.67 1 0.15 0.84 1.09 2.29 4.21 Not assessed 

18 Ficus benghalensis Alai 2 2 6 0.33 33.33 1 0.08 1.68 2.17 1.19 5.04 Not assessed 
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19 Annona squamosa Sitapalam 1 1 6 0.17 16.67 1 0.23 0.84 1.09 3.61 5.53 Not assessed 

20 Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 1 6 0.17 16.67 1 0.14 0.84 1.09 2.18 4.11 Not assessed 

21 Ficus religiosa Arasa maram 3 3 6 0.50 50.00 1 0.09 2.52 3.26 1.35 7.13 Not assessed 

22 Couroupita guianensis Nagalingam 5 3 6 0.83 50.00 1.67 0.14 4.20 3.26 2.18 9.64 Not assessed 

23 Musa paradise Vaazhai 3 3 6 0.50 50.00 1 0.08 2.52 3.26 1.19 6.97 Not assessed 

24 Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 3 6 0.50 50.00 1 0.21 2.52 3.26 3.34 9.13 Not assessed 

25 Mangifera indica Mamaram 7 6 6 1.17 100.0 1.16 0.07 5.88 6.52 1.11 13.52 
Data 

insufficient 

26 Mimusops elengi Magizham 2 2 6 0.33 33.33 1 0.18 1.68 2.17 2.85 6.70 Not assessed 

27 Morinda pubescens Nuna 6 6 6 1.00 100.0 1 0.24 5.04 6.52 3.74 15.31 Not assessed 

28 Thespesia populnea Poovarasam 3 3 6 0.50 50.00 1 0.15 2.52 3.26 2.39 8.18 Not assessed 

29 Tectona grandis Thekku 3 3 6 0.50 50.00 1 0.12 2.52 3.26 1.88 7.66 Not assessed 

30 Tamarindus indica Puli 10 6 6 1.67 100.0 1.66 0.20 8.40 6.52 3.09 18.02 Not assessed 

31 Syzygium cumini naval 5 1 6 0.83 16.67 5 0.11 4.20 1.09 1.79 7.07 Not assessed 

32 Carica papaya Papaya 3 3 6 0.50 50.00 1 0.09 2.52 3.26 1.43 7.21 Not assessed 

33 Ziziphus mauritiana Elandai 1 1 6 0.17 16.67 1 0.28 0.84 1.09 4.45 6.38 Not assessed 

34 Citrus medica Elumichai 2 2 6 0.33 33.33 1 0.23 1.68 2.17 3.61 7.46 Not assessed 

                                                                Total 119 92     6.35      
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Table 3-17 Shrubs in the Core Zone 
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1 Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 17 24 1.17 0.71 1.65 14.43 17.17 Not Assessed 

2 Lantana trifolia Shrub verbana 10 3 24 0.42 0.13 3.33 5.15 3.03 Not Assessed 

3 Robiniapseudoacacia Black locust 17 5 24 0.71 0.21 3.4 8.76 5.05 Least Concern 

4 Lantana camara Unnichedi 9 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Not Assessed 

5 Calotropis gigantea Erukam 14 12 24 0.58 0.50 1.17 7.22 12.12 Not Assessed 

6 Stachytarpheaurticifolia Rat tail 15 9 24 0.63 0.38 1.67 7.73 9.09 Not Assessed 

7 Datura metal Ummattangani 5 4 24 0.21 0.17 1.25 2.58 4.04 Not Assessed 

8 Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 2 24 0.13 0.08 1.5 1.55 2.02 Not Assessed 

9 Tabernaemontanadivaricata Crepe Jasmine 3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not Assessed 

10 Chloromolaena odorata Venapacha 9 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Least Concern 

11 Euphorbia geniculata Amman Pacharisi 3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not Assessed 

12 Catharanthus roseus Nithyakalyani 3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not Assessed 

13 Woodfordiafruiticosa Velakkai 3 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Least Concern 

14 Morindapubescens Mannanunai 2 2 24 0.08 0.08 1 1.03 2.02 Not Assessed 

15 Acalypha indica Kuppaimeni 20 8 24 0.83 0.33 2.5 10.31 8.08 Not Assessed 

16 Parthenium hysterophorous  Vishapoondu 50 13 24 2.08 0.54 3.85 25.77 13.13 Not Assessed 
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Table 3-18 Herbs & Grasses in the core zone 
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1 Plumbago zeylanica Chittiramoolam 3 3 30 0.10 0.10 1 1.19 3.23 Not assessed 

2 Mimosa pudica Thottacherungi 6 5 30 0.20 0.17 1.2 2.38 5.38 Least concern 

3 Sida acuta Malaidangi 10 3 30 0.33 0.10 3.33 3.97 3.23 Not assessed 

4 Scrophularia nodosa Sarakkothini 15 7 30 0.50 0.23 2.14 5.95 7.53 Not assessed 

5 Helicteresisora Valampuri 2 2 30 0.07 0.07 1 0.79 2.15 Not assessed 

6 Cynodondactylon Arugu 12 6 30 0.40 0.20 2 4.76 6.45 Not assessed 

7 Sporobolus fertilis Giant Parramatta Grass 9 4 30 0.30 0.13 2.25 3.57 4.30 Not assessed 

8 Viburnum dentatum Viburnum 5 5 30 0.17 0.17 1 1.98 5.38 Least concern 

9 Heraculem spondylium Hog Weed 20 10 30 0.67 0.33 2 7.94 10.75 Not assessed 

10 Laportea canadensis Peruganchori 30 20 30 1.00 0.67 1.5 11.90 21.51 Not assessed 

11 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not assessed 

12 Tridax procumbens Vettukaayathalai 5 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not assessed 

13 Tephrosia purpurea Kavali 20 4 30 0.67 0.13 5 7.94 4.30 Not assessed 

14 Sida cordifolia Maanikham 45 4 30 1.50 0.13 11.25 17.86 4.30 Not assessed 

15 Tridax procumbens Cuminipachai 15 4 30 0.50 0.13 3.75 5.95 4.30 Not assessed 

16 Ruelliastrepens Grandinayagam 25 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not assessed 

17 Senna occidentalis Nattamsakarai 25 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not assessed 
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3.7.4 Calculation of species diversity by Shannon – wiener Index, Evenness and richness by Margalef: 

 Biodiversity index is a quantitative measure that reflects how many different type of species, 

there are in a dataset, and simultaneously takes into account how evenly the basic entities (such as 

individuals) are distributed among those types of species. The value of biodiversity index increases both 

when the number of types increases and when evenness increases. For a given number of type of species, 

the value of a biodiversity index is maximized when all type of species are equally abundant. 

Interpretation of Vegetation results in the study area is given below. 

Table 3-19 Calculation of species diversity 

Description Formula 

Species diversity – Shannon – Wiener 

Index 

H=(pi)*ln(pi)] 

Where pi : Proportion of total sample represented by species 

i:number of individuals of species i/ total number of samples 

Evenness H/Hmax 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by Margalef 

 

 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the community 

N = Total Number of individuals of all species in the 

community 

 

3.7.5 Calculation of species diversity by Shannon – wiener Index, Evenness and richness by 

Margalef for trees 

i. Species Diversity 

Scientific Name Common Name No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica Athi Maram 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Cassia siamea ManjalKonrai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Acacia nilotica Karuvelai 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Bambusa vulgaris Moongil 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Anacardium occidentale Cashew 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Alstonia scholaris Elilaipalai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 
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Psidium guajava Guava 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Aegle marmelos Vilvam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Causuarina equisetifolia Savukku 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Albizia amara Wunja 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Cocos nucifera Thennai 15 0.133929 -2.01045 -0.26926 

Artocarpus heterophyllus Palaa 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Bombax ceiba Sittan 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Azadirachta indica Veppam 10 0.089286 -2.41591 -0.21571 

Delonix regia Cemmayir-Konrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Delonix elata Perungondrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Dalbergia sissoo Shisham 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus benghalensis Alai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Annona squamosa Sitapalam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus religiosa Arasa maram 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Couroupita guianensis Nagalingam 5 0.044643 -3.10906 -0.1388 

Musa paradise Vaazhai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Mangifera indica Mamaram 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Mimusops elengi Magizham 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Morinda pubescens Nuna 6 0.053571 -2.92674 -0.15679 

Thespesia populnea Poovarasam 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tectona grandis Thekku 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tamarindus indica Puli 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Syzygium cumini naval 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Carica papaya Papaya 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Ziziphus mauritiana Elandai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Citrus medica Elumichai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

                                       
Total 

 
112 

  
-3.22 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.76 

Shrubs 

Scientific Name Common 

Name 

No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 0.14433 -1.93565 -0.27937 

Lantana trifolia Shrub verbana 10 0.051546 -2.96527 -0.15285 

Robiniapseudoacacia Black locust 17 0.087629 -2.43464 -0.21335 

Lantana camara Unnichedi 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Calotropis gigantea Erukam 14 0.072165 -2.6288 -0.18971 

Stachytarpheaurticifolia Rat tail 15 0.07732 -2.55981 -0.19792 



Project  Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

97 

 

Datura metal Ummattangani 5 0.025773 -3.65842 -0.09429 

Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Tabernaemontanadivaricata Crepe Jasmine 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Chloromolaena odorata Venapacha 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Euphorbia geniculata Amman 
Pacharisi 

3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Catharanthus roseus Nithyakalyani 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Woodfordiafruiticosa Velakkai 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Morindapubescens Mannanunai 2 0.010309 -4.57471 -0.04716 

Acalypha indica Kuppaimeni 20 0.103093 -2.27213 -0.23424 

Parthenium hysterophorous Vishapoondu 50 0.257732 -1.35584 -0.34944 

                                   Total 194 
  

-2.3656 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.97 

Herbs 

Scientific Name Common Name No. of Species Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Plumbago 

zeylanica 

Chittiramoolam 3 0.011905 -4.43082 -0.05275 

Mimosa pudica Thottacherungi 6 0.02381 -3.73767 -0.08899 

Sida acuta Malaidangi 10 0.039683 -3.22684 -0.12805 

Scrophularia 
nodosa 

Sarakkothini 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Helicteresisora Valampuri 2 0.007937 -4.83628 -0.03838 

Cynodondactylon Arugu 12 0.047619 -3.04452 -0.14498 

Sporobolus fertilis Giant Parramatta 
Grass 

9 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Viburnum 
dentatum 

Viburnum 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Heraculem 
spondylium 

Hog Weed 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Laportea 
canadensis 

Peruganchori 30 0.119048 -2.12823 -0.25336 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tridax 
procumbens 

Vettukaayathalai 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tephrosia 
purpurea 

Kavali 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Sida cordifolia Maanikham 45 0.178571 -1.72277 -0.30764 

Tridax 
procumbens 

Cuminipachai 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Ruelliastrepens Grandinayagam 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 



Project  Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

98 

 

Senna occidentalis Nattamsakarai 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

                      Total 252 
  

-2.56298 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.39 

i. Evenness 

Details H Hmax Evenness Species Richness (Margalef) 

 Trees 3.22 3.5 0.9 7 

 Shrubs 2.36 2.77 0.85 2.84 

 Herbs 2.56 2.83 0.9 2.89 

 

 From the above, it can be interpreted that herb community has higher diversity. While the tree 

community shows less diversity. It is also observed that most of the quadrates have controlled generation 

of plant species with older strands. Higher herb species diversity can be interpreted as a greater number 

of successful species and a more stable ecosystem where more ecological niches are available, 

environmental change is less likely to be damaging to the ecosystem as a whole.  Species richness is high 

for herb community when compared with tree and shrubs. 

3.7.6 Frequency Pattern 

 To understand the frequency pattern, the observed frequency is compared with the Raunkiaer’s 

frequency. Any deviation from Raunkiaer’s frequency implies disturbed community. 

Classes of species in a community and normal value of class according to Raunkiaer. 

Table 3-20 Frequency Pattern 

Class Frequency (%) Normal Value in the class 

A 1-20 53 

B 21-40 14 

C 41-60 9 

D 61-80 8 

E 81-100 16 

Where A>B>C>=<D<E 

Raunkiaer’s class for the observed species 

S. 

No. 

Scientific Name Local Name Frequency (%) Class as per 

Raunkiaer’s Law 
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1. Ficus Carica Athi Maram 33.33 B 

2. Cassia siamea ManjalKonrai 33.33 B 

3. Acacia nilotica Karuvelai 66.67 D 

4. Bambusa vulgaris Moongil 66.67 D 

5. Anacardium occidentale Cashew 33.33 B 

6. Alstonia scholaris Elilaipalai 33.33 B 

7. Psidium guajava Guava 50.00 C 

8. Aegle marmelos Vilvam 16.67 A 

9. Causuarina equisetifolia Savukku 33.33 B 

10. Albizia amara Wunja 16.67 A 

11. Cocos nucifera Thennai 100 E 

12. Artocarpus 
heterophyllus Palaa 

33.33 B 

13. Bombax ceiba Sittan 66.67 D 

14. Azadirachta indica Veppam 100 E 

15. 
Delonix regia 

Cemmayir-
Konrai 

16.67 A 

16. Delonix elata Perungondrai 16.67 A 

17. Dalbergia sissoo Shisham 16.67 A 

18. Ficus benghalensis Alai 33.33 B 

19. Annona squamosa Sitapalam 16.67 A 

20. Pithecellobium dulce Kodukapuli 16.67 A 

21. Ficus religiosa Arasa maram 50.00 C 

22. Couroupita guianensis Nagalingam 50.00 C 

23. Musa paradise Vaazhai 50.00 C 

24. Prosopis juliflora Vaelikaruvai 50.00 C 

25. Mangifera indica Mamaram 100 E 

26. Mimusops elengi Magizham 33.33 B 

27. Morinda pubescens Nuna 100 E 

28. Thespesia populnea Poovarasam 50.00 C 

29. Tectona grandis Thekku 50.00 C 

30. Tamarindus indica Puli 100 E 

31. Syzygium cumini naval 16.67 A 

32. Carica papaya Papaya 50.00 C 

33. Ziziphus mauritiana Elandai 16.67 A 

34. Citrus medica Elumichai 33.33 B 
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Figure 3-12 Raunkiaer’s class for the observed species 

Interpretation: Interpretation: The observed frequency is A<B>C>D<E, which does not follow 

Raunkiaer’s Distribution Frequency and hence the ecology is disturbed. 

3.7.7 Floral study in the Buffer Zone: 

Economically important Flora of the study area 

Agricultural crops: Paddy, Maize are the main crop grown. Different fruits like Banana, papaya, 

mangoes, guava and vegetables like brinjal, drumsticks, onion, Coriander also grown by the local 

people. 

Medicinal species: The nearby area is also endowed with the several medicinal species which are 

commonly available in the shrub forest and waste lands. The common medicinal species of the region 

are Asparagus racemosus (satamulli), Aegle marmelos (golden apple), Azadirachta indica (Neem) etc. 

Rare and endangered floral species: There are no rare or endangered or threatened (RET) species of 

in the study area. During the vegetation survey, there are no any species which are endangered or 

threatened under IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural resources) 

guidelines. 
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3.7.8 Faunal Communities 

Both direct and indirect observation methods were used to survey the fauna. 

• Point Survey Method: Observations were made in each site for 15 minutes duration. 

• Road Side Counts: The observer traveled by motor vehicles from site to site, all sightings were 

recorded (this was done both in the day and night time). An index of abundance of each species was 

also established. 

• Pellet and Track Counts: All possible animal tracks and pellets were identified and recorded 

(South Wood, 1978). 

Additionally, survey of relevant literature was also done to consolidate the list of fauna distributed in 

the buffer zone. 

Based on the Wildlife Protection Act, 1972 (WPA 1972, Anonymous.  1991, Upadhyay 1995, 

Chaturvedi and Chaturvedi 1996) species were short-listed as Schedule II or I and considered herein 

as endangered species. Species listed in Ghosh (1994) are considered as Indian Red List species. 

Methodology Adopted: 

 Point Survey method was adopted for this development project where observations were made 

in each site for 15 minutes duration (10 times). 

Study in the core zone: 

Point Survey method was adopted for the study within 2 km radius and the following species were 

observed. 

Mammals: No wild mammalian species was directly sighted during the field survey. Discussion with 

local villagers located around the study area also could not confirm presence of any wild animal in that 

area. Three stripped Palm Squirrel, Common Indian Hare, Common mongoose, Common Mouse etc 

were observed during primary survey. 

Avifauna: Since birds are considered to be the indicators for monitoring and understanding human 

impacts on ecological systems (Lawton, 1996) attempt was made to gather quantitative data on the 

avifauna by walk through survey within the entire study area and surrounding areas. From the primary 

survey, a total of 26 species of avifauna were identified and recorded in the study area. The diversity of 

avifauna from this region was found to be quite high and encouraging. 

The list of fauna species found in the study area is mentioned in Table below. 
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Table 3-21 List of fauna species 

Scientific Name Common Name Schedule of wildli

protection act 

IUCN conservation status 

Mammals 

Funambulus pennan Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensisIndian mole rat IV Least Concern 

Funambulus palmaruThree stripped palm squ IV Least Concern 

Herestes edwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 

Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiarisIndian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticusDomestic pig Not listed Not listed 

Birds 

Milvus migrans Black kite IV Least concern 

Saxicoloides fulicatusIndian Robin IV Least concern 

Pycnonotus cafer Red vented Bulbul IV Least concern 

Phragamaticola aedonThick billed warbler IV Least concern 

Pericrocotus 

cinnamomeus 

Small Minivet IV Least concern 

Eudynamys scolopacKoel IV Least concern 

Psittacula krameni Rose ringed parakeet IV Least concern 

Dicrurus marcocercusBlack drongo IV Least concern 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedo atthis Small blue kingfisher IV Least concern 

Cuculus canorus Common Cukoo IV Least concern 
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Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicuChameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden lizard II Not listed 

Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaul Snake eyed lizard -- Not listed 

Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papilio demoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Eurema brigitta Small grass yellow -- Least concern 

 

3.7 Demography and Socio Economics 

The demography survey study is done within 10km radius from the project site. The population, 

Household, Sex ratio, Literacy rate, SC, ST details for all the villages in the study area is listed 

below: 

Table 3-22: Demography Survey Study 

Source: Census of India, 2011 

Villages Population Households Sex Ratio Literacy Rate SC 
   Male Female Male Female  

Kalyanasundarapuram 240 63 108 132 79 87 0 

Kallumadam 1934 338 987 947 799 631 47 

Erasinnampatti 373 98 176 197 141 135 1 

Parattanatham 93 23 41 52 31 30 0 

Thammanaickenpatti 404 100 211 193 156 101 12 

Vedanatham 681 171 352 329 296 207 9 

Silukkapatti 516 126 254 262 180 149 283 

Aladipatti 2811 708 1433 1378 1085 828 40 

Veppilaiseri 57 20 30 27 0 0 0 
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Bommakottai 815 252 399 416 322 320 17 

Karuppukkattiyendal 43 19 20 23 0 0 0 

Kallorani 2798 865 1416 1382 1203 1022 427 

Savaspuram 1800 500 887 913 698 568 257 

Kullampatti 855 196 431 424 369 307 11 

Muthuramalingapuram 1591 458 820 771 745 667 2 

Narthampatti 1036 280 509 527 414 402 475 

Sundakottai 95 35 45 55 0 0 0 

Keelakandamangalam 356 80 184 172 127 87 146 

Chittalakundu 1132 288 583 549 425 259 0 

Kulasekaranallur 2820 729 1408 1412 1086 804 326 

Mangulam 310 83 156 154 122 107 0 

Melakandamangalam 2111 544 1098 1013 855 687 256 

Kurunaikulam 641 185 329 312 247 195 221 

Konganakurichi 575 174 282 293 222 192 107 

 

3.8 Traffic Impact Assessment 

Traffic data collected continuously for 24 hours by visual observation and counting of vehicles 

under three categories, viz., heavy motor vehicles, light motor vehicles and two/three wheelers. As 

traffic densities on the roads are high, two skilled persons were deployed simultaneously at each 

station during each shift- one person on each of the two directions for counting the traffic. At the 

end of each hour, fresh counting and recording was undertaken. Total numbers of vehicles per hour 

under the three categories were determined. 
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Figure 3-13: Site Connectivity 

 

Table 3-23: No. of Vehicles per Day 

S. No Vehicles Distributio
Number of Vehicles 

Distribution/Day 

Passenger Car Un

(PCU) 
Total Number of Vehicle in PCU

  NH-45B - NH-45C 

1 Cars 2000 1 2000 

2 Buses 500 3 1500 

3 Trucks 550 3 1650 

4 Two wheelers 900 0.5 450 

5 Three wheelers 600 1.5 950 

Total 4550 - 6550 

 

Table 3-24: Existing Traffic Scenario and LOS 

Road V (Volume in PCU/hr) C (Capacity in PCU/ Existing V/C Ratio LOS 

NH45B 6550/24=              272 0.36 B 

 

Note: The existing level may be “Very Good” for NH-210. 



Project  Rough Stone and Gravel Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

106 

 

V/C LOS Performance 

0.0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 

0.4-0.6 C Good/ Average/ Fair 

0.6-0.8 D Poor 

0.8-1.0 E Very Poor 
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4 Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures 

 

 This chapter describes the anticipated impacts on the environment and mitigation measures. 

The method of assessment of impacts including studies carried out, modeling techniques adopted to 

assess the impacts where pertinent should be elaborated in this chapter. It should give the details of the 

impacts on the baseline parameters, both during the construction and operational phases and suggests 

the mitigation measures to be implemented by the proponent. 

4.1 Introduction 

 An environmental impact is defined as any change to the environment, whether adverse or 

beneficial, resulting from a facility's activities, products, or services. The anticipation of the possible & 

potential Environmental impact due to the proposed project is a key step in EIA. Based on the impacts 

assessed, appropriate mitigation measures should be adopted to maintain the environment with less or 

no damage. 

Environmental Impacts can be group into Primary impacts & Secondary Impacts 

Primary Impacts: These impacts are directly attributed by the project 

Secondary Impacts: These are those which are induced by primary impacts and include the associated 

investments and changed patterns of the social and economic activities by the action. 

Assessment of impacts is done for the following Environmental Parameters: 

➢ Land Environment 

➢ Water Environment 

➢ Air Environment 

➢ Noise Environment 

➢ Biological Environment 

➢ Socio Economic Environment
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4.2 LAND ENVIRONMENT:  

Aspect Impact Mitigation Measures 

Mining of rough stone 

 

The proposed 2.19.0 Ha mine located in Aladipatti 

Village, rough stone of 2,30,562m3 respectively.  The 

quarry operation is proposed to carry out with 

conventional open cast semi mechanized mining with 

5.0 meter vertical bench and bench width of 5.0 meter.  

At the end of 5 years, mining lease area will be 

converted into ultimate pit. 

  

ULTIMATE PIT DIMENSION  

135.0m(L) X 125.0m(W) Avg X 37.0m(D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The proposed project site is not prone to any 

kind of soil erosion (Source: Bhuvan).  

 

In addition, garland drainage of 1m x 1m will 

be provided to avoid storm water run- off. 

 

It is proposed to plant 80 Nos of local tree 

species (Neem, Magizham, Tamarind, 

Elandhai and Vilvam) along the roads, outer 

periphery of the mining area which enhances 

the binding property of the soil. 

 

It is proposed to improve the affected land 

wherever possible for better land use, so as to 

support vegetation and creation of water 

reservoir in the ultimate pit after quarrying.  

 

 

 

The overburden (Topsoil) present upto a 

depth of 6m BGL will be stocked in the area 

allotted for safety distance and will be used for 

plantation.  
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The main impact of open cast mining on land-use is 

land degradation. The land is bound to be excavated for 

mining of Rough Stone Quarry. 

 

 

 

Impact on soil of the study area will be minimal as there 

are no wastewater generated, heavy metal infusion, 

stack emissions. 

 

 

Impact due to transformation of terrain characteristics 

over the large area results in soil degradation. 

 

 

 

 

 

Solid waste will be generated from the mining activity 

as there will be refuse also generation of domestic waste. 

If it is not properly managed, may cause odor and health 

problem to the workers. 

 

 

The source of dust generation is majorly due to 

drilling, blasting, loading & unloading of the 

mined out mineral, the impact will be 

mitigated by water sprinkling regularly once in 

3hrs.  

 

The proposed mining activity is carried out in 

almost plain terrain where the contour level 

difference is 4m.  

 

 After removal of minerals, undulating portion 

will be created. Excavated area or ultimate pit 

at the end of the mine period will be converted 

into water reservoir. Two tier tree belts will be 

planted along the safety distance. 

 

 

 

The 100% recovery is achieved by extracting 

the entire mineable reserve. Hence there will be 

no refuse generation due to the mining activity. 

Apart from that, a very meagre quantity of 

domestic waste will be generated in the project, 

which will be handed over to the local body on 

daily basis. 
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4.3 WATER ENVIRONMENT: 

Aspect Impact Mitigation Measures 

Drilling, Blasting, Loading 

and unloading, 

Transportation of the 

excavated mineral. 

 

The mining in the area may cause ground water 

contamination due to intersection of the water table 

and mine runoff. 

 

 

 

 

 

The ground water depletion may occur due to mining 

activity 

 

 

 

 

 

 

Chemicals consisting of nitrate used for blasting may 

pollute the surface run off. 

The water table will not be intersected during 

mining, as the ultimate depth is limited up to 37 

meter below the ground level, whereas the 

ground water table is at 55m below the ground 

level. The municipal wastewater will be 

disposed into septic tanks of 5 cum and soak pit. 

No chemicals consisting of toxic elements will 

be used for carrying out mining activity. 

The ground water table is at a depth of 55m 

BGL, the mining operation will not affect the 

aquifer. The ultimate pit at the end of the mining 

operation will be used for rainwater storage, the 

stored water will be used for green belt 

development and further the stored water will be 

used for domestic purposes (other than drinking) 

after proper treatment. 

Further, the run-off water will be stored in 

sumps and after proper treatment; water will be 
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Improper management of Domestic wastewater in 

the Mine lease may create unhygienic conditions in 

the site thereby causing health impacts to the labours. 

used in the mining operation for dust 

suppression.  

 

Provision of urinals/Latrines along with septic 

tank followed by soak pit arrangement will be 

provided in the Mine Lease area for the proper 

management of wastewater 

 

4.4 AIR ENVIRONMENT: 

Aspect Impact Mitigation Measures 

Drilling, Blasting, Loading 

and unloading, 

Transportation of the 

excavated mineral. 

 

Impacts during Operation Phase 

During mining operation, fugitive dust and other air 

pollutants like particulate matter (PM10 & PM 2.5) 

will be generated. 

 

The main source of pollutants arises due to drilling 

and blasting. 2 No of Tipper will be used for loading 

and unloading, 1 No of Excavator (1.2 m3 bucket 

capacity (with rock breaker attachment) will be used 

for excavation of the mineral which contributes to the 

generation of fugitive dust. In addition, blasting will 

Mitigation Measures during Operation Phase 

It is proposed to plant 400 Nos of local species 

(with 80 Nos each year) along the haul roads, 

outer periphery within the lease area to prevent 

the impact of dust in consultation with Forest 

department for the plantation of trees (Neem, 

Magizham, Tamarind, Elandhai and Vilvam) in 

two tier to combat air pollution and with herbs 

(Nerium) in between the tree species.  

Planning transportation routes of the mined out 

mineral, so as to reach the nearest paved roads 
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be done using explosives leading to the generation of 

dust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect on Human 

• Adverse effect on human health of working 

labourers and neighbouring villagers like 

effect on breathing and respiratory system, 

damage to lung tissue, influenza or asthma. 

• Dust generation due to loading and unloading 

of mineral and due to transportation can also 

affect the workers as well as nearby villagers. 

Effect on Plants 

• Stomatal index may be minimized due to dust 

(an approach road) by shortest route connecting 

to SH47. 

Alternatively, gravelled road may be 

constructed between mine lease area and nearest 

paved road connectivity. The speed of trucks 

plying on the haul road will be limited to 

20km/hr to avoid generation of dust.  

The trucks will be covered by tarpaulin. 

Overloading will be avoided. 

 

Personal Protective Equipments (PPEs) like eye   

goggles,  dust   mask,   leather   gloves, safety 

shoes & boots will be provided to the workers 

engaged at dust generation points like 

excavation and loading points. 

 

 

0.5 KLD of water will be proposed for sprinkling 

on unpaved roads to avoid dust generation 

during transportation. 
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deposit on leaf.  

 

 

Air Quality Modeling: 

The AERMOD is actually a modeling system with three separate components: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model),  

• AERMAP (AERMOD Terrain Preprocessor)  

• AERMET (AERMOD Meteorological Preprocessor) 

Special features of AERMOD include its ability to treat the vertical in homogeneity of the planetary boundary layer special treatment of 

surface releases, irregularly shaped area sources, a plume model for the convective boundary layer, limitation of vertical mixing in the 

stable boundary layer, and fixing the reflecting surface at the stack base.  

The AERMET is the meteorological preprocessor for the AERMOD. Input data can come from hourly cloud cover observations, surface 

meteorological observations and twice-a-day upper air soundings. Output includes surface meteorological observations and parameters 

and vertical profiles of several atmospheric parameters. 

The AERMAP is a terrain preprocessor designed to simplify and standardize the input of terrain data for the AERMOD. Input data 

include receptor terrain elevation data. Output includes, for each receptor, location and height scale, which are elevations used for the 

computation of airflow around hills. 

4.4.1 Source Characterization 

A detailed listing of all emission sources and their corresponding modelling input release parameters and emission rates is listed this 

report. A general description of how each source type was treated is presented below. 

The emission Sources from the proposed operation are  
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Point Sources: 

Point sources for mining operations are typically include dust collectors, hot water heaters, and emergency generator(s). Since at the 

present project the following sources are anticipated.  

1. Hydraulic excavator – 1.2 Cum Bucket Capacity (with Rock Breaker Attachment) 

2. Jack Hammer 25.5mm Dia 

3. Tipper  

4. Tractor Mounted - Compressor  

5. Drilling and excavation with Accessories 

Road Sources: 

A road network was developed to depict the anticipated haul truck routes and truck discharge locations during the mine operations. The 

anticipated emissions from the road sources and corresponding anticipated impact during the monitoring period of March to May 2022 

emissions were estimated. Emissions due to haul road and general plant traffic on the unpaved road network were modelled as volume 

sources. The model volume source parameter for the haul roads initially utilized USEPA developed emission factors for hauling trucking. 

The haul road sources utilized source to source spacing of 6 meters along the simulated haul roads. The initial lateral dimension of the 

sources were set to 3 m were used as an input to replicated a 2 truck travel adjacent for a typical mining scenario.  

The parameters considered for the hauling operation include the following, 

• size of haul trucks commonly used  

• degree of dust control/compaction of permanent haul roads 

 

Other fugitive particulate emission sources: 

Other fugitive particulate emission sources that were modelled as volume sources include the following: 
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• Fugitive emissions from trucks unloading at the primary crusher were represented by a single volume source. The release height 

was set to 0 meters (dump pocket is at grade level). 

• Fugitive emissions due to wind erosion is not considered as the mining area is predominately rocky surface with minimal wind 

erosion. If an wind erosion is anticipated to occur, it would be localized.  

• Fugitive emissions from transfer points were represented by single volume sources. The release heights for these sources were set 

to the actual height of the truck transfer process. 

 

Post Project Scenario 

 Emissions from operations will result from process equipment and mining operations. Process equipment was modeled at maximum 

capacity. Emissions from mining were based upon the mining rate and haul truck travel necessary to transport the stones and waste from 

the pit to the storage area.  

 Predicted maximum ground level concentrations considering micro meteorological data of February to April 2021 are superimposed 

on the maximum baseline concentrations obtained during the study period to estimate the post project scenario, which would prevail at 

the post operational phase. The overall scenario with predicted concentrations over the maximum baseline concentrations is shown in 

the following table along with isopleths. 

Table 4-1 Controlled emission calculation (24Hour- average modeling inputs) 

 

Activity Source Type 
Emissions (g/s) 

TSPM PM10 PM2.5 NOX CO 

Haulage Line volume 4.796E-02 1.356E-02 8.134E-03 3.364E-02 (from 

tipper) 

2.0291E-03 (from 

tipper) 

Topsoil 

handling 

Scraper 

open pit 

Negligible Negligible Negligible N/A N/A 

Bulldozing 9.014E-02 2.991E-02 1.795E-02 6.70E-03 (from 

excavator) 

5.833E-02 (from 

excavator) 
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Rough stone 

mining 

Wet drilling 1.88E-04 3.76E-05 2.25E-05 5.22E-03 (from 

compressor) 

1.13E-03 

 (from 

compressor) 

Loading 2.34E-04 4.69E-05 2.82E-05 N/A N/A 

 

Results and Conclusions: 

It was observed that the maximum concentration observed due to mining, for TSPM, PM10, PM2.5 and NOX are well below the 

concentration standards specified in NAAQS GSR826(E). The total increase in concentrations above baseline status to estimate the 

percentage increase is summarized below. 

4.5 NOISE ENVIRONMENT:  

Aspect Impact Mitigation Measures 

Drilling, Blasting, Loading 

and unloading, 

Transportation of the 

excavated mineral. 

 

Usage of Equipments (Excavator, Tipper, Jack 

Hammer), Machinery and trucks used for 

transportation will generate noise. 

 

Noise from the machinery can cause hypertension, 

high stress level, hearing loss, sleep disturbance etc 

due to prolonged exposure. 

 

 

 

 

• The machinery will be maintained in good 

running condition so that noise will be reduced 

to minimum possible level. 

• Awareness will be imparted to the workers 

once in six months about the permissible noise 

level and effect of maximum exposure to those 

levels. Adequate silencers will be provided in all 

the diesel engines of vehicles. 

• It will be ensured that all transportation 

vehicles carry a valid PUC Certificates. 
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Number of vehicles will be increased due to the 

proposed mining activity hence vehicle may collate 

which may result in unwanted sound and can also 

cause impact on human health like breathing and 

respiratory system, damage to lung tissue, influenza 

or asthma. 

 

 

• Speed of trucks entering or leaving the mine 

will be limited to moderate speed (20km/hr) to 

prevent undue noise from empty vehicles. 

The noise generated by the machinery will be 

reduced by proper lubrication of the machinery 

and other equipments. 

• It is proposed to plant 400 Nos. of local 

species (Neem, Mandharai, Athi, Tamarind, 

Ashoka, Casuarinas and Villam) to reduce the 

impact of noise in the study area. The 

development of green belts around the periphery 

of the mine will be implemented to attenuate 

noise. 

• The trucks will be diverted on two roads viz. 

NH210 and a District road to avoid traffic 

congestion. 

• Health check-up camps will be organized 

once in six month.  

• Use of personal protective devices i.e., 

earmuffs and earplugs by workers, who are 

working in high noise generating areas. 
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• Provision of quiet areas, where employees 

can get relief from workplace noise. 

 

 

 

4.6 BIOLOGICAL ENVIRONMNENT: 

Aspect Impacts Mitigation Measures 

Site Clearance  Loss of habitat due to site clearance which may lead to 

ecological disturbance.  

The proposed mining lease is already a dry land 

hence no site clearance is required. Only few 

shrubs and herbs like parthenium sp., prosopis 

juliflora were present.  

Planting of trees Development of afforestation in the mine lease area 

will have a positive impact as the land was initially a 

barren.  

7.5m safety distance will be provided all along the 

boundary of the mine lease area and safety. 

Around 0.36.0 Ha of land is utilized for greenbelt 

development (400 Nos – 5 years). This will attract 

avifauna thus enhancing the existing ecological 

environment.  

4.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMNENT: 

Aspect Impact Mitigation Measures 

Proposed implementation 

of Mining activity 

Land acquisition for the implementation of the 

project may result in  loss of assets, which in return 

The proposed project is a own patta land of 

Thiru.M.Duraipandian and the land is vacant 
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will make the PAP to shift, losing their normal 

routine and livelihood 

where there are no human settlement within 

500m radius. Hence the project does not involve 

Rehabilitation and resettlement 

Drilling, Blasting, Loading 

and Transportation of the 

mined out mineral 

The mining activities may cause dust emission, 

noise pollution thereby causing disturbance to the 

local habitat 

No human activity is envisaged near the project 

site. The nearest human settlement is observed in 

Aladipatti village which is 0.42km-NW away 

from the project site. 

Grazing and Rearing 

activities in the nearby 

villages 

The Grazing and rearing of local animals like Sheep, 

Goat and cows is observed in the nearby villages, 

which may be affected due to the project as the 

movement of the vehicles may affect/injure the 

animals 

It is proposed to use gravelled road and nearest 

paved road and preferred not to use unpaved 

roads. In addition to that, the speed of trucks will 

be limited to 20km/hr to avoid any accidents. 

Employment opportunity The project will improve the livelihood of the local 

people 

After the development of the proposed mine, it 

will improve the livelihood of local people and 

also provide the direct and indirect employment 

opportunities. The rough stone for the 

infrastructural development in the area will be 

made available from the local markets at 

reasonably lower price.  

Corporate Environmental 

Responsibility 

The proposed project will help in natural resource 

augmentation & Community resource development. 

As a part of CER, 2% of the project cost i.e, 5.0 

Lakhs will be allocated. Developing sports 
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facilities, providing toilet, Water filter facilities 

to Government Schools in Kalayarkarisalkulam 

Village. 
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4.8 Other Impacts: 

S. No Aspect Impact Mitigation measure 

1.  Risk due to the 

proposed mining 

Accidents may occur in 

the mine area 

Proper PPE kit (Safety jacket, Helmet, 

Safety Shoes, Gloves) etc will be provided 

to each and every employee in the mine 

lease concerning the safety of each labor 

2.  Blasting Injury to the labours due 

to the blasting activity 

Alarm system in the form of Siren will be 

engaged in the project site to caution the 

blasting activity. In addition to that, the 

blasting activity will be scheduled at 

particular time – 5 P.M to 6 P.M (or 

whenever required) so that the employees 

will be aware of the activity. Smoking will 

be banned in the site and sign boards will 

be displayed in various places at site. 

3.  Screening of 

Labors 

Labours will be checked 

for health condition 

before employing them in 

mining activity 

All the labours will be checked and 

screened for health before employing 

them. 

After employing them, periodical medical 

checkups will be held once in every six 

months. 
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5 Analysis Of Alternatives 

5.1 General 

 Analysis of alternative is a significant aspect in planning and designing any project. Cost 

benefit analysis should be work out along with other parameters while choosing an alternative in 

such a way that the production is maximum and the mining operation is environment friendly and 

cost effective. The mine plan and mine closure plan has been approved by the Assistant Director, 

Department of Mining and Geology, Virudhunagar District prior to submission of the Form-1 and 

PFR. 

ToR issued by the SEIAA-TN vide Letter No. SEIAA-TN/F.No. 8883/SEAC/ToR-1125/2021 

Dated: 23.03.2022. The study for alternative analysis involves in-depth examination of site and 

technology. 

5.1.1 Analysis for Alternative Sites and Mining Technology 

5.1.1.1 Alternative Site 

 The proposed project is the mining of Rough Stone Quarry and is proposed after prospecting 

the area. In other words, these can be implemented in the mineral available zone. Since the mining 

block has been allotted in principal by the State Government, there is no case for studying and 

exploring any other site as an alternative. 

5.1.1.2 Alternative Technology 

 The open cast mining could be manual/semi-mechanized/mechanized depending upon the 

geological and topographical setup of the mineral (ROM) to be won and the daily/annual targeted 

production. 
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Table 5-1: Alternative for Technology and other Parameters 

 

 

 

S. No. Particular Alternative 

Option 1 

Alternative 

Option 2 

Remarks 

1. Technology Opencast       semi 

mechanized    

mining 

Opencast 

mechanized 

mining 

Opencast semi mechanized Involving 

drilling and blasting are preferred. 

Benefits: 

Material is hard so to make it loose 

and to bring it to appropriate size. 

2. Employment Local 

employment. 

Outsource 

employment 

Local  employment  is  preferred 

Benefits: 

Provides employment to local people 

along with financial benefits 

No residential building/ housing is 

required. 

3. Labour 

transportation 

Public transport Private transport Local labours will be deployed from 

Aladipatti village so they will either 

reach mine site by bicycle or by foot. 

Benefits: 

Cost of transportation of labors will be 

negligible 

4. Material 

transportation 

Public transport Private transport Material will    be     transported 

through trucks/trolleys on the 

contract basis 

Benefits: 

It will give indirect employment. 

5. Water 

 

Tanker supplier Ground water/ Tanker supply will be preferred. Water 

will be sourced from Aladipatti 

Village which is located in 0.42km in 

Northwest side from the project site. 
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6 Environmental Monitoring Program 

6.1 General: 

 This chapter covers the planned environmental monitoring program. It also includes the 

technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures. 

 

 Monitoring is important to measure the efficiency of control measures. Post project monitoring 

of environmental parameters is of key importance to assess the status of environment. The monitoring 

program will serve as an indicator for identifying environmental degradation due to operation of the 

project and help in selection of appropriate mitigation measures to safeguard the environment. 

 

 Regular monitoring is as important as control of pollution since the efficacy of control 

measures can only be determined by monitoring. The project proponent has awarded M/s. Ecotech 

Labs Pvt Ltd for carrying out the post project environmental monitoring (PPM) and timely compliance 

report submission to various regulatory authorities.  

 

 Therefore, regular monitoring programme of the environmental parameters is essential to take 

into account the changes in the environmental quality. The objectives of monitoring are to:-  

• Verify effectiveness of planning decisions; 

• Measure effectiveness of operational procedures; 

• Confirm statutory and corporate compliance; and 

• Identify unexpected changes. 

Table 6-1: Environmental Monitoring Programme 

 

Parameters Sampling Frequency Location 

Air environment – 

Pollutants  

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
  

6 locations  24 hourly twice a week  

4 hourly.  

Twice a week, One non 

monsoon season  

 8 hourly, twice a week 

Project Site, 

Panaiyur, 

Sundakottai,  

Konganakurichi, 

Veppilaiseri,   
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NO
X
   24 hourly, twice a week Erasinampatti 

Noise  6 locations  24 hourly Once in 6 

locations  

Project Site, 

Panaiyur, 

Sundakottai,  

Konganakurichi, 

Veppilaiseri,   

 Erasinampatti 

Water (Ground 

water)  

•  pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 
Hardness 

•  Total 
Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

•  Fluoride  

• Nitrate 

• 
 
Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total 
nitrogen 

• Total 
Coliforms 

• Fecal 
Coliforms 

6 locations  Once in 6 locations  Project Site, 

Panaiyur, 

Sundakottai,  

Konganakurichi, 

Veppilaiseri,   

 Erasinampatti 

Water  (surface water)  

• pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 
Hardness 

•  Total 
Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

Sample from 

nearby 

lakes/river  

One time Sampling  Periya Knamai, 

Tamaraikulam 
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•  Fluoride  

• Nitrate 

• 
 
Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total 
nitrogen 

• Total 
Coliforms 

• Fecal 
Coliforms 

Soil  

(Organic matter, 

Texture, pH, 

Electrical 

Conductivity, 

Permeability, Water 

holding capacity, 

Porosity)
 

 

6 locations Once in 6 locations  Project Site, 

Panaiyur, 

Sundakottai,  

Konganakurichi, 

Veppilaiseri,   

Erasinampatti 

Ecology and 

biodiversity Study  

Study area 

covering 5 km 

radius  

One time Sampling  
 

Socio- Economic 

study 

(Population, Literacy 

Level, employment, 

Infrastructure like 

school, hospitals & 

commercial 

establishments)  

Villages 

around 5 km 

radius  

One time Sampling    
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Table 6-2: Monitoring Schedule during Mining 

S. No. Attributes Parameters Frequency Location 

1.  Ambient Air 

Quality at 

Mine Site & 

Fugitive Dust 

Sampling 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
  

NO
X
  

Once in a 

Month 

Project Site 

2.  Ground water 

Quality 

Drinking Water Parameters, As 

per IS - 10500: 2012 

Half yearly 

 

Project Site 

3.  Surface Water 

Quality 

Class will be assessed as per 

the CPCB Guidelines 

Half yearly 

 

Project Site 

4.  Soil Quality 

 

(Organic matter, Texture, pH, 

Electrical Conductivity, 

Permeability, Water holding 

capacity, Porosity) 

Half yearly 

 

Project Site 

5.  Noise Level 

Monitoring 

Noise level in dB(A) 

Quaterly/half yearly 

Half yearly 

 

Project Site 
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7 Additional Studies 

7.1 General 

 This chapter covers the details of the additional studies viz. Risk assessment, Disaster 

Management, Public Hearing, Rehabilitation and Resettlement. 

7.1.1 Public Hearing:  

 As the proposed mining project falls under 1(a), Category B1 – Cluster Mining (includes 

Existing Quarries Thiru. M.Saravanaganesan -3.18.5 Ha, Abandoned Quarries P.Packiamuthu – 

0.68.5Ha, Thiru. Proposed Quarries Thiru.M.Duraipandian – 2.19.0 Ha, Thiru.A.Ayyappan – 

1.34.5Ha. The Total extent of the Existing / Abandoned / Proposed quarries are 7.40.50 Ha. 

 

Hence under 7(III) of EIA notification 2006 and its subsequent amendments, the project involves the 

Public Consultation and the same will be conducted under SPCB (TN) in Virudhunagar District. The 

proceedings of the same will be incorporated in the Final EIA Report. 

7.1.2 Risk assessment: 

 For mining projects to be successful, it should meet not only the production requirements, but 

also maintain the highest safety standards for all the workers. The industry has to identify the hazards, 

assess the associated risks and bring the risks to tolerable level regularly. Mining has considerable safety 

risk to miners. Unsafe conditions and practices in mines lead to a number of accidents and causes loss 

and injury to human lives, damages the property, interrupt production etc. Risk assessment is a 

systematic method of identifying and analyzing the hazards associated with an activity and establishing 

a level of risk. The hazards cannot be completely eliminated, and thus there is a need to define and 

estimate an accident risk level possible to be presented either in quantitative or qualitative way. 
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7.1.3 Identification of Hazard 

7.1.3.1 Blasting Pattern: 

 The quarrying operation will be carried out by Opencast Semi Mechanized method in 

conjunction with conventional method of mining using Jack Hammer drilling and blasting for 

shattering effect and loosen the Rough Stone. 

7.1.3.2 Drilling and Blasting: 

Drilling and Blasting parameters are as follows: 

Diameter of Hole 30-32 mm 

Spacing between holes 60 cms 

Depth 1 to 1.5 m 

Pattern of hole  Zigzag 

Inclination of holes 70° from Horizontal 

Use of delay detonators 25 milli-second delays 

Detonating fuse “Detonating” Cord 

 

a. Types of explosives to be used: 

 Small dia of 25mm 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. 

b. Measures proposed to minimize ground vibration due to Blasting: 

 The quarry is situated more than 1.5km from the nearby villages. Controlled blasting measures 

will be adopted for minimizing ground vibration and fly of rock. Shallow depths jackhammer drilling & 

blasting is proposed to be carried out with minimum use of explosive mainly to give the shattering effect 

in rough stone for easy excavation and to control fly of rocks. 

Diameter of Holes  = 32-36 mm  

Powder factor   = 6 to 7 Tons/Kg of explosives 

Depth    = 1 to 1.5 m 

Charge/Hole   = 140 gms of 25mm dia cartridge 

Blasted at day time  = 5 to 6 PM (or whenever required) 
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Storage and safety measures to be taken while blasting: 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/Permit Mines Manager. 

 

Heavy Machineries: The following heavy machineries will be used in the proposed area: 

• For Mining – Excavator of 1.2 Cum Bucket capacity (with Rock Breaker attachment), Jack 

Hammers (25.5 mm Dia) of 6 Nos. 

•  Loading Equipment – Excavator of 1.2 Cum Bucket Capacity (with Bucket attachment) 

• Transportation (includes within the mine and mine to destination) – Tipper 2 No of 10 M.T 

capacity (from quarry to needy peoples and local crushers) 

 

a. Risk: 

Most of the accidents during transport of mined out mineral using other heavy vehicles are often 

attributed to mechanical failures and human errors.  

b. Mitigation measures to minimize the risk 

• At the time of loading no person will be allowed within the swing radius of the 

excavation. 

• The dumpers/ trucks will stand near the loading equipment and fully braked when the 

muck is filled in it.  

• The truck would be brought to a lower level so that the loading operation suits to the 

ergonomic condition of the workers.  

• The workers will be provided with helmets, gloves and safety boots; loading and 

unloading operations will be carried out only during daylight  

• All the mining machineries will be regularly maintained and checked such as brakes, lights 

and horns to keep in the efficient working order. 

7.1.4 General Precautionary measures for the Risk involved in the proposed mine: 

• In order to take care of above hazard/disaster, the following control measures will be 

adopted:  
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• All safety precautions and provisions of Mine Act,1952, Metalliferous Mines Regulation, 

1961 and 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 ECC and mining area; 

• Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles etc. will be made 

available to the workers (14 Nos.) and regular inspection for their use; 

• In case of eventuality, first aid will be given by the senior safety office in the mine area 

initially to the injured person. The safety officer will give notice of accident as per Rule-23 of 

Mines Act-1952;  

• The safety officer (common for 3 mines within 500m radius) will be responsible for 

coordination between management district authorities/DGMS etc. Regarding general safety 

as per Rule-181 of MMR 1961, “No person shall negligently or will fully do anything likely to 

endanger life or limb in the mine, or negligible or will fully omit to do anything necessary for 

the safety of the mine or of the persons employed there in”. The workers will be provided 

with protective foot wear and safety helmets; 

• Cleaning of mine faces will be regularly done; 

• Handling of explosives, charging and blasting will be carried out by highly skilled labours 

only; 

• Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufacturer’s guidelines; 

• Suppression of dust by sprinkling water on the haulage roads;  

7.1.5 Safety Team: 

 The effective implementation of compliance of Safety Rules/ Statutory Provisions will be 

ensured. The safety officer will be engaged, meeting the requirement of Mines Act and their duties and 

responsibilities. The safety officer will be responsible for identification of the hazardous conditions and 

unsafe acts of workers and advice on corrective actions, conduct safety audit, organize training programs 

and provide professional expert advice on various issues related to occupational safety and health. 

Organizing safety training will be conducted to employees and contractor labors periodically.  
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7.1.6 Emergency Control Centre 

 The emergency control center will be provided to handle the emergency. The site main 

controller, key personnel and the senior officers of the fire and police services will attend it. The center 

will be equipped to receive and transmit information and directions from and to the incident controller 

and other areas of the works, as well as outside. The emergency control center will be sited in an area of 

minimum risk. This common Emergency control centre will be used for the mines around the 500m 

radius  

7.2 Disaster Management: 

 The possible risks in the case of stone along with associated minor minerals mining projects 

are fly rock, vibration failure of pit, slope and waste dump, accidents due to transportation. Mining and 

allied  activities  are  associated  with  several  potential  hazards  to  both  the employees  and the public 

at large. Safety of the mine and the employees is taken care of by the mining rules & regulations, which 

are well defined with laid down procedure for safety, which when scrupulously followed, safety is 

ensured not only to manpower but also to machines & working environment. 

7.2.1 Emergency Management Plan For Proposed Mines On Site- Offsite Emergency Preparedness 

Plan: 

 The emergency plan delineates the procedures for dealing with accidents or unexpected events 

and natural calamities arising from mining activity. An experience of any accidents that have occurred 

in other manufacturing/mining projects is considered to prepare this plan. This Emergency plan 

should be periodically reviewed and modified. It should also be changed based on the observations of 

emergency mock drills and experience of handling actual emergencies. 

Major objectives of this onsite – offsite emergency plan are:  

➢ To take necessary proactive and preventive actions to avoid the emergency. 

 The main aim of any emergency plan should be to prevent emergency situations.  

To train the manpower to handle the emergencies of the following nature:  

• Onsite (Within ML boundary)  

• Offsite (Outside ML boundary) 
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7.3.2 Onsite off-site emergency Plan:  

1- Emergency on account of: 

➢ Fire 

➢ Explosion 

➢ Major accidents involving man-made collapse of the mining edges. 

➢ Snake bites, attack by honey bees or attack by wild animals.  

2- Disaster due to natural calamities like: 

➢ Flood/ heavy rains which can involve natural landslides. 

➢ Earth quake  

➢ Cyclone 

➢ Lightening 

7.3.3 Emergency Plan:  

➢ The mining operations should be immediately stopped in case of any emergency. A siren will be 

sounded during emergency time.  

➢ An emergency assembly point will be created and all the workers will guide visitors or contractors 

to approach assembly point.   

➢ Emergency vehicle (Ambulance) will be available in the nearby place, in proximity to the three 

mines and will rush to the emergency control centre at the blowing of emergency siren. The driver 

of emergency vehicle will follow the instructions of Incident Controller/Site Main Controller.  

➢ Workers will be trained for the precautions to be taken during natural disasters like heavy rain, 

floods, earthquake and cyclone.  

➢ All escape routes from mines to the assembly point or any other safe location will be made and the 

escape plan will be displayed in many places in the mine area 

7.3.4 Emergency Control:  

➢ Shut down of mining operations: Raising the alarm or siren followed by immediate safe 

shut down of the power supply, and isolation of affected areas.  

➢ Treatment of injured: First aid and hospitalization of injured persons  
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➢ Protection of environment and property: During mitigation, efforts will be made to 

prevent impacts on environment and property to the extent possible.  

➢ Preserving all evidences and records: This will be done to enable a thorough investigation 

of the true causes of the emergency.  

➢ Ensuring safety of personnel prior to restarting of operations: Efforts required will be made 

to ensure that work environment is safe prior to restarting the work. 

7.3 Natural Resource Conservation 

 There are no natural resources within the premises. The conservation strategies for energy will 

be followed in the proposed mine lease area. The pollutants of the mine will be minimized by adopting 

appropriate mitigation measures as mentioned Chapter 5 to prevent the effects on nearest water bodies. 

No surface runoff from the project site will be let into the nearest water bodies. 

7.4 Resettlement and Rehabilitation: 

 The proposed Mine lease area is a private land of Thiru. M.Duraipandian. There is no 

displacement of the population within the project area and adjacent nearby area and hence 

Rehabilitation & Resettlement is not applicable. 
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8 Project Benefits 

8.1 General 

 This chapter covers the benefits accruing to the locality, neighborhood, region and nation as a 

whole. It brings out the details of benefits by way of improvements in the physical infrastructure, social 

infrastructure, employment potential and other tangible benefits. 

8.1.1 Physical Benefits 

 The opening of the proposed project will enhance the following physical infrastructure facilities 

in the adjoining areas: 

a. Market: Generating useful economical resource for construction. Due to demand supply chain, 

excavated mineral (Rough stone & Gravel) will sold in the market in the affordable price. 

b. Infrastructure: The excavated rough stone will be used for Laying Roads, Building & Construction 

Projects, Bridges.  

c. Enhancement of Green Cover & Green Belt Development: As a part of reclamation plan, native tree 

species will be planted along the safety boundary (0.36.0 Ha) of the mine lease area. A suitable 

combination of trees that can grow fast and also have good leaf cover will be adopted to develop 

the green belt. It is proposed to plant 80 numbers of native species along with some fruit bearing 

and medicinal trees during the mining plan period. 

 

8.2 Social Benefits 

 The mining in the area will create rural employment. During site visit, it has been observed that 

the economic conditions of the villages in the study area is quite normal. After the development of the 

proposed mine, it will improve the livelihood of local people and also provide the indirect employment 

opportunities. The rough stone for the infrastructural development in the area will be made available 

from the local markets at reasonably lower price.  

  As a part of CER, 2% of the project cost i.e., 5.0 Lakhs will be allocated. The detailed agenda, 

which is to be executed has been framed. The salient features of the programme are as follows: 

➢ Provision of basic amenities such as safe drinking water,  Hygienic toilet facilities, furniture's, 
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Solar lights to Government primary school, Kalayarkarisalkulam Village which is located at 

3.60 km, S from the project site.   

8.3 Project Cost / Investment Details 

(a) Project cost / investment cost : 

Sl. No DETAILS Cost of lakhs 

i) Own patta land Own patta land 

ii) Hired machinery Hired machinery 

iii) Land cost 15,00,000 

iv) Labourers Shed 1,10,000 

v) Sanitary facility 70,000 

vi) Fencing 1,40,000 

TOTAL 18,20,000 
 

(b) Expenditure/ PRODUCTION COST 

Machinery Cost: 30,00,000 

 

(c ) EMP Cost   : 

Sl. 

No. 

DETAILS COST in (Rs.) 

1 Drinking Water facility for Labourers      1,20,000 

2 Safety Kits 50,000 

3 Water Sprinkling 50,000 

4 Afforestation 30,000 

5 Water quality test 30,000 

6 Air Quality test 30,000 

7 Noise/Vibration test 30,000 

 Total      3,40,000 
 

                               Investment  Cost    = Rs.18,20,000/- 

                   Operational Cost    = Rs.30,00,000/-                                               

                     Total  EMP Cost    = Rs.3,40,000/- 

                                                                    

GRAND TOTAL PROJECT COST    =   Rs. 51,60,000/- 
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9 Environmental Management Plan 

9.1 Introduction 

 This chapter comprehensively presents the Environmental Management Plan (EMP), which 

includes the administrative and technical setup, summary matrix of EMP, the cost involved to 

implement the EMP, during various Mining activities and provisions made towards the same in the cost 

estimates of project. This chapter describes the proposed monitoring scheme as well as inter-

organizational arrangements for effective implementation of the mitigation measures. 

9.2 Subsidence 

 Mining will be carried out by opencast semi mechanized mining method with drilling & 

blasting as per mining plan approved by Department of Mining and Geology, Virudhunagar. 

Subsidence/slope failures are not envisaged because there are no loose strata overlying the deposit 

(mineral to be excavated). The bench height will be average 5m. The individual bench slope has been 

proposed to be kept at 60˚ from horizontal. Moreover, all safety standards/safeguards will be 

implemented as per guidelines prescribed by Director General of Mines Safety. 

9.3 Mine Drainage 

9.1.1 Storm water Management 

          The following measures will be taken with respect to the prevailing site conditions.   

• Storm water drains with silt traps of size 1m x 1m will be suitably constructed all along the periphery 

of the pit area to collect the run-off from the mine area and divert into the pit.   

• All measures will be taken not to disturb the existing drainage pattern adjacent to the mine lease 

area. 

• The storm water collected from the mine area will be utilized for dust suppression on haul roads, 

plantation within the premises, etc., 

9.1.2 Drainage 

 Local workers will be deployed for the project. But, urinals and Latrines will be provided and 

the same will be connected to septic tank followed by soak pit arrangement. No domestic waste will 

be deposited into the nearby area. Regular checking will be carried out to find any blockage due to 
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silting or accumulation of loose materials. The drains will also be checked for any damage in lining / 

stone pitching, etc. 

9.1.3 Administrative and Technical Setup 

The Environment Management Plan (EMP) will consist of all mitigation measures for each 

component of the environment due to the activities increased during mining operation to minimize 

adverse environmental impacts resulting from the activities of the project.  

To carry out the above activities, Thiru.M.Duraipandian will work in association with M/s. Ecotech 

Labs Pvt Ltd. 
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Table 9-1: Impacts and mitigation measures 

S. No Impacts on 

Environment 

Activity 

/Aspect 

Anticipated impacts Mitigation measures Budgetary 

Allocation 

1. Air Fugitive 
Emission 

During mining 
operation, fugitive 
dust and other air 
pollutants like 
particulate matter 
(PM10 & PM 2.5) 
will be generated. 

• Planting of trees along 
the safety distance of 
the Mine Lease Area 

• Water will be 
sprinkled in the site as 
dust suppression 
measure.  

 
Rs.50,000 
 
 
Rs.1,50,000 

2. Water  Wastewater 
Generation 

Improper 
management of 

Domestic 
wastewater in the 
Mine lease may 
create unhygienic 
conditions in the 

site thereby causing 
health impacts to 
the labors 

• Provision of 
urinals/Latrines along 
with septic tank 
followed by soak pit 
arrangement will be 
provided in the Mine 
Lease area for the 

proper management of 
wastewater. 

 
Rs.55,000 

3. Noise Mining 

activities 
like drilling, 
blasting, 
loading and 
transportati
on 

Noise from the 

machinery can 
cause hypertension, 
high stress level, 
hearing loss, sleep 
disturbance etc due 
to prolonged 
exposure. Apart 
from Mining 
activities like 
drilling, blasting 
may generate noise 

• Use of personal 

protective devices i.e., 
earmuffs and earplugs 
by workers, who are 
working in high noise 
generating areas.  

 

Rs.10,000 

4. Land  Improper 

managemen
t of Storm 
water 
Runoff 

Storm water 

Runoff may result 
in Soil Erosion 

• Garland drainage of 
1m x 1m will be 
provided to avoid 

storm water run- off. 

Rs.1,00,000 

5. Social 
Responsibilit
y 

 Mining 
workers 

Unhygienic site 
sanitation facilities 
may cause health 
damage to workers. 

The objective is to ensure 
health and safety of the 
workers with effective 
provisions for the basic 
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 facilities of sanitation, 
drinking water, safety of 
equipments or machinery etc. 
The following will be done in 
the site  

✓ By complying with the 
safety procedures, 
norms and guidelines 
(as applicable) as 
outlined in the 
National Building 
Code of India, Bureau 
of Indian Standards. 

✓ Provide adequate 
number of 
decentralized latrines 
and urinals 

✓ Providing Septic tank 
along with Soak pit 
arrangement 

✓ Providing First Aid 

room, conducting 
frequent  health 
checkups to labor and 
conducting free 

medical camps 
✓ Providing safety 

helmet, Gloves, Jacket 
& Boots 
 

✓ Providing measures to 
prevent fires. Fire 
fighting extinguishers 
and buckets of sand 
will be provided in the 
construction site 

 
 
 
 
 
 
Rs.25,000 
 
Rs.30,000 
 
Rs.1,00,000 
 
 
Rs.36,000 
 
 
Rs.50,000 
 
 

6. Building 
materials 
resource 
conservation  

Building 
Material 
consumptio
n 

Use of farfetched 
construction 
materials than the 
locally available 
construction 
materials may lead 
to over exploitation 

• Use of locally 
available construction 
materials. 
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of natural resources 
& increase in 
carbon footprint.  

 

Table 9-2: Budgetary Allocation for EMP during Mining 

 

 

S. No Description Budgetary 

Allocation (in Rs.) 

1.  EMP COST 

i. Drinking water facility  1,20,000 

ii. Safety Kits 50,000 

iii. Water Sprinkling 50,000 

iv. Afforestation 30,000 

2.  Environmental Monitoring  

i. Air Quality Monitoring  30,000 

ii. Water Quality Monitoring  30,000 

iii. Noise/Vibration Monitoring  30,000 

                                                                                          Total Cost 3,40,000 



Project  New Rough Stone Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

142 

 

10 Summary & Conclusion 

 This chapter summarizes the overall justification for implementation of the project and explains 

how the potential impacts are mitigated. 

10.1 Introduction 

 Thiru.M.Duraipandian site is a cluster of five mining project. The individual mine lease area is 

2.19.0 Ha of Rough Stone Quarry located at S.F.Nos. 220/2 & 220/3 of Aladipatti Village, 

Aruppukkottai Taluk in Virudhunagar District.  

10.2 Project Overview 

Table 10-1: Project Overview 

S. No. Description Details 

1 Project Name New Rough Stone and Gravel Quarry - 

2.19.0 Ha 

2 Proponent Thiru.M.Duraipandian 

3 Mining Lease Area Extent 2.19.0Ha 

4 Location S.F.Nos. 220/2 & 220/3 Aladipatti Village, 

Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar 

District.   

5 Latitude 9° 28' 28.1060" N  to 9° 28' 24.8173" N 

6 Longitude 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" E 

7 Topography Plain terrain 

8 Site Elevation above MSL ≃64 m from MSL 

9 Topo Sheet No. 58-K/3 

10 Minerals of Mine Rough Stone and Gravel 

11 Proposed production of Mine Proposed capacity of Rough Stone: 230562 

m3 
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12 Ultimate depth of Mining 37m below ground level 

13 Method of Mining Open cast, semi-mechanized mining 

14 Water demand 1.81 KLD 

15 Source of water Water will be supplied through tankers 

supply 

16 Man power Direct :8 nos , Indirect :10 nos 

17 Mining Lease The Proponent has obtained Precise area 

communication from the District Collector, 

Virudhunagar vide Na.Ka. No: 

KV1/178/2019-Kanimam dated 07.10.2021. 

18 Mining Plan Approval Mining Plan was approved by The Assistant 

Director, Dept. of Geology & Mining, 

Virudhunagar vide Roc No: KV1/178/2019 

dated 20.11.2021 

19 Production details Geological reserves of Rough Stone: 465413 

m3 

Proposed year wise recoverable reserves of  

Rough Stone : 508 m3 

20 Boundary Fencing 7.5m barrier all along the boundary 

Fencing will be provided 

21 Disposal of  overburden The Gravel of the lease area is 36m3. Gravel 

formation will be removed and hydraulic 

excavators are used for loading the gravel 

into the tipper from pit head to needy buyers. 

This will be done only after obtaining 

permission and paying necessary seigniorage 

fees to the Government. 

22 Ground water The quarry operation is proposed up to a 

depth of 37m below ground level. The water 

table is below 55m from ground level which 

is observed from the nearby open wells and 

bore wells. Hence the ground water will not 

be affected in any manner due to the 
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quarrying operation during the entire lease 

period. 

23 Habitations within 300m 

radius of the Project Site 

There is no Habitation within 300m radius of 

the project site. 

24 Drinking water Water will be supplied through tankers from 

Aladipatti Village, which is 0.42 km, NW 

from the project site. 

 

10.3 Justification of the proposed project 

  The said project plays a significant role in the domestic as well as infrastructural market.  To achieve 

a huge infrastructure being envisaged by Government of India, particularly in road and housing sector, 

there is a need for basic building materials. The rough stone form the primary building material. 

 

  Rough stone is one of the most valuable natural building materials. Aggregates are mostly used for 

building roads and footpaths Aggregates – stone used for its strong physical properties – crushed and 

sorted into various sizes for use in concrete, coated with bitumen to make asphalt or used 'dry' as bulk fill 

in construction. Mostly used in roads, concrete and building products. Aggregates represent about 95% 

of quarry output, most of which is used in road construction, maintenance and repair. Much of this goes 

to the production of asphalt; the remainder is used 'dry' without the addition of other materials to provide 

a sturdy base for roads.  

 

  Since Virudhunagar, a city known for its small-scale industries and also the soil in the area near 

project site is not very fertile making it unsuitable for carrying out agricultural activities. The topography 

near the lease area is barren dry lands showing only less chance for crop growth and development of 

vegetation. In addition to that, geological reserves of rough stone is abundant in the lease area which is 

evident from the mine activities carried out in the nearby sites.  

Table 10-2: Anticipate Impacts & Appropriate Mitigation Measures 

S. No. Potential Impact Mitigation Measure 
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1 The main impact in the air environment is 

dust emission during various mining 

activities such drilling, blasting, excavation, 

loading and transportation. The dust 

emission may affect the quality of ambient 

air in the and around the mine area. The 

increased emission may cause respiratory & 

Cardiovascular problems in human health  

Proper mitigation measures like water 

sprinkling on haul roads will be adopted 

to control dust emissions. 

To control the emissions regular 

preventive maintenance of equipments 

will be carried out on contractual basis. 

Plantation will be carried out along 

approach roads & mine premises. 

2 Waste water will be generated due to mining 

activity and from other domestic activities. 

These may contaminate the ground water 

leading to ground water.  The mining 

activity may affect the ground water table 

No waste water will be generated from 

the mining activity of minor minerals as 

the project only involves lifting of over 

burden from mine site. The wastewater 

generated from the domestic activity will 

be disposed off safely through the 

proposed septic tank. 

Mining will not intersect ground water 

table. Hence the water table will not be 

impacted due to the proposed project 

3 Noise will be generated in the mine area 

during various mining activities such as 

blasting, drilling, excavation. During 

transportation of the mined out mineral, 

there may be noise generation due to the 

movement of vehicles. This may impact the 

health condition of the workers by creating 

headache 

Periodical monitoring of noise will be 

done. 

No other equipments except the 

transportation vehicles and Excavator 

(as & when required) for loading will be 

allowed at site. 

Noise generated by these equipments 

shall be intermittent and does not cause 

much adverse impact. 
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Plantation will be carried out along 

approach roads. The plantation 

minimizes propagation of noise and also 

arrest dust. 

4 Solid waste will be generated from the 

mining activity as there will be refuse after 

95% recovery and also generation of 

domestic waste 

The 100% recovery is achieved by 

extracting the entire mineable reserve. 

Hence there will be no refuse generation 

due to the mining activity. Apart from 

that, a very meagre quantity of domestic 

waste will be generated in the project, 

which will be handed over to the local 

body on daily basis. 

5 During mining activities, there are chances 

of workers getting health issues or may be 

prone to accidents 

Dust masks will be provided as 

additional personal protection 

equipment to the workers working in the 

dust prone area. 

Periodical trainings will be conducted to 

create awareness about the occupational 

health hazards due to activities like 

blasting, drilling, excavation  

Workers health related problem if any, 

will be properly addressed. 
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11.  Disclosure of Consultant 

10.4 Introduction 

                This chapter presents the details of the environmental consultants engaged, their 

background and the brief description of the key personnel involved in the project. Specific studies on 

the mining project have been carried out by engaging engineers/experts of Ecotech Labs Pvt. Ltd, 

Chennai. Ecotech Labs Pvt. Ltd (ETL), Chennai is NABET accredited consultancy organization. 

ETL is equipped with in-house, spacious laboratory, accredited by NABL (National Accreditation 

Board for Testing & Calibration Laboratories), Department of Science & Technology, Government 

of India and MoEF & CC.  

 

11.2 Eco Tech Labs Pvt. Ltd – Environment Consultant 

                         Eco Tech Labs Pvt. Ltd is a multi-disciplinary testing and research laboratory in 

India. Eco Tech labs provides high quality services in environmental consultancy, engineering 

solution, chemical and microbiological laboratory analysis of food, water and environment (Air, 

Water, Soil) with highest accuracy. 

11.1.1 The Quality policy 

• We, at Eco Tech Labs Pvt. Ltd. engaged in providing Environmental consulting services and 

we are committed to strengthen our capabilities in all areas of our operations in line with customer 

requirements & expectations, applicable legal requirements & stakeholders expectations.  

• We are committed to establish and maintain Quality Management System (QMS) for continual 

improvement in processes and Services 

• We are committed to provide customized solutions in realistic, time bound and cost effective 

to achieve highest degree of customer satisfaction and Environmental improvement. 

• We shall establish, maintain & periodically review our documented management systems, 

objectives and performance in consultation with our employees and prevailing best practices.  

• Effective communication of organization’s policy and objectives to employees and seeking 

feedbacks from all our employees and concerned stakeholders for continual improvement.         
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Declaration by Experts contributing to the EIA of New Rough Stone Quarry- 2.19.0 Ha by 

Thiru.M.Duraipandian at S.F.No. 220/2 & 220/3, Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, 

Virudhunagar District, Tamil Nadu State 

I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the 

above EIA. 

        EIA Coordinator: Dr. A. Dhamodharan 

                                                                        

Signature:                                                   

Period of involvement: 01.03.2022 to 31.05.2022 

Contact information:    M/s. Ecotech Labs Pvt Ltd., 

       No. 48, 2nd Main Road, Ram Nagar South Extension, 

       Pallikaranai, Chennai – 600 100 

     

 

S. No 

Functional 

areas 
Name of the experts 

Involvement 

(Period and task) 
Signature and date 

1 AP Mrs. K. Vijayalakshmi 1. Selection of Baseline Monitoring 
stations based on the wind direction 

2. Interpretation of Baseline data by 
comparing it with standards 
prescribed by CPCB against the type 
of area 

3. Identification of sources of air 
pollution and suggesting mitigation 
measures to minimize impact  
Period: February – April 2021 

 

 

 



Project  New Rough Stone Quarry – 2.19.0 Ha by Thiru.M.Duraipandian Draft EIA 
Report Project Proponent Thiru.M.Duraipandian 

Project Location Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. 

 

149 

 

2 WP Dr. A. Dhamodharan 1. Selection of baseline Monitoring 
Locations for Ground water analysis 
and also identifying nearest surface 
water to be studied. 

2. Interpretation of baseline data 
collected 

3. Identification of impacts based on the 
baseline study conducted and also to 
the ground water and nearby surface 
water due to the proposed project 

4. Preparation of suitable and 
appropriate mitigation plan. 

5.  

   Period: March 2021 
 

 

 

 

3 

SHW Dr. A. Dhamodharan 1. Identification of nature of solid 
waste generated 

2. Categorization of the generated 
waste and estimating the quantity of 
waste to be generated based on the 
per capita basis. Identification of 
impacts of SHW on Environment 

3. Suggesting suitable mitigation 
measures by recommending 
appropriate disposal method for 
each category of waste generated 

4. Top soil and refuse management 
Period: March 2021 
 

 

4 SE Mr. S. Pandian 1. Primary data collection through the 
census questionnaire 

2. Obtaining Secondary data from 
authenticated sources and 
incorporating the same in EIA 
report.  

3. Impact assessment & proposing 
suitable mitigation plan 

4. CSR budget allocation by discussing 
with the local body and allotting the 
same for need based activity. 

Period: March 2021 
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5 EB Dr. A. Dhamodharan 1. Primary data collection through 
field survey and sheet observation 
for ecology and biodiversity 

2. Secondary Collection through 
various authenticated sources 

3. Prediction of anticipated impacts 
and suggesting appropriate 
mitigation measures.  
Period: April  2021 

 

6 HG Dr. T. P. Natesan 1. Study of existing surface drainage 
arrangements in the core and buffer 
zone, impact due to mining on these 
drainage courses and suggestion of 
mitigative measures 

2. Determination of groundwater use 
pattern, development of rainwater 
harvesting program. 

3. Storm water management through 
garland drainage system.  
Period: April 2021  

 

 

7 GEO Dr. T. P. Natesan 1. Field survey for assessing regional 
and local geology, aquifer 
distribution, Determination of 
groundwater use pattern, 
development of rainwater harvesting 
program. 
Period: April 2021 

 

 

8 SC Dr. A. Dhamodharan 1. Interpretation of baseline report 
2. Identification of possible impacts on 

soil, prediction of soil conservation 
and suggesting suitable mitigation 
measures. 
Period: April  2021 
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9 AQ Mrs. K. Vijayalakshmi 1. Collection of Meteorological data 
for the baseline study period 

2. Plotting wind rose plot and thereby 
selecting the monitoring locations 
based on the wind pattern 

3. Estimation of sources of air 
emissions and air quality modeling is 
done 

4. Interpretation of the results obtained 
5. Identification of the impacts and 

suggesting suitable mitigation 
measures. 

Period: February – April 2021 
 

 

 

10 NV Mrs. Neha Singh 1. Selection of monitoring locations 
2. Interpretation of baseline data 
3. Prediction of impacts due to noise 

pollution and suggestion of 
appropriate mitigation measures 

Period: February – April 2021 
 

 

 

 

11 

 

LU 

Dr. T. P. Natesan 1. Collection of Remote sensing 
satellite data to study the land 
use pattern.  

2. Primary field survey and limited 
field verification for land 
categorization in the study area  

3. Preparation of Land use map 
using Satellite data for 10km 
radius around the project site. 

Period: April 2021 

 

 

 

12 

 

RH 

Mr. Pinaki Dasgupta 1. Identification of the risk 
2. Interpreting consequence contours 
3. Suggesting risk mitigation measures 

Period: April  2021  
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Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person 

 

 I, Dr. A. Dhamodharan, hereby, confirm that the above-mentioned experts prepared the EIA 

report of mining project at Survey Numbers. 220/2 & 220/3 Aladipatti Village, Aruppukkottai 

Taluk, Virudhunagar District. I also confirm that the consultant organization shall be fully 

accountable for any misleading information mentioned in this statement. 

 

  Signature:   

 

  Name:  Dr. A. Dhamodharan 

  Designation: Managing Director  

 Name of the EIA consultant organization: M/s. Eco Tech Labs Private Limited 

 NABET Certificate No. & Issue Date: NABET/EIA/2124/SA 0147 
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TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY
STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NADU
3rd Floor. Panagal Maaligai.

No.I Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

To

TERMS OF REFERENCE OOR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8883/SEAC/ToR-1 125/2021 Dated:23.03.2022

/
Thiru.M.Duraipandian /

./'
S/o.Muthaiah

No.4/58A, North Street '/' .,-

Melappatti Village, S ivalarpatti Post

Vilathikulam Taluk /'

Thoothukudi District-62890

Sir / Madam, 
,/

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with P(blic Hearing (ToR) for-the

Proposed Rough stone { C*r"t quarry lease over an extent of 2.19.6Ha in

s.F.No.22e{2, zz{n xuaiputti virrig.. Aruppukkottzii/Taluk, viruth#gar

District, Tamil Nadu by Thiru. M. Duraipandian - under project category - "B1"

and Schedule S.No. 1(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of

EIA report - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA/TN/1vI[N/7 0229 12021, dated: 1 8.12.2021

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on:21.01.2022

3. Minutes of the 25l't meeting of SEAC held on 04.03.2022, minutes received on

19.03.2022

4. Minutes of the 495s meeting of SEIAA held on 23.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

I
ER SECRETARY

Page I of 17

SEIAA-TN
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8883 /SEAC/ToR-l 12512021 Dated:23.03.2022

The proponent, Thiru.M.Duraipandian has submitted application seeking ToR for B1

category project in Form-I, for the Proposed Rough stone & Gravel quarry lease over an extent of

2.19.lHa in S.F.No.220l2, 22013 Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Viruthunagar District,

Tamil Nadu and has fumished Pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in 25lth SEAC meeting held on 4.3.2022. The project proponent has given

a detailed presentation. The details ofthe project fumished by the proponent are given in the website

(parivesh.nic.in).

The project proponent gave detailed presentation. SEAC noted the following:

1. The Project Proponent Thiru. M. Duraipandian has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of 2.19.0 Ha in S.F.No. 220i2,

22013 Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Viruthunagar District, Tamil Nadu.

2. The project/activity is covered under Category "Bl" of Item 1(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 230562 m3of

Rough stone & 36m3 of gravel with a ultimate depth of mining is 37m ( 2m gravel +35m

rough stone ) below ground level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents fumished, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (TOR) with Public Hearing for

the Production for the five years states that total quantity should not exceed 230562 m3of Rough

stone & 36mr gravel with a ultimate depth of mining is 37m (2m gravel +35m rough stone )

below ground level, Subject to the following TORs, in addition to the standard terms of reference

for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MOEF & CC to be included in

EIA/EMP Report:

1. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quany cluster specifically with reference to the environment in

terms of air pollution, water pollution & health impacts, accordingly the Environment

Management plan should be prepared keeping the concemed quarry and the surrounding

habitations in the mind.

The certified existing EC compliance report shall be included in the EIA Report.2.

3. The entire Cluster of mine lease area along with green belt shall be video graphed tltough

Drone and submit the same along with EIA report.

^.-&f, 
)P

SECNETARY
SEIAA-TN
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4. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD,

mines,

a) What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail of approved depth ofmining.

e) Actual depth ofthe mining achieved earlier.

f) Name ofthe person already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the

mining lease area should be provided. Such an Imagery ofthe proposed area should clearly

show the land use and other ecological features ofthe study area (core and bulfer zone).

The proponent shall furnish photo$aphs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project Proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the

remedial measures for the same.

The Project Proponent shall provide the Organization cha( indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines AcI'1952 and the MMR, 196l for carrying out the quarrying operations

scientifically and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour

map of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and

surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with

the collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD /

TWAD so as to assess

BER SECRETARY

6.

7.

8.

5.

9.

Page 3 of l7
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monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

10. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality &

llora,/fauna including traffi c/vehicular movement study.

I 1 . A tree survey study shall be canied out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

12. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA,/EMP report

which should be site-specific.

13. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vemacular daily.

14. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the 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.118212016) and O.A.No.l0212017

and O.A.No.404/2016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920/2016, M.A.No.1l2212016,

M.A.No.12i20l7 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 artd O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 981 1201 6, M.A.No.982/201 6 & M.A.No.384/201 7).

15. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics.

A wide range ol indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college

authorities. The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be

chosen. Species of small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a

mixed manner.

16. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper espacement as per the advice of local forest

authorities/botanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

'17. 
A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report.

18. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and

Report.

in the EIA/EMP

SEIAA-TN
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19. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the

mining activity. 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 implementation.

20. If any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now

the EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC

conditions given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified

by MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNPCB.

21. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms

of Reference besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, I 986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maraln

I l. Bobax ceiba - Ilavu, Sevvilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

I 3. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

1 5. Chloroxylon sweitenia - Purasa maram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma Mookuchali maram

18. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - Uva, Uzha

?
Y
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20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru pooviuasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27 . Lannea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31 . Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

4l . Premna senatifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Varuf maram

44. Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polalu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

5l . Streblus asper - PiraYa maram

52. Strychnos nuxvomica - Yetti

SEIAA-TN
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53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 495ft Authority meeting held on 23.03.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the lollowing

conditions:

l. As per the MoEF& CC oflice memorandum F.No.22-65/2017-lA.lll dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part ofthe Environment Management Plan.

The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow of goods and services.

The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

7.

J.

5.

water body and Reservoir.

The Terms of Reference should specifically study impact on soil

physical, chemical components and microbial components.

The Environmental Impact Assessment should study impact on

lulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

health, soil erosion, the soil

forest, vegetation, endemic,

/*6)?
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8. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

9. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers sreams,

lakes and farmer sites.

10. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

11. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site.

13. The project proponent shall study and fumish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14. The project proponent shall study and fumish the details on potential fragmentation impact of

natural environment, by the activities.

15. The project proponent shall study and fumish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

t6. The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

17. The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

A. STANDARD TERMS OF REF'ERENCE

l) 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.

2) A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

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, generation and its

I /,--\
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4)

management, mining technology etc. and should be in the name ofthe lessee.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution lmageryl

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

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 ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concemed authority.

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/deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental

issues and for ensuring compliance 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 shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of 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 also be provided.

The study area will comprise of l0 km 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 ofthe mine /

lease period.

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, ifany, ofchange ofland use should be given.

Details ofthe 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, ifany, should bf !i

5)

6)

7)

8)

e)

l0)

11)

ffi^{,
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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. ln all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

l3) Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A copy ofthe forestry clearance should also be fumished.

14) lmplementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition ofForest Rights) Act,2006 should be indicated.

I 5) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.

I 6) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within l0 km ofthe mine lease

should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife

Warden. Necessary clearance, as may 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 (10 km radius of the

periphery of the mine lease)] shall be canied out. Details of flora and fauna, endangered,

endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduled-l 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 fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining

Page l0 of 17
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20)

2t)

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 fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

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 with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

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

While preparing the R&R Plan, the relevant State,National Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections ofthe society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Govemment.

It may be clearly brought out whether the vitlage(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.

One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-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 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PMl0, particularly for free

silica, should be given.

Air quality modeling should be canied out for prediction ol impact ol 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

modeling 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 showing pre-dominant wind direction

,,\
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map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, ifany required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether 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 fumished. 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 also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact ofthe same on the hydrology should be brought out.

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.

3l) 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 green belt 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.

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 Project area) should be worked out, indicating whether it is

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if

Page 12 of 17
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action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

plans and with adequate number ofsections) should be given in the EIA report.

35) Occupational Health impacts ofthe Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examinalion 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.

36) Public health implications ofthe Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

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 implementation.

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, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

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 Report of the Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court ofLaw against the Project should be given.

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.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA./EMP Report.

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.

44) Besides the above, the below mentioned general points are also to be
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d)

a)

b)

c)

c)

h)

Executive Summary of the EIA/EMP Report

All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise

e1c. using the MoEF&CC/NABL accredited Iaboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal of the Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

i)

translation should be provided.

The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submiued.

While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-l 1013/41l2006-lA.ll(D dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-l

and the PFR lor 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

EIAiEMP (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.II0 dated 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained from the Regional 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 extemal dumps, if any, clearly showing the land

features of the adoining area.

Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (i icable).

i)

In addition to the aboye. the followine shall be furnished:-

The Executive summary of the EIA./EMP report in about 8-10 paees should be prepared

incornoratins the information on following ooints:

l.

2. Process description in brief, specifically indicating the gaseous eml lihuid efflooqt and

An^-h lt:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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solid and hazardous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

Capital cost of the project, estimated time of completion.

The proponent shall furnish the contour map of the water table detailing the number of wells

located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

I l. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, ifany.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), banen, Gor4./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in lOkm

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies \ ,.--\
Jr'$- )+
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22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsArlABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations of the mines.

29. A specihc study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

inespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

Besides the above. the below mentioned qeneral points should also be followed:-

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages ofthe EIA report should be provided.

b. All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

c. Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

d. While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-11013/4112006-1A.II (D dated 4th

August,2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.

e. The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)Arlational 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 organization/Laboratories inc\ding their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -1101317712004-lA-ll(l) er-

?
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2009, 18th March 2010, 28th May 2010, 28th June 2010, 3l'r December 2010 & 30'h

September 201 1 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.in/ may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-lll of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

. The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a neriod of three vears

from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

llO13/41/2006-1.4-ll(l)(part) dated 29th August, 201 7.

L^A'l
SECRETAK.Y

Copy to:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SEIAA.TN

The Additional Chief Secretary to Govemment, Environment & Forests Department,

Gor.t. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ), 34, HEPC Building, 1"& 2nd Floor,

Cathedral Carden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Virudhunagar District.

Stock File.
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TOR Reply of Proposed Rough stone Quarry Over an Extent of 2.19.0 Ha 
  

 

 

COMPLIANCE OF TOR CONDITIONS 
 
 

Point wis e  c ompl i a nc e  of TO R  points issued by SEIAA, TN vide letter No. SEIAA-

TN/F. No. 8883/ ToR-1125/2021 Dated: 23.03.2022 for Mining of Minor Minerals in the 

Mine of “Proposed Rough stone Quarry Over an Extent of 2.19.0 Ha at S.F.No. 220/2 & 

220/3 of Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District, Tamilnadu State. 

 

ToR 

Ref. 

Description Response Page Ref. in 

EIA Report 

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. 

This is a existing mining project of 

Proposed Rough stone and Gravel 

quarry 

 

Precise area communication from 

the District Collector, 

Virudhunagar vide Na.Ka. No: 

KV1/178/2019-Kanimam dated 

07.10.2021.   

 

Mining Plan was approved by The 

Assistant Director, Dept. of 

Geology & Mining, Virudhunagar 

vide Roc No: KV1/178/2019 

dated 20.11.2021 

  

 As area is being exploited for the 

first time hence Year-wise 

production details since 1994 and 

before 1994 are not relevant or 

applicable. 

Proposed Production of Rough 

Stone for five years is proposed in 

the EIA/EMP in chapter no-2. 

 

 

 

 

Chapter-2 

 

Table  No.2.9 

Page No.49 
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Year 

Rough 

stone 

(m3) 

Gravel 

(m3) 

I-Year 31736 36 

II-Year 64752  

III-Year 54088  

IV-Year 44375  

V-Year 35611  

Total 230562 36 
 

2. A copy of document in support 

of the fact that the Proponent is 

the rightful lessee of the mine 

should be given. 

The mine lease area of 2.19.0 

hectare in Aladipatti Village for 

Rough stone and Gravel quarry 

approved by Assistant Director, 

Dept. of Geology & Mining, 

Pudukkottai vide Roc No: 

KV1/178/2019 dated 20.11.2021. 

 
 
 Annexure-III  

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 and mining 

technology and should be in the 

name of the lessee. 

All t h e  d o c u m e n t s  i . e .   

Mining P l a n , E I A , a n d  public 

hearing are compatible with each 

other in terms of ML area 

production levels, waste generation 

and its management and mining 

technology are compatible with 

one another. 

The mining plan of the project 

site has been submitted to The 

Assistant Director, Dept. of 

Geology & Mining, Virudhunagar. 

 

 

 

 

 

 

  Annexure-VI 

 

 

 

 

 

Chapter- II 

 

4 All corner coordinates of the 

mine lease   area,  superimposed   

on   a High Resolution 

Imagery/toposheet should be 

Details of coordinates of all 

corner of proposed mining lease 

area have been incorporated in 

mining plan and Chapter 2 of 

Chapter-2,  

Fig no. 2.2 
 
Page.  no. 40 

 

174



TOR Reply of Proposed Rough stone Quarry Over an Extent of 2.19.0 Ha 
  

 

 

provided. Such an Imagery of 

the proposed area should clearly 

show the land use and other 

ecological features  of  the  study  

area  (core and buffer zone). 

EIA/ EMP Report. 

 

 

5 Information should be provided 

in Survey of India Topo sheet in 

1:50,000 scale indicating 

geological map of the area, 

important water bodies, streams 

and rivers and soil characteristics 

Topo map as attached in Chapter-2  Chapter-2,  

Fig no. 2.4 
 
Page.  no. 41 

 

6. Details about the land proposed 

for mining activities should be 

given with information as to 

whether conforms to the land use 

policy of the state; land diversion 

for mining should have approval 

from State land use board or the 

concerned authority 

Details about the land proposed for 

mining activities should be given 

Chapter 2. 

 

Chapter-2 

Page 43 

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/deviation/ 

violation of the environmental 

or forest norms/ conditions? 

 

The      hierarchical      system    

or administrative order of the 

 

 

 

 

Noted. 
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Company to deal with the 

environmental issues and for 

ensuring compliance 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 shareholders 

or stakeholders at large may also 

be detailed in the EIA report. 

8 Issues   relating   to   Mine   

Safety, including subsidence 

study in case of 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 

also be provided. 

It is an open cast mining project. 

Blasting details are incorporated 

in chapter 2 

 

Chapter-2, 

 

Page no.52 

 

9 The study area will comprise 

of 10 km 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. 

Study area comprises of 10 km 

radius from the mine lease 

boundary.  Key Plan showing 

core zone (ML area). 

 

Chapter-2 

 

Fig no. 2.5 

 

Page no.42 

 

 

 

 

10 Land    use    of    the    study    

area delineating forest area, 

agricultural land, grazing land, 

wildlife sanctuary, national 

Land Use of the study area 

delineating forest area, agricultural 

land, grazing land, wildlife 

sanctuary, National park, 

Chapter-2, Table 

no. 2.4 

Page no.43 
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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. 

migratory routes of fauna, water   

bodies,   human  settlements   and 

other ecological features has been 

prepared and incorporated in 

Chapter-3 of   EIA/ EMP Report. 

 

 

There is no wildlife sanctuary and 

national park, migratory routes of 

fauna in the study area 

. 

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. 

The Gravel of the lease area is 

36m3. Gravel formation will be 

removed and hydraulic excavators 

are used for loading the gravel into 

the tipper from pit head to needy 

buyers. This will be done only after 

obtaining permission and paying 

necessary seigniorage fees to the 

Government. 

Chapter-2, 
 

Page no.52 

 

12 A 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 

The proposed mining lease area is 

not falling under forest land.  
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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 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 

forestland 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. 

The proposed mining lease area 

is not falling under forest land.  

 

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. 

 

There is no involvement of forest 

land in the project area. 

 

 

15 The vegetation in the RF / PF 

areas in the study area, with 

necessary details, should be 

given. 

Details of flora have been 

discussed in Chapter-3 of the 

EIA/EMP Report. 

Chapter-3 

Pg No. 95 

 

178



TOR Reply of Proposed Rough stone Quarry Over an Extent of 2.19.0 Ha 
  

 

 

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 

measures required, should be 

worked out with cost 

implications and submitted. 

There is a relatively poor sighting 

of animals in the core and buffer 

areas of the mining lease. 

No significant impact is 

anticipated 

 

17 Location of National Parks, 

Sanctuaries, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, 

Tiger / Elephant Reserves / 

(existing as well as proposed), if 

any, within 10 km of the mine 

lease should be clearly 

indicated, supported by a 

location map duly authenticated 

by Chief Wildlife Warden. 

Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due 

to proximity of the ecologically 

sensitive areas as mentioned    

above, should be obtained from 

the State Wildlife 

Department/Chief Wildlife 

Warden under the Wildlife 

(Protection) Act, 1972 and copy 

furnished. 

There is no National Parks, 

Sanctuaries, Biosphere Reserves, 

Wildlife Corridors, Tiger / 

Elephant Reserves / Critically 

Polluted areas within 10 km 

radius of the mining lease area.     
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18 A detailed biological study of 

the study area [core zone and 

buffer zone (10  km  radius  of  

the periphery of the mine lease)] 

shall be carried out. Details of 

flora and fauna, duly 

authenticated, separately for 

core and buffer zone should be 

furnished based on such primary 

field survey, clearly indicating   

the   Schedule   of   the fauna 

present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the 

study area, the necessary plan 

for their conservation should be 

prepared  in  consultation  with 

State Forest and Wildlife 

Department and details 

furnished. Necessary allocation 

of funds for implementing the 

same should be made as part of 

the project cost. 

Details biological study (flora & 

fauna) within 10 km radius of the 

project site have been 

incorporated in Chapter-3 of 

EIA/ EMP Report. 

 

No flora & fauna listed in 

scheduled-I have been found in 

study area so there is no need of 

conservation plan.  However, all 

care will be taken for protection of 

flora & fauna, if any in the lease 

hold area. 

 

 
 

 

 

Chapter – 3 

Pg No. 96 

19 Proximity   to   Areas   declared   

as ‘Critically Polluted’ or the 

Project areas  likely  to  come  

under  the ‘Aravali Range’, 

(attracting court restrictions  for  

mining operations), should    

also    be    indicated    and 

where    so    required, 

clearance certifications from  

The proposed mining lease area is 

not falling under critically 

polluted area. 
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the prescribed Authorities, such 

as the SPCB or State Mining 

Dept. Should be secured and 

furnished to the effect that the 

proposed mining activities could 

be considered. 

20 Similarly, for coastal projects, A 

CRZ map duly authenticated by 

one of the authorized agencies 

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 

R&R Plan, the relevant 

State/National Rehabilitation & 

Resettlement Policy should be 

kept in view. In respect of SCs 

/STs and other weaker sections 

There is no Rehabilitation and 

resettlement is involved. Land 

classified as Patta land 

 

181



TOR Reply of Proposed Rough stone Quarry Over an Extent of 2.19.0 Ha 
  

 

 

of the society in the   study   

area, a   need based sample 

survey, family-wise, should be 

undertaken to assess their 

requirements, and action 

programmes prepared and 

submitted accordingly, 

integrating the sectoral 

programmes of line departments 

of the State Government. It may 

be clearly brought out whether 

the village located in the mine 

lease area will be shifted or not. 

The  issues  relating  to  shifting  

of Village including their R&R 

and socio-economic aspects 

should be discussed in the 

report. 

22 One season (non-monsoon) 

and (Summer Season), (Post 

monsoon) primary baseline 

data on ambient air quality 

CPCB Notification of 2009 

water quality, noise level, soil 

and flora and fauna shall be 

collected and the AAQ and 

other data so compiled 

presented date-wise in the EIA 

and EMP Report. 

 

Site-specific meteorological   

Baseline data collected during 

Pre-Monsoon Season and 

Monsoon (March to June 2022) 

has been incorporated in 

EIA/EMP report. 

 

The key plan of monitoring 

station has been discussed in 

Chapter-4. Locations of the 

monitoring stations have been 

selected keeping in view the pre- 

dominant downwind direction 

and location of the sensitive 

Chapter 3 
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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  500  

m of the mine lease in the pre- 

dominant  downwind  

direction. The mineralogical 

composition of PM10, 

particularly for free silica, 

should be given. 

receptors and also that they 

represent whole of the study area. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Air quality modelling & Impact of 

Air quality will be furnished in 

Final EIA report 

 

Transportation of mineral during 

operation of mines will be done 

by road & SH-47 through 

dumpers and the impact of 

movement of vehicles are 

incorporated in EIA/EMP report. 

 

Air quality modelling & Impact of 

Air quality will be furnished in 

Final EIA report 

 

Chapter-4 
 
 
 

Page No.113 
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of the site, location of sensitive 

receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses 

showing predominant wind 

direction may also be indicated 

on the map. 

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. 

Total water requirement: 1.81 

KLD 

Dust Suppression: 1.0 KLD 

Domestic Purpose: 1 KLD  

Plantation :0.5 KLD 

Domestic Water will be sourced 

from nearby Aladipatti which is 

about 0.42 Km Northwest of the 

area. 

Chapter-2 
 
 

 
Page   no.55 

25 Necessary    clearance    from    

the Competent Authority for 

drawl of requisite quantity of 

water for the Project should be 

provided. 

Not Applicable 

Water will be taken from nearby 

villages  

 

 

 

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. 

At the last stage of mining 

operation, almost complete area 

will be worked to restore the land to 

its optimum reclamation for future 

use as water reservoir. 

 
 

 

27 Impact of the project on the 

water quality, both surface and 

groundwater should be 

assessed and necessary 

Impact of the project on the water 

quality & its mitigation measures 

has been incorporated in Chapter-4 

of EIA/EMP report. 

Chapter-4 

Page No.109 
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safeguard measures, if any 

required, should be provided. 

28 Based on actual monitored 

data, it may clearly be shown 

whether 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. Necessary permission 

from Central Ground Water 

Authority for working below 

ground water and for pumping 

of ground water should also be 

obtained and copy furnished. 

Maximum working depth: 37 m 

BGL 

 

The ground water table is reported 

as 55 m below surface ground level 

in nearby wells of this area. Now, 

the present quarry shall be proposed 

above the water table and hence, 

quarrying may not affect the 

ground water So mine working  

will  not  be  intersecting  the 

ground water table. 

 
 
 
 

 

Chapter-2 
 
 
Page no. 37 

 
 
 
 
 

 

29 Details of any stream, seasonal 

or otherwise, passing through the 

lease area and modification / 

diversion proposed, if any, and 

the impact    of    the    same   

on    the hydrology should be 

brought out. 

There is no any stream crossing in 

the proposed quarry 

 

Executive 

Summary 

 

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. 

Highest elevation: 64 AMSL  

Depth: 37 m Below Ground Water 

Level 

Chapter-2 

Table no. 2.2 

Page no. 37 
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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 plant 

species selected for green belt 

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 

pollution 

 

Green Belt Development plan 

is proved given in Chapter 2.  

Chapter-2 
 

 

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 

Impact on local transport 

infrastructure due to the project has 

been assessed. There shall not be 

much impact on local transport. 

Traffic density from the proposed 

mining activity has been 

incorporated in EIA/EMP report. 

Chapter-3 
 
 
 

Page No.105 
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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 

33 Details of the onsite shelter and 

facilities to be provided to the 

mine workers should be 

included in the EIA report. 

Adequate infrastructure & other 

facilities shall be provided to the 

mine workers. 

Details are given in chapter-2 of 

EIA/EMP 

Chapter-2 
 

 

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. 

Conceptual post mining land use 

and Reclamation and restoration 

sectional plates are given in Mining 

Plan followed by Scheme of 

mining. 

Mining plates 

Annexure VII 

 

35 Occupational Health impacts of 

the Project should be anticipated 

and the proposed preventive 

measures spelt out in detail. 

Details of pre- placement medical 

examination and periodical 

Suitable measure will be adopted 

to minimize occupational health 

impacts of the project. The project 

shall have positive impact on local 

environment. Details are given in 

chapter-10 of EIA/EMP. 

Chapter-10  

Pg No. 144 
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medical examination schedules 

should be incorporated in the 

EMP. The project in the mining 

area may be detailed 

 

36 Public health implications of 

the Project and related activities 

for the population in the impact 

zone should be systematically 

evaluated and the proposed 

remedial measures should be 

detailed along with budgetary 

allocations. 

Suitable measure will be adopted to 

minimize occupational health 

impacts of the project.  

 

Chapter-10 
 

Pg No. 144 

 

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 implementation. 

Suitable measures has been 

discussed in Chapter 4 

Chapter-4 
 

Pg No. 118 

 

38 Detailed environmental 

management plan 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. 

Environment Management Plan 

has been described in detail in 

Chapter-9 of the EIA/EMP 

Report. 

Chapter-9 

Pg No. 135 

 

39 Public hearing points raised  Public Hearing proceedings will be  
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and commitment of the project 

proponent on the same along 

with time bound action plan to 

implement the same should be 

provided and also incorporated 

in the final EIA/EMP Report of 

the Project. 

furnished in Final EIA report 

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. 

Not applicable 
 
No. litigation is pending against the 

project in any court. 

 

41 The cost of the project (capital 

cost and recurring cost) as well 

as the cost towards 

implementation of EMP should 

clearly be spelt out. 

S. 

N

o. 

Description  Cost  

1  

Fixed Asset 

Cost  

18,20,000 

2  

Operational 

Cost  

30,00,000  

3  
EMP Cost  3,40,000 

 
Total  51,60,000 

 

Chapter-8 

Pg No. 134 

 

 

42 Disaster Management Plan Disaster Management and 

Risk Assessment has been 

incorporated in Chapter-7 

Chapter-7 

Pg No. 130 

 

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. 

Benefits of the project has 

incorporated  

Chapter-8 

Pg No. 133 

44 Besides the above, the below   
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mentioned general points are 

also to be followed: 

(a) Executive Summary of the 

EIA/EMP report 

Executive Summary of EIA 

Report is given from page 

No.15-28 

 

(b) All documents to be properly 

referenced    with    index    and 

continuous page numbering. 

Complied  

(c)  Where data are presented in the 

report especially in tables, the 

period in which the data were 

collected and the sources should 

be indicated. 

Complied  

(d) Project Proponent shall enclose 

all the analysis/testing reports of 

water, air, soil, noise etc. using 

the MoEF & CC NABL 

accredited laboratories. All the 

original analysis/testing reports 

should be available during 

appraisal of the project. 

Complied  

(e) Where the documents provided 

are in a language other than 

English, an English translation 

should be provided. 

Complied  

(f) The Questionnaire for 

environmental appraisal of 

mining projects as devised 

earlier by the Ministry shall also 

be filled and submitted. 

The complete questionnaire has 

be prepared 

 

(g) While preparing the EIA report, The   EIA   report   has   been    
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the      instructions      for      the 

proponents and instructions for 

the consultants issued by MoEF 

vide            O.M.            No.   

J- 11013/41/2006-IA. II(I)   

dated4th August 2009, which are 

available on the website of this 

Ministry, should also be 

followed. 

prepared   and complying with the 

circular issued by MoEF vide O.M. 

No. J-11013/41/2006-IA. II(I) 

dated 4th August 2009. 

(h) Changes, if any 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 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 

There are no changes in prepared 

EIA as per submitted Form-1 & 

PFR 

 

(i) As    per    the    circular    no.   

J- 11011/618/2010-IA. II(I) 

dated 30.5.2012, report     on   

the     status     of compliance of 

the conditions stipulated in the 

Will   be   complied   after   grant   

environment clearance from 

SEIAA, Tamilnadu 
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environment clearance for the 

existing operations of the project 

by the Regional Office of 

Ministry of Environment & 

Forests, if applicable. 

 (j) 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 (iii) sections of 

mine pit and external dumps, if 

any clearly showing the features 

of the adjoining area. 

 

 

All Sectional Plates of Quarry is 

enclosed in Mining Plan. 
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Additional ToR Compliance 

 

S.No. Condition Compliance 

1.  The Proponent shall carry out the cumulative & 

comprehensive impact study due to mining 

operations carried out in the quarry cluster 

specifically with reference to the environment in 

terms of air pollution, water pollution & health 

impacts, accordingly the Environment 

Management plan should be prepared keeping 

the concerned quarry and the surrounding 

habitations in the mind. 

The anticipated impacts due to 
mining operations carried out in the 

quarry cluster and its mitigation 
measures have been discussed in 
Chapter 4 of Draft EIA Report. 

2.  The certified existing EC compliance report 

shall be included in the EIA Report. 

EC compliance will be submitted 
with final EIA. 

3.  The entire Cluster of mine lease area along with 

green belt shall be video graphed through Drone 

and submit the same along with EIA report. 

The entire Cluster of mine lease area 
along with green belt will be video 
graphed through Drone and the same 
will be attached along with Final EIA 

report. 

4.  If the proponent has already carried out the 

mining activity in the proposed mining lease 

area after 15.01.2016, then the proponent shall 

furnish the following details from AD/DD, 

mines, 

 

a) What was the period of the operation and 

stoppage of the earlier mines with last work 

permit issued by the AD/DD mines? 

b) Quantity of minerals mined out. 

c) Highest production achieved in any one year 

d) Detail of approved depth of mining. 

e) Actual depth of the mining achieved earlier. 

f) Name of the person already mined in that 

leases area. 

g) If EC and CTO already obtained, the copy of 

the same shall be submitted. 

h) Whether the mining was carried out as per 

the approved mine plan (or EC if issued) with 

stipulated benches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  All corner coordinates of the mine lease area, All maps have been provided in 
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superimposed on High Resolution 

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, 

geomorphology, lithology and geology of the 

mining lease area should be provided. Such an 

Imagery of the proposed area should clearly 

show the land use and other ecological features 

of the study area (core and buffer zone). 

 

chapter 2 and chapter 3 of Draft EIA 

report 

 

Topo map – Pg No.41 

Geomorphology map – Pg No.68 

Lithology map – Pg No.46 

Land use map – Pg No.66 

6.  The proponent shall furnish photographs of 

adequate fencing, green belt along the periphery 

including replantation of existing trees & safety 

distance between the adjacent quarries & water 

bodies nearby provided as per the approved 

mining plan. 

Complied 

7.  The Project Proponent shall provide the details 

of mineral reserves and mineable reserves, 

planned production capacity, proposed working 

methodology with justifications, the anticipated 

impacts of the mining operations on the 

surrounding environment and the remedial 

measures for the same. 

 

The geological reserves, mineable 
reserves and Year wise production 
details has been discussed in Chapter 
2 – Pg No. 47, 48, 49 

 

The anticipated impacts due to 
mining operations carried out in the 

quarry cluster and its mitigation 
measures have been discussed in 
Chapter 4 of Draft EIA Report. 

8.  The Project Proponent shall provide the 

Organization chart indicating the appointment 

of various statutory officials and other 

competent persons to be appointed as per the 

provisions of Mines Act'1952 and the MMR, 

1961 for carrying out the quarrying operations 

scientifically and systematically in order to 

ensure safety and to protect the environment. 

The Organization chart has been 
discussed in Chapter 2 –  

9.  The Project Proponent shall conduct the hydro-

geological study considering the contour map of 

the water table detailing the number of ground 

water pumping & open wells, and surface water 

bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. 

within 1 km (radius) along with the collected 

water level data for both monsoon and non-

monsoon seasons from the PWD/ TWAD so as 

to assess the impacts on the wells due to mining 

The hydro-geological study will be 
conducted and submitted in final EIA 
report. 

194



TOR Reply of Proposed Rough stone Quarry Over an Extent of 2.19.0 Ha 
  

 

 

activity. Based on actual monitored data, it may 

clearly be shown whether working will intersect 

groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be provided. 

10.  The proponent shall furnish the baseline data 

for the environmental and ecological 

parameters with regard to surface water/ground 

water quality, air quality, soil quality & 

flora/fauna including traffic/vehicular 

movement study. 

The baseline data for the 
environmental and ecological 
parameters about surface 

water/ground water quality, air 
quality, soil quality & flora/fauna 

including traffic/vehicular movement 
study have been incorporated in 

Chapter 3. 

11.  A tree survey study shall be carried out (nos., 

name of the species, age, diameter etc.,) both 

within the mining lease applied area & 300m 

buffer zone and its management during mining 

activity. 

The list of trees in the core and buffer 
zone have been discussed in chapter 
3 -Pg No. 94 

12.  A detailed mine closure plan for the proposed 

project shall be included in EIA/EMP report 

which should be site-specific. 

Mine closure plan has been attached 
as Annexure VI 

13.  The Public hearing advertisement shall be 

published in one major National daily and one 

most circulated vernacular daily. 

 

The Public hearing advertisement will 

be published in one major National 

daily and one most circulated 

vernacular daily. 

14.  The recommendation for the issue of "Terms of 

Reference" is subjected to the 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.No.405/2016 and O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No.981/2016, M.A.No.982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

Noted. 

15.  The purpose of Green belt around the project is 

to capture the fugitive emissions, carbon 

sequestration and to attenuate the noise 

generated, in addition to improving the 

aesthetics. A wide range of indigenous plant 

Around 500 tress will be planted 
around the site. The list of trees to be 

planted are given below: 

 

Neem, Pungam, Poovarasu, Naval, 
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species should be planted as given in the 

appendix in consultation with the DFO, State 

Agriculture University and local school/college 

authorities. The plant species with 

dense/moderate canopy of native origin should 

be chosen. Species of small/medium/tall trees 

alternating with shrubs should be planted in a 

mixed manner. 

Mantharai, Arasa Maram, 

Magizham, Vilvam, vaagai, 
Marudha maram, Thandri, 
Poovarasu, Quaker buttons, 

Thethankottai maram, Manjadi, 
Usil, Aathi, Panai, Uzha, Illuppai, 

Eachai, Vanni Maram 

16.  Taller/one year old Saplings raised in 

appropriate size of bags, preferably eco-friendly 

bags should be planted in proper espacement as 

per the advice of local forest 

authorities/botanist/Horticulturist with regard 

to site specific choices. The proponent shall 

carmark the greenbelt area with GPS 

coordinates all along the boundary of the 

project site with at least 3 meters wide and in 

between blocks in an organized manner. 

The green belt plan is enclosed along 
with mining plates in Annexure V 

17.  A Disaster management Plan shall be prepared 

and included in the EIA/EMP Report. 

A Disaster management Plan will be 
prepared and included in the Final 
EIA/EMP Report. 

18.  A Risk Assessment and management Plan shall 

be prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

A Risk Assessment and management 
Plan will be prepared and included in 

the final EIA/EMP Report. 

19.  The Socio-economic studies should be carried 

out within a 5 km buffer zone from the mining 

activity. 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 implementation. 

The socio-economic study has been 
carried out discussed in chapter 4 – 
Pg No. 116. 

20.  If any quarrying operations were carried out in 

the proposed quarrying site for which now the 

EC is sought, the Project Proponent shall 

furnish the detailed compliance to EC 

conditions given in the previous EC with the 

site photographs which shall duly be certified by 

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the 

concerned DEE/TNPCB. 

EC compliance report will be 
submitted with final EIA/EMP 
report. 
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21.  Concealing any factual information or 

submission of false/fabricated data and failure 

to comply with any of the conditions mentioned 

above may result in withdrawal of this Terms of 

Reference besides attracting penal provisions in 

the Environment (Protection) Act, 1986. 

Noted. 

22.  As per the MoEF& CC office memorandum 

F.No.22-65/2017-IA.III dated: 30.09.2020 and 

20.10.2020 the proponent shall address the 

concerns raised during the public consultation 

and all the activities proposed shall be part of 

the Environment Management Plan. 

Noted and public hearing details will 
be included along with final EIA 

report. 

23.  The Environmental Impact Assessment shall 

study in detail the carbon emission and also 

suggest the measures to mitigate carbon 

emission including development of carbon 

sinks, and temperature reduction including 

control of other emission and climate mitigation 

activities. 

Noted and will be complied in Final 
EIA report. 

24.  The Environmental Impact Assessment should 

study the biodiversity, the natural ecosystem, 

the soil micro flora, fauna and soil seed banks 

and suggest measures to maintain the natural 

Ecosystem. 

The biodiversity has been studied 
and discussed in chapter 3 – Pg No. 

87. 

25.  Action should specifically suggest for 

sustainable management of the area and 

restoration of ecosystem for flow of goods and 

services. 

It is a Rough Stone Quarry and  
Gravel with a Mineable depth of 

37m only and hence, no need of 
mitigation and restoration / 

reclamation of the applied lease area. 

 

The mined out area will be fenced on 
top of open cast working with S1 

fencing. Low lying areas with water 
logging shall be used for fish culture. 

No immediate proposals for closure 
of pit as the rough stone persist still 

at deeper level. 

26.  The project proponent shall study impact on 

fish habitats and the food WEB/ food chain in 

the water body and Reservoir. 

There is no water body within 1km 
surrounding the project site. Hence 
there won’t be much impact on fish 

habitats and the food WEB/ food 
chain in the water body and 
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Reservoir. 

27.  The Terms of Reference should specifically 

study impact on soil health, soil erosion, the soil 

physical, chemical components and microbial 

components. 

The soil erosion map 5km 
surrounding the project site has been 

given in chapter 3 – Pg No. 85. 

 

The soil samples have been collected 
surrounding the project site and 

physical, chemical components and 
microbial components study has been 

carried out and the results are 
tabulated in chapter 3 – Pg No. 86. 

28.  The Environmental Impact Assessment should 

study impact on forest, vegetation, endemic, 

vulnerable and endangered indigenous flora and 

fauna. 

The biological environment impacts, 
and its mitigation measures has been 

given in Chapter 4 – Pg No. 116 

29.  The Environmental Impact Assessment should 

study impact on standing trees and the existing 

trees should be numbered and action suggested 

for protection. 

There is no existing trees in the 
project site and surrounding the 
project site. Only thorny shrubs were 
present. 

30.  The Environmental Impact Assessment should 

study on wetlands, water bodies, rivers streams, 

lakes and farmer sites. 

The water environment impacts, and 
its mitigation measures has been 
given in Chapter 4 – Pg No. 109 

31.  The Environmental Impact Assessment should 

hold detailed study on EMP with budget for 

Green belt development and mine closure plan 

including disaster management plan. 

The EMP details has been given in 
Chapter 8 – Pg No. 133 

32.  The Environmental Impact Assessment should 

study impact on climate change, temperature 

rise, pollution and above soil & below soil 

carbon stock. 

Noted and will be complied in Final 
EIA report. 

33.  The Environmental Impact Assessment should 

study impact on protected areas, Reserve 

Forests, National Parks, Corridors and Wildlife 

pathways, near project site. 

Nil within the radius of 15Km. Also, 
we will get letter from DFO 

indicating the nearest reserve forest 
and submit along final EIA report. 

 

There is no protected areas, National 
Parks, Corridors and Wildlife 

pathways near project site. 

34.  The project proponent shall study and furnish 

the impact of project on plantations in adjoining 

patta lands, Horticulture, Agriculture and 

livestock. 

There is no plantation surrounding 
500m from project site. Hence there 
won’t be any impact in adjoining 

patta lands, Horticulture, Agriculture 
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and livestock. 

35.  The project proponent shall study and furnish 

the details on potential fragmentation impact of 

natural environment, by the activities. 

Noted and will be complied in Final 
EIA report. 

36.  The project proponent shall study and furnish 

the impact on aquatic plants and animals in 

water bodies and possible scars on the 

landscape, damages to nearby caves, heritage 

site, and archaeological sites possible landform 

changes visual and aesthetic impacts. 

There is no water body within 1km 
surrounding the project site. Hence 
there won’t be much impact on 
aquatic plant and animals. There is 
no caves, heritage sites and 
archaeological sites near the project 

site. 

37.  The project proponent shall study and furnish 

the possible pollution due to plastic and 

microplastic on the environment. The 

ecological risks and impacts of plastic & 

microplastics on the water systems due to 

activies aquatic environment and freshwater 

systems due to activities, contemplated during 

mining may be investigated and reported. 

There will not be any plastic and 
microplastic pollution due to mining 

activity. Also, we ensure that we 
won’t use any single use plastics in 
the project site. 

38.  The project proponent shall detailed study on 

impact of mining on Reserve forests free 

ranging wildlife. 

Nil within the radius of 15Km. Also, 
we will get letter from DFO 

indicating the nearest reserve forest 
and submit along final EIA report. 
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Certificate of Accreditation 

 

 

 

 

 

   

 

Eco Tech Labs Pvt Ltd., 
48, 2nd Main Road, Ram Nagar South Extension, Pallikaranai, Chennai- 600100, T.N. 

 

The organization is accredited as Category-A under the QCI-NABET Scheme for Accreditation of EIA 

Consultant Organization, Version 3: for preparing EIA-EMP reports in the following Sectors – 
 

Note: Names of approved EIA Coordinators and Functional Area Experts are mentioned in SAAC minutes dated Apr. 20, 2021 and 

supplementary minutes dated Oct.19, 2021 posted on QCI-NABET website 

 

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance to the terms and conditions mentioned in QCI-NABET’s 
letter of accreditation bearing no. QCI/NABET/ENV/ACO/22/2217 dated Jan. 19, 2022. The accreditation needs to be renewed 

before the expiry date by Eco Tech Labs Pvt. Ltd., Chennai following due process of assessment. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Sr. Director, NABET                                          Certificate No.                                                     Valid up to 

Dated: Jan. 19, 2022                              NABET/EIA/2124/SA 0147                                         Sep. 15, 2023 
 

For the updated List of Accredited EIA Consultant Organizations with approved Sectors please refer to QCI-NABET website. 

S. 

No 
Sector Description 

Sector (as per) 
Cat. 

NABET  MoEFCC  

1 Mining of minerals - including Open cast only  1 1 (a ) (i) B 

2 Thermal power plants 4 1(d) A 

3 Coal washeries 6 2 (a) B 

4 Metallurgical industries - Ferrous only 8 3 (a) B 

5 

Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs 

and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic 

organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical 

intermediates) 

21 5 (f) A 

6 Airports 29 7 (a) A 

7 
Industrial estates/ parks/ complexes/areas, export processing Zones (EPZs), 

Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes 
31 7 (c ) A 

8 Building and construction projects 38 8 (a) B 

9 Townships and Area development projects 39 8 (b) B 

National Accreditation Board 

for Education and Training 
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jpl;l RUf;fk; 

1. தழட்டப் ின்ணி: 

யினதுகர் நளயட்டம், அனப்னக்ஹகளட்ட தளலுக்கள, ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழன் rh;Nt 

vz;. 220/2&220/3 -ல் 2.19.0 ஸலக்ஹடர் பப்யில் fuLKulhd fy; kw;Wk; 

fpuhty; Fthhp mikf;Fk; jpl;lk; ஆகும். தழட்டத்தழன் யக B1 ( கழஸ்டர்), 

குத்தக குதழ ஸயற்று ழப்பப்ன நற்றும் ஸதற்கு ஹளக்கழ ஸநன்நனள சளய்வு 

நற்றும் லப்ன சழயப்ன நண்ணளல் னெடப்ட்டினக்கும், அதத் ஸதளடர்ந்து யளி 

ள உனயளக்கம் நற்றும் ளரின சளர்ஹளகட் ள உனயளக்கம் ஆகும். 

குயளரி ஸசனல்ளடு 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் அகத்துடன் 5.0 நீட்டர் ஸசங்குத்து 

ஸஞ்சுடன் யமக்கநள தழந்த யளர்ப்ன இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கத்துடன் 

ஹநற்ஸகளள் உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து. குயளரி ஸசனல்ளட்டில் ஆமநற் N[f; 

N`kh; சுத்தழனல் துனிடுதல், குமம்ன ஸயடித்தல், ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து ஆகழனய அடங்கும். 

 

குயளரி ஸசனல்ளடு தப நட்டத்தழழனந்து 37 நீட்டர் ஆமம் யப 

ரிந்துபக்கப்டுகழது. ஸநளத்த னயினினல் இனப்ன சுநளர் 4,65,413 m3 

கபடுனபடள கல் நற்றும் 508 m3 சப 37.0m ( அதழகட்சம்) ஆமம் யப 

உள்து. 2,30,562 நீ 3 கபடுனபடள கல் நற்றும் 36 நீ 3 சப 37.0 நீட்டர் 

ஆமம் யப சுபங்கம் இனப்ன உள்து. ந்து யனட களத்தழற்கு 2,30,562 m3 

கபடுனபடள கல் நற்றும் 36 m3 சப உற்த்தழ ஸசய்ன தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 

 

னதழன சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கு, உதயி இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங்கத் 

து, யினதுகர், Roc No: KV1/178/2019 ஹததழ 20.11.2021 அன்று எப்னதல் 

அித்துள்shர். தழட்டப் குதழ நப் குதழ ளதுகளப்ன ஆணனப் குதழனில் 

யபளது. யயிங்கு ளதுகளப்னச் சட்டம் 1972 ன்டி 15 கழநீ சுற்யில் 

நளழங்கலக்கு இடஹனனள ல், CRZ நண்டம், ஹநற்கு ஸதளடர்ச்சழ 
நகள், அழயிக்கப்ட்ட யகள் சபணளனங்கள், யயிங்கு 

சபணளனங்கள் துவும் இல். 
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2.இனற்க&தழட்டத்தழன் அவு 

யினதுகர் நளயட்டம், அனப்னக்ஹகளட்ட தளலுகள ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழல் 

2.19.0 ஸலக்ஹடர் ழப்பப்ில் னதழன கபடுனபடள கல் நற்றும் சப குயளரி 

உள்து. 

கிநநளது குயளரி ஸசய்ன உத்ஹதசழத்துள்து: கபடுனபடள கல் நற்றும் 

சப 

நளயட்டம்: யினதுகர் 

தளலுகள: அனப்னக்ஹகளட்ட 

கழபளநம்: ஆடிப்ட்டி 

S. F. ண்கள்: 220/2 & 220/3 

பப்வு : 2.19.0 ஸலக்ஹடர் 

அட்டயண 1:  தழட்டத்தழன் சுனக்கநள யிக்கம் 

t. 
vz; யியபங்கள் யியபங்கள் 

1 அட்சஹபக 
 

9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

2 தீர்க்கஹபக 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

3 
சபளசரி கடல் நட்டத்தழற்கு 

ஹநல் தம் உனபம் 

 

சபளசரி கடல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 64  m தம் உனபம் 

4 ழப்பப்ன  

 ஸயற்று ழப்பப்ன 

5 தத்தழன் ழ னன்ளடு  ஸசளந்த ட்டள ழம் 

6 குத்தக குதழனின் பப்வு 

 
2.19.0 Ha 

7 
அனகழல் உள் ஸடுஞ்சள 

 SH 47 - ளர்த்தழனூர் - கனதழ - அனப்னக்ஹகளட்ட - 3.73 

கழநீ, ஸதன்ஹநற்கு 

8 அனகழலுள் பனில் ழனம்  

 தழனச்சுி பனில் ழனம் - 7.07 கழநீ, யடக்கு 

9 
அனகழலுள் யிநள 

ழனம்  
நதுப சர்யஹதச யிநள ழனம் - 42.16 கழநீ - 

யடஹநற்கு 

10 அனகழல் உள் கபம் / கபம்  
அனப்னக்ஹகளட்ட-12.19 கழ.நீ -யடஹநற்கு 

11 ஆறுகள் / களல்யளய்  
குண்டளறு ஆறு - 4.69 கழநீ, யடகழமக்கு 
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12 

ரி   ஸரின கண்நளய் - 5.57 கழ.நீ., ஸதன்கழமக்கு 

 ீபளயி கும் - 6.00 கழ.நீ., ஸதற்கு 

 னழனைபளன் ரி - 8.55 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 தும் கும் - 11.39 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 ஹகளயில் கும் - 11.87 கழநீ, யடஹநற்கு 

 ஸசங்களட்டூபணி கும் - 12.17 கழ.நீ., 

யடஹநற்கு 

 ஸரின கண்நளய் - 12.74 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 ஹசயள கண்நளய் - 13.16 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 தளநபக்கும்ஊபணி - 13.54 கழ.நீ., யடக்கு 

 

13 
நகள் / ள்த்தளக்குகள் 15  fpkP Rw;wstpy; kiyfs; kw;Wk; 

gs;sj;jhf;Ffs; vJTk; ,y;iy 

14 
ஸதளல்ஸளனள் இடங்கள் 15  fpkP Rw;wstpy; njhy; nghUs; ,lq;fs; 

vJTk; ,y;iy 

15 
ஹதசழன னங்களக்கள் / 

யயிங்கு சபணளனங்கள் 

15  fpkP Rw;wstpy; Njrpa G+f;fhf;fs; 
kw;Wk; tdtpyq;F ruzhyaq;fs; vJTk; 
,y;iy 

16 
எதுக்கப்ட்ட / 

ளதுகளக்கப்ட்ட 

களடுகள் 

15  fpkP Rw;wstpy; ளதுகளக்கப்ட்ட களடுகள் 

vJTk; ,y;iy 

17 
ழ அதழர்வு  னன்ஸநளமழனப்ட்ட குத்தக குதழ ழ அதழர்வு 

நண்டம்-II (குந்த ஆத்து குதழ) கவழ் யனகழது 
18 ளதுகளப்ன ழறுயல்கள்  

15 கழநீ சுற்யில் ளதுகளப்ன ழறுயல்கள் இல் 

 

3. தழட்டம் ஹதய 

 னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ககள் அத்து கட்டுநள நற்றும் 

உள்கட்டநப்ன தழட்டங்கின் னதுஸகலும்ளக உள், ஸில் 

கட்டுநளத்தழற்கள னெப்ஸளனள் அத்தகன சுபங்கத்தழழனந்து நட்டுஹந 

கழடக்கழது. ிரித்ஸதடுக்கப்டும் கபடுனபடள கல் யினதுகர் நளயட்டத்தழன் 

ஸ்ஹடளன் கழபரனக்கு ஸகளண்டு ஸசல்ப்டும். 

 ரினல் ஸ்ஹடட், கட்டுநளத் தழட்டங்கள் நற்றும் கட்டிடக் கட்டுநளத் 

தழட்டங்கில் னெ கபடுனபடள கல் நற்றும் ஸளறுக்கப்ட்ட கல் 

ஆகழனயற்ழற்கு அதழக ஹதய உள்து. 
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 அனகழல் உள் கட்டிட எப்ந்ததளபர்கள், சள எப்ந்ததளபர்கள் நற்றும் 

அனகழலுள் கழபளந நக்கலக்கு கழபரர் ஸநளத்தங்க உற்த்தழ 

ஸசய்யதற்களக கபடுனபடள கல் ஸயட்டப்டுகழது. 

 ஹதளண்டிஸனடுக்கப்ட்ட னல இனப்னகனேம் குயளரி டுத்த ிகு, 

அனகழலுள் கழணறுகலக்கு ஸசனற்கனளக ரீசளர்ஜ் ஸசய்ன அப்குதழ ீர் 

ஹதக்கநளக னன்டுத்தப்டும். 

 ழத்தழற்கு ந்த ஹசதனம் ற்டளது, நறுசவபநப்ன அல்து ின் 

ழபப்னதல் ஹதயனில். 

 

 

 டம்1: தழட்டத் தத்தழன் இனப்ிட யபடம் 
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 டம் 2: தழட்ட தத்தழன் கூகுள் டம் 

4. சளர்ஹளகட் 

ஸளதுயளக, சளர்ஹளகட் சளம்ல் ழத்தழல் இனந்து ச்ச ழத்தழல் இனக்கும். 

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட னிர்கள் களபணநளக, குயளரி ிரிவுகள் ழத்ஹதள 

அகுகலக்கு இடஹன உள் ல்ஹயறு ஸதளடர்னக ஊகழக்க ஆய்வு 

ஸசய்னப்டுகழன். னைர், சுண்டஹகளட்ட, ஸகளங்கணளக்குழச்சழ, 

ஹயப்ிஹசரி, பசழம்ட்டி ஆகழன குதழகில் உள் ஸனம்ளள 

குயளரிகில் சளர்ஹளகட், டிக களர்ஹட் பளக்றஶடன் இணந்த 

இனற்கனளது. ஹநற்பப்ில் சளர்ஹளகட்டின் யளி என நளற்றும் 

ஹதளற்த்த அிக்கழது நற்றும் குயளரி ிரிவுகில் ஆமத்தழல் னதழன 

சளர்ஹளகட் ஸயிப்டுகழது, இது கழட்டத்தட்ட அத்து சளர்ஹளகட் 

குயளரி ிரிவுகிலும் ன்கு டுத்துக்களட்டுகழது. 

 

5. னயினினல் யங்கள் 

குறுக்குஸயட்டு னனின் அடிப்டனில் னயினினல் இனப்னக்கள் 

கணக்கழடப்ட்டுள் 
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அட்டயண 2. னயினினல் யங்கள் 

னயினினல் இனப்னக்கள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆமம் 

(m) 

மந 

அவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக்கள் 

in m
3
 @ 95% 

சுபங்க 

கமழவுகள் 

in m
3 

@ 5% 

ஹநல் 

நண் 

in m
3
 

XY-AB I 8 13 2       208 

II 8 13 5 520 494 26   

III 8 27 5 1080 1026 54   

IV 8 27 5 1080 1026 54   

V 85 130 5 55250 52488 2762   

VI 85 130 5 55250 52488 2762   

VII 85 130 5 55250 52488 2762   

VIII 85 130 5 55250 52488 2762   

ஸநளத்தம் 223680 212498 11182 208 

XY-CD I 6 25 2       300 

II 43 85 5 18275 17361 914   

III 43 85 5 18275 17361 914   

IV 43 85 5 18275 17361 914   

V 70 151 5 52850 50208 2642   

VI 70 151 5 52850 50208 2642   

VII 70 151 5 52850 50208 2642   

VIII 70 151 5 52850 50208 2642   

ஸநளத்தம் 266225 252915 13310 300 

ஆக மநளத்தம் 489905 465413 24492 508 
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அட்டயண 3. ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

ஆண்டு யளரினள யர்ச்சழ நற்றும் உற்த்தழ இனப்ன 

ஆண்டு ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அகம் 

(m) 

ஆமம் 

(m) 

மந அவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக்கள் 

in m
3
 @ 95% 

சுபங்க 

கமழவுகள் 

in m
3 

@ 

5% 

ஹநல் 

நண் 

in m
3
 

I- 
ஆண்டு 

XY-

AB 

III 1 14 5 70 67 3   

IV 1 14 5 70 67 3   

XY-

CD 

I 1 18 2       36 

II 36 76 5 13680 12996 684   

III 31 71 5 11005 10455 550   

IV 26 66 5 8580 8151 429   
ஸநளத்தம் 33405 31736 1669 36 

II- 
ஆண்டு 

XY-

AB 

V 72 110 5 39600 37620 1980   

XY-

CD 

V 48 119 5 28560 27132 1428   

ஸநளத்தம் 68160 64752 3408   

III- 
ஆண்டு 

XY-

AB 

VI 67 100 5 33500 31825 1675   

XY-

CD 

VI 43 109 5 23435 22263 1172   

ஸநளத்தம் 56935 54088 2847   

IV- 
ஆண்டு 

XY-

AB 

VII 62 90 5 27900 26505 1395   

XY-

CD 

VII 38 99 5 18810 17870 940   

ஸநளத்தம் 46710 44375 2335   

V- 
ஆண்டு 

XY-

AB 

VIII 57 80 5 22800 21660 1140   

XY-

CD 

VIII 33 89 5 14685 13951 734   

ஸநளத்தம் 37485 35611 1874   
ஆக மநளத்தம் ஆக மநளத்தம் 230562 12133 36 

 

6. சுபங்கம் 

தழந்தஸயி சுபங்கம் 

5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் அகம் ஸகளண்ட 5.0 நீட்டர் ஸசங்குத்து ஸஞ்ச் ஸகளண்ட 

யமக்கநள தழந்தஸயி அப இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கத்துடன் குயளரி 

ஸசனல்ளடு ஹநற்ஸகளள் உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து. குயளரி ஸசனல்ளட்டில் 

ஆமநற் N[f; N`kh; சுத்தழனல் துனிடுதல், குமம்ன ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் ஹளக்குயபத்து ஆகழனய அடங்கும். 
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ஸசனல்ன யிக்கம் 

 னயினினல் ஆய்யின் அடிப்டனில் இனப்னக்கள் நற்றும் யங்கள் 

fzf;fplg;gLfpd;wd. 

 அகழ்வு  னெம் ஹநல் நண்ண அகற்ழ ஹபடினளக டிப்ர்கில் 

ற்றுதல். 

 ஹதளண்டுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் னெம் அகழ்யளபளய்ச்சழ னெம் 

கபடுனபடள கல் அகற்றுதல். 

 ஜளக்லளம்நர் 25.5 நழநீ டனளவுடன் ஆமநற் துனிடுதல். 

 யகுப்ன 2 ஸயடிஸளனட்கலடன் குந்தட்ச ஸயடிப்ன. 

 டிப்ர்கில் அகழ்யளபளய்ச்சழகள் னெம் கபடுனபடள கல் ற்றுதல். 

 

7. தண்ணரீ் ஹதய 

சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கள ஸநளத்த ீர் ஹதய 1.81 KLD ஆகும். யடீ்டுத் தண்ணரீ் 

அனகழலுள் ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழழனந்தும் நற் ீர் அனகழலுள் சள 

ஹடங்கர் சப்னிழனந்தும் ஸப்டும். 

 

அட்டயண 4. ீர் இனப்ன 

ஹளக்கம் அவு ஆதளபங்கள் 

குடிீர்  

0.81KLD அப்குதழனில் இனந்து சுநளர் 0.42 கழநீ 

யடஹநற்கழல் உள் ஆடிப்ட்டினில் ஹக்ஹகஜ் 

ஸசய்னப்ட்ட குடிீர் யிற்னளர்கள் 

கழடக்கும். 

gRik tisak; 
 

0.5KLD சள ஹடங்கர்கள் னெம் சப் டயடிக்ககள் 

Nkw;nfhs;sg;gLk; 

தூசழ அடக்குன 0.5KLD சள ஹடங்கர்கள் னெம் சப் டயடிக்ககள் 

Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ஸநளத்தம் 1.81 KLD  
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8. நித சக்தழ 

 

தழட்டத்தழற்கு ஸநளத்த நித சக்தழ ஹதய ஹதளபளனநளக 15 ர்கள். ஸதளமழளர்கள் 

அனகழல் உள் கழபளநங்கில் இனந்து யனயளர்கள். 

அட்டயண 5. நித சக்தழ 

 

1. தழநனளயர் 

 

ஆஹபட்டர் 

 

2 No. 

  nkf;fhdpf; 1 No. 

  ிளஸ்டர்/ஹநட் 1 No. 

2. 
gFjp 

jpwikahhsh; 

biuth; 2 Nos 

3. தழநனற்யர் k];J}h; / Nygh;]; 7 Nos 

  சுத்தம் ஸசய்யர்கள் 
2Nos 

  mYtyf cjtpahsh; 1No 

4. ஹநளண்ந நற்றும் ஹநற்ளர்ய ஊமழனர்கள் 
2No. 

 ஸநளத்தம் 18 Nos 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; 

gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy.  

 

9. தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

                           அட்டயண 6 தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

 

 

 

t.vz; tif msT 
அகற்றும் ன 

 

 

 

 

 

1 கிந 3.24 kg/day உணவு கமழவுகள் உட்ட கபளட்சழ ஸதளட்டி 

2 கிநநற் 

 

4.86 kg/day TNPCB அங்கவகரிக்கப்ட்ட நறுசுமற்சழனளர்கள் 

 
 Asper CPCB யமழகளட்டுதல்கள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

அட்டயண 7 - 500நீ ஹபடினஸ் கழஸ்டர் சுபங்கம் 

 

t.vz; குத்தகதளபர் / அனுநதழ 

யத்தழனப்யரின் ஸனர் 
கழபளநம் & தளலுக்கள 

r.vz; 
அவு 

குத்தக 

களம் 

I. தற்ஹளதுள் நற் குயளரிகள்: 

1. 
தழன.ம்.சபயணகஹணசன்  

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

210 3.18.5 04.01.2019 

to 

03.01.2024 



 

 

11 

 

II) குத்தக களளயதழனளது 
1. 

.ளக்கழனனத்து 

 

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

221/4,5,7 0.68.5 09.10.2010 

to 

28.10.2015 

III) னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகள்: 

1. 
தழன. 

ம்.துபப்ளண்டினன் 

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

220/2, 

220/3 

2.19.0 07.10.2021 

2. 
தழன..அய்னப்ன் 

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

211/10, 

211/11, 

211/12 & 

211/13 

 

1.34.5 

 

28.10.2020 

ஸநளத்தம் 7.40.5  

தற்ஹளதுள் / குத்தக களளயதழனள / னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகின் ஸநளத்த 

அவு 7.40.5 ஸலக்ஹடர் 
 

10. ழத் ஹதய 

இத்தழட்டத்தழன் ஸநளத்த பப்வு 2.19.0 ஸலக்ஹடர், யினதுகர் நளயட்டம் 

அனப்னக்ஹகளட்ட தளலுக்கள, ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழல் ஸசளந்த ட்டள ழம். 

அட்டயண 8 ழ னன்ளட்டு னழவு 

 

t. vz; ழ னன்ளட்டு 
தற்ஹளதன குதழ 

(Ha)  

குயளரி களத்தழல் 
னன்ளட்டில் உள் குதழ 

(Ha) 

1. 

குயளரிக்கு உட்ட்ட 

குதழ 
 

1.66.0 1.54.0 

2. 
உள்கட்டநப்ன 

 
Nil 0.01.0 

3. 
சளகள் 

 
0.01.0 0.01.0 

4. 
கழரீன் ஸல்ட் & டம்ப் 

 
Nil 0.36.0 

5. குயினல் Nil 0.27.0 

6. 
னன்டுத்தப்டளத குதழ 
 

0.52.0 Nil 

 ஸநளத்தம் 2.19.0 Ha 2.19.0 Ha 



 

 

12 

 

11. நித குடிஹனற்ம் 

500 நீட்டர் சுற்யில் குடினினப்னகள் இல். குயளரினிழனந்து 5 கழநீ சுற்யில் இந்தப் 

குதழனில் கழபளநங்கள் உள். 

அட்டயண 9. யளழ்யிடம் 

 

t. 
vz; தழச கழபளநம் தூபம்  (கழநீ) நக்கள்ஸதளக 

1. யடக்கு ஹயப்ிஹசரி 
2.3Km 160 

2. கழமக்கு பட்டத்தம் 
2.0Kms 210 

3. ஸதற்கு கல்னளணசுந்தபனபம் 
1.0km 190 

4. ஹநற்கு கல்லூபணி 4.2Kms 570 

 

12. சக்தழ ஹதய 

கபடுனபடள கல் குயளரி தழட்டத்தழற்கு ஸரின தண்ணரீ் நற்றும் நழன்சளபம் 

ஹதயனில். சுபங்கத்தழற்கள அகழ்வுக்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 16 ழட்டர் 

டீசல் நற்றும் கபடுனபடள கல் ஹதய. என நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் 

டீசல் சுபங்கத்தழற்களக அகழ்வு ஸசய்யதற்கும் சபக ற்றுயதற்கும் ஹதய. 

 

13. அடிப்ட ஆய்யின் ஹளக்கம் 

 

இந்த அத்தழனளனம் ின்யனம் அவுனக்கில் தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் 

சூழ்ழ ற்ழன தகயல்கக் ஸகளண்டுள்து. 

 

1. நக்ஹபள - யளினினல் 

 

2. ீர் சூமல் 

 

3. களற்று சூமல் 

 

4. இபச்சல் சூமல் 

 

5. நண்/ ழச் சூமல் 

 

6. உனிரினல் சூமல் 

 

7. சனெக-ஸளனளதளப சூமல் 
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13.1 நக்ஹபள - யளி ஆய்வு 

யிநண்டத்தழல் எனன ஸயிஹனற்ப்ட்ட நளசுகின் பயப் 
ளதழப்தழல் யளி ஆய்வு னக்கழன ங்கு யகழக்கழது. யளி களபணிகள் 

களப்ஹளக்கழல் பயள ற் இக்கங்கக் களட்டுயதளல், ீண்ட கள 

ம்கநள தபவுகிழனந்து நட்டுஹந னலநனள யிக்கம் ஸ னடினேம். 

i) சபளசரி குந்தட்ச ஸயப்ழ :23.140C 

ii) சபளசரி அதழகட்ச ஸயப்ழ:35.250C 

iii) சபளசரி ஆண்டு நமப்ஸளமழவு குதழ :829.6 நழநீ 

 

13.2 களற்று சூமல் 

சுபங்கக் குத்தகப் குதழனச் சுற்ழனேள் குதழகில் நளதளந்தழப அடிப்டனில் 

சுற்றுப்னக் களற்று கண்களணிப்ன ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டது. அதழக தூபத்தழல் 

சுற்றுப்ன களற்ழன் தபத்த அழன, அதளயது 5 கழநீ ஆய்வு குதழனில். ஆபம், 

களற்ழன் தபம் குழத்து 5 இடங்கில் ஆய்வு டத்தப்ட்டுள்து. துகள்கள் 

(PM10), சல்ர் ட ஆக்சடு (SO2), ட்பஜன் ட ஆக்சடு (NO2) ஹளன் 

னக்கழன களற்று நளசுளடுகள் கண்களணிக்கப்ட்டு னடிவுகள் கவஹம 

சுனக்கப்ட்டுள். 

PM10 (58-47 µg/m³), PM2.5 (21-15 µg/m³), SO2 (15-5µg/m³), NO2(18-10µg/m³) 
இன் அடிப்ட ழகள், அத்து அவுனக்கலம் ன்ளக உள் நளர்ச் 
னதல் ஹந 2022 யபனிள ஆய்வுக் களத்தழல் ஹதசழன சுற்றுப்ன களற்ழன் 

தபத்தளல் ரிந்துபக்கப்ட்ட தபழகள். 

 

13.3 இபச்சல் சூமல் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத் தத்தச் சுற்ழனேள் 5 இடங்கில் சுற்றுப்ன 

இபச்சல் அவுகள் அயிடப்ட்ட. சுண்டஹகளட்ட கழபளநத்தழல் 

அதழகட்சநளக கல் இபச்சல் நற்றும் இபவு ஹப இபச்சல் னஹன 57 

dB(A) நற்றும் 48 dB(A) களணப்ட்டது. குந்தட்ச கல் இபச்சல் நற்றும் 

இபவு இபச்சல் னஹன 38 dB(A) நற்றும் 34 dB(A) ஆகும், இது 

ஸகளங்களச்ஹசரினில் களணப்ட்டது. 

 

13.4 ீர் சூமல் 

• சபளசரி pH 7.82-7.97 யப இனக்கும். 

• TDS நதழப்ன 582mg/l னதல் 746mg/l யப நளறுடும் 

• கடித்தன்ந 277 னதல் 396mg/l யப நளறுடுகழது 

• குஹளபடு 112 னதல் 149mg/l யப நளறுடுகழது 

 

13.5 ழச் சூமல் 

தழட்டப்ணி நற்றும் அதச் சுற்ழனேள் குதழகில் உள் நண்ணின் 

ஸனம்குதழ இனற்கனில் சழழது களபத்தன்ந உடனதளகவும், pH நதழப்ன 7.82-



 

 

14 

 

7.97 இழனந்து 0.025 % னதல் 0.20 % யப இனக்கும் ன்றும் குப்ளய்வு 

னடிவுகள் களட்டுகழன். நண் நளதழரிகில் ட்பஜன், ளஸ்பஸ் நற்றும் 

ஸளட்டளசழனத்தழன் ஸசழவு ல் அயில் இனப்து கண்டழனப்ட்டுள்து. 

 

13.6 உனிரினல் சூமல் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க குத்தகப் குதழனளது ஸனம்ளலும் சழழன னதர்கள் 

நற்றும் னதர்கக் ஸகளண்ட யண்ட தரிசு ழநளகும். சுபங்க குத்தகப் 

குதழக்குள் குழப்ிட்ட அமழந்து யனம் தளயபங்கள் நற்றும் யிங்கழங்கள் 

துவும் இல். 

 

14. னர்யளழ்வு/ நீள்குடிஹனற்ம் 

சுபங்கத்தழன் எட்டுஸநளத்த ழம் தினளர் ட்டள ழம். தழட்டப் குதழனிலும், 

அனகழலுள் குதழனிலும் நக்கள் இடம்ஸனர்யது இல். இத்தழட்டத்தழல் 

அனகழல் உள் கழபளநங்கின் சனெக ஹநம்ளடு ரிசவழக்கப்டும். 

சுபங்கப் குதழ ந்த என குடினினப்னேம் உள்டக்களது. ஹய சுபங்க 

டயடிக்கனில் நித குடிஹனற்ங்கள் இடப்ஸனர்ச்சழ ற்டளது. 

 

15. gRik tisaம் ஹநம்ளடு 

1. சுபங்கப் குதழனின் னத் தளங்கல் நண்டத்தழல் gRik tisaம் 

யர்ச்சழ. 

2. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழன் னக்கழன கூறுகில் என்ளக 

சுந tisaம் ரிந்துபக்கப்ட்டுள்து, இது சூமழனல், சுற்றுச்சூமல் 

நற்றும் சுற்ழனேள் குதழனின் தபத்த ஹநம்டுத்தும். 

3. ஹயம்ன, னங்கம், ளயல், னி, ஹகசுயரிளஸசட் ஹளன் உள்லர் நபங்கள் 

குத்தக ல் நற்றும் யமழத்தடங்கள் நற்றும் ஸசனல்டளத குப்கள் 

நீது ஆண்டுக்கு 80 நபங்கள் யதீம் 5 நீ இடஸயினில் டப்டும். 

4. இந்த குதழனில் உனிர்யளலம் யிகழதம் 70% ஆக இனக்கும்  

தழர்ளர்க்கப்டுகழது 
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அட்டயண.10 ஹதளட்டம்/ களடு யர்ப்ன தழட்டம் 

 

ஆண்டு இத்தழன் ஸனர் 
இங்கின் 

ண்ணிக்க 
இடஸயி 

உனிர் 
ிமத்தல் 

2022 ஹயம்ன/னங்கம் 80 5m 70% 

2023 ளயல் 80 5m 70% 

2024 னயபசு/னங்கம் 80 5m 70% 

2025 னி/ஹகசுயரிள 80 5m 70% 

2026 ஹயம்ன 80 5m 70% 

ஸநளத்தம் 400  

16. தழர்ளர்க்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்னகள் 

16.1 களற்று சூமல் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

1. சளகள் & ஸசப்ிடப்டளத சளகில் தண்ணரீ் ஸதிக்கப்டும். 

2. தூசழ உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த தண்ணரீ் ஸதித்தல் ஹளன் னனள 

தணிப்ன டயடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

3. ஹதளட்டக்க அடகுனகள், தழடக்கமழவு தம்&அனகழலுள் சுபங்க 

யளகங்கில் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

4. உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த, உகபணங்கின் யமக்கநள தடுப்ன பளநரிப்ன 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 

16.2 இபச்சல் சூமல் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

1. நத்தழன நளசுக் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் யமழகளட்டுதல்கின்டி சுற்றுப்ன இபச்ச 

அவ்யப்ஹளது கண்களணித்தல் ஸசய்னப்டும். 

2. ஹளக்குயபத்து யளகங்கள் நற்றும் ற்றுயதற்கள அகழ்யளபளய்ச்சழனத் 

தயிப ஹயறு ந்த உகபணங்கலம் அனுநதழக்கப்டளது. 

3. இந்த உகபணங்களல் உனயளக்கப்டும் சத்தம் இடயிடளது நற்றும் 

அதழக ளதகநள தளக்கத்த ற்டுத்தளது 
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17. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நக் கத்தழற்கள ஸளறுப்னகள் (EMC) 

EMC இன் ஸளறுப்னகில் ின்யனய அடங்கும்: 

i. சுற்ழனேள் குதழனின் சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்ன 

ii. சுநப் ட்ட/ஹதளட்டத்த உனயளக்குதல் 

iii. குந்தட்ச ீரின் னன்ளட்ட உறுதழ ஸசய்தல் 

iv. நளசுக்கட்டுப்ளட்டு டயடிக்கக னனளக ஸசனல்டுத்துதல் 

 

18. சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்ன தழட்டம் 

தநழழ்ளடு நளழ நளசுக்கட்டுப்ளட்டு யளரினத்தழன் (TNPCB) டி சுற்றுப்ன 

களற்ழன் தபம், ீர் நற்றும் கமழவு ீரின் தபம், எழ தபம் ஆகழனயற்ப் 

ஸளறுத்து என கண்களணிப்ன அட்டயண பளநரிக்கப்ட ஹயண்டும். 

 

19. தழட்டச் ஸசவு 

ஸநளத்த தழட்டச் ஸசவு னொ. 51,60,000 இனந்தழபங்கப் னன்டுத்துயதற்கும், 

அடகு சள, சுபங்க அலுயகம் / ணினளர்கள் ஸகளட்டக, னதலுதயி 

அ ஹளன் உள்கட்டநப்ன யசதழக உனயளக்குயதற்கும், நழன்நனநளக்கல் 

நற்றும் ீர் யமங்கல் உட்ட. 

 

அட்டயண .11 தழட்டச் ஸசவு யியபங்கள் 

 

t.vz; யிக்கம் ஸசவு 

1  தழட்ட ஸசவு 
18,20,000  

2  ஸசவு ஸசவு 
30,00,000  

3  சுற்றுச்சூமல் மநளண்மந தழட்ட ஸசவு 
  3,40,000 

 
ஸநளத்தம் 

51,60,000  

 

20. களர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்ன 
        களர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்ன ழதழ கவஹம உள் ஸசனல்ளட்டிற்கு 

யமங்கப்டும். 
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அட்டயண 12 களர்ப்மபட் சுற்றுச்சூமல் மளறுப்பு ஸசவு 

t.vz;. CER ஸசனல்ளடு CER (Rs.) 

1. 
களனளர்கரிசல்கும் அபசு ஸதளடக்கப்ள்ிக்கு 

ளதுகளப்ள குடிீர், சுகளதளபநள கமழப் யசதழ, 

தளடங்கள், ஹசளளர் யிக்குகள் ஹளன் அடிப்ட 

யசதழக யமங்குதல். 

5,00,000 

 

21. தழட்டத்தழன் ன்நகள் 

• கழபளநங்கில் யளலம் நக்கின் சனெக-ஸளனளதளபத்தழல் சளதகநள 

தளக்கம் உள்து. ஹபடி நற்றும் நனக ஹய யளய்ப்னக 

யமங்குயதன் னெம் ஸளனள் குதழனில் சுபங்க டயடிக்ககள் 

ஹர்நனள தளக்கத்த ற்டுத்துகழன் 

• இத்தழட்டம் சுற்றுச்சூமலுக்கு இணக்கநளது, ழதழ ரீதழனளக ளகபநளது 

நற்றும் கட்டுநளத் துனின் க் கனத்தழல் ஸகளண்டு நனகநளக 

ஸயகுஜங்கலக்கு னிக்கும். 

• இந்தப் குதழனில் குயளரி ஸசய்யதளல், அனகழல் உள் கழபளந நக்கின் 

சனெக அல்து களச்சளப யளழ்யில் ந்த தழர்நனள தளக்கனம் 

ற்டப் ஹளயதழல். 
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1. அழனகம் 

1.1 னன்னுப 

யினதுகர் நளயட்டம் 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு (EIA) ன்து னடிஸயடுப்தற்கு னன் என 

தழட்டத்தழன் சுற்றுச்சூமல், சனெக நற்றும் ஸளனளதளப தளக்கங்க அடனளம் 

களண னன்டுத்தப்டும் என ஸசனல்னனளகும். தழட்டநழடல் நற்றும் 

யடியநப்ின் ஆபம் கட்டத்தழல் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்னக கணிப்து, 

ளதகநள தளக்கங்கக் குப்தற்கள யமழகள் நற்றும் யமழனகக் 

கண்டழதல், உள்லர் சூமலுக்கு ற்யளறு தழட்டங்க யடியநத்தல் நற்றும் 

னன்ஸநளமழவு யினப்ங்க னன்யப்து ஆகழனயற் இது ஹளக்கநளகக் 

ஸகளண்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு-ப் னன்டுத்துயதன் னெம், 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ஸளனளதளப ன்நக அடன னடினேம். சுற்றுச்சூமல் 

யிவுக கனத்தழல் ஸகளண்டு - னன்கணிப்ன நற்றும் தணிப்ன, தழட்ட 

தழட்டநழடழல் ஆபம்கள ன்கள், சுற்றுச்சூமப் ளதுகளத்தல், யங்க 

உகந்த னனில் னன்டுத்துதல், இதன் னெம் தழட்டத்தழன் எட்டுஸநளத்த 

ஹபத்தனேம் ஸசயனேம் நழச்சப்டுத்துகழது. 

 

1.2 கிந சுபங்கம் ற்ழன ஸளதுயள தகயல் 

யினதுகர் சழறு கிந யங்கள கழபளட் ( ஸப்டட்), ீ 

உஹளகம், சப, ஸசங்கல் நண், ஹநகங்கர், கிநண் (நற்ய) நற்றும் 

நணல் டிவுகள் நற்றும் இந்த நளயட்டத்தழல் என னக்கழன கிந யநளக 

உள்து. யர்ச்சழ டயடிக்ககள் நற்றும் சழறு கிநங்கலக்கள சந்த 

ஹதய ஆகழனயற்ழன் யியளக, சழறு கிந சுபங்கம் இன்ழனநனளதது. 

சுபங்கம் னனளக ஹநற்ஸகளள்ப்டளயிட்டளல், தழட்டத்தளல் ளதழக்கப்ட்ட 

குதழனில் தீந நற்றும் சுற்றுச்சூமல் சவர்ஹகடு ற்டும். ஹய, 

சுற்றுச்சூமப் ளதுகளப்தழல் கிந யங்கப் ிரித்ஸதடுப்த உள்டக்கழன 

என ழனள யர்ச்சழ நிதகுத்தழன் னன்ஹற்த்தழற்கள இறுதழத் 

தீர்யளகும். 
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ழஹநகன்கர், ீ உஹளகம், ரிநளண கல், ஸசங்கல் நணல் நற்றும் சப 

ஹளன் சழறு கிநங்கின் சுபங்கங்கள் நளயட்டத்தழல் தீயிபநளக உள். சழறு 

கிநங்கலக்கள சுபங்க டயடிக்ககில் தினளர் ழறுயங்கள் னக்கழன 

ங்கு யகழக்கழன், அஹதசநனம் நளயட்டத்தழல் சுபங்க ரிநளணத்தழல் அபசு 

ழறுயம் ங்ஹகற்கழது. யினதுகர் நளயட்டத்தழல் ீ உஹளகம்/கபடுனபடள 

கல்லுக்கு 143 குயளரிகலம், ரிநளணக் கல்லுக்கு 34 கழபளட் (ஸப்டிட்) 

குயளரிகலம், சுண்ணளம்னக் கல்லுக்கு 26, சபக்கு 9 நற்றும் ஸசங்கல் நண் 

குயளரிகலக்கு 12 குயளரிகள் உள். சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் களழ 

நளற் அநச்சகத்தழன் 25.07.2018 ஹததழனிட்ட அபசழதழ் அழயிப்ன S.O.3611 (E) 

இன் டி, யினதுகர் நளயட்டம் 2018-2019 க்கள நளயட்ட ஆய்வு 

அழக்கனின்டி, 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் கபடுனபடள கல்ழன் ஸநளத்த 

உற்த்தழ 216358 m3 

 

1.3 சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு அழயிப்ன, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

தழனத்தங்கின்டி  (O.M  vide  No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) 

இந்தழன அபசளங்கத்தழன் சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் களழம நளற்ம் 

அமநச்சகம் டிசம்ர், 2018 அன்று) தழட்டம் B1 கழஸ்டர் & அட்டயணனின் கவழ் 

யனகழது 1( அ) உனப்டி 1 இன் கவழ் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டநளது “ ி1” 

1(அ) ( கழஸ்டர்) - { கிநச் சுபங்கம்} 500 நீ சுற்வு பப்வு 5 

ஸலக்ஹடனக்கும் அதழகநளக இனப்தளல், சுபங்க குத்தகப் குதழனனேம் ஹசர்த்து 

யகப்டுத்தப்ட்டுள்து. ஹய, இந்தத் தழட்டம் தநழழ்ளட்டின் தநழழ்ளட்டின் 

நளழ ழபுணர் நதழப்டீ்டுக் குள -இல் ரிசவழக்கப்டும். 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

 

1.4 குழப்ன யிதழனகள் (ToR) 

குழப்ன யிதழனகள் தநழழ்ளட்டின் நளழ ழபுணர் நதழப்டீ்டுக் குள ஆல் கடிதம் 

ண். SEIAA-TN/F. ண். 8883/SEA C/ToR-1125/2021 ஹததழ: 23.03.2022. 

ழனள குழப்ன யிதழனகள் னள்ிகலடன் கூடுதளக 38 கூடுதல் குழப்ன 

யிதழனகள் னள்ிகள் தநழழ்ளட்டின் நளழ ழபுணர் நதழப்டீ்டுக் குள ஆல் 

ரிந்துபக்கப்ட்டது. அதற்கள தழல்கள் இந்த அழக்கனில் 

குழப்ிடப்ட்டுள். 
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1.5 ிந்தன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ கண்களணிப்ன 

1.5.1 ன ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்டது 

நளழ சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீ்டு ஆமணனம் யமங்கழன சுற்றுச்சூமல் 

அனுநதழ கடிதம், நளழ நளசுக் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் யமங்கழன எப்னதல் 

நற்றும் நத்தழன நளசுக் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் யமழகளட்டுதல்கின்டி 

ழந்தகின்டி தழட்டத்தழற்குப் ின் கண்களணிப்ன ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

குத்தக குதழ நன நண்டநளக கனதப்டுகழது நற்றும் குத்தக 

ல்னிழனந்து 10 கழநீ சுற்யிற்குள் உள் குதழ இடனக நண்டநளக 

கனதப்டுகழது, அங்கு இனற்ினல் நற்றும் உனிரினல் சூமழல் சழ தளக்கங்கள் 

களணப்டளம். தளங்கல் நண்டத்தழல் ஹசள தளக்கம் களணப்டளம், 

அதுவும் அவ்யப்ஹளது. 

அட்டயண 1 1: ிந்தன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ கண்களணிப்ன 

 

1.6 சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு ஆயணத்தழன் ஸளதுயள அநப்ன 

அத்தழனளனம் 1 அழனகம். இந்த அத்தழனளனத்தழல் கிநங்கள் சுபங்கம் ற்ழன 

ஸளதுயள தகயல்கள், சுபங்கத் தழட்டங்கள் ஸதளடர்ள சுற்றுச்சூமல் 

தளக்கங்கின் னக்கழன ஆதளபங்கள் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ ஸசனல்ன 

யியபங்கள் உள். 

அத்தழனளனம் 2: தழட்ட யிக்கம். இந்த அத்தழனளனத்தழல் னன்ஸநளமழயர், 

தழட்டத்தழன் யக, தழட்டத்தழன் ஹதய, தழட்ட இடம், தயநப்ன, கட்டுநளம் 

நற்றும் ஸசனல்ளட்டுக் கட்டங்கின் ஹளது தழட்டச் ஸசனல்ளடுகள், தழட்டத்தழன் 

t.vz; யிக்கம் 

 

கண்களணிப்ின் களம்  

1. சுற்றுப்ன களற்ழன் தபம் கண்களணிப்ன 
 

களளண்டு / அபனளண்டு 

2. ீர் ழ & தபக் கண்களணிப்ன 
 

களளண்டு / அபனளண்டு 

 3. இபச்சல் ழ கண்களணிப்ன 
 

களளண்டு / அபனளண்டு 

4. நண் தப கண்களணிப்ன 
 

ஆண்டுஹதளறும் 

5. நனத்துய ரிஹசளத 

 

ஆண்டுஹதளறும் 
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தழன், ஸசனல்தழட்டச் ஸசனல்ளடு ஹளன் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் 

யிரியள யிக்கத்தனேம் அிக்க ஹயண்டும். ழ இனப்ன, னன்ளடுகள் 

(நழன்சளபம் நற்றும் ீர் யமங்கல்) நற்றும் சளகள், பனில்ஹய, யடீுகள் 

நற்றும் ி ஹதயகள் ஹளன் உள்கட்டநப்ன யசதழகள். தழட்டத் தம் என 

உணர்தழன் யளய்ந்த குதழக்கு அனகழல் இனந்தளல், நளற்று தத்த ன் 

ரிசவழக்க னடினயில் ன்த ஸதியளகக் குழப்ிட ஹயண்டும். தழட்ட 

அநளக்க அட்டயண, யர்ச்சழக்கள நதழப்ிடப்ட்ட ஸசவு நற்றும் 

ஸசனல்ளடு ஹளன்யனேம் ஹசர்க்கப்ட்டு உள். 

 

அத்தழனளனம் 3: நளற்றுகின் குப்ளய்வு (ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் தம்). இந்த 

அத்தழனளனம் தத்தழன் இனப்ிடம் நற்றும் ஆபம் ஸ்ஹகளப்ிங் னிற்சழ 

அத்தகன ஹதயன கனத்தழல் ஸகளண்டளல் னன்டுத்தப்ட ஹயண்டின 

ஸதளமழல்தட்ங்கள் ஆகழன இபண்டிலும் ல்ஹயறு நளற்றுகின் யியபங்கள் 

உள். 

 

அத்தழனளனம் 4: சுற்றுச்சூமல் ற்ழன யிக்கம். இந்த அத்தழனளனம் தழட்டப் குதழ 

நற்றும் ஆய்வுப் குதழனின் அடிப்டத் தபய உள்டக்கழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 5: தளக்க குப்ளய்வு நற்றும் தணிப்ன டயடிக்ககள். இந்த 

அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமழல் தழர்ளர்க்கப்டும் ளதழப்னகள் நற்றும் தணிப்ன 

டயடிக்கக யியரிக்கழது. ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட ஆய்வுகள் உட்ட 

தளக்கங்க நதழப்ிடும் ன, தளக்கங்க நதழப்ிடுயதற்கு ின்ற்ப்ட்ட 

நளடழங் தட்ங்கள் ஆகழனய இந்த அத்தழனளனத்தழல் யிரியளக யியரிக்கப்ட 

ஹயண்டும். இது கட்டுநள நற்றும் ஸசனல்ளட்டுக் கட்டங்கின் ஹளது 

அடிப்ட அவுனக்கில் ற்டும் ளதழப்னகின் யியபங்கக் ஸகளடுக்க 

ஹயண்டும் நற்றும் னன்ஸநளமழயபளல் ஸசனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின தணிப்ன 

டயடிக்ககள் உள்.. 
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அத்தழனளனம் 6: சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்ன தழட்டம். இந்த அத்தழனளனம் 

தழட்டநழடப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்ன தழட்டத்த உள்டக்கழனதளக இனக்க 

ஹயண்டும். தணிப்ன டயடிக்ககின் ஸசனல்தழக் கண்களணிப்தற்கள 

ஸதளமழல்தட் அம்சங்கனேம் உள்டக்கழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள். இந்த அத்தழனளனம் ToR இல் 

குழப்ிடப்ட்டுள்யற்றுடன் கூடுதளக ஹதயப்டும் கூடுதல் ஆய்வுகின் 

யியபங்க உள்டக்கழனதளக இனக்க ஹயண்டும் நற்றும் குழப்ிட்ட 

தழட்டத்தழற்குப் ஸளனந்தக்கூடின ஹநலும் குழப்ிட்ட சழக்கல்கப் னர்த்தழ 

ஸசய்னத் ஹதயனளய உள். 

 

அத்தழனளனம் 8: தழட்டப் னன்கள். இந்த அத்தழனளனம் உள்ளட்சழ, சுற்றுப்னம், 

ிபளந்தழனம் நற்றும் ஹதசம் னலயதற்கும் ற்டும் ன்நக 

உள்டக்கழனதளக இனக்க ஹயண்டும். இது ஸௌதீக உள்கட்டநப்ன, சனெக 

உள்கட்டநப்ன, ஹய யளய்ப்ன நற்றும் ி உறுதழனள ன்க 

ஹநம்டுத்துயதன் னெம் ன்கின் யியபங்கள் உள். 

. 

அத்தழனளனம் 9: சுற்றுச்சூமல் ஸசவு ன் குப்ளய்வு. இந்த அத்தழனளனம் தழட்டத்தழன் 

சுற்றுச்சூமல் ஸசவுப் குப்ளய்ய உள்டக்கழ உள். 

அத்தழனளனம் 10: சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம். இந்த அத்தழனளனம் 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டத்த (EMP) யிரியளக னன்யக்க ஹயண்டும், 

இதழல் ழர்யளக நற்றும் ஸதளமழல்தட் அநப்ன, EMP இன் சுனக்க ஹநட்ரிக்ஸ், 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டத்த ஸசனல்டுத்துயதற்கள ஸசவு, 

கட்டுநள நற்றும் ஸசனல்ளட்டுக் கட்டத்தழன் ஹளது நற்றும் ஸசயில் அதற்கள 

ற்ளடுகள் ஆகழனய அடங்கும். தழட்டத்தழன் கட்டுநளம் நற்றும் 

ஸசனல்ளட்டின் நதழப்டீுகள். இந்த அத்தழனளனம் னன்ஸநளமழனப்ட்ட ின்-

கண்களணிப்னத் தழட்டம் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்கக தழம்ட 

ஸசனல்டுத்துயதற்கள ழறுயங்கலக்கு இடனிள ற்ளடுகனேம் 

யியரிக்கப்ட்டு உள். 
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அத்தழனளனம் 11: சுனக்கம் நற்றும் னடிவுகள். இந்த அத்தழனளனம் னல EIA 

அழக்கனின் சுனக்கத்த அதழகட்சநளக த்து A-4 அவு க்கங்கலக்கு சுனக்கழ 

யமங்குகழது. இது தழட்டத்த ஸசனல்டுத்துயதற்கள எட்டுஸநளத்த ழனளனத்த 

யமங்க ஹயண்டும் நற்றும் ளதகநள யிவுகள் வ்யளறு குக்கப்ட்ட 

ன்ய உள். 

 

அத்தழனளனம் 12: ஆஹளசகர்கின் ஸயிப்ளடு. இந்த அத்தழனளனத்தழல் 

ஆஹளசகர்கின் ஸனர்கள் நற்றும் அயர்கின் சுனக்கநள யிண்ணப்ம் 

நற்றும் யமங்கப்ட்ட ஆஹளசனின் தன்ந ஆகழனய உள். 

 

1.7 தழட்ட னன்ஸநளமழயரின் யியபங்கள் 

தழட்ட ஆதபயளர்   : தழன. ன. துபப்ளண்டினன் 

னன்ஸநளமழயரின் ழ  : தினளர் நற்றும் திர் 
னன்ஸநளமழயரின் ஸனர் & னகயரி : S/O. னத்தனள, 
              ண். 4/58a, யடக்கு ஸதன, 

                                       ஹநப்ட்டி கழபளநம்,  

                                     சழயர்ட்டி அஞ்சல், 

                                       யிளத்தழகும் தளலுக்கள, 
                                       தூத்துக்குடி நளயட்டம் – 628 905 

 

1.8 தழட்டத்தழன் சுனக்கநள யிக்கம் 

1.5.2 தழட்டத்தழன் தன்ந, அவு & இடம் 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு அழயிப்ன, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

தழனத்தங்கின்டி (O.M vide ண்.F.No. L11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன 

அபசளங்கத்தழன் சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் களழம நளற்ம் அமநச்சகத்தழன் 

டிசம்ர் 12, 2018) தழட்டம் B1 கழஸ்டர் & அட்டயண 1 (a) யகனின் கவழ் 

யனகழது. தநழழ்ளட்டின் யினதுகர் நளயட்டம் அனப்னக்ஹகளட்ட தளலுக்களயில் 

உள் ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழல் எதுக்கப்ட்ட சுபங்க குத்தகப் குதழனில் அப 

ந்தழபநனநளக்கப்ட்ட ஏன் களஸ்ட் னனில் கபடுனபடள கல் அகழ்வுத் 

தழட்டம் ஸதளடர்ள னன்ஸநளமழவு. இது என சநஸயி ழப்பப்ன. 
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னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழற்கள ஸநளத்த சுபங்க குத்தக 2.19.0 ஸலக்ஹடர் 

ஆகும், அயற்ழன் அதழகட்ச உற்த்தழ தழன் அதளயது, 230562m3 கபடுனபடள 

கல் (அறுது நளதங்கள்) ந்து ஆண்டுகலக்கு நட்டுஹந. 

 

 

 டம் 1 1: தழட்டத் தத்தழன் இனப்ிட யபடம் 

 

2 தழட்ட யிக்கம் 

இந்த அத்தழனளனம் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் யிரியள யிக்கத்த 

அிக்கழது, அதளயது தழட்டத்தழன் யக, தழட்டத்தழன் ஹதய, தழட்ட இடம், 

தயநப்ன, சுபங்கத்தழன் ஹளது தழட்ட ஸசனல்ளடுகள், தழட்டத்தழன் தழன், தழட்ட 

ஸசனல்ளடு, அதளயது ழம் கழடக்கும் தன்ந, னன்ளடுகள் (சக்தழ நற்றும் 

ீர் யமங்கல்) நற்றும் சளகள், பனில்ஹய, யடீுகள் நற்றும் ி ஹதயகள் 

ஹளன் உள்கட்டநப்ன யசதழகள். னல சுபங்க டயடிக்ககனேம் 

ஹநற்ஸகளள்யதற்கள நதழப்ிடப்ட்ட ஸசவு தழட்ட ஸசனளக்க அட்டயண 

ஹசர்க்கப்ட்டுள்து. 
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2.1 ஸளது 

 

தநழழ்ளடு, யினதுகர் நளயட்டம், அனப்னக்ஹகளட்ட தளலுக்கள, ஆடிப்ட்டி 

கழபளநத்தழல் எதுக்கப்ட்ட சுபங்க குத்தகப் குதழனில் தழந்தஸயி அப 

இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட னனில் கபடுனபடள கல் அகழ்வுத் தழட்டம் 

ஸதளடர்ளது. இது என சநஸயி ழப்பப்ன. யினதுகர் நளயட்டத்தழன் 

னயினினல் நற்றும் சுபங்கத் துனிழனந்து 2021 னதல் 2026 யப னதழன 

சுபங்கத் தழட்டத்த S.F. ண். 220/2 & 220/3-ல் 2.19.0 ஸலக்ஹடர் 

ழப்பப்ில் தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 37 நீ சுபங்க ஆமம் நற்றும் ந்து 

ஆண்டுகலக்கு 2,30,562m3 பஃப் ஸ்ஹடளன் உற்த்தழ. 

 

தழட்டத்தழன் யக: 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு அழயிப்ன, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

தழனத்தங்கின்டி (O.M vide No.F.No. L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன 

அபசழன் MOEF&CC டிசம்ர் 12, 2018) தழட்டம் B1 கழஸ்டர் & ிரியின் கவழ் 

யனகழது அட்டயண 1(அ) உனப்டி 1. தநழழ்ளடு நளழ சுற்றுச்சூமல் தளக்க 

நதழப்டீ்டு ஆணனத்தளல் நளழ அயில் நதழப்ிடப்ட ஹயண்டின தழட்டம். 

சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ ஆய்யளது, அடிப்ட நற்றும் தளக்க நதழப்டீ்டு 

ஆய்யின் அடிப்டனில் யபவு சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு அழக்கனத் 

தனளரிப்த உள்டக்கும். ஹநலும், நதழப்டீ்டிற்கு னன், சுற்றுச்சூமல் தளக்க 

நதழப்டீு அழயிப்ன 2006ன் 7(III )ன் கவழ், தழட்டநளது ஸளது ஆஹளசன 

உள்டக்கழனது நற்றும் யினதுகர் நளயட்டத்தழல் தநழழ்ளடு நளழ  நளசுக் 

கட்டுப்ளட்டு யளரினம் கவழ் டத்தப்டும். அதன் டயடிக்ககள் இறுதழ 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு அழயிப்ன அழக்கனில் இணக்கப்டும். 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 500 நீ சுற்யில் உள் சுபங்கங்கள் கவஹம 

ட்டினழடப்ட்டுள். 
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அட்டயண 2 1: 500நீ சுற்வுக்குள் குயளரி 
 

t.vz; குத்தகதளபர் / அனுநதழ 

யத்தழனப்யரின் ஸனர் 
கழபளநம் & தளலுக்கள 

r.vz; 
அவு 

குத்தக 

களம் 

I. தற்ஹளதுள் நற் குயளரிகள்: 

1. 
தழன.ம்.சபயணகஹணசன்  

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

210 3.18.5 04.01.2019 

to 

03.01.2024 

II) குத்தக களளயதழனளது 

 

1. 
.ளக்கழனனத்து 

 

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

221/4,5,7 0.68.5 09.10.2010 

to 

28.10.2015 

III) னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகள்: 

1. 
தழன. 

ம்.துபப்ளண்டினன் 

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

220/2, 

220/3 

2.19.0 07.10.2021 

2. 
தழன..அய்னப்ன் 

ஆடிப்ட்டி & 

அனப்னக்ஹகளட்ட 

211/10, 

211/11, 

211/12 & 

211/13 

 

1.34.5 

 

28.10.2020 

ஸநளத்தம் 7.40.5  

 

தற்ஹளதுள் / குத்தக களளயதழனள / னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகின் ஸநளத்த 

அவு 7.40.5 ஸலக்ஹடர் 

2.1.1 தழட்டத்தழற்கள ஹதய: 

இந்த தழட்டம் உள்ளட்டு நற்றும் உள்கட்டநப்ன சந்தனில் குழப்ிடத்தக்க 

ங்க யகழக்கழது. இந்தழன அபசளங்கத்தளல் தழர்ளர்க்கப்டும் என ஸரின 

உள்கட்டநப் அடன, குழப்ளக சள நற்றும் யடீ்டுத் துனில், 

அடிப்ட கட்டுநளப் ஸளனட்கள் ஹதய, கபடுனபடள கல் கட்டிடப் ஸளனளக 

அநகழது.  
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கபடுனபடள கல் நழகவும் நதழப்னநழக்க இனற்க கட்டுநள ஸளனட்கில் 

என்ளகும். ஸநளத்தநளக சளகள் நற்றும் டளதகள் அநக்க 

னன்டுத்தப்டுகழது. தழபட்டுகள் - அதன் யழநனள இனற்ினல் 

ண்னகலக்களகப் னன்டுத்தப்டும் கல் - களன்கழரீட் னன்டுத்துயதற்களக 

சுக்கப்ட்டு, ல்ஹயறு அவுகில் யரிசப்டுத்தப்ட்டு, ழக்கவல் ஸசய்ன 

ிற்றுநழன் னசப்ட்டது அல்து கட்டுநளத்தழல் ஸநளத்தநளக ' உர்ந்த' 

னன்டுத்தப்டுகழது. ஸனம்ளலும் சளகள், களன்கழரீட் நற்றும் கட்டிட 

தனளரிப்னகில் னன்டுத்தப்டுகழது. குயளரி உற்த்தழனில் 98% ஸநளத்தங்கள், 

சள கட்டுநளம், பளநரிப்ன நற்றும் லதுளர்ப்தழல் 

னன்டுத்தப்டுகழன். இதழல் ஸனம்குதழ ழக்கவல் உற்த்தழக்கு ஸசல்கழது; 

நீதனள்ய சளகலக்கு உறுதழனள தத்த யமங்க நற் ஸளனட்க 

ஹசர்க்களநல் 'உர்ந்த' னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

சழறுஸதளமழல்கலக்கு ஸனர் ஸற் யினதுகர் நற்றும் தழட்டப் குதழக்கு அனகழல் 

உள் நண் யநளதளக இல்ளததளல், யியசளனம் ஸசய்யதற்கு தகுதழனற்தளக 

உள்து. தழட்டப் குதழக்கு அனகழலுள் ழப்பப்ன யண்ட ழங்கள் னிர் 

யர்ச்சழ நற்றும் தளயபங்கின் யர்ச்சழக்கு குயள யளய்ப்க் 

களட்டுகழன். யினதுகர் நளயட்டத்தழல் களணப்டும் ஸளனளதளப 

னக்கழனத்துயம் யளய்ந்த ளகள் நற்றும் கிநங்கள் கழபளட் 

(ஸப்டிட்), ீ உஹளகம், சப, ஸசங்கல் நண், ழஹநகன்கர், கிநண் 

(நற்ய) நற்றும் நணல் டிவு நற்றும் டிக சுண்ணளம்ன இந்த நளயட்டத்தழல் 

என னக்கழன கிந யநளகும். யர்ச்சழ டயடிக்ககள் நற்றும் சழறு 

கிநங்கலக்கள சந்த ஹதய ஆகழனயற்ழன் யியளக, சழறு கிந 

சுபங்கம் இன்ழனநனளதது. அஹதளடு, தழட்டப் குதழனில் கபடுனபடள கற்கின் 

னயினினல் இனப்னக்கள் பளநளக உள், இது அனகழலுள் இடங்கில் 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ககிழனந்து ஸதியளகழது. 
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2.2 தழட்டத்தழன் சுனக்கநள யிக்கம் 

அட்டயண 2 2 தழட்டத்தழன் னக்கழன அம்சங்கள் 

t.vz; யிக்கம் யியபங்கள் 

1 தழட்டத்தழன் ஸனர் னதழன கபடுனபடள கல் குயளரி 
– 2.19.0Ha 

2 தழட்ட cj;Njrfh; 
தழன. ன. துபப்ளண்டினன் 

 

3 சுபங்க குத்தக குதழனின் 
அவு 

2.19.0 Ha 

4 இடம் 
S.F.Nos. 220/2 & 220/3. ஆடிப்ட்டி 

கழபளநம், அனப்னக்ஹகளட்ட  தளலுக்கள, 

யினதுகர் நளயட்டம்,  
5 அட்சஹபக 

 

9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

6 தீர்க்கஹபக 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

7 ழப்பப்ன அனற் ழப்பப்ன 

8 சபளசரி கடல் நட்டத்தழற்கு 
ஹநல் தம் உனபம் 

சபளசரி கடல் நட்டத்தழழனந்து 64 நீ உனபம் 

 

9 ஹடளஹள தளள் ண். 58- K/3 

10 சுபங்கங்கின் கிநங்கள் பஃப் ஸ்ஹடளன்  நற்றும் சப குயளரி 

11 னன்ஸநளமழனப்ட்டது 

சுபங்க உற்த்தழ 
பஃப் ஸ்ஹடளன் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழன்: 

2,30,562m
3
 

12 சுபங்கத்தழன் இறுதழ ஆமம் தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 37m  

13 சுபங்க ன ஏன் களஸ்ட், இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கம் 

14 தண்ணரீ் ஹதய 1.81 KLD 

15 ீர் ஆதளபம் ஹடங்கர் னெம் தண்ணரீ் யிிஹனளகம் 
ஸசய்னப்டும் 

16 நித சக்தழ ஹபடி:8, நனக:10 

17 சுபங்க குத்தக ஆதபயளர்   

 
துல்ழனநள குதழ ஸதளடர்ன கடிதம் ண்: 

ள.கள.KV1/178/2019-கிநம் ஹததழ 07.10.202 1 

யினதுகர் நளயட்ட ஆட்சழனரிடம் இனந்து 

ஸற்றுள்ளர்.  
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18 சுபங்கத் தழட்டம் 

எப்னதல் 

Roc No: KV1/178/2019 dated 20.11.2021 

அன்று சுபங்கத்  தழட்டத்தழற்கு உதயி 
இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங்கத் து, 

யினதுகர் எப்னதல் அித்தளர். 

19 உற்த்தழ யியபங்கள் 

 

பஃப்ஸ்ஹடளின் னயினினல் இனப்ன: 4,65,413 

நீ3 

பஃப்ஸ்ஹடளின் னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

ஆண்டு யளரினளக நீட்ஸடடுக்கக்கூடின 

இனப்ன:1,30,562m3 

20 ல் ஹயழ 
 

ல் னலயதும் 7.5 நீ தட ஹயழ 
அநக்கப்டும் 

21 அதழக சுநக அகற்றுதல் 

 

குத்தக குதழனின் சப 36 நீ 3 ஆகும். சப 

உனயளக்கம் அகற்ப்டும் நற்றும் ஹதயப்டும் 

யளங்குயர்கலக்கு டிப்ரில் சப ற்றுயதற்கு 

லட்பளழக் அகழ்வுக்கு 

னன்டுத்தப்டுகழன். அனுநதழ ஸற்று, 

அபசழடம் ஹதயனள ஸசக்ிஹனளஹபஜ் 

கட்டணத்த ஸசலுத்தழன ின்ஹப இது 

ஸசய்னப்டும். 

 

22 ழத்தடி ீர் 
 

குயளரி ஸசனல்ளடு 37.0நீ (அதழகட்சம்) BGL ஆமம் 

யப னன்ஸநளமழனப்ட்டது. ழத்தடி ீர்நட்டம் 

தபநட்டத்தழற்கு கவஹம 55 நீ ஆமத்தழல், 

அனகழலுள் ஆழ்து துன 

கண்களணிப்தன் னெம் கயிக்கப்டுகழது, 

தட்ஸயப் ழகின் ஹளது, இந்த குயளரி 

குதழனின் ீர்நட்டத்தழன் ற் இக்கங்கள் 

நமக்களங்கில் 55 நீ ஆகவும், ஹகளட 

களங்கில் 60 நீ ஆகவும் இனக்கும். 

 

23 தழட்டத் தத்தழழனந்து 500நீ 

சுற்யில் உள் 

குடினினப்னகள் 

தழட்டப் குதழனிழனந்து 500 நீ சுற்யில் 

குடினினப்னகள் இல். 

 

24 குடிீர் 

 

அப்குதழனில் இனந்து சுநளர் 0.42 கழநீ யடஹநற்கழல் 

உள் ஆடிப்ட்டினில் ஹக்ஹகஜ் ஸசய்னப்ட்ட 

குடிீர் யிழஹனளகம் ஸசய்னப்டும். 
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டம் 2 1: தழட்டத் தத்தழன் இனப்ிட யபடம் 
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டம் 2 2: கூகுள் ர்த் டம் நற்றும் தழட்டத் தத்தழன் எனங்கழணப்னகள் 

 

 

 

2.1.2 த இணப்ன: 

இந்த தம் (SH 47) - ளர்த்தழனூர் - கனதழ - அனப்னக்ஹகளட்ட சள - ஸதன்ஹநற்குப் 

க்கநளக 3.73 கழ.நீ. 
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 டம் 2 3: த இணப்ன 

2.3 இனப்ிட யியபங்கள்: 

அட்டயண 2 3: இனப்ிட யியபங்கள் 

t.vz; tptuq;fs; tpguq;fs; 

1. அட்சஹபக 
 

9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

2. தீர்க்கஹபக 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

3. சபளசரி கடல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 

தம் உனபம் 

சபளசரி கடல் நட்டத்தழழனந்து 64m  

4. ழப்பப்ன  அனற் ழப்பப்ன 

5. தத்தழன் ழ னன்ளடு  ஸசளந்த ட்டள ழம் 

6. குத்தக குதழனின் பப்வு 2.19.0 Ha 
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 டம் 2 4: தழட்ட தத்தழன் ஹடளஹள யபடம் 
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டம் 2 5: 15கழநீ சுற்யில் சுற்றுச்சூமல் உணர்தழன் 
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2.1.3 த னகப்டங்கள் 

   தழட்ட தத்தழன் த னகப்டங்கள் ின்யனநளறு 

 

 

 டம் 2 6: த னகப்டங்கள் 

 

2.1.4 சுபங்க குத்தக குதழனின் ழ னன்ளடு உடப்ன 
நன் குத்தக குதழ அனில்ளத ழப்பப்ளகும். சுபங்க குத்தக குதழனின் ழ 

னன்ளட்டு ன ின்யனநளறு. 

 

அட்டயண 2 4: ழ னன்ளட்டு ன 

t. 
vz; ழ னன்ளட்டு 

தற்ஹளதன 
குதழ 
(Ha)  

குயளரி களத்தழல் 
னன்ளட்டில் உள் குதழ 

(Ha) 

1. 
குயளரிக்கு உட்ட்ட குதழ 
 

1.66.0 1.54.0 

2. 
உள்கட்டநப்ன 

 
Nil 0.01.0 

3. 
சளகள் 

 
0.01.0 0.01.0 

4. 
கழரீன் ஸல்ட் & டம்ப் 

 
Nil 0.36.0 

5. குயினல் Nil 0.27.0 

6. 
னன்டுத்தப்டளத குதழ 
 

0.52.0 Nil 

 ஸநளத்தம் 2.19.0 Ha 2.19.0 Ha 
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2.1.5. நித குடிஹனற்ம் 

500 நீட்டர் சுற்யில் குடினினப்னகள் இல். குயளரினிழனந்து 5 கழநீ சுற்யில் 

இந்தப் குதழனில் கழபளநங்கள் உள். 

அட்டயண 2.5. யளழ்யிடம் 

t. vz; 
தழச 

கழபளநம் 

 
தூபம்  (கழநீ) நக்கள்ஸதளக 

1. யடக்கு ஹயப்ிஹசரி 2.3Km 160 

2. கழமக்கு பட்டத்தம் 
2.0Kms 210 

3. ஸதற்கு கல்னளணசுந்தபனபம் 
1.0km 190 

4. ஹநற்கு கல்லூபணி 
4.2Kms 570 

 

2.4 குத்தகப் குதழ 

யினதுகர் நளயட்டம், அனப்னக்ஹகளட்ட தளலுகள, ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழன் S.F ண்: 

220/2 & 220/3 இல் 2.19.0 ஸலக்ஹடர் ஸகளண்ட னதழன கபடுனபடள கல் குயளரி சுபங்கம் 

ம்.துபப்ளண்டினனுக்கு ஸசளந்தநள ட்டள ழம் குத்தக குதழ யனகழது. குத்தக 

குதழக்குள் களப்னக்களடு அல்து ளதுகளக்கப்ட்ட ய ழம் இல். குத்தகப் 

குதழனிழனந்து 500நீ சுற்வுக்குள் நிதக் குடினினப்ன துவும் இல். 

 

2.5 னயினினல் 

யினதுகர் நளயட்டம் ஹநற்கழல் ஹநற்குத் ஸதளடர்ச்சழ நகளல் ( ரிட்ஜ் நற்றும் 

ள்த்தளக்கு யளகம்) ல்னளக உள்து. ள்த்தளக்கு ழபப்னதல் குதழ யளட்பளப் 

ஸதளகுதழனில் களணப்டுகழது. நளயட்டத்தழன் ஸனம்குதழ ஸநன்நனள ழப்பப்க் 

ஸகளண்டுள்து. ஹநற்கழல் நப்ளங்கள ழப்பப்த் தயிப, கழமக்கு நற்றும் 

ஸதன்கழமக்கு ஹளக்கழ சளய்வு.  

னக்கழன னயினினல் ஸசனற்கக்ஹகளள் டங்கின் யிக்கம் னெம் நளயட்டத்தழல் 

அடனளம் களணப்ட்ட அகுகள்; 1. ஸயள்ச் சநஸயி, 2. சளடள, 

3. ஸடிஸநன்ட், 4. ஆமநற் நற்றும் ஆமநள னதக்கப்ட்ட ஸடிஸநன்ட்ஸ் நற்றும்  

6. கட்டநப்ன நகள். (ஆதளபம் - CGWB). 
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 டம் 2 7: னயினினல் 

 

னயிழனந்து, தழட்டத் தம் நற்றும் தழட்டப் குதழனிழனந்து 5 கழநீ சுற்வு 

னெடப்ட்டினப்தக் களணளம். ஸடனுஹடரல் ஆரிஜழன் னெம் - ஸடிஸநன்ட் & 

ஸடிப்ன் களம்ப்க்ஸ். 

குயளரி குத்தகக்கு யிண்ணப்ித்த குதழனளது ஸதன்கழமக்கு நற்றும் நழகவும் 

ஸநன்நனள சளய்வு ஸகளண்ட ஸயற்று ழப்பப்ளகும். லப்ன ழ சழயப்ன நணல் 

நண்ணளல் னெடப்ட்டினக்கும், அதத் ஸதளடர்ந்து யளி ள உனயளக்கம் நற்றும் 

ளரின சளர்ஹளகட் ள உனயளக்கம். இழனந்து சபளசரினளக 6.0 நீட்டர் ஆமத்தழல் 

ளரின ள உனயளக்கம் கயிக்கப்டுகழது / ற்ட்டது ஹநற்பப்ன அதளயது, ஹநல் 

நண் நற்றும் யளிக்குக் கவஹம ள உனயளக்கம். 

 

தட்ஸயப்ழ ள உனயளக்கம் கந்த ஹநல் லப்ன சழயப்ன நணல் நண் கூட 

உனயளக்க னன்டுத்தப்டுகழது. சளகள், தளழ்யள குதழக ழபப்னதல், 

னதழன, யளி நண்டத்தழற்கு கவஹம ளரின சர்ஹளகட் ற்டுகழது. கடிநள, 
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டுத்தப னதல் கபடுனபடள தளினங்கள் ஊடுனயல்கலடன். கட்டுநளத்தழல் 

சளர்ஹளகட் னக்கழன ங்கு யகழக்கழது. நற்றும் சள உனயளக்கம் சழயில் ணிகள். 

ீர்நட்டம் தப நட்டத்தழழனந்து 55 நீ ஆமத்தழல் களணப்டுகழது. சபளசரி ஆண்டு நம 

சுநளர் ஸதன்ஹநற்கு நற்றும் யடகழமக்கு னயநமனின் ஹளது 829நழ.நீ. தீகற் க்ஸீ் 

ஆர்க்கழனின் மநனள ள அநப்னக உனயளக்குகழது. சநீகளத்தழன் 

யநள தழபட்சழனேடன் சளர்ஹளகட்டின் ளரின உனயளக்கம் உள்து. ளளந்தப 

உனயளக்கம். ிபளந்தழன அயில், யடகழமக்கு-ஸதன்ஹநற்கழல் சளர்ஹளகட் யடியங்கள் 

என சரிவுடன் ஸசல்கழன் ஸதன் கழமக்கு ஹளக்கழ 70°.  இந்தப் குதழனில் உள் 

ளகின் ஸளதுயள னயினினல் யரிசகள் கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள். 

 

யனது                                                உனயளக்கம் 

சநீத்தழனது - குயளட்டர்ரி களழ ள உனயளக்கம் 

ஆர்க்கழனன் - சளர்ஹளக்கழட்ஸ் தீகற் க்ஸீ் யளகம். 

 

ந்த ஆய்வும் ஹநற்ஸகளள்ப்டயில். தற்ஹளதுள் குமழகில் இனந்து ளரின கபடுனபடள 

கல் உனயளக்கம் ஸதரினேம் அனகழலுள் குயளரி ஸசனல்ளடுகள் நற்றும் யண்ட தழந்த 

கழணறுகள். 
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டம் 2. 8  ழத்தளஜழ 

2.6 இனப்னக்கின் தபம்: 

சுபங்க குத்தக குதழ 2.19.0 ஸலக்ஹடர், 2,30,562m3 பஃப் ஸ்ஹடளன் உற்த்தழ தழன், 

உள்ளட்டு நற்றும் உள்கட்டநப்ன சந்தனில் குழப்ிடத்தக்க ங்கு களபணநளக, 

அதனுடன் ஸதளடர்னடன சழறு கிநங்கலடன் கல் அகழ்யது ஸளனளதளப ரீதழனளக 

ளகபநளது. 

அட்டயண 2 6: சுபங்கத்தழன் யியபங்கள் 

t. vz; யியபங்கள் 

 

யியபங்கள் 

 

1 சுபங்க ன தழந்த களஸ்ட் இனந்தழபநனநளக்கப்ட்டது 

2 னயினினல் இனப்னக்கள் 

 
பஃப் ஸ்ஹடளன் – 4,65,413m

3
 

3 நீட்கக்கூடின இனப்னக்கள் பஃப் ஸ்ஹடளன் – 2,30,562m
3 

4 
னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

உற்த்தழ 
பஃப் ஸ்ஹடளன் – 2,30,562m

3 

 

5 சுபங்க தத்தழன் உனபம் சபளசரி கடல் நட்டத்தழழனந்து 64m  
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2.6.1 இனப்னக்கின் நதழப்டீு 

னனள னயினினல் ஹநப்ிங் நற்றும் கத்தழனுள் கபடுனபடள கல் 

(சளர்ஹளகட்) யபனறுப்தற்கள டன ன ஸசய்னப்ட்டது நற்றும் 

இனற்ினல் ப்ன, இனற்ினல் ண்னகள், ஸளழனினல் ண்னகள், யணிக அம்சங்கள் 

ஹளன்யற் கயநளக நதழப்டீு ஸசய்தது. ழயினல், னயினினல் தழட்டம் நற்றும் 

ிரிவுகள் யணிக சந்தப்டுத்தக்கூடினயக யபனறுக்கழன். கபடுனபடள கல் 

(சளர்ஹளக்கட்) யப்னத்ஸதளக 1:1000 அயில் தனளரிக்கப்ட்டது நற்றும் 

நதழப்ிடப்ட்ட ழயினல் இனப்னக்கள் 465413 ஸசக் கபடுனபடள கல்ளக இனக்கும். 

 

2.6.2 னயினினல் இனப்னக்கள் 

கபடுனபடள கல்: 

கழடக்கக்கூடின னயினினல் இனப்ன குதழ குறுக்குஸயட்டு னனில் 489905m3  

நதழப்ிடப்ட்டுள்து. 
 

அட்டயண 2.7. னயினினல் யங்கள் 

 

னயினினல் இனப்னக்கள் 

ிரிவு 

 

ஸஞ்ச் 

 

ீ ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆம

ம் 

(m) 

மந 

அவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக்கள் 

in m
3
 @ 95% 

சுபங்க 

கமழவுகள் 

in m
3 

@ 5% 

ஹநல் நண் 

in m
3
 

XY-AB 

I 8 13 2       208 

II 8 13 5 520 494 26   

III 8 27 5 1080 1026 54   

IV 8 27 5 1080 1026 54   

V 85 130 5 55250 52488 2762   

VI 85 130 5 55250 52488 2762   

VII 85 130 5 55250 52488 2762   

VIII 85 130 5 55250 52488 2762   

ஸநளத்தம் 223680 212498 11182 208 

XY-CD I 6 25 2       300 
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II 43 85 5 18275 17361 914   

III 43 85 5 18275 17361 914   

IV 43 85 5 18275 17361 914   

V 70 151 5 52850 50208 2642   

VI 70 151 5 52850 50208 2642   

VII 70 151 5 52850 50208 2642   

VIII 70 151 5 52850 50208 2642   

ஸநளத்தம் 266225 252915 13310 300 

ஆக மநளத்தம் 489905 465413 24492 508 

 

தற்ஹளதுள் குமழ அவுகள் 

குமழ ீம் (அதழகட்சம்) (நீ) 
அகம் 

(அதழகட்சம்) (நீ) 

ஆமம் 

(அதழகட்சம்) (நீ) 

Pit-I 140 119 19.0 

 

2.6.3 கிந இனப்னக்கள் 

ட்டள ழத்தழற்கு 7.5 நீ ளதுகளப்ன தூபம், சளக்கு 10.0 நீ ளதுகளப்ன தூபம், ல்டி 

னுக்கு 50.0 நீ ளதுகளப்ன தூபம் நற்றும் ஸஞ்ச் இமப்ன ஆகழனயற் கமழப்தன் 

னெம் சுபங்க இனப்ன கணக்கழடப்டுகழது. 

 

சப: 

இந்த குதழனில் சபனின் தடிநன் 2 நீ நற்றும் சபனின் ஸநளத்த அவு 36 நீ3 

இனக்கும். 

 

கபடுனபடள கல்: 

அனுநதழக்கப்ட்ட ஆமம் யப 95% நீட்ஸடடுப்ன யிகழதத்தழல், சுபண்டக்கூடின இனப்னக்கள் 

நற்றும் நீட்ஸடடுக்கக்கூடின இனப்னக்கள் னஹன 242695m3 நற்றும் 23 0562m3 ஆகும். 

ஸநளத்த ஆமம்-37நீ (2நீ சப + 35நீ கபடுனபடள கல்). 
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அட்டயண 2 8: சுபண்டக்கூடின இனப்னக்கள் 
 

 

அனுநதழக்கப்ட்ட ஆமம் யப 95% நீட்ஸடடுப்ன யிகழதத்தழல், சுபண்டக்கூடின இனப்னக்கள் 

நற்றும் நீட்ஸடடுக்கக்கூடின இனப்னக்கள் னஹன 242695m3 நற்றும் 23056 2m3 ஆகும். ஸநளத்த 

ஆமம்-37நீ (2நீ சப + 35நீ கபடுனபடள கல்). 

   

கிந இனப்னக்கள் 

ிரிவு 

 

ஸஞ்ச் 

 

ீ ம் 

(m) 

அக
ம் 

(m) 

ஆம

ம் 

(m) 

மந அவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக்கள் 

in m
3
 @ 95% 

சுபங்க 

கமழவுகள் 

in m
3 

@ 5% 

ஹநல் நண் 

in m
3
 

XY-AB 

                

III 1 14 5 70 67 3   

IV 1 14 5 70 67 3   

V 72 110 5 39600 37620 1980   

VI 67 100 5 33500 31825 1675   

VII 62 90 5 27900 26505 1395   

VIII 57 80 5 22800 21660 1140   

ஸநளத்தம் 123940 117744 6196   

XY-CD 

I 1 18 2       36 

II 36 76 5 13680 12996 684   

III 31 71 5 11005 10455 550   

IV 26 66 5 8580 8151 429   

V 48 119 5 28560 27132 1428   

VI 43 109 5 23435 22263 1172   

VII 38 99 5 18810 17870 940   

VIII 33 89 5 14685 13951 734   

ஸநளத்தம் 118755 112818 5937 36 

ஆக மநளத்தம் 242695 230562 12133 36 
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2.6.4 ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

கபடுனபடள கல் நற்றும் சப உற்த்தழ யியபங்கள் ின்யனநளறு: 

ந்தளண்டுகலக்கள பஃப் ஸ்ஹடளன் உற்த்தழ யிகழதம் சுநளர் 230562m3 நற்றும் சப 36 

m3 ஆகும். பஃப் ஸ்ஹடளின் சபளசரி னன்ஸநளமழனப்ட்ட உற்த்தழ யிகழதம் ஆண்டுக்கு 

46112m3 ஆகும், இது அனுநதழக்கப்ட்ட ஆமம் யப 95% நீட்ஸடடுப்ன யிகழதத்தழல் 

உள்து. ஸநளத்த ஆமம்-37நீ. (2நீ சப+ 35நீ கபடுனபடள கல்). 

 

அட்டயண 2.9. ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 
 

ஆண்டு யளரினள யர்ச்சழ நற்றும் உற்த்தழ இனப்ன 

ஆண்டு 
ிரிவு ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அக
ம் 

(m) 

ஆம

ம் 

(m) 

மந 

அவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக்கள் 

in m
3
 @ 95% 

சுபங்க 

கமழவுகள் 

in m
3 

@ 5% 

ஹநல் நண் 

in m
3
 

I- 

ஆண்டு 

XY-AB 
III 1 14 5 70 67 3 

 
IV 1 14 5 70 67 3 

 

XY-CD 

I 1 18 2 
   

36 

II 36 76 5 13680 12996 684 
 

III 31 71 5 11005 10455 550 
 

IV 26 66 5 8580 8151 429 
 

ஸநளத்தம் 33405 31736 1669 36 

II- 

ஆண்டு 

XY-AB V 72 110 5 39600 37620 1980 
 

XY-CD V 48 119 5 28560 27132 1428 
 

ஸநளத்தம் 68160 64752 3408 
 

III- 

ஆண்டு 

XY-AB VI 67 100 5 33500 31825 1675 
 

XY-CD VI 43 109 5 23435 22263 1172 
 

ஸநளத்தம்  56935 54088 2847 
 

IV- 

ஆண்டு 

XY-AB VII 62 90 5 27900 26505 1395 
 

XY-CD VII 38 99 5 18810 17870 940 
 

ஸநளத்தம் 46710 44375 2335 
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V- 

ஆண்டு 

XY-AB VIII 57 80 5 22800 21660 1140 
 

XY-CD VIII 33 89 5 14685 13951 734 
 

ஸநளத்தம் 37485 35611 1874 
 

ஆக மநளத்தம் 242695 230562 12133 36 

 

 

 

டம் 2 9ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 
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2.7 சுபங்க யக 

            னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் என தழந்த யளர்ப்ன அப 

இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கநளகும், இது ஹநல் நண் நற்றும் சபக்கு என 5.0 நீ 

ஸஞ்சனேம் அதன்ின் 5.0 நீ ஸசங்குத்து ஸஞ்சனேம் ஸஞ்ச் உனபத்தழற்குக் குனளத 

ஸஞ்ச் அகனம் ஸகளண்டது. இனப்ினும், கபடுனபடள கல் குயளரினப் ஸளறுத்த 

யபனில், ஹநஹ உள் யிதழனகள் 106(2) (b) இன் யிதழகக் கடப்ிடிப்து, 

சுபங்கப் ிபச்சகலடன் இணந்த ல்ஹயறு உள்ளர்ந்த ஸட்ஹபள நபடக் 

களபணிகளல் அரிதளகஹய சளத்தழனநளகும். ஹய, சுபங்கச் சட்டம்- 1952 இன் கவழ், MMR-

1961 இன் யிதழன 106(2) ( b) உடன் ஹதயனள ற்ளடுகள் கழடக்க, சுபங்கப் 

ளதுகளப்ன இனக்குரிடநழனந்து ஹநற்கண்ட எலங்குன யிதழகில் தர்வு ஸ 

னன்ஸநளமழனப்ட்டது. 

 

2.7.1 ஹய ஸசய்னேம் ன: 

              கபடுனபடள கல் 5 நீ ஸஞ்ச் உனபம் நற்றும் அகத்தழல் யமக்கநள 

தழந்த யளர்ப்ன அப இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட னனில் குயளரி ஸசய்ன 

னன்ஸநளமழனப்ட்டது. குயளரி ஸசனல்ளட்டில் ஆமநற் ஜளக் ஹலநர் துனிடுதல், 

ஸ்ரி ஸயடித்தல், கபடுனபடள கல் ற்றுதல் நற்றும் அனகழலுள் கழபரர் 

அகுகள்/சள அநக்கும் ணிகலக்கு ஸகளண்டு ஸசல்யது ஆகழனய அடங்கும். இந்த 

குயளரினில் கபடுனபடள கல் உற்த்தழனளது ின்யனம் னன உள்டக்கழனது, இது 

நற் னக்கழன கிந சுபங்கத்தழற்கு நளளக கபடுனபடள கல் குயளரிக்கு ஸளதுயளது. 

ஜளக்லளம்நர் துனிடல் னெம் ஸற்ஹளர் ளகில் இனந்து கணிசநள அவு 

ளக ிரித்தல் நற்றும் கனனளக ிஹபக் ஸசய்து, கபடுனபடள கல் ிட் 

ஸலட்டிழனந்து ஹதயப்டும் சுக்கும் அகுகள்/சழயில் ஹயகள் ஹதயப்டும் 

ிரிவுகலக்கு ற்றுதல். 

 

2.7.2 அதழக சுந 

              குத்தக குதழனின் சப 36 நீ 3 ஆகும். சப உனயளக்கம் 

அகற்ப்ட்டு, ஹதயப்டும் யளங்குயர்கலக்கு டிப்ரில் சப ற்றுயதற்கு 

லட்பளழக் அகழ்யளபளய்ச்சழகள் னன்டுத்தப்டும். அனுநதழ ஸற்று, அபசழடம் 

ஹதயனள ஸசக்ிஹனளஹபஜ் கட்டணத்த ஸசலுத்தழன ின்ஹப இது ஸசய்னப்டும். 
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2.7.3 னன்டுத்தப்டும் இனந்தழபங்கின் யிபம் 

 

      னலத் தழட்டத்தழற்களகவும் குயளரி இனக்க னன்ஸநளமழனப்ட்ட இனந்தழபங்கின் 

யக கவஹம ட்டினழடப்ட்டுள்து. 

 

அட்டயண 2 10: னன்டுத்தப்டும் இனந்தழபங்கின் ட்டினல் 

 

ய. 

ண். இனந்தழபங்கள் தழன் ண்கள் 

1 அகழ்வு (பளக் ிஹபக்கர் இணப்னடன் 1.2 நீ3 யளி தழன்) 

 

0.90 m
3
 1 

2 டிபளக்டர் ஸளனத்தப்ட்ட அனக்கழ -- 1 

3 ஜளக் ஹலநர் - 6 

4 டிப்ர் 10 M.T 2 

 

2.7.4 ஸயடித்தல்: 

2.7.4.1 ிளஸ்டிங் ன: 

             குயளரி ஸசனல்ளடு அப இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட ஏன்களஸ்ட் னனேடன் 

இணந்து, ஜளக் ஹலநர் சுத்தழனல் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்து சழதறும் யியப் 

னன்டுத்தழ, கபடுனபடள கல் தர்த்துயதற்களக சுபங்கத்தழன் யமக்கநள 

னனேடன் இணந்து ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 

2.7.4.2 துனிடுதல் & ஸயடித்தல்: 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் அவுனக்கள் ின்யனநளறு 

 

அட்டயண 2 11: துனிடுதல் நற்றும் ஸயடிக்கும் அவுனக்கள் 

 

அவுனக்கள் Details 

எவ்ஸயளன துனின் ஆமம் 1.0m to 1.5m 

து யிட்டம் 32-36mm 

துகலக்கு இடனில் 

இடஸயி 
0.6 m 
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துனின் யடியம் ஜழக்ஜளக் 

கட்டணம்/து தண்ணரீ் அல்து 70 கழபளம் 

துப்ளக்கழ தூள் அல்து 

ஸஜட்டின் ஸகளண்ட D.Cord. 

துகின் சளய்வு கழடநட்டத்தழல் இனந்து 70°  

தளநத ஸடட்டஹட்டர்கின் 

னன்ளடு 

25 நழல்ழ யிளடிகள் 
தளநதம் 

ஸயடிக்கும் உனகழ "ஸயடிக்கும்" தண்டு 

 

2.7.4.3 னன்டுத்தப்டும் ஸயடிஸளனட்கின் யககள்: 

 

ய. 

ண். 
யிக்கம் யகுப்ன / 

ிரிவு 

யக 
அவு 

1. 
குமம்ன யகுப்ன - 3 ட்ஹபள கய 

25 x 200 

2. 
ஸடட்டஹட்டர்

கள் 

யகுப்ன - 3 சளதளபண நற்றும் நழன் (OD & ED) 
6.5 x 32 

3. 
ளதுகளப்ன 

உனகழ 

யகுப்ன - 6 ப்ல சம்ப் ஃினைஸ் சுனள்கள் 

எவ்ஸயளன்றும் 10 நீ 

 

 

2.7.4.4 ஸயடிப்ன களபணநளக ழ அதழர்யக் குப்தற்கள டயடிக்ககள்: 

அனகழல் உள் கழபளநங்கில் இனந்து 1.50 கழநீ ஸதளயில் குயளரி உள்து. ழ 

அதழர்வு நற்றும் ளகள் ப்தக் குக்க கட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஸயடிகுண்டு 

டயடிக்ககள் ின்ற்ப்டும். ஆமநற் ஆமத்தழல் ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் & 

ஸயடித்தல் ஆகழனய குந்தட்ச ஸயடிநனந்துகப் னன்டுத்தழ ஹநற்ஸகளள் 

உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து, னக்கழனநளக ஹதளபளனநள கல்ழல் ிதழல் அகழ்வு 

ஸசய்யதற்கும், ளகின் ப்க் கட்டுப்டுத்துயதற்கும் உடக்கும் யிய 

அிக்கழது. 
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அட்டயண 2 12: ஸயடிப்ன யியபங்கள் 

அவுனக்கள் யியபங்கள் 

து யிட்டம் 32-36 mm  

இடஸயி 60 Cms 

தூள் களபணி 6 to 7 டன்/கழஹள ஸயடிஸளனட்கள் 

துனின் யடியம் ஜழக்ஜளக் 
கட்டணம்/து தண்ணரீ் அல்து 70 கழபளம் துப்ளக்கழ தூள் அல்து 

ஸஜட்டின் ஸகளண்ட D.Cord. 

கல் ஹபத்தழல் ஸயடித்தது 

 
5 to 6 PM (அல்து ஹதயப்டும் 

ஹளஸதல்ளம்) 

 

2.7.4.5 ஸயடிக்கும் ஹளது டுக்கப்ட்ட ஹசநழப்ன நற்றும் ளதுகளப்ன டயடிக்ககள்: 

தழட்ட ஆதபயளர் " தழன.ம். துபப்ளண்டினன்" சழழன அயிள ஸயடிகுண்டுக 

ஹநற்ஸகளள் அங்கவகரிக்கப்ட்ட ஸயடிஸளனள் ஸஜன்சழன ஈடுடுத்துயளர் ஹநலும் அது 

அனுநதழ சுபங்க ஹநளபளல் ஹநற்ளர்யனிடப்டும். ஸயடிகுண்டு சளன்ழதமழன் கல் 

இணப்ளக இணக்கப்ட்டுள்து. 

 

2.8 நித சக்தழ ஹதயகள் 

சுபங்கத் தழட்டத்தழல் தழட்டநழடப்ட்டுள் உற்த்தழ அட்டயண நற்றும் இனந்தழப 

யழநனப் னர்த்தழ ஸசய்யதற்கும், சுபங்க ளதுகளப்ன யிதழனகின் சட்டப்னர்ய 

யிதழகலக்கு இணங்குயதற்கும் நிதயத் ஹதய ின்யனநளறு. 

 

அட்டயண 2.13. நித சக்தழ ஹதயகள் 

 

1. தழநனளயர் 

 

ஆஹபட்டர் 

 

2 No. 

  nkf;fhdpf; 1 No. 

  ிளஸ்டர்/ஹநட் 
1 No. 

2. 
gFjp 

jpwikahhsh; 

biuth; 2 Nos 

3. தழநனற்யர் k];J}h; / Nygh;]; 7 Nos 

  சுத்தம் ஸசய்யர்கள் 
2Nos 

  mYtyf cjtpahsh; 1No 

4. ஹநளண்ந நற்றும் ஹநற்ளர்ய ஊமழனர்கள் 
2No. 

 ஸநளத்தம் 18Nos 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy. 
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2.8.1 தண்ணரீ் ஹதய 

சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கள ஸநளத்த ீர் ஹதய 1.5 KLD ஆகும். யடீ்டுத் தண்ணரீ் 

அனகழலுள் ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழழனந்தும் நற் ீர் அனகழலுள் சள ஹடங்கர் 

சப்னிழனந்தும் ஸப்டும். 

 

அட்டயண 2 14: தண்ணரீ் ஹதய 

 

ஹளக்கம் 
அவு ஆதளபங்கள் 

குடிீர்  

0.81KLD அப்குதழனில் இனந்து சுநளர் 0.42 கழநீ யடஹநற்கழல் 

உள் ஆடிப்ட்டினில் ஹக்ஹகஜ் குடிீர்   

கழடக்கழது. 

 
gRik tisak; 

 
0.5KLD தண்ணரீ் ஹடங்கர்கள் னெம் சப் 

டயடிக்ககள் Nkw;nfhs;sg;gLk; 
 

தூசழ அடக்குன 0.5KLD தண்ணரீ் ஹடங்கர்கள் னெம் சப் 

டயடிக்ககள் Nkw;nfhs;sg;gLk; 
ஸநளத்தம் 1.81 KLD  

 

2.9 தழட்ட அநளக்க அட்டயண 

தழன.ம்.துபப்ளண்டினன் (2.19.0 ஸலக்ஹடர்) னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க குத்தகனின் 

ஸசனளக்க அட்டயண ின்யனநளறு. 

 

அட்டயண 2-15: சுபங்க அட்டயண 

 

சுபங்க அட்டயண 

ஸசனல்ளடு 

டிசம்ர் 

-22 

டிசம்ர் 

-23 

டிசம்ர் 

-24 

டிசம்ர் 

-245 

டிசம்ர் 

-26 

த அனுநதழ 
     அகழ்வு - ஹநல் நண் அகற்றுதல்/அதழகச்சுந 
     I ஆண்டு உற்த்தழ – 31,736 Cum - பஃப் ஸ்ஹடளன் 

     II ஆண்டு உற்த்தழ – 64,752 Cum - பஃப் ஸ்ஹடளன் 

     III ஆண்டு உற்த்தழ – 54,088 Cum - பஃப் ஸ்ஹடளன் 
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IV ஆண்டு உற்த்தழ -44,375 Cum - பஃப் ஸ்ஹடளன் 

     V ஆண்டு உற்த்தழ -35,611 Cum - பஃப் ஸ்ஹடளன் 

      

 

  

2.10 தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

                           அட்டயண 2.15. தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

 
 

 

t.vz; tif msT அகற்றும் ன 

 

 

 

 

 

1 கிந 3.24 kg/day உணவு கமழவுகள் உட்ட கபளட்சழ ஸதளட்டி 

2 கிநநற் 

 

4.86 kg/day TNPCB அங்கவகரிக்கப்ட்ட நறுசுமற்சழனளர்கள் 

 
 Asper CPCB யமழகளட்டுதல்கள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

2.11 சுபங்க யடிகளல் 

குயளரி ஸசனல்ளடு 37.0m ( அதழகட்சம்) bgl ஆமம் யப உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து, 

ழத்தடி ீர்நட்டம் தப நட்டத்தழழனந்து 55 நீ ஆமத்தழல், அனகழலுள் து 

துன கண்களணிப்தன் னெம் கயிக்கப்டுகழது, தட்ஸயப் ழகின் ஹளது, 

ீர் நட்டத்தழன் ற் இக்கங்கள் 55 நீ ஆகும். இந்த குயளரிப் குதழனில் நமக் 

களங்கில் 60 நீ. 

 

2.12 சக்தழ ஹதய 

இந்த கபடுனபடள கல் குயளரி தழட்டத்தழற்கு ஸரின தண்ணரீ் நற்றும் நழன்சளபம் 

ஹதயனில். 

சுபங்கத்தழற்கள அகழ்வுக்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 16 ழட்டர் டீசல் நற்றும் பஃப் 

ஸ்ஹடளன் ஹதய. 

 சுபங்கத்தழற்கள அகழ்வுக்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் டீசல் நற்றும் கழபளயல் 

ஹதய. 
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2.13 தழட்டச் ஸசவு 

அ. தழட்டச் ஸசவு/னதலீட்டுச் ஸசவு 

 

t.vz; யியபங்கள் ஸசவு (னொ.ட்சங்கள்) 

i) 
ஸசளந்த ட்டள ழம் Own patta land 

ii) 
யளடக இனந்தழபங்கள் Hired machinery 

iii) 
ழத்தழன் யி 15,00,000 

iv) 
ஸதளமழளர்கள் 

ஸகளட்டக 
1,10,000 

v) 
சுகளதளப யசதழ 70,000 

vi) 
ஃஸன்சழங் 1,40,000 

ஸநளத்தம் 18,20,000 

 

ஸசவு/உற்த்தழ ஸசவு இனந்தழபச் ஸசவு : 30,00,000 

c. சுற்றுச்சூமல் மநளண்மந தழட்டம் ஸசவு 

 

 
t.vz ;; யியபங்கள் ஸசவு  (னொ.) 

1 குடிீர் யசதழ 1,20,000 

2 ளதுகளப்ன கனயிகள் 50,000 

3 தண்ணரீ் ஸதித்தல் 50,000 

4 களடு யர்ப்ன, ஹதளட்டம் & பளநரிப்ன 30,000 

5 ீர் தப ஹசளத 30,000 

6 களற்று தப ஹசளத 30,000 

7 சத்தம்/அதழர்வு 30,000 

 ஸநளத்தம் 3,40,000 

 
 

னதலீட்டு ஸசவு       = Rs. 18,20,000/- 

இனந்தழபங்கள் ஸசவு   = Rs. 30,00,000/- 

ஸநளத்த EMP ஸசவு     = Rs. 3,40,,000/- 

ஸநளத்த தழட்ட ஸசவு    = Rs. 51,60,000/- 
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2.14 சுந யனம் 
 

1. சுபங்கப் குதழனின் னத் தளங்கல் நண்டத்தழல் சுந யனம் யர்ச்சழ. 

2. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழன் னக்கழன கூறுகில் என்ளக சுந 

யனம் ரிந்துபக்கப்டுகழது, இது சூமழனல், சுற்றுச்சூமல் நற்றும் 

சுற்ழனேள் குதழனின் தபத்த ஹநம்டுத்தும். 

3. ஹயம்ன, னங்கம், ளயல் ஹளன் உள்லர் நபங்கள் குத்தக ல் நற்றும் 

யமழத்தடங்கள் நற்றும் ஸசனல்டளத குப்கள் நீது ஆண்டுக்கு 80 நபங்கள் யதீம் 

5 நீ இடஸயினில் டப்டும். 

4. இந்த குதழனில் சுந யனj;jpd; epiyg;Gj; jd;ik 70% ஆக இனக்கும்  

தழர்ளர்க்கப்டுகழது 

 

அட்டயண.2-17 ஹதளட்டம்/ களடு யர்ப்ன தழட்டம் 

ஆண்டு இத்தழன் ஸனர் 
இங்கின் 

ண்ணிக்க 
இடஸயி 

உனிர் 
ிமத்தல் 

2022 ஹயம்ன/னங்கம் 80 5m 70% 

2023 ளயல் 80 5m 70% 

2024 னயபசு/னங்கம் 80 5m 70% 

2025 னி/ஹகசுயரிள 80 5m 70% 

2026 ஹயம்ன 80 5m 70% 

ஸநளத்தம் 400  
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3 சுற்றுச்சூமழன் யிக்கம் 

3.1 ஸளது: 

ழனள யர்ச்சழன உறுதழ ஸசய்யதற்களக கபடுனபடள கல் குயளரிக 

ிரித்ஸதடுப்தற்கள சுபங்க ன ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட ஹயண்டும். சுபங்க டயடிக்ககள் 

தத்தழன் தற்ஹளதன சுற்றுச்சூமல் ழன ப்ஹளதும் ளதழக்கழன். இது ளதகநள 

நற்றும் ன்ந னக்கும் யிவுகக் ஸகளண்டுள்து. சுபங்க டயடிக்கனேடன் 

சுற்றுச்சூமத் தக்கயக்க, தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழனில் ஆய்வுக 

ஹநற்ஸகளள்யது நற்றும் ல்ஹயறு சுற்றுச்சூமல் கூறுகின் நீதள தளக்கத்த 

நதழப்ிடுயது அயசழனம். இது ஸளனத்தநள ஹநளண்நத் தழட்டங்க 

உனயளக்குயதற்கும், ழனள யங்கப் ிரித்ஸதடுப்தற்கும் உதவும். 

 

தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழனப் னரிந்து ஸகளள், அடிப்டத் தபவு 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீ்டில் தளக்கங்க அடனளம் களணவும், கணிக்கவும் 

நற்றும் நதழப்டீு ஸசய்னவும் உதவுகழது. க ஆய்வு னெம், தழட்டத்தழன் ல்ஹயறு 

களபணிகக் கனத்தழல் ஸகளண்டு அடிப்டத் தபவு ஹசகரிக்கப்டுகழது. இதழல் 

அடங்கும்- 

• இனற்ினல்- குதழ, நண் ண்னகள், னயினினல் ண்னகள், ழப்பப்ன ஹளன்ய 

• இபசளனம்- ீர், களற்று, இபச்சல் நற்றும் நண் நளசு அவுகள், னதழன. 

• உனிரினல் - அப்குதழனின் ல்லுனிர், தளயபங்கள் நற்றும் யிங்கழங்கின் 

யககள், இங்கள் ஸசலந, இங்கள் பயல், சுற்றுச்சூமல் அநப்னகள், 

அமழந்து யனம் உனிரிங்கள் நற்றும்/அல்து உணர்தழன் சுற்றுச்சூமல் 

அநப்னகள் ஹளன்ய இனப்ன அல்து இல்ளந. 

• சனெகப் ஸளனளதளபம்- நக்கள்ஸதளக, சனெகக் கட்டநப்ன, ஸளனளதளப 

ழநகள், யர்ச்சழத் தழன்கள், உள்லர் நக்கின் இடப்ஸனர்வு ஹளன்ய. 

 

3.1.1 ஆய்வுப் குதழ: 

சுபங்கத் தழட்டங்கலக்கள ஆய்வுப் குதழ ின்யனநளறு: 

• சுபங்க குத்தக குதழ "னக்கழன நண்டம்" 

• தழட்ட ல்னில் இனந்து 10 கழ.நீ சுற்யில் உள் என ஆய்வுப் குதழ 

இடனக நண்டநளக ழனநழக்கப்ட்டு, சனெக-ஸளனளதளப ழன ஆய்வு 

ஸசய்யதற்களக, சுபங்க குத்தகப் குதழனின் ல் ல்னிழனந்து 10 கழ.நீ 

சுற்வு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

நளழ சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீ்டு ஆமணனம் Lr.No.SEIAA–TN/F.No.8 883/SEAC/ToR- 

1125/2021 23.03.2022 ஹததழ இழனந்து குழப்ன யிதழனகப் ஸற்றுள்ஹளம். 
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அடிப்ட கண்களணிப்ன நளர்ச் னதல் ஹந 2022 யப ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது நற்றும் 

குப்ளய்வு EIA அழக்கனில் யியரிக்கப்ட்டுள்து. ஆதபயளர் M/s. Ecotech labs Pvt. 

ழநழஸடட் தற்ஹளதுள் அடிப்ட ஆய்ய ஹநற்ஸகளள்யதற்களக உடன் ஈடுட்டுள்ளர். 

 

3.1.2 னன்டுத்தப்டும் கனயிகள் 

அடிப்ட தபவு ஹசகரிப்னக்கு தத்தழல் ின்யனம் கனயிகள் னன்டுத்தப்ட்ட. 

1. யளனே நளசுளட்டிற்கள இணப்னடன் சுயளசழக்கக்கூடின தூசழ நளதழரி, 

ன்யிஹபளஸடக் APM 460, APM411. 

2. ஃன் ளர்ட்டிகுஹட் ஹநட்டர் (FPM) நளதழரி, APM 550 

3. எழ ழ நீட்டர் நளடல் SL–4010 

4. 2000 ஸதளடர் கண்களணிப்ன தளினங்கழ யளி கண்களணிப்ன ழனம் 

 

3.1.3 அடிப்ட தபவு ஹசகரிப்ன களம்: 

நத்தழன நளசுக் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் யமழகளட்டுதல்கின்டி அடிப்டத் தபவு 

ஹசகரிக்கப்டுகழது. அடிப்ட ஆய்வு நளர்ச் னதல் ஹந 2022 யப 
ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது. 

 

3.1.4 கண்களணிப்ின் fhy msT  

அட்டயண 3 1: நளதழரி நற்றும் குப்ளய்யின் fhy msT 

ண்னக்கூறுகள் நளதழரி  fhy msT 

களற்று சூமல் - யளி ( களற்ழன் 

ஹயகம், களற்ழன் தழச, நம, ஈபப்தம், 

ஸயப்ழ) 

தழட்ட தம் 

 

1 நணிஹப 

ஸதளடர்ச்சழ 
 

களற்று சூமல் - நளசுடுத்தழகள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

Lead in PM 

5 இடங்கள் 
 

24 நணி ஹபத்தழற்கு 

என யளபத்தழற்கு 

இபண்டு ன 

4 நணிஹபம். 

யளபம் இனன, 

என னயநம 

அல்ளத களம் 

8 நணிஹபத்தழற்கு, 

யளபத்தழற்கு இபண்டு 

ன 

24 நணி ஹபனம், 

யளபத்தழற்கு இபண்டு 

னனேம் 

சத்தம் 

 

5 இடங்கள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு 

எனன 5 
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இடங்கில் 

ீர் (ழத்தடி ீர்) 

pH, ஸயப்ழ, ஸகளந்திப்ன, 
ஸநக்சீழனம் கடித்தன்ந, ஸநளத்த 
களபத்தன்ந, குஹளபடு, சல்ஹட், 

னஹளபடு, ட்ஹபட், ஹசளடினம், 

ஸளட்டளசழனம், உப்னத்தன்ந, ஸநளத்த 
ட்பஜன், ஸநளத்த ஹகளழஃளர்ம்கள், 

ந ஹகளழஃளர்ம்கள் 

5 இடங்கள் 5 இடங்கில் 

எனன 

 

ீர் (ஹநற்பப்ன ீர்) 

pH, ஸயப்ழ, ஸகளந்திப்ன, 
ஸநக்சீழனம் கடித்தன்ந, ஸநளத்த 
களபத்தன்ந, குஹளபடு, சல்ஹட், 

னஹளபடு, ட்ஹபட், ஹசளடினம், 

ஸளட்டளசழனம், உப்னத்தன்ந, ஸநளத்த 
ட்பஜன், ஸநளத்த ஹகளழஃளர்ம்கள், 

ந ஹகளழஃளர்ம்கள் 

அனகழலுள் 

ரிகள்/தழனிழனந்து 

நளதழரி 

 

என ன நளதழரி 

 

 

நண் 

(கரிநப் ஸளனள், அநப்ன, pH, நழன் 

கடத்துத்தழன், ஊடுனயக்கூடின 

தன்ந, ீர் யத்தழனக்கும் தழன், 

ஹளஹபளசழட்டி) 

 

5 இடங்கள் 5 இடங்கில் 

எனன 

 

சூமழனல் நற்றும் ல்லுனிர் ஆய்வு 

 

10 கழநீ சுற்ய 

உள்டக்கழன ஆய்வுப் 

குதழ 

என ன நளதழரி 

 

சனெக-ஸளனளதளப ஆய்வு 

(நக்கள் ஸதளக, லத்தழவு ழ, 

ஹயயளய்ப்ன, ள்ி, 
நனத்துயநகள் நற்றும் யணிக 
ழறுயங்கள் ஹளன் உள்கட்டநப்ன) 

10 கழநீ சுற்யில் 

உள் கழபளநங்கள் 

 

என ன நளதழரி 

 

 

 

 

3.1.5 இபண்டளம் ழ தபவு ஹசகரிப்ன 

னதன்நத் தபவுகத் தயிப, இபண்டளம் ழத் தபவுகலம் ஹசகரிப்னக்குப் 

னன்டுத்தப்டுகழன்; ஸதளகுத்தல்; ஸதளகுப்ன நற்றும் யிக்கம் 

• தளயபங்கள் நற்றும் யிங்குகள் ஆய்வு 
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• ழ னன்ளட்டு ஆய்வு 

• நக்கள்ஸதளக நற்றும் சனெக-ஸளனளதளப குப்ளய்வு 

• யளித் தபவு, இந்தழன யளி ஆய்வுத் துனிழனந்து (IMD) 

 

3.1.6 ஆய்வு குதழ யியபங்கள் 

அட்டயண 3 2 ஆய்வு குதழ யியபங்கள் 

t.vz ;; யிக்கம் யியபங்கள் ஆதளபம் 

1.  தழட்ட இடம் 
220/2 & 220/3Ha ஆடிப்ட்டி 

கழபளநம், அனப்னக்ஹகளட்ட 

தளலுக்கள, யினதுகர் நளயட்டம். 

 

க ஆய்வு 

2.  அட்சஹபக & 
தீர்க்கஹபக 

அட்சஹபக: 9° 28' 28.1060" N to 9° 

28' 24.8173" N 

தீர்க்கஹபக:78° 12' 16.8688"E to 78° 

12' 10.2578" E 

ஹடளஹள தளள் 

3.  ஹடளஹள தளள் 

ண். 

58 K/3 சர்ஹய ஆஃப் 
இந்தழனள 
ஹடளஹளரீட் 

4.  சுபங்க குத்தக குதழ 2.19.0 Ha -- 

ஆய்வுப் குதழனில் நக்கள்ஸதளக (நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்ன 2011 டி) 

5.  ஸநளத்த நக்கள் ஸதளக  2811 இந்தழன நக்கள் 

ஸதளக 
கணக்ஸகடுப்ன 
 

6.  ஸநளத்த யடீுகின் 

ண்ணிக்க 

708 

7.  அதழகட்ச ஸயப்ழ (°C) 38 IMD 

8.  குந்தட்ச ஸயப்ழ 

(°C) 

30 
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9.  சூமழனல் உணர்தழன் 

குதழகள் - சதுப்ன ழங்கள், 

ீர்ழகள் அல்து ி 

ீர்ழகள், கடஹளப 

நண்டம், 

உனிர்க்ஹகளங்கள், நகள், 

களடுகள் 

 குண்டளறு ஆறு - 4.69 கழநீ, 

யடகழமக்கு 

 ஸரின கண்நளய் - 5.57 

கழ.நீ., ஸதன்கழமக்கு 

 ீபளயி கும் - 6.00 கழ.நீ., 

ஸதற்கு 

 னழனைபளன் ரி - 8.55 

கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 தும் கும் - 11.39 

கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 ஹகளயில் கும் - 11.87 

கழநீ, யடஹநற்கு 

 ஸசங்களட்டூபணி கும் - 

12.17 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 ஸரின கண்நளய் - 12.74 

கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 ஹசயள கண்நளய் - 13.16 

கழ.நீ., யடஹநற்கு 

 தளநபக்கும்ஊபணி - 

13.54 கழ.நீ., யடக்கு 

கூகுள் 

ர்த்/க 

ஆய்வு 

10.  நக்கள் ஸதளக அதழகம் உள் 

குதழ 
அனப்னக்ஹகளட்ட (12.19km, NW) 



 

 

59 

 

11.  உணர்தழன் யளய்ந்த 

நிதளல் உனயளக்கப்ட்ட 

ழப் னன்ளடுகளல் 

ஆக்கழபநழக்கப்ட்ட குதழகள் 

(நனத்துயநகள், 

ள்ிகள், யமழளட்டுத் 

தங்கள், சனெக யசதழகள்) 

ள்ிகள் & கல்லூரிகள் 

1. அபசு ஸதளடக்கப்ள்ி, 
களனளர்கரிசல்கும்- 

2.41 கழ.நீ., ஸதன்ஹநற்கு 

2. அபசு ள்ி பசழம்ட்டி- 

2.48 கழ.நீ., ஸதற்கு 

3. அபசு ஸதளடக்கப்ள்ி -
குனணகும்- 3.35 

கழ.நீ., யடஹநற்கு 

4. அபசு ள்ி - நடத்துப்ட்டி- 

5.45 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

5. அபசு கக் கல்லூரி - 
7.34 கழ.நீ., யடஹநற்கு 

6. அபசு க நற்றும் 

அழயினல் கல்லூரி - 11.15 
கழநீ , ஸதன்ஹநற்கு 

7. வஸசௌடளம்ிகள 
ஸளழனினல் கல்லூரி - 
11.69 கழ.நீ., ஸதன்ஹநற்கு 

8. அபசு டி கல்லூரி - 
12.86 கழ.நீ.,யடஹநற்கு 

நனத்துயநகள் 

1. அபசு ஆபம் சுகளதளப 
ழனம் கல்லூபணி–4.56 
கழ.நீ., ஹநற்கு 

2. ம்.ஸபட்டிப்ட்டி அபசு 
நனத்துயந–6.36 கழ.நீ., 

ஸதற்கு 

3. அபசு நனத்துயந, 

தழனச்சுி - 6.82 கழ.நீ., 

யடக்கு 

கூகுள் 

ர்த்/க 

ஆய்வு 
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3.1.7 த இணப்ன: 

இந்த தம் (SH 47) - ளர்த்தழனூர் - கனதழ - அனப்னக்ஹகளட்ட சள - ஸதன்ஹநற்குப் 

க்கநளக 3.73 கழ.நீ. 

 

 

 

 டம் 3 1: த இணப்ன 

3.2 ழ னன்ளட்டு குப்ளய்வு 

3.2.1 ழ னன்ளட்டு யகப்ளடு 

ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன - ழப் னன்ளடு ன்து நிதின் ஸசனல்ளடு நற்றும் 

ழத்தழல் ஹநற்ஸகளள்ப்டும் ல்ஹயறு னன்ளடுகக் குழக்கழது. ழப்பப்ன ன்து 

இனற்கனள தளயபங்கள், ீர்ழகள், ள/நண், ஸசனற்க உ 

ஹளன்யற்க் குழக்கழது, இதன் யியளக ழ நளற்ம் ற்டுகழது. தற்ஹளதன 

ழ னன்ளடு/ழ யகப்ளடு யபடம் ின்யனம் ஹளக்கங்கலடன் 

உனயளக்கப்ட்டுள்து. தழட்ட ல்னிழனந்து 10 கழ.நீ.க்குள் உள் ல்ஹயறு ழப் 

னன்ளட்ட யகப்டுத்துயஹத ஆய்யின் னக்கழன ஹளக்கநளகும். 

 

3.2.2 னந 

னநழனின் ஹநற்பப்ன ஸதளடர்ள  தழட்டநழடல் நற்றும் ஹநளண்ந 

டயடிக்ககலக்கு ழ னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன ற்ழன தகயல்கள் 

னக்கழனநளய ( அகர்யளல் நற்றும் கர்க், 2000). ழப் னன்ளடு ன்து ழத்தழல் 

நிதின் ஸசனல்ளடுகக் குழக்கழது, அய ஹபடினளக ழத்துடன் 
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ஸதளடர்னடனய (ஆண்டர்சன் நற்றும் ர், 1976). ழ னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன 

ஆகழனய ஊடுனயல் தழ தீர்நளிக்கழது. னல்ஸயிகள் நற்றும் களடுகலடன் 

எப்ிடும்ஹளது தரிசு ஹநற்பப்னகள் தண்ணீபத் தக்கயத்துக்ஸகளள்யதழல், அய 

ஹநற்பப்ில் ீண்ட களத்தழற்கு தண்ணீப யத்தழனப்து நட்டுநல்ளநல், அஹத 

ஹபத்தழல் அது கவஹம ஊடுனய அனுநதழக்கழது. 

 

'ழப் னன்ளடு' நற்றும் 'ழப்பப்ன' (ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன) ன் ஸசளற்கள் 

ஸனம்ளலும் னநழனின் ஹநற்பப்ில் களணப்டும் அம்சங்கள் ( ழப்பப்ன) நற்றும் 

அயற்றுடன் ஸதளடர்னடன நித ஸசனல்ளடு ( ழப் னன்ளடு) ற்ழன தகயல்க 

யமங்கும் யபடங்க யியரிக்கப் னன்டுத்தப்டுகழன். ல்ஹயறு யகனள ழ 

னன்ளட்டு யகுப்னகத் தீர்நளிக்க ஸசனற்கக்ஹகளள் ஸதளழ உணர்தழன் 

னன்டுத்தப்டுகழது, ஸில் இது யபனறுக்கப்ட்ட ஹபம் நற்றும் யங்கக் 

ஸகளண்ட என ஸரின குதழன நதழப்ிடுயதற்கள யமழனன யமங்குகழது. 

இனப்ினும், ஸசனற்கக்ஹகளள் டங்கள் ழப்பப்ன யியபங்க ஹபடினளகப் தழவு 

ஸசய்னளது, அய ழத்தழன் எவ்ஸயளன குதழனிழனந்தும் ிபதழழக்கும் சூரின சக்தழனின் 

அடிப்டனில் அயிடப்டுகழன்.  அீங்கில் உள்  ழநள 

ஆற்ழன் அவு னநழனின் ஹநற்பப்ில் உள் ஸளனின் யகனச் சளர்ந்தது நற்றும் 

குழப்ிட்ட ழப்பப் இந்தப் ிபதழழத்த ஆற்ல்கள் எவ்ஸயளன்றுடனும் 

ஸதளடர்னடுத்துயஹத இதன் ஹளக்கநளகும், இது களட்சழ அல்து டிஜழட்டல் யிக்கத்தப் 

னன்டுத்தழ அடனப்டுகழது. தற்ஹளதன ஆய்யில், தழட்டத் தம் நற்றும் அதச் 

சுற்ழனேள் ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன ஆகழனயற் யிரியளக ஆய்வு ஸசய்யது 

ணினளகும். ஆய்வு னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டப் குதழனச் சுற்ழ ஸயவ்ஹயறு ழப் 

னன்ளடு / ழப்பப்ன க் கனதுகழது நற்றும் ின்ற்ப்ட்ட ஸசனல்ன கவஹம 

உள்து. 
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டம் 3 2 ழ னன்ளட்டு ஹநப்ிங்கழன் யமழனனக் களட்டும் ளய்வு யிக்கப்டம் 

 

3.2.3 ஸசனற்கக்ஹகளள் தபவு 

IRS Resourcesat-2 LISS-III நல்டிஸ்ஸக்ட்பல் ஸசனற்கக்ஹகளள் தபவு நளர்ச் 05, 2016 

இன் தற்ஹளதன ஆய்வுக்கு னன்டுத்தப்ட்டது. ஸசனற்கக்ஹகளள் தபவுகின் 

யியபங்கள் கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள். ழக் கட்டுப்ளட்டுப் னள்ி ( ஜழசழி) 

ணிகள்/ஸ்ஏ ஹடளப்ஹள ரீட்கள் னெம் னநழ எனங்கழணப்ன அநப்ில் டிஜழட்டல் 

தபயக் ஸகளண்டு யப டங்கின் தழனத்தம் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டது. 

 

3.2.4 யபடத்தழன் அவு 

னர் யபனறுக்கப்ட்ட ஹநப்ிங்கழன் அயக் கனத்தழல் ஸகளண்டு, 1:50000 IRS-P6, 

LISS-III தபவு 1:50000 அவுஹகளழல் ழ னன்ளடு / னன்ஸநளமழனப்ட்ட தத்தழற்கு 
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10 கழநீ சுற்வு ழப்பப்ன ஹநப்ிங் னன்டுத்தப்ட்டது. 10 கழநீ சுற்வுக்கள ழ 

னன்ளட்டு யககின் யிக்கனம், 10 கழநீ சுற்வுக்கள னள்ியியபங்கலம் 

ஸகளடுக்கப்ட்டுள். 

 

3.2.5 யிக்க தட்ம் 

ஸ்டளண்டர்ட் ஆன் ஸ்கழரீன் களட்சழ யிக்கம் டன ின்ற்ப்ட்டது. ஆய்வுப் 

குதழனின் ஆபம் யிபவு உவுப் ணினின் ஹளது, ல்ஹயறு ழப் னன்ளடு / 

ழப்பப்ன யகுப்னகள் SOI ழப்பப்ன யபடங்கலடன் யிக்கப்ட்ட. ழம், ஸதளி, 

அநப்ன, அவு, யடியம், யடியம், ழமல், இனப்ிடம் நற்றும் ஸதளடர்னடன 

அம்சங்கின் உனயக் கூறுகளல் உனயளக்கப்ட்ட இனற்ினல் ஸயிப்ளடுகள் FCC 

டத்ஸதளகுப் யிக்குயதற்குப் னன்டுத்தப்டுகழன். ட கூறுகின் அடிப்டனில் 

எவ்ஸயளன ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன யகுப்னகலக்கும்  ட யிக்க யிசகள் 

உனயளக்கப்ட்ட. 

 

ிப்பயரி 2016 FCC டங்கள் ( டிஜழட்டல் தபவு) ஆய்வுப் குதழனின் ஸதளடர்னடன ழ 

னன்ளட்டு யகுப்னகலக்கு யிக்கப்ட்டது. தழபனில் களட்சழ யிக்கம் நற்றும் 

ஹநற்ளர்யனிடப்ட்ட ட யகப்ளடு தட்ங்கள் ழ னன்ளட்டு யகப்ளட்டத் 

தனளரிக்கப் னன்டுத்தப்டுகழன். 

1. ஹடளஹள யபடங்கிழனந்து ஆய்வுப் குதழன (உத்ஹதச தத்தழல் இனந்து 10 

கழநீ சுற்வு) டிஜழட்டல் நனநளக்குதல் 

2. தற்ஹளதன ஆய்யில் IRS –P6 ஸசனற்கக்ஹகளள் டம் நற்றும் 58-K/2,3,6,7 இன் 

SOItopo தளள்கள் ERDAS இஹநஜழங் நற்றும் ARC-GIS ஸநன்ஸளனப் னன்டுத்தழ 

ஹதயனள யிக்க தட்ங்கப் னன்டுத்தழ யளங்கப்ட்டு 

யிக்கப்ட்டுள். 

3. ஸசனற்கக்ஹகளள் தபவு யிக்கம் நற்றும் யியள அகுகின் 

ஸயக்டபஹசரன் 

4. ஸசனற்கக்ஹகளள் டங்கப் னன்டுத்தழ ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன 

ஹநப்ிங்கழன் கஹனட்டில் இனந்து கழடக்கக்கூடின யமழகளட்டுதல்க 

ற்றுக்ஸகளள்யது (NRSA, 1989) 

5. க ஹசளத நற்றும் ழ உண்ந சரிளர்ப்ன 

6. இறுதழ ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன யபடத்தழன் கய 

ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன யகப்ளடு னென்று ழகில் ஸசய்னப்ட்டுள்து, அங்கு 

ழ -1 ன்து கட்டப்ட்ட ழம், யியசளன ழம், ளமள ழம், ஈப ழங்கள் 

நற்றும் ீர்ழகள் ஹளன் ழப்பப்னகின் பந்த யகப்ளடு ஆகும். இயற்த் 
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ஸதளடர்ந்து ழ –II கட்டப்ட்ட ழங்கள் கபங்கள்/கபங்கள் நற்றும் கழபளநங்களகப் 

ிரிக்கப்டுகழன். யியசளன ழம் யிழம், தரிசு ழம், ஹதளட்டம் ப் ல்ஹயறு 

யககளகப் ிரிக்கப்ட்டுள்து, அஹத சநனம் தரிசு ழங்கள், னதர் நண்டின ழம், னதர் 

இல்ளத ழம், சுபங்கம் நற்றும் ஸதளமழல்து தரிசு ழம் ப் ிரிக்கப்ட்டுள். 

ஈபழங்கள் உள்ளட்டு ஈபழங்கள், கடஹளப ஈபழங்கள் நற்றும் தீவுகள்  

யகப்டுத்தப்ட்டுள். ீர்ழகள் ஹநலும் ஆறு/ ஏட, களல்யளய், ஸதளட்டிகள் நற்றும் 

யிரிகுடள  யகப்டுத்தப்ட்டுள். தற்ஹளதன ஆய்வு ழ II யகப்ளடு 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள்து. SOI ஹடளஹள யபடம் இணப்ில் யமங்கப்டுகழது நற்றும் 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 கழநீ சுற்யில் ஸசனற்கக்ஹகளள் டங்கள் இணக்கப்ட்டுள் 

 

3.2.6 ன சரிளர்ப்ன 

தழபய யிமமக்கழ யிரிசல் இல் குழப்ிட்ட ழநள கஸனளப்ங்கள் / ட 

ஸயிப்ளடுக உனயளக்கும் ல்ஹயறு ஹநற்பப்ன அம்சங்கின் ஹசகரிப்ன, சரிளர்ப்ன 

நற்றும் தழவு ஆகழனய ன சரிளர்ப்ில் அடங்கும். ஆய்வுப் குதழனில், டங்கின் 

யிக்கத்தழன் ஹளது அடனளம் களணப்ட்ட சந்ஹதகத்தழற்கழடநள குதழகள் னனளக 

ட்டினழடப்ட்டு, தப சரிளர்ப்ிற்களக ஸதளடர்னடன SOI ழப்பப்ன யபடங்கலக்கு 

நளற்ப்டும். இய தயிப, அத்து ஸயவ்ஹயறு யகுப்னகலம் குந்தது 5 நளதழரிப் 

குதழகளல் னெடப்ட்டினக்கும் யகனில், அப்குதழனில் சநநளக யிழஹனளகழக்கப்டும் 

யகனில், யிக்கப்ட்ட ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன யகுப்னகச் சரிளர்க்க, SOI 

ழப்பப்ன யபடங்கக் ஸகளண்டு னணப் ளதகள் தழட்டநழடப்ட்ட. LU/LC 

யகுப்னகள் நற்றும் னிர் யர்ச்சழ ழ, ஸயிப்டும் நண், ழ யடியம், இனற்க 

நற்றும் ழச் சழதயின் யக ற்ழன ி துணத் தகயல்கள் அடங்கழன ழ உண்ந 

யியபங்கள் தழவு ஸசய்னப்ட்டு, ல்ஹயறு ழ னன்ளட்டு யகுப்னகள் 

டுக்கப்டுகழன், ழ னன்ளட்டு யபடம் இணப்ில் யமங்கப்ட்டுள்து. 

 

3.2.7 ழ னன்ளடு  யிக்கம் 

3.2.7.1 கட்டப்ட்ட ழம் 

இது யடீுகள், யணிக யளகம், ஹளக்குயபத்து, தகயல் ஸதளடர்ன இணப்னகள், 

னன்ளடுகள், ஹசயகள், யமழளட்டுத் தங்கள், ஸளலதுஹளக்கு குதழகள், ஸதளமழல்கள் 

ஹளன்யற்க் ஸகளண்ட நித குடினினப்னகின் குதழனளக யபனறுக்கப்டுகழது. 

கழபளநங்கள், கபங்கள் நற்றும் கபங்கள்  எனங்கழணக்க னடினேம். ழத்த 

உள்டக்கழன நிதளல் உனயளக்கப்ட்ட அத்து கட்டுநளங்கலம் இந்த யகனச் 

ஹசர்ந்தய. னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 கழநீ சுற்யில் 

கட்டநக்கப்ட்டய ின்யனநளறு. 
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டம் 3 3 தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 கழநீ சுற்யில் ழ னன்ளட்டு யகுப்னகள் 

 

3.2.7.8 தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 கழநீ சுற்யில் ஸயவ்ஹயறு ழ னன்ளட்டு 

யகுப்னகள் 

 

அட்டயண 3 3 னதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் ழ னன்ளட்டு ன 

 
t.vz; ிரிவுகள் பப்வு in 

Sq.m 

1 
ஸநளத்த னயினினல் குதழ 

424300 

2 
களடு 

23535 

3 
தரிசு ழம் னிரிடத்தக்க ழம் 

9863 

4 
யியசளனம் அல்ளத னன்ளட்டிற்கு ழம் 

137184 

5 
னிரிடக்கூடின கமழவு ழம் 

9669 

6 
ழபந்தப ஹநய்ச்சல் ழங்கள் நற்றும் ி ஹநய்ச்சல் 

ழங்கள் 

3471 
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7 
நற்ய யிதக்கப்ட்ட ழகபப் குதழனில் நபப் னிர்கள் 

நற்றும் ஹதளப்னகள் ஹசர்க்கப்டயில் 

19095 

8 
கபண்ட்ஃளஹளஸ் 

12246 

9 
நற் தரிசு ழங்கள் 

123398 

10 
ழகப குதழ 

127868 

11 
ஸநளத்தப் குதழ 

132355 

 

3.2.8 யியசளன ழம் 

யினதுகர் நளயட்டத்தழன் னதன்நத் ஸதளமழளக யியசளனம் உள்து. யினதுகர் 

நளயட்டத்தழல் ஆண்டு சபளசரி நமனவு 829.6 நழ.நீ. யினதுகர் நளயட்டத்தழன் னக்கழன 

னிர்கள் ஸல் நற்றும் ழக்கட. 9000 ஸலக்ஹடர் பப்யில் ஸல் சளகுடினேம், 

36000 ஸலக்ஹடரில் ழக்கடனேம் னிரிடப்டுகழது. இம்நளயட்டத்தழல் னிரிடப்டும் 

னக்கழன ஹதளட்டக்கப் னிர்கள் நள, ஸகளய்னள, ள, சப்ஹளட்டள நற்றும் யளம 

ஹளன் மப் னிர்கள், கத்தரி, ஸயண்ட, னசணி நற்றும் நபயள்ிக்கழமங்கு ஹளன் 

களய்கழகள், நழகளய், னி நற்றும் நஞ்சள் ஹளன் நசளளப் னிர்கள் நற்றும் னந்தழரி, 

ஹகளஹகள ஹளன் ஹதளட்டப் னிர்கள் நற்றும் டினைஹபளஸ் நற்றும் னக்கள். சளநந்தழ நற்றும் 

ஹபளஜள. 

 

3.3.1 யிிம்ன நற்றும் யடிகளல் 

தழட்ட தம் 64m சபளசரி கடல் நட்டத்தழற்கு மநல் களணப்டுகழன்து .. தழட்டப் குதழனின் 10 

கழ.நீ.க்குள் யடிகளல் அநப்ன ஸடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

3.3.2 னயினினல் 

னயினினல் ஆய்வு தழட்ட தத்தழல் இனந்து 5 கழநீ ஸதளயில் ஸசய்னப்டுகழது. னக்கழன 

அநப்னகளகும் 

 

• Denudational Origin- Pediment Pediplain Complex: pediment ல் உள் ழத்தடி 

ீர் ழ ஸளதுயளக நடிந்த கட்டநப்னகள், லும்ன னழவு அநப்னகள் நற்றும் 

யளினின் அயப் ஸளறுத்து நளறுடும். ஸடிஸநன்ட்கில் ழத்தடி ீர் 

தழர்ளர்ப்து மகலக்கு சளதளபணநளகக் கனதப்டுகழது. 
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நண் 

சழறுஸதளமழல்கலக்கு ஸனர் ஸற் யினதுகர், தழட்டப் குதழக்கு அனகழல் உள் நண் 

யநளதளக இல்ளததளல், யியசளனம் ஸசய்யதற்கு தகுதழனற்தளக உள்து. குத்தக 

குதழக்கு அனகழலுள் ழப்பப்ன தரிசு யண்ட ழங்கள் னிர் யர்ச்சழ நற்றும் 

தளயபங்கின் யர்ச்சழக்கு குயள யளய்ப் நட்டுஹந களட்டுகழது. யினதுகர் சழறு 

கிந யங்கள கழபளட் (ஸப்டிட்), ீ உஹளகம், சப, ஸசங்கல் நண், 

ஹநகங்கர், கிநண் ( நற்ய) நற்றும் நணல் டிவு ஹளன்யற்க் 

ஸகளண்டுள்து நற்றும் டிக சுண்ணளம்ன நளயட்டத்தழன் னக்கழன கிந யநளகும். 

யர்ச்சழ டயடிக்ககள் நற்றும் சழறு கிநங்கலக்கள சந்த ஹதய ஆகழனயற்ழன் 

யியளக, சழறு கிந சுபங்கம் இன்ழனநனளதது. அதுநட்டுநழன்ழ, குத்தகப் 

குதழனில் கபடுனபடள கல் நற்றும் சபகின் னயினினல் இனப்னக்கள் பளநளக 

உள், இது அனகழலுள் இடங்கில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ககில் 

இனந்து ஸதியளகழது. 

 

 

 

டம் 3 5 தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10கழநீ ஸதளயில் உள் னயினினல் 
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3.3.3 னயினினல்: 

யினதுகர் நளயட்டம் ஹநற்கழல் ஹநற்குத் ஸதளடர்ச்சழ நகளல் ( ரிட்ஜ் நற்றும் 

ள்த்தளக்கு யளகம்) ல்னளக உள்து. ள்த்தளக்கு ழபப்ன குதழ யளட்பளப் 

ஸதளகுதழனில் களணப்டுகழது. ஹநற்கழல் நப்ளங்கள ழப்பப்த் தயிப, 

நளயட்டத்தழன் ஸனம்குதழ கழமக்கு நற்றும் ஸதன்கழமக்கு ஹளக்கழ ஸநன்நனள 

சளய்வுடன் கூடின சநஸயி ழப்பப்க் ஸகளண்டுள்து. ஸசனற்கக்ஹகளள் டங்கின் 

யிக்கம் னெம் நளயட்டத்தழல் அடனளம் களணப்ட்ட னக்கழன னயினினல் அகுகள்; 

1. ஸயள்ச் சநஸயி, 2. சளடள, 3. ஸடிஸநன்ட், 4. ஆமநற் நற்றும் ஆமநள 

னதக்கப்ட்ட ஸடிஸநன்ட்ஸ் நற்றும் 6. கட்டநப்ன நகள். 

 

தழட்டத் தம் Denudational Original- Pediment Pediplain Complex இல் யிலகழது. 

 

3.3.4 ீர்யயினல் 

இந்த நளயட்டம் தண்துகள் நற்றும் ிவுகள் ஸகளண்ட அநப்னகளல் ( தட்டு-II) 

அடிக்ஹகளடிடப்ட்டுள்து. எனங்கழணக்கப்டளத நற்றும் அப-எனங்கழணந்த 

யடியங்கள் நற்றும் யளி, ிவுட்ட நற்றும் உடந்த டிக ளகள் 

நளயட்டத்தழல் னக்கழனநள ீர்ழ அநப்னகளக உள். 

நளயட்டத்தழல் உள் தண்து அநப்னகில் நணற்கற்கள் நற்றும் கிநண் ஆகழனய 

அண்நக்களம் னதல் துண நற்றும் னென்ளம் ழ யனது ( குயளட்டர்ரி) 

ஆகழனய அடங்கும். னக்கழனநளக நணல், கிநண் நற்றும் சபக உள்டக்கழன 

யண்டல் யடியங்கள் நளயட்டத்தழல் உள் னக்கழன யடிகளல் ளதகில் நட்டுஹந 

உள். யண்டல் நண்ணின் அதழகட்ச தடிநன் 35.0 நீ. அஹதசநனம் சபளசரி தடிநன் 

சுநளர் 25.0 நீ. ழத்தடி ீர் இந்த அநப்னகில் ஸயழத்தநள நற்றும் அப 

யபனறுக்கப்ட்ட ழநகின் கவழ் ற்டுகழது நற்றும் ஹதளண்டப்ட்ட கழணறுகள் 

நற்றும் யடிகட்டி னள்ிகள் னெம் உனயளக்கப்டுகழது. யண்டல், யப்ளர் நற்றும் 

குண்டளறு ஆற்றுப் டுகன எட்டி ல் ீர்ழ அநப் உனயளக்குகழது, இது 

கழபளநங்கலக்கு ீர் யமங்குயதற்கள னக்கழன ஆதளபங்கில் என்ளகும். 

 

னதன்ந ஹளஹபளசழட்டி இல்ளத டிக யடியங்கின் ீர் தளங்கும் ண்னகள், இபண்டளம் 

ழ தண்ணின ஹளஹபளசழட்டினின் யர்ச்சழனின் அயப் ஸளறுத்தது. இந்த 

ளகில் ழத்தடி ீரின் ழகழ்வு நற்றும் இனக்கம் ஸளதுயளக இத்தகன 

இடஸயிகில் நட்டுஹந இனக்கும். இந்த ீர்ழகள் இனற்கனில் நழகவும் 

ன்னகத்தன்ந ஸகளண்டய, ஸில் அய குறுகழன தூபத்தழற்குள்லம் கூட 

ழத்தளஜழ, அநப்ன நற்றும் கட்டநப்ன அம்சங்கில் உள் நளறுளடு களபணநளகும். 
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ழத்தடி ீர் ஸளதுயளக தட்ஸயப் ழனிலும், ஆமநள நட்டங்கில் ிவுட்ட நற்றும் 

உடந்த நண்டங்கில் அபகுனள சூழ்ழனிலும் ற்டுகழது. நளயட்டத்தழல் 

யளி நண்டத்தழன் தடிநன் 4 னதல் 15 நீ யபம்ில் உள்து. ஹதளண்டப்ட்ட கழணறுகின் 

ஆமம் 10 னதல் 15 m bgl யப இனந்தது. நளயட்டத்தழல் உள் ஸரின யிட்டம் ஸகளண்ட 

கழணறுகின் யிச்சல், டிகப் ளகின் தட்ஸயப் ழனத் தட்டுயதன் னெம் 40 

னதல் 110 ல்ிம் யப இனக்கும் நற்றும் என ளக்கு 2 னதல் 6 நணி ஹபம் யப 

ம்ிங்கத் தக்கயக்க னடினேம். டிக ளகில் ஹசளதழக்கப்ட்ட ஸரின யிட்டம் ஸகளண்ட 

கழணறுகின் குழப்ிட்ட தழன் 6.26 னதல் 183.8 lpm / m யப இனக்கும். யபதல். கழணறுகின் 

நகசூல் ண்னகள் ழப்பப்ன அநப்ன, ளனினல் நற்றும் யளினின் தன்நனப் 

ஸளறுத்து கணிசநளக நளறுடும். 

 

40 னதல் 70 நீ ஆமம் யப ஹதளண்டப்ட்ட ஆழ்குமளய் கழணறுகின் நகசூல் ல்ஹயறு 

அபசு ழறுயங்களல் னக்கழனநளக உள்ளட்டு ஹளக்கங்கலக்களக 10 னதல் 250 ல்ிம் 

யப இனந்தது. நத்தழன ழத்தடி ீர் யளரினத்தழன் ழத்தடி ீர் ஆய்வுத் தழட்டத்தழன் 

ஹளது ஸயற்ழகபநள ஆழ்துக் கழணறுகின் நகசூல் 5.76 னதல் 17.56 நீ யப 

நளறுடும் நற்றும் 200 நீ ிஜழல் ஆமம் யப ஹதளண்டப்ட்டது. 

 

நளயட்டத்தழல் ீர்நட்டத்தழற்கள ஆமம் னயநமக்கு னந்தன களத்தழல் (ஹந 2006) 

0.67 னதல் 12.12 நீ ிஜழல் யப நளறுடுகழது நற்றும் னயநமக்குப் ிந்தன 

களத்தழல் (ஜயரி 2007) 0.49 னதல் 8.78 நீ ிஜழல் யப நளறுடுகழது. னயகள 

ற் இக்கம் ீர் நட்டத்தழல் 0.35 னதல் 2.8 நீ யப உனர்கழது. னயநமக்கு 

னந்தன களத்தழல் (ஹந 2006) ஹசளஸநட்ரிக் ஸலட் 3.49 னதல் 1 6.23 நீ ிஜழல் 

நற்றும் னயநமக்குப் ிந்தன களத்தழல் ( ஜயரி 2007) 1.29 நற்றும் 8.06 நீ 

ிஜழல் யப நளறுடுகழது. 

 

ழத்தடி ீர் நட்டத்தழன் ஆமம் நற்றும் ழத்தடி ீர் யளய்ப்னகள் 

தழட்டப் குதழனின் .5 கழநீ சுற்வுக்குள் ழத்தடி ீர் யளய்ப்னகள் (ஆதளபம்: னயன்) > 

80நீ ஆழ்து கழணறு - 30 னதல் 50 ல்ிம் நகசூல் 
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 டம் 3 6 தழட்டப் குதழனிழனந்து 5 கழநீ சுற்யில் ழத்தடி ீர் யளய்ப்னகள் 

 

3.3.5 ழத்தடி ீர் தப கண்களணிப்ன 

ழத்தடி ீர் தப கண்களணிப்ன ின்யனம் இடங்கில் ஸசய்னப்டுகழது நற்றும் உடல், 

இபசளன நற்றும் உனிரினல் அவுனக்கலக்கு குப்ளய்வு ஸசய்னப்டும். 

 

அட்டயண 3 4 ழத்தடி ீர் தப குப்ளய்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக்கள்: ழத்தடி ீர் தப குப்ளய்வு 

கண்களணிப்ன களம் நளர்ச் னதல் ஹந யப  2022 
யடியநப்ன யிதழகள் 

 

ஆய்வுப் குதழனில் உள் சுற்றுச்சூமல் அநப்னகின் 

அடிப்டனில் 

கண்களணிப்ன இடங்கள் 

 சுத்தநள தழட்ட தம் - GW 1 

னைர்– ஜழ.டிள்னை 2 
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சுண்டஹகளட்ட– ஜழகளயளட் 3 

ஸகளங்கணளக்குழச்சழ- ஜழ.டிள்னை 4 

ஹயப்ிஹசரி– GW5 

பசழம்ட்டி – ஜழ.டிள்னை.6 

ன 

 

IS 3025 குதழ I இன் டி 5 ழட்டர் னதழன ஹகன்கில் தண்ணரீ் 

நளதழரிகள் ஹசகரிக்கப்ட்டு ஸ்ளக்றழல் உள் ஆய்யகத்தழற்கு 

ஸகளண்டு ஸசல்ப்ட்ட.  

கண்களணிப்ின் fhy 
msT 

என னயத்தழல் எனன 

 

3.3.5.1 நளதழரி ஸசனல்ன 

ழத்தடி ீரின் தபம் IS: 10500: 1991 ( தழனத்த ண் -3 ஜஷ 2010 உடன் 1993 

நறுஉறுதழப்டுத்தப்ட்டது) உடன் எப்ிடப்ட்டது. னலநனள இனற்ினல்-ஹயதழனினல் 

நற்றும் ளக்டீரினளயினல் ஹசளதகலக்களக னஹன 5- ழட்டர் ிளஸ்டிக் ஸஜர்ரி 

ஹகில் ந்து நளதழரி இடங்கிழனந்து ீர் நளதழரிகள் நற்றும் 250 நழல்ழ கழனநழ ீக்கம் 

ஸசய்னப்ட்ட சுத்தநள கண்ணளடி/ஸட் ளட்டிழல் இனந்து கழபளப் நளதழரினளக 

ஹசகரிக்கப்ட்டது. IS: 3025 ( தழனத்தப்ட்ட குதழ) நற்றும் ீர் நற்றும் கமழவுீப ஆய்வு 

ஸசய்யதற்கள ழனள னனின் டி / னனின்டி நளதழரிகள் குப்ளய்வு 

ஸசய்னப்ட்ட. 21ஆம் ஹததழ, APHA ஆல் கூட்டளக ஸயினிடப்ட்டது. 

 

ழத்தடி ீர் தப கண்களணிப்ன 

ழத்தடி ீர் தப கண்களணிப்ன ின்யனம் இடங்கில் ஸசய்னப்டுகழது நற்றும் 

இனற்ினல், இபசளன நற்றும் உனிரினல் அவுனக்கலக்கு குப்ளய்வு ஸசய்னப்டும். 

 

அட்டயண 3 5: ழனள டன 

ய. ண். அவுனக்கள் 
ஹசளத ன 

1 pH (at 25°C) IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 

2 Electrical Conductivity IS:3025(P -14) 2013 

3 Colour IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 

4 Turbidity IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 

5 Total Dissolved Solids APHA 22
nd

 Edn.2012-2540-C 

6 Total Suspended Solids IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22
nd

 Edn.2012-2340-C 

8 Calcium as Ca APHA 22
nd

 Edn2012.3500 Ca-B 

9 Magnesium as Mg APHA 22
nd

 Edn.2012-3500 Mg-B 

10 Chloride as Cl IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 
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11 Sulphate as SO4 APHA 22
nd

 Edn.2012-4500 SO4
-
-E 

12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22
nd

 Edn.2012-2320-B 

13 Iron as Fe IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 Silica as SiO2 IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 Fluoride as F APHA 22
nd

 Edn.2012-4500-F-D 

16 Nitrate as NO3 IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 Sodium as Na IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 Potassium as K IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 Coliform IS:1622:1981:RA:2014 

20 E.coli IS:1622:1981:RA:2014 

 

அட்டயண 3 6 ழத்தடி ீர் நளதழரி னடிவுகள் 

 

 

ய. 

ண். 
அவுனக்கள் 

அகு
கள்  

 தழட்ட 

தம் 
GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 GW 6 

1 pH (at 25°C) - 7.98 7.86 7.97 7.82 7.92 7.85 

2 

Electrical 

Conductivity @ 

25˚C 

µS/cm 1341 1286 1003 1286 1021 1256 

3 Colour 
Hazen 

Unit 
3 1 2 2 2 3 

4 Turbidity NTU 
BQL(LOQ:

1) 

BQL(LOQ:

1) 

BQL(LOQ:

1) 
1.1 

BQL(LOQ:

1) 

BQL(LOQ:

1) 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 778 746 582 746 592 728 

6 
Total Suspended 

Solids 
mg/L 

BQL(LOQ:

2) 

BQL(LOQ:

2) 

BQL(LOQ:

2) 

BQL(LOQ:

2) 

BQL(LOQ:

2) 

BQL(LOQ:

2) 

7 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/L 396 385 277 384 293 375 

8 Calcium as Ca mg/L 67 65 59 71 56 59 

9 
Magnesium as 

Mg 
mg/L 36 35 23 34 22 29 

10 Chloride as Cl mg/L 149 143 112 145 115 141 

11 Sulphate as SO4 mg/L 79 71 56 73 58 70 
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12 
Total Alkalinity as 

CaCO3 
mg/L 172 167 170 163 175 152 

13 Iron as Fe mg/L 
BQL(LO

Q:0.1) 

BQL(LO

Q:0.1) 

BQL(LO

Q:0.1) 

BQL(LO

Q:0.1) 

BQL(LO

Q:0.1) 

BQL(LO

Q:0.1) 

14 Fluoride as F mg/L 0.71 0.77 0.82 0.56 0.57 1.11 

15 Nitrate as NO3 mg/L 23.3 22 16.1 21.9 18.1 20 

16 Potassium as K mg/L 10 8 7 10 6 11 

17 Sodium as Na mg/L 112 108 96 106 88 106 

18 Ecoli 
mpn/1

00 ml 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 

19 Coliform 
mpn/1

00 ml 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 

 

3.3.6 னடிவுகின் யிக்கம்: 

3.3.6.1 ீரின் இனற்ினல் அவுனக்கள்: 

ீரின் அடிப்ட இனற்ினல் அவுனக்கள் அடங்கும் 

 

ழம்: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன ( உண்ந/ஸயிப்டனள ழம்): 10 ஹலசல் 

னைிட். 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 5 ஹலசல் 

அகுகள் நற்றும் 15 ஹலசல் அகுகள். தழட்ட தத்தழல் உள் நதழப்ன, IS 10500: 2012 

(இங்கழனந்து "தபழகள்"  குழப்ிடப்டுகழது) ரிந்துபத்த ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின 

யபம்னகப் ஹளஹய உள்து. 

 

யளச நற்றும் சுய: 

தண்ணரீ் நணநற்து. தண்ணரீில் களல்சழனம் நற்றும் ஸநக்சீழனம் இனப்தளல், 

தண்ணரீில் கடித்தன்ந இனப்தளல், தண்ணரீின் சுய சற்று உப்னத்தன்ந 

ஸகளண்டது. தபழகின்டி, யளச நற்றும் சுய இணக்கநளக உள்து.. 

 

pH: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 7.98 
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ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: 6.5-8.5. pH நதழப்ன ன்து 

அநழ அடிப்ட சநழனின் அயடீு ஆகும். தழட்ட தத்தழல் உள் pH இன் நதழப்ன, 

ீர் இனற்கனில் சற்று டுழனளது ன்த ஸதியளகக் குழக்கழது. 

 

ஸகளந்திப்ன: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: BQL (LOQ: 1) 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 1 NTU & 5 NTU. 

ஸகளந்திப்ின் நதழப்ன ஸளதுயளக ட்ஹடளிளங்க்டன் நற்றும் ி டிவுகள் 

இனப்தக் குழக்கழது. தழட்டத் தத்தழல் உள் நதழப்ன, ீர் குந்த ஸகளந்திப்ளக 

இனப்தனேம், ீரின் ஸகளந்திப்னக்கு சழகழச்ச அிக்க ந்த சழகழச்சனேம் ஹதயனில் 

ன்தனேம் குழக்கழது. 

 

ஸநளத்த கபந்த தழடப்ஸளனள்கள்: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 778 mg/L. 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 500 mg/L நற்றும் 

2000 mg/L. 

டிடிஸ் ன்து தண்ணரீில் இனக்கும் கிந உப்னகள் நற்றும் சழழன அயிள கரிநப் 

ஸளனட்கின் இனப்ன ஆகும். இது னக்கழனநளக ஹநல்நண்ணில் உள் ஹகரன்கள் 

நற்றும் அனிகள் தண்ணபீளல் டுத்துச் ஸசல்ப்டுயதளல், ஹநற்பப்ன ஏட்டத்தழன் 

யியளக ற்டுகழது. தழட்ட தத்தழல் உள் நதழப்ன ீர் குந்த ஸகளந்திப் 

குழக்கழது. 

 

3.3.6.2 ீரின் இபசளன அவுனக்கள்: 

குடிீரின் இபசளன அவுனக்கள் ின்யனநளறு: 

களல்சழனம்: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 67mg/L. 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 75mg/L நற்றும் 

200 mg/L. 

களல்சழனம் அத்தழனளயசழன நக்ஹபளழனைட்ரினண்ட் ஆகும். களல்சழனத்தழன் நதழப்ன 

ரிந்துபக்கப்ட்ட அனுநதழக்கப்ட்ட தபங்கலக்குள் உள்து.  

ஸயிநம்: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 36 mg/L. 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 30 mg/L நற்றும் 

100 mg/L. 
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தழட்ட தத்தழல் உள் ஸநக்சீழனத்தழன் நதழப்ன ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின யபம் யிட 

அதழகநளகவும், அனுநதழக்கப்ட்ட யபம் யிட குயளகவும் உள்து.  

 

குஹளபடு 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 149 mg/L. 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 250 mg/L நற்றும் 

1000 mg/L. 

தழட்ட தத்தழல் குஹளபடு அவு ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட 

யபம்ிற்குள் உள்து.  

 

CaCO3 ஆக ஸநளத்த களபத்தன்ந: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 172 mg/L. 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 200 mg/L  நற்றும் 

600 mg/L. 

ஸநளத்த களபத்தன்ந ன்து களர்ஹட்டுகள், களர்ஹட்டுகள் நற்றும் 

லட்பளக்சடுக உள்டக்கழன ீரில் கபந்துள் அத்து களபப் ஸளனட்கின் 

ஸசழயின் அயடீு ஆகும்.  

 

கடித்தன்ந: 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: 396mg/L. 

ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகள்: னஹன 200 mg/L நற்றும் 

600 mg/L. 

தழட்ட தத்தழல் கடித்தன்நனின் நதழப்ன ற்றுக்ஸகளள்க்கூடின யபம் யிட 

அதழகநளக உள்து ஆளல் அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்ிற்குள் உள்து.  

 

3.3.6.3 ீரின் உனிரினல் அவுனக்கள்: 

ீரின் உனிரினல் அவுனக்கள் ஈ-ஹகளழ நற்றும் ஹகளழஃளர்ம் ஆகழனய அடங்கும் 

தழட்ட தத்தழல் களணப்ட்ட நதழப்ன: <2 mpn/100ml – e-coli நற்றும் <2 mpn/100ml – 

Coliforms 

குடிீர் தபழ IS 10500:2012 இன் டி ந்த 100 நழல்ழ நளதழரினிலும் E-coli நற்றும் 

coliform கண்டழனப்டக்கூடளது. 

 

ஈ-ஹகளழ ந ஹகளழஃளர்ம் ளக்டீரினளக்கில் என்ளகும்.  
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3.3.7 ஹநற்பப்ன ீர் குப்ளய்வு 

ஸரின கண்நளய் நற்றும் தளநபக்குத்தழல் இனந்து ஹநற்பப்ன ீர் நளதழரிகள் 

டுக்கப்ட்ட. னடிவுகள் கவஹம ஸதளகுக்கப்ட்டுள். 

                 

      அட்டயண 3 7ஹநற்பப்ன ீர் நளதழரி னடிவுகள் 

 

ய. 

ண். 
அவுனக்கள் 

அகுகள் 

SW 1 

SW 2 

1 pH (at 25°C) - 7.68 7.71 

2 Electrical Conductivity @ 25˚C µS/cm 700 640 

3 Colour Hazen Unit 5 5 

4 Turbidity NTU 1 1 

5 Total Dissolved Solids mg/L 440 410 

6 Total Hardness as CaCO3 mg/L 190 180 

7 Calcium as Ca mg/L 36 40 

8 Magnesium as Mg mg/L 24 19 

9 Chloride as Cl mg/L 102 98 

10 Sulphate as SO4 mg/L 44 41 

11 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 101 90 

12 Iron as Fe mg/L BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) 

13 Fluoride as F mg/L 0.16 0.21 

14 Nitrate as NO3 mg/L 1.1 2.5 

15 Potassium as K mg/L 1.1 1.5 

16 Sodium as Na mg/L 48 43 

17 Biochemical oxygen Demand @ 27˚C mg/L BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 

18 Chemical Oxygen Demand mg/L 8 10 

19 Dissolved Oxygen mg/L 4.7 5.1 

20 Ecoil mg/L <2 <2 

21 Coliform mg/L <2 <2 
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கணிப்ன:  ஹநற்பப்ன ீரின் தபநளது நத்தழன நளசுக் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் ீர் தப 

அவுஹகளல்கலடன் A, B, C, D  & E யக ீனடன் எப்ிடப்டுகழது. ஹசளத னடியில், 

இபண்டு தண்ணனீம் A யகுப்னக்கு ஸளனந்தயில் ன்து கண்டழனப்ட்டது ( யமக்கநள 

சுத்தழகரிப்ன இல்ளநல் ஆளல் கழனநழ ீக்கம் ஸசய்த ிகு குடிீர் ஆதளபம்). ஆளல், யகுப்ன B 

தண்ணனீக்குக் களட்டப்டும் ஹதயகப் னர்த்தழ ஸசய்யதளல் அய ஸயிப்னக் 

குினலுக்குப் னன்டுத்தப்டளம் 

. 

3.3.8 களழ நற்றும் யளினினல்: 

ந்தஸயளன யர்ச்சழத் தழட்டத்தனேம் ஸசனல்டுத்துயதழல் என இடத்தழன் தட்ஸயப் 

ழனேம் யளினேம் னக்கழனப் ங்கு யகழக்கும். யளினினல் ன்து உள்லர் 

களற்ழன் தபத்தப் னரிந்துஸகளள்யதற்கள தழவுஹகளளகும், ஸில் யளி நற்றும் 

யிநண்ட சழதல் ஆகழனயற்றுக்கு இடஹன களற் உள்டக்கழன பந்த ஸளனில் 

என அத்தழனளயசழன ஸதளடர்ன உள்து. 

 

ஆண்ட ளன்கு னயங்களகப் ிரிக்களம்: 

குிர்களம்: டிசம்ர் னதல் ிப்பயரி யப 

னயநமக்கு னந்தன களம்: நளர்ச் னதல் ஹந யப 

நமக்களம்: ஜஷன் னதல் ஸசப்டம்ர் யப 

னயநமக்கு ிந்தன களம்: அக்ஹடளர் னதல் யம்ர் யப 

 

i) களழ 

நளழத்தழன் நற் குதழகப் ஹளஹய, யினதுகரிலும் ப்பல் நற்றும் ஜஷன் 

நளதங்கில் ஸயப்நள யளி ழவுகழது நற்றும் டிசம்ர் நற்றும் ஜயரி 

நளதங்கில் எப்டீ்டயில் குிர்ச்சழனளக இனக்கும். ஸதன்ஹநற்கு னயநம, ஜஷன் 

நளதம் ஸதளடங்கழ ஆகஸ்ட் யப ீடிக்கும், சழழன நமன தனகழது. அக்ஹடளர், 

யம்ர் நற்றும் டிசம்ர் நளதங்கில் யடகழமக்கு னயநமனின் ஹளது அதழக நம 

ஸய்னேம். 

 

ii) ஸயப்ழ 

சபளசரி தழசரி ஸயப்ழ அதழகட்சம் 38.5 °C (101.3 °F) னதல் குந்தட்சம் 30 °C 

(86 °F) யப இனக்கும். 
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iii) நமப்ஸளமழவு: 

கடந்த ஆண்டுகின் யபளற்று நமப்ஸளமழவு தபவுகள் ஹசகரிக்கப்டுகழன். யம்ர், 

2015 இல் 1061.3 நழநீ நமனேடன் அதழகட்ச நமப்ஸளமழவு களணப்டுகழது. 

 

யினதுகர் நளயட்டம்-இனல்ள நமப்ஸளமழவு(2008-2017) 

நழநீ இல் அகு. 

Year 

ஜயரிFeb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F R/F 

2014 6.1 0 0.4 3.5 183.5 32.5 16 105 73.7 213.3 85 25.2 

2015 11.9 0 17.9 158.7 137 44.2 21.9 69.6 128.1 79.2 274.9 59.1 

2016 0 0 0.3 15.8 54.1 10.1 99.2 42.2 60.2 162.4 9.5 56.3 

2017 32.7 0.5 88 12.8 76.5 39.7 34.9 156.5 176.3 167.3 50.3 68.9 

2018 1.3 5.2 6.9 41.5 127.1 11.4 55.7 49 157.7 160.3 111 7.1 

 

ஆதளபம்: IMD, GoI 

அயினல் தபவு 

யளி தபவு - ஸயப்ழ, நமப்ஸளமழவு, களற்ழன் ஹயகம், களற்ழன் தழச 

ஆகழனய தத்தழல் அநப்தன் னெம் AWS னெம் தழவு ஸசய்னப்டுகழன். 

 

vi) களற்று தழச யபடம் 

களற்று தழச ன்து என குழப்ிட்ட களப்குதழனில் என குழப்ிட்ட இடத்தழல் களற்ழன் 

தழசனின் பயக் களண்ிக்க யடியநக்கப்ட்ட யபடங்கின் யகுப்க் 

குழக்கழது. களற்று ஹபளஜளக்கள் என ின யபக சதழத்தழட்டத்தழல் அதழக 

அயிள தபய னன்யப்தளல் னனுள்தளக இனக்கும். 

களற்ழன் ஹயகம் நற்றும் களற்ழன் தழச தபவு டுக்கப்ட்டு, களற்று தழச நளர்ச்  னதல் 

ஹந 2022 யப தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 
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3.3.9 நளதழரி இடங்கின் ஹதர்வு: 

களற்ழன் தழச நற்றும் களற்ழன் ஹயகத்தழன் அடிப்டனில் தழட்டத் தத்துடன் ளன்கு 

கண்களணிப்ன இடங்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டுகழன். அத்து கண்களணிப்ன இடங்கலம் 

களற்ழன் தழசனில் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டுள். 

 

 

 டம் 3 7 யிண்ட்ஹபளஸ் 

 

3.4.1 சுற்றுப்ன களற்ழன் தபம்:                                        

னடிவுகள் & கந்துபனளடல் 

தழட்டத் தத்தழலும் நற் ளன்கு இடங்கிலும் கண்களணிக்கப்ட்ட சுற்றுப்ன களற்ழன் 

தபத்தழன் ஹசளத னடிவுகள் கவஹம சுனக்கப்ட்டுள். 

 

 

 

 



 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக்கள்: சுற்றுப்ன களற்று 

கண்களணிப்ன 

களம் 

நளர்ச் னதல் ஹந யப  2022 

யடியநப்ன 

யிதழகள் 

 

களபணிகின் அடிப்டனில் கண்களணிப்ன ழனங்கள் 

ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டுகழன் 

ழப்பப்ன/ழப்பப்ன, ஹநஹளங்கழன களற்ழன் தழச (நளர்ச் னதல் ஹந 

2022 யப) ஹளன் ழவும் யளி ழநகள், களற்று நளதழரி 

ழனங்கத் ஹதர்ந்ஸதடுப்தழல் னக்கழன ங்கு யகழக்கழன். இந்த 
அவுஹகளல்கின் அடிப்டனில், கவஹம களட்டப்ட்டுள்டி குதழனில் 

5 களற்று நளதழரி ழனம் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டது. 

கண்களணிப்ன 
இடங்கள் 

 

இனப்ிடம் & குழனடீு  தூபம் (கழநீ) தழச 

தழட்டத் தம் -AAQ 1 
0 - 

னைர்– AAQ 2 
4.87 NE 

சுண்டஹகளட்ட – AAQ 3 
1.1 SW 

ஸகளங்கணளக்குழச்சழ –  AAQ 4 
2.56 NW 

ஹயப்ிஹசரி – AAQ 5 
2.32 ENE 

பசழம்ட்டி –  AAQ 6 
3.54 SE 

 

மும சுயளசழக்கக்கூடின துகள்கள் (PM10) - கழபளயிஸநட்ரிக் (IS 5182: குதழ 23:2006) 

துகள்கள் PM2.5 - கழபளயிஸநட்ரிக் (தண்ணின துகள்கள்) 

சல்ர் ட ஆக்சடு - கஹளரிஸநட்ரிக் (ஹநற்கு & ஸகய்க் ன) (IS 

5182: குதழ 02: 2001) 
ட்பஜன் ட ஆக்சடு - கஹளரிஸநட்ரிக் (நளற்ழனநக்கப்ட்ட 

ஹஜக்கப் & ஹலளச்சழசர் ன) (IS 5182: குதழ 06:2006) 

கண்களணிப்ின்  

fhy msT 

என யளபத்தழல் 2 ளட்கள், என நளதத்தழல் 4 யளபங்கள் என னயத்தழல் 3 

நளதங்கள். 
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அட்டயண 3 9 சுற்றுப்ன களற்ழன் தபம் 

 

 

3.4.2 சுற்றுப்ன களற்ழன் தபத்தழன் யிக்கம்: 

தளக்கத்த நதழப்ிடுயதற்கு, AAQ தழட்ட தம் நற்றும் ளன்கு இடங்கில் 

கண்களணிக்கப்ட்டது. 

கயிப்ன: 

PM10 (60(µg/m3), PM 2.5(29 (µg/m3), SOx 15 (µg/m3) ,NOx (24 (µg/m3) இன் அதழகட்ச 

நதழப்ன ஸயவ்ஹயறு இடங்கில் களணப்டுகழது. 

 

கணிப்ன: 

PM10, PM2.5, NOx க்கள கண்களணிப்ன னடிவுகள் னத்துடனளன்ட்டி கழபளநத்தழல் 

அதழகநளக இனப்து கண்டழனப்ட்டது, இது ஸதளமழல், கல்லூரி ஹளன் யணிக யர்ச்சழ 

இல்ளத சழழன கழபளநப்ன நக்கள் அடர்த்தழனளக உள்து. உனர் நதழப்னகலக்கு எஹப 
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AAQ 1 Project Site 43 57 47 56 15 21 17 21 5 8 6 8 11 19 14 19 

AAQ 2 Panaiyu

r 

50 69 58 69 16 22 19 22 5 7 5 7 10 17 13 17 

AAQ 3 Sundak

ottai 

44 56 50 56 15 18 16 18 4 7 5 7 9 16 14 16 

AAQ 4 Kongana

kurichi 

42 52 47 52 15 21 18 21 5 7 6 7 10 16 13 16 

AAQ 5 Veppilais

eri 

42 54 47 53 15 21 19 21 4 10 6 10 8 18 13 17 

AAQ 6 Erasinam

patti 

43 59 49 57 17 22 19 22 5 9 7 9 13 24 17 23 

NAAQ 

Standards - 

Residential Area 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 
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களபணினளக உள்து. யளக இனக்கம். யளக இனக்கம் இல்ளத ழனில், PM10, 

PM2.5, NOx ஆகழனயற்ழன் நதழப்னகள் குயளக இனப்து கண்டழனப்ட்டது. 

 

 

டம் 3 8 ஆய்வுப் குதழனில் PM10 (µg/m3) ஸசழவு 

 

 

 

டம் 3 9 ஆய்வுப் குதழனில் PM2.5 (µg/m3) ஸசழவு 
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டம் 3 10 ஆய்வுப் குதழனில் SOx (µg/m3) ஸசழவு 

 

 

டம் 3 11 ஆய்வுப் குதழனில் NOx (µg/m3) ஸசழவு 

3.5 இபச்சல் சூமல்: 

அட்டயண 3.10 இபச்சல் குப்ளய்வு 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக்கள்: சத்தம் குப்ளய்வு 

கண்களணிப்ன களம் நளர்ச் னதல் ஹந யப  2022 

யடியநப்ன யிதழகள் குதழனின் உணர்தழன் அடிப்டனில் 

கண்களணிப்ன இடங்கள் 

 தழட்டத் தம் – N1, 

னைர்– N2, 
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சுண்டஹகளட்ட– N3, 

ஸகளங்கணளக்குழச்சழ– N4 

ஹயப்ிஹசரி-N5 

பசழம்ட்டி – N6 

ன 

 

கல் நற்றும் இபவு ஹபங்கில் இபச்சல் அவு நீட்டபப் 

னன்டுத்தழ ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ட இடங்கில் எழ அவு 

அயடீுகள் டுக்கப்ட்ட. இபச்சல் ழ அயடீுகள் 

நணிஹப இடஸயினில் 24 நணிஹபம் ஸதளடர்ந்து 

டுக்கப்ட்ட 

கண்களணிப்ின் fhy 

msT 

5 இடங்கில் இனந்து எழ நளதழரிகள் ஹசகரிக்கப்ட்ட - 

என னயத்தழற்கு எனன 

 

தழட்டத் தம் உட்ட ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ட 6 இடங்கில் சுற்றுப்ன இபச்சல் ழகள் 

கண்களணிக்கப்டுகழன் நற்றும் கண்களணிப்ன னடிவுகள் கவஹம ஸதளகுக்கப்ட்டுள் 

 

3.5.1 ளள் இபச்சல் அவு (Leq ளள்) 

 

அட்டயண 3 11 ளள் இபச்சல் ழ (Leq ளள்) 

இடம் 

Leq day in dB(A) 

அதழகட்சம் குந்தட்சம் சபளசரி 

தழட்டத் தம்  
53 47 50 

னைர் 
56 48 52 

சுண்டஹகளட்ட 
57 51 54 

ஸகளங்கணளக்குழச்சழ 
55 49 52 

ஹயப்ிஹசரி 
51 44 48 

பசழம்ட்டி  55 40 48 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

 

3.5.2 இபவு இபச்சல் ழ (Leq Night) 

 

அட்டயண 3 12 இபவு இபச்சல் ழ (Leq Night) 

 

இடம் 
Leq day in dB(A) 

அதழகட்சம் குந்தட்சம் சபளசரி 

தழட்டத் தம்  
40 36 38 

னைர் 
44 36 40 

சுண்டஹகளட்ட 
42 40 41 

ஸகளங்கணளக்குழச்சழ 
43 32 37 

ஹயப்ிஹசரி 
43 36 39 

பசழம்ட்டி  40 33 36 

 

 

fz;lwpag;gl;lit: 

சுண்டஹகளட்டனில் அதழகட்சநளக கல் இபச்சல் நற்றும் இபவு ஹப இபச்சல் 

னஹன 57 dB(A) நற்றும் 48 dB(A) களணப்ட்டது. குந்தட்ச கல் இபச்சல் 

நற்றும் இபவு இபச்சல் னஹன 38 dB(A) நற்றும் 34dB(A) ஆகும், இது தழட்டத்தம் 

&பசழம்ட்டினில் களணப்ட்டது. 

கயிக்கப்ட்ட நதழப்னகள் அத்தும் CPCB ஆல் ரிந்துபக்கப்ட்ட தபங்கலக்குள் 

உள். 

 

3.5 நண் சூமல் 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 கழநீ சுற்வுக்கு நண் சூமல் ஆய்வு ஸசய்னப்டுகழது. 10 கழநீ 

சுற்வு டம், நண் ந்த யிதநள அரிப்ளலும் ளதழக்கப்டயில் ன்தக் 

களட்டுகழது. 
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டம் 3 12 தழட்ட தத்தழன் 5 கழநீ சுற்யில் நண் அரிப்ன ன 

 

3.6.1 அடிப்ட தபவு: 

நண்ணின் தபம் குழத்த தற்ஹளதன ஆய்வு, னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் 

ஸசனல்ளட்டுக் கட்டத்தழன் களபணநளக, அதழகரிக்கும் ஸசழவுகள் ஹதனும் இனந்தளல் 

தழர்களத்தழல் கண்டழன உதவும் அடிப்ட ண்னக ழறுவுகழது. நளதழரி இடங்கள் 

ின்யனம் ஹளக்கங்கலடன் அடனளம் களணப்ட்டுள்: 

 னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் தளக்கத்த நண் ண்னகள் நற்றும் 

 யியசளன உற்த்தழத்தழன் ளர்யனில் நழக னக்கழனநளக நண்ணின் நீதள 

தளக்கத்த தீர்நளித்தல். 
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அட்டயண 3 13 நண் தப குப்ளய்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக்கள்: நண் தப குப்ளய்வு 

கண்களணிப்ன களம் நளர்ச் னதல் ஹந யப  2022 

யடியநப்ன யிதழகள் குதழனின் உணர்தழன் அடிப்டனில் 

கண்களணிப்ன இடங்கள் 

 தழட்டத் தம் – SQ 1, 

னைர்- SQ 2, 

சுண்டஹகளட்ட – SQ 3, 

ஸகளங்கணளக்குழச்சழ – SQ 4 

ஹயப்ிஹசரி – SQ 5 

பசழம்ட்டி – SQ 6 

ன 

 

நளதழரி ஆஜர்கள் நற்றும் யனல் தழன் கனயினப் 

னன்டுத்தழ கய நண் நளதழரிகள் 

கண்களணிப்ின் fhy msT என னயத்தழற்கு எனன 5 இடங்கில் 

நண் நளதழரிகள் ஹசகரிக்கப்ட்ட 

 

ஆய்வுப் குதழனின் நண்ணின் தபத்த நதழப்ிடுயதற்கு, 6 கண்களணிப்ன ழனங்கள் 

ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டு னடிவுகள் கவஹம ஸதளகுக்கப்ட்டுள். 

 

அட்டயண 3 14 நண் தப குப்ளய்வு 

 

அவுனக்கள் அகு 
SQ 1 SQ 2 SQ 3 SQ 4 SQ5 SQ 6 

pH (at 25°C) - 8.19 7.59 7.76 8.01 8.48 8.26 

Specific 

Electrical 

Conductivity 

mS/cm 0.115 0.165 0.084 0.056 0.215 0.171 

Bulk Density m.eq/100 1.19 1.4 1.28 1.41 1.22 1.26 

Calcium as Ca m.eq/100 16.6 15.2 18.3 10.6 16 17.1 

Sodium as Na m.eq/100 1.98 2.36 1.14 1.03 2.78 2.42 
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Potassium as K Kg/ha 233 206 342 274 258 306 

Organic matter % 1.36 1.14 1.41 0.84 0.91 1.09 

Magnesium as 

Mg 
m.eq/100 3.84 5.27 4.96 3.21 3.74 5.05 

Total Nitrogen 

Kg/ha 

 

374 282 456 260 371 305 

Available 

Phosphorous 
Kg/ha 24.8 41.1 32.8 22.6 38.2 49.2 

Sand % 27.6 31.5 28.3 44.8 24.6 29.4 

Clay % 57.2 50.2 62.5 25.1 66.5 53.7 

Silt % 15.2 18.3 9.2 30.1 8.9 16.9 

Texture 

classification 
% Clay Clay Clay Loam Clay Clay 

 

3.6.1.1 இனற்ினல் ண்னகள்: 

யமக்கநள சளகுடி னகள் நண்ணின் ஸநளத்த அடர்த்தழன அதழகரிக்கழன், 

இதளல் சுனக்கத்த தூண்டுகழது. இதன் யியளக ீர் ஊடுனயல் யிகழதம் 

குகழது நற்றும் நண் யமழனளக ஹயர்கள் ஊடுனவுகழது. குந்த ஸநளத்த அடர்த்தழ 

ஸகளண்ட நண் சளதகநள உடல் ழநகக் ஸகளண்டுள்து, அஹதசநனம் அதழக 

அடர்த்தழ ஸகளண்டய யியசளன னிர்கலக்கு ஹநளசநள இனற்ினல் ழக 

ஸயிப்டுத்துகழன். ஆய்வுப் குதழனில் நண்ணின் ஸநளத்த அடர்த்தழ 1.1299 னதல் 

1.1590 g/cc யப இனந்தது, இது தளயப யர்ச்சழக்கு சளதகநள இனற்ினல் ழனக் 

குழக்கழது. 3.0 நழழ/ழ னதல் 7.20 நழழ/ழ யப ீர் தளங்கும் தழன் களணப்ட்டது. 

 

3.6.1.2 இபசளன ண்னகள்: 

நண்ணின் இபசளன ண்னகள் pH, ரிநளற்ம் ஸசய்னக்கூடின ஹகரன்கள் நற்றும் NPK 

நதழப்னகள் நற்றும் கரிநப் ஸளனட்கின் யடியத்தழல் கனவுறுதல் ழ ஆகழனய 

அடங்கும். pH இன் நதழப்ன சற்று களபநளது நற்றும் அது 7.46 னதல் 8.05 யப 

இனக்கும். தழட்ட தத்தழல் உள் நண் இனற்கனில் ஹசளடிக் ஆகும், ஸில் அய 

நழகவும் ஹநளசநள கட்டநப்க் ஸகளண்டினக்கழன், இது ீர் ஊடுனயல் நற்றும் 

யடிகளல் ஆகழனயற்க் கட்டுப்டுத்துகழது அல்து தடுக்கழது. கரிநப் ஸளனட்கள் 0.08 
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னதல் 0.34 நழ.கழ/கழ.கழ யப நளறுடும், இது நண் சழழது யநற்தளக இனப்தக் 

குழக்கழது. 

 

3.6 சூமழனல் நற்றும் ல்லுனிர் 

சுற்றுச்சூமலும் ல்லுனிர் ஸனக்கனம் தழட்ட இடத்தச் சுற்ழ 10 கழநீ சுற்வுக்கு ஆய்வு 

ஸசய்னப்டுகழது. தழட்டத் தம் நற்றும் தழட்டப் குதழனச் சுற்ழனேள் 2 கழ.நீ., நன 

நண்டநளகவும், 2 கழ.நீ னதல் 10 கழ.நீ சுற்வு யப, இடனக நண்டநளகவும் 

கனதப்டுகழது. 

 

• நன நண்டத்தழல் உள் தளயபங்கள் நற்றும் யிங்கழங்கின் நதழப்டீ்டிற்களக 

னதன்ந க ஆய்வு ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது 

• இதழ்கள்/இக்கழனங்கில் இனந்து இபண்டளம் ழ தபவு ஆய்வு ஸசய்னப்ட்டு, 

தளங்கல் நண்டத்தழல் உள் உனிரிங்கப் னரிந்து ஸகளள் ஸதளகுக்கப்ட்டது. 

 

3.7.1 நர் குப்ளய்வுக்கள னகள்: 

3.7.1.1 சதழ நளதழரி னகள் 

 குயளட்பளட் - 2 டி யடியம் ( .கள. சதுபம் அல்து ஸசவ்யகம் அல்து ி யடியம்) 

நளதழரி அகுகளகப் னன்டுத்தப்டுகழது 

 ரிநளற்ம் 

o ன் டிபளன்ஸசக்ட்கள் என ீப் ரிநளணத்த நட்டுஹந ஸகளண்டினக்கும், 

ஸளதுயளக நளதழரி டுக்கப்ட ஹயண்டின குதழ னலயதும் ீட்டிக்கப்ட்ட ஹடப்ளல் 

யபனறுக்கப்டுகழது. 

o ஸல்ட் ட்பளன்ஸசக்ட்கள் அகம் நற்றும் ீம் ஸகளண்டய. 

o ளர்யனளர் என கற்க் ஹகளட்டின் யமழனளக னன்ஹறும்ஹளது ஹயக-

ரிநளற்ங்கள் ழறுயப்டுகழன்  

 

3.7.1.2 சதழ குயள நளதழரி னகள் 

 ஸனங்கழன திப்ட்ட ன - எவ்ஸயளன சவபற் னள்ினிழனந்தும் அனகழலுள் 

னக்கள தூபம் அயிடப்டுகழது. 

 அனகழலுள் அண்ட ன - என திரிடநழனந்து அதன் அனகழலுள் 

அண்ட யடீ்டளனக்கு தூபம் அயிடப்டுகழது. 

 ஹபண்டம் ஹஜளடிகள் ன - நளதழரி னள்ினின் தழர் க்கத்தழல் எனயரிடநழனந்து 

இன்ஸளனயனக்கு தூபம் அயிடப்டுகழது. 
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 னள்ி-நன களளண்டு (PCQ) ன - எவ்ஸயளன குயளட்பட்டிலும் நளதழரி 

னள்ினிழனந்து அனகழலுள் னக்கள தூபம் அயிடப்டுகழது. 

 

3.7.2 க ஆய்வு & யமழன ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்டது: 

னனின் ஸளனத்தத்த நதழப்ிட, சவபற் க ஆய்வு ஸசய்னப்ட்டது. தழட்டப் 

குதழனிழனந்து 2 கழநீ சுற்யில் க ஆய்வு டத்தப்ட்டு, இங்கள் அடர்த்தழனின் 

அடிப்டனில் ந்து இடங்கள் ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ட. நற் நளதழரி னகலடன் 

எப்ிடும்ஹளது னன்ஸநளமழனப்ட்ட ஆய்வுக்கு குயளட்பளட் ன ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டது, 

ஸில் அய னன்டுத்துயதற்கு ிநனளய. குயளட்பட் அடுக்குகள் அவு 

நற்றும் யடியத்தழல் எஹப நளதழரினளய நற்றும் நளதழரி குதழ னலயதும் ஹதளபளனநளக 

யிழஹனளகழக்கப்டுகழன், இது ஆய்வு யடியநப் ஹபடினளதளக்குகழது. அய 

நழகவும் நழவு தட்ங்கில் என்ளகும், ஸில் அய நழகக் குந்த ஸளனட்கள் 

ஹதயப்டுகழன். 

 

3.7.3 ஆய்வு னடிவு: 

தித்தி இங்கின் ( நபங்கள்) அடர்த்தழ, fhy msT, அடித்தப் குதழ, நழகுதழ 

நற்றும் னக்கழனத்துய நதழப்னக் குழனடீு ஹளன் தளயப-சனெகயினல் அவுனக்கள் ஆய்வுப் 

குதழனில் ஸயவ்ஹயறு அவுகில் ஹதளபளனநளக யக்கப்டும் குயளட்ஹபட்டில் 

தீர்நளிக்கப்ட்டது. ஸதளடர்னடன fhy msT, ஸதளடர்னடன அடித்தப் குதழ நற்றும் 

எப்டீ்டு அடர்த்தழ ஆகழனய கணக்கழடப்ட்ட, ஹநலும் இந்த னென்ழன் கூட்டுத்ஸதளக 

ல்ஹயறு உனிரிங்கலக்கள னக்கழன நதழப்ன குழனடீ்ட (IVI) குழக்கழது. னதர்கள், 

னெழககள் நற்றும் னற்கலக்கு, அடர்த்தழ, fhy msT, உயிர் அடர்த்தழ & சளர்ன fhy 

msT கண்டழனப்ட்டது. 

 

ல்ஹயறு யகனள தளயபங்கின் அதழகட்ச ிபதழழதழத்துயத்தப் ஸறும் யகனில் 

நளதழரி ழங்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ட நற்றும் 2 கழநீ சுற்வு ஸகளண்ட ஆய்வுப் 

குதழனின் ஸயவ்ஹயறு குதழகில் அடுக்குகள் அநக்கப்ட்ட. தளயபங்கின் 

குப்ளய்வு, ஆய்வுப் குதழனில் உள் எவ்ஸயளன இத்தழன் எப்டீ்டயில் 

னக்கழனத்துயத்த தீர்நளிக்கவும், ஸளனளதளப ரீதழனளக நதழப்னநழக்க உனிரிங்கள் 

ஸசனல்ளட்டில் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளயத ஸயிப்டுத்தவும் உதவும். 

 

அட்டயண 3 15 அடர்த்தழ, fhy msT (%), ஆதழக்கம், சளர்ன அடர்த்தழ, சளர்ன fhy msT, 

உயிர் ஆதழக்கம் & னக்கழன நதழப்னக் குழனடீு 
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அவுனக்கள் 
சூத்தழபம் 

அடர்த்தழ இங்கின் திப்ட்ட ஸநளத்த ண்ணிக்க/ நளதழரி டுப்தழல் 

னன்டுத்தப்டும் ளற்கபங்கின் ஸநளத்த ண்ணிக்க 

fhy msT (%) (இங்கள் ழகலம் குயளட்பளட்கின் ஸநளத்த ண்ணிக்க/ ஆய்வு 

ஸசய்னப்ட்ட குயளட்பளட்கின் ஸநளத்த ண்ணிக்க) * 100 

ஆதழக்கம் ஸநளத்த அடித்த குதழ / ஸநளத்த குதழ நளதழரி 
நழகுதழ இங்கின் திப்ட்ட ஸநளத்த ண்ணிக்க/ அய ழகலம் 

குயளட்பளட்கின் ண்ணிக்க 

சம்ந்தநள 
அடர்த்தழ 

(சம்ந்தநள திப்ட்ட ஸநளத்த ண்ணிக்க/அத்து 

இங்கின் அத்து திப்ட்ட கூட்டுத்ஸதளக) * 100 

ஸதளடர்னடன fhy 

msT 

(இங்கள் ழகலம் குயளட்பட்கின் ஸநளத்த ண்ணிக்க/ 
அத்து இங்கலம் ஆக்கழபநழத்துள் குயளட்பளட்கின் ஸநளத்த 
ண்ணிக்க) * 100 

சம்ந்தநள 

ஆதழக்கம் 

ஸகளடுக்கப்ட்ட இத்தழன் ஆதழக்கம்/அத்து இங்கின் ஸநளத்த 
ஆதழக்கம் 

னக்கழனநள 

நதழப்ன குழனடீு 

சம்ந்தநள அடர்த்தழ + சம்ந்தநள fhy msT + சம்ந்தநள 

ஆதழக்கம் 

 

அட்டயண 3. 16 நன நண்டத்தழல் உள் நப இங்கள் 
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1 Ficus Carica 

Athi 

Maram 2 2 6 

0.

3

3 

33.

33 1 

0.

28 

1.

6

8 

2.

17 

4.

4

5 

8.

3

1 

Least 

Concern 

2 

Cassia siamea ManjalKo

nrai 

3 2 6 

0.

5

0 

33.

33 

1.

5 

0.

07 

2.

5

2 

2.

17 

1.

1

1 5.81 

Least 

Concern 

3 

Acacia 

nilotica Karuvelai 4 4 6 

0.

6

7 

66.

67 1 

0.

28 

3.

3

6 

4.

35 

4.

4

5 

12.1

6 

Least 

Concern 

4 

Bambusa 

vulgaris Moongil 4 4 6 

0.

6

7 

66.

67 1 

0.

50 

3.

3

6 

4.

35 

7.

9

2 

15.6

3 

Not 

assessed 

5 

Anacardium 

occidentale Cashew 1 1 6 0.

1

16.

67 1 

0.

44 0.

8

1.

09 6.

9
8.88 

Not 

assessed 
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7 4 6 

6 

Alstoniaschol

aris Elilaipalai 2 2 6 

0.

3

3 

33.

33 1 

0.

27 

1.

6

8 

2.

17 

4.

3

1 8.16 

Least 

Concern 

7 

Psidium 

guajava Guava 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

23 

2.

5

2 

3.

26 

3.

6

1 9.39 

Not 

assessed 

8 

Aegle 

marmelos Vilvam 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

16 

0.

8

4 

1.

09 

2.

5

0 4.43 

Not 

assessed 

9 

Causuarinaeq

uisetifolia Savukku 2 2 6 

0.

3

3 

33.

33 1 

0.

21 

1.

6

8 

2.

17 

3.

3

4 7.20 

Not 

assessed 

10 Albizia amara Wunja 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

20 

0.

8

4 

1.

09 

3.

2

2 5.14 

Not 

assessed 

11 

Cocos 

nucifera Thennai 

1

0 6 6 

1.

6

7 

10

0.0 

1.

67 

0.

15 

8.

4

0 

6.

52 

2.

3

9 

17.3

2 

Not 

assessed 

12 

Artocarpus 

heterophyllu

s Palaa 2 2 6 

0.

3

3 

33.

33 1 

0.

18 

1.

6

8 

2.

17 

2.

8

5 6.70 

Not 

assessed 

13 

Bombax 

ceiba Sittan 4 4 6 

0.

6

7 

66.

67 1 

0.

08 

3.

3

6 

4.

35 

1.

2

7 8.98 

Not 

assessed 

14 

Azadirachta 

indica Veppam 

1

7 6 6 

2.

8

3 

10

0.0 

2.

83 

0.

13 

1

4.

2

9 

6.

52 

1.

9

8 

22.7

9 

Not 

assessed 

15 Delonix regia 

Cemmayi

r-Konrai 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

21 

0.

8

4 

1.

09 

3.

3

4 5.27 

Least 

Concern 

16 Delonixelata 

Perungon

drai 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

17 

0.

8

4 

1.

09 

2.

6

2 

4.

5

4 

Least 

Concern 

17 

Dalbergia 

sissoo Shisham 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

15 

0.

8

4 

1.

09 

2.

2

9 

4.

2

1 

Not 

assessed 

18 

Ficus 

benghalensis Alai 2 2 6 0.

3

33.

33 1 

0.

08 1.

6

2.

17 1.

1

5.

0

Not 

assessed 
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3 8 9 4 

19 

Annona 

squamosa 

Sitapala

m 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

23 

0.

8

4 

1.

09 

3.

6

1 

5.

5

3 

Not 

assessed 

20 

Pithecellobiu

m dulce 

Kodukap

uli 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

14 

0.

8

4 

1.

09 

2.

1

8 

4.

1

1 

Not 

assessed 

21 

Ficus 

religiosa 

Arasamar

am 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

09 

2.

5

2 

3.

26 

1.

3

5 

7.

1

3 

Not 

assessed 

22 

Couroupitagu

ianensis 

Nagaling

am 5 3 6 

0.

8

3 

50.

00 

1.

67 

0.

14 

4.

2

0 

3.

26 

2.

1

8 

9.

6

4 

Not 

assessed 

23 

Musa 

paradise Vaazhai 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

08 

2.

5

2 

3.

26 

1.

1

9 

6.

9

7 

Not 

assessed 

24 

Prosopis 

juliflora 

Vaelikaru

vai 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

21 

2.

5

2 

3.

26 

3.

3

4 

9.

1

3 

Not 

assessed 

25 

Mangifera 

indica 

Mamara

m 7 6 6 

1.

1

7 

10

0.0 

1.

16 

0.

07 

5.

8

8 

6.

52 

1.

1

1 

13.

52 

Data 

insufficie

nt 

26 

Mimusopsele

ngi 

Magizha

m 2 2 6 

0.

3

3 

33.

33 1 

0.

18 

1.

6

8 

2.

17 

2.

8

5 

6.

7

0 

Not 

assessed 

27 

Morindapube

scens Nuna 6 6 6 

1.

0

0 

10

0.0 1 

0.

24 

5.

0

4 

6.

52 

3.

7

4 

15.3

1 

Not 

assessed 

28 

Thespesia 

populnea 

Poovaras

am 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

15 

2.

5

2 

3.

26 

2.

3

9 8.18 

Not 

assessed 

29 

Tectona 

grandis Thekku 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

12 

2.

5

2 

3.

26 

1.

8

8 7.66 

Not 

assessed 

30 

Tamarindus 

indica Puli 

1

0 6 6 

1.

6

7 

10

0.0 

1.

66 

0.

20 

8.

4

0 

6.

52 

3.

0

9 

18.0

2 

Not 

assessed 

31 

Syzygium 

cumini naval 5 1 6 

0.

8

3 

16.

67 5 

0.

11 

4.

2

0 

1.

09 

1.

7

9 

7.

0

7 

Not 

assessed 



 

 

94 

 

32 

Carica 

papaya Papaya 3 3 6 

0.

5

0 

50.

00 1 

0.

09 

2.

5

2 

3.

26 

1.

4

3 

7.

2

1 

Not 

assessed 

33 

Ziziphus 

mauritiana Elandai 1 1 6 

0.

1

7 

16.

67 1 

0.

28 

0.

8

4 

1.

09 

4.

4

5 

6.

3

8 

Not 

assessed 

34 Citrus medica Elumichai 2 2 6 

0.

3

3 

33.

33 1 

0.

23 

1.

6

8 

2.

17 

3.

6

1 

7.

4

6 

Not 

assessed 

Total 

1

1

9 92     

6.

35 
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1 Jatropagossypifolia Kaatamanak

u 

28 17 24 1.1

7 

0.7

1 

1.6

5 

14.

43 

17.

17 

Not 

Asses

sed 

2 Lantana trifolia Shrub 

verbana 

10 3 24 0.4

2 

0.1

3 

3.3

3 

5.1

5 

3.0

3 

Not 

Asses

sed 

3 Robiniapseudoacaci

a 

Black locust 17 5 24 0.7

1 

0.2

1 

3.4 8.7

6 

5.0

5 

Least 

Conce

rn 

4 Lantana camara Unnichedi 9 6 24 0.3

8 

0.2

5 

1.5 4.6

4 

6.0

6 

Not 

Asses

sed 

5 Calotropis gigantea Erukam 14 12 24 0.5

8 

0.5

0 

1.1

7 

7.2

2 

12.

12 

Not 

Asses

sed 

6 Stachytarpheaurticif

olia 

Rat tail 15 9 24 0.6

3 

0.3

8 

1.6

7 

7.7

3 

9.0

9 

Not 

Asses

sed 

7 Datura metal Ummattang

ani 

5 4 24 0.2

1 

0.1

7 

1.2

5 

2.5

8 

4.0

4 

Not 

Asses
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sed 

8 Hibiscus rosa 

sinensis 

Sembaruthi 3 2 24 0.1

3 

0.0

8 

1.5 1.5

5 

2.0

2 

Not 

Asses

sed 

9 Tabernaemontanadi

varicata 

Crepe 

Jasmine 

3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.5

5 

3.0

3 

Not 

Asses

sed 

10 Chloromolaena 

odorata 

Venapacha 9 6 24 0.3

8 

0.2

5 

1.5 4.6

4 

6.0

6 

Least 

Conce

rn 

11 Euphorbia 

geniculata 

Amman 

Pacharisi 

3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.5

5 

3.0

3 

Not 

Asses

sed 

12 Catharanthus 

roseus 

Nithyakalya

ni 

3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.5

5 

3.0

3 

Not 

Asses

sed 

13 Woodfordiafruiticos

a 

Velakkai 3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.5

5 

3.0

3 

Least 

Conce

rn 

14 Morindapubescens Mannanuna

i 

2 2 24 0.0

8 

0.0

8 

1 1.0

3 

2.0

2 

Not 

Asses

sed 

15 Acalypha indica Kuppaimeni 20 8 24 0.8

3 

0.3

3 

2.5 10.

31 

8.0

8 

Not 

Asses

sed 

16 Parthenium 

hysterophorous 

 Vishapoond

u 

50 13 24 2.0

8 

0.5

4 

3.8

5 

25.

77 

13.

13 

Not 

Asses

sed 
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1 Plumbago 

zeylanica 

Chittiramoolam 3 3 30 0.1

0 

0.1

0 

1 1.1

9 

3.2

3 

Not 

assess

ed 
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2 Mimosa pudica Thottacherungi 6 5 30 0.2

0 

0.1

7 

1.2 2.3

8 

5.3

8 

Least 

conce

rn 

3 Sida acuta Malaidangi 10 3 30 0.3

3 

0.1

0 

3.3

3 

3.9

7 

3.2

3 

Not 

assess

ed 

4 Scrophularia 

nodosa 

Sarakkothini 15 7 30 0.5

0 

0.2

3 

2.1

4 

5.9

5 

7.5

3 

Not 

assess

ed 

5 Helicteresisora Valampuri 2 2 30 0.0

7 

0.0

7 

1 0.7

9 

2.1

5 

Not 

assess

ed 

6 Cynodondactylo

n 

Arugu 12 6 30 0.4

0 

0.2

0 

2 4.7

6 

6.4

5 

Not 

assess

ed 

7 Sporobolus 

fertilis 

Giant 

Parramatta 

Grass 

9 4 30 0.3

0 

0.1

3 

2.2

5 

3.5

7 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

8 Viburnum 

dentatum 

Viburnum 5 5 30 0.1

7 

0.1

7 

1 1.9

8 

5.3

8 

Least 

conce

rn 

9 Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 20 10 30 0.6

7 

0.3

3 

2 7.9

4 

10.

75 

Not 

assess

ed 

10 Laportea 

canadensis 

Peruganchori 30 20 30 1.0

0 

0.6

7 

1.5 11.

90 

21.

51 

Not 

assess

ed 

11 Euphorbia hirta Amman 

Pacharisi 

5 4 30 0.1

7 

0.1

3 

1.2

5 

1.9

8 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

12 Tridax 

procumbens 

Vettukaayathalai 5 4 30 0.1

7 

0.1

3 

1.2

5 

1.9

8 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

13 Tephrosia 

purpurea 

Kavali 20 4 30 0.6

7 

0.1

3 

5 7.9

4 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

14 Sida cordifolia Maanikham 45 4 30 1.5

0 

0.1

3 

11.

25 

17.

86 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

15 Tridax 

procumbens 

Cuminipachai 15 4 30 0.5

0 

0.1

3 

3.7

5 

5.9

5 

4.3

0 

Not 

assess

ed 
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16 Ruelliastrepens Grandinayagam 25 4 30 0.8

3 

0.1

3 

6.2

5 

9.9

2 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

17 Senna 

occidentalis 

Nattamsakarai 25 4 30 0.8

3 

0.1

3 

6.2

5 

9.9

2 

4.3

0 

Not 

assess

ed 

 

3.7.4 நளர்கஸஃப் னெம் ரளன் - யீர் இன்ஸடக்ஸ், ஈவ்ஸ் நற்றும் ஸசலநனின் னெம் 

இங்கள் ன்னகத்தன்நனக் கணக்கழடுதல்: 

ல்லுனிர் குழனடீு ன்து தபவுத்ஸதளகுப்ில் த்த யகனள இங்கள் உள் 

ன்தப் ிபதழழக்கும் அவு அயடீு ஆகும், அஹத ஹபத்தழல் அந்த யகனள 

உனிரிங்கிடஹன அடிப்ட ழறுயங்கள் ( திர்கள் ஹளன்ய) வ்யவு 

சநநளக யிழஹனளகழக்கப்டுகழன் ன்தக் கணக்கழல் டுத்துக்ஸகளள்கழது. யககின் 

ண்ணிக்க அதழகரிக்கும் ஹளது நற்றும் சநழ அதழகரிக்கும் ஹளது ல்லுனிர் 

குழனடீ்டின் நதழப்ன அதழகரிக்கழது. குழப்ிட்ட ண்ணிக்கனிள யக இங்கலக்கு, 

அத்து யக உனிரிங்கலம் சநநளக அதழகநளக இனக்கும்ஹளது ல்லுனிர் 

குழனடீ்டின் நதழப்ன அதழகரிக்கப்டுகழது. ஆய்வுப் குதழனில் தளயப னடிவுகின் யிக்கம் 

கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள்து 

 

அட்டயண 3 19 இங்கள் ன்னகத்தன்நனின் கணக்கவடு 

 

அவுனக்கள் சூத்தழபம் 
Species diversity – Shannon – Wiener 

Index 

H=(pi)*ln(pi)] 

Where pi : Proportion of total sample represented by species 

i:number of individuals of species i/ total number of samples 

Evenness H/Hmax 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by Margalef 

 

 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the community 

N = Total Number of individuals of all species in the community 
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3.7.5 ரளஹளன் - யீர் இன்ஸடக்ஸ், நபங்கலக்கு நளர்கஸஃப் னெம் இங்கள் 

ன்னகத்தன்நனக் கணக்கழடுதல் 

I.  இங்கள் ன்னகத்தன்ந 

 

Scientific Name Common Name No. of Species Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica Athi Maram 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Cassia siamea ManjalKonrai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Acacia nilotica Karuvelai 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Bambusa vulgaris Moongil 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Anacardium occidentale Cashew 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Alstoniascholaris Elilaipalai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Psidium guajava Guava 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Aegle marmelos Vilvam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Causuarinaequisetifolia Savukku 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Albizia amara Wunja 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Cocos nucifera Thennai 15 0.133929 -2.01045 -0.26926 

Artocarpus heterophyllus Palaa 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Bombax ceiba Sittan 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Azadirachta indica Veppam 10 0.089286 -2.41591 -0.21571 

Delonix regia Cemmayir-Konrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Delonixelata Perungondrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Dalbergia sissoo Shisham 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus benghalensis Alai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Annona squamosa Sitapalam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus religiosa Arasamaram 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Couroupitaguianensis Nagalingam 5 0.044643 -3.10906 -0.1388 

Musa paradise Vaazhai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Mangifera indica Mamaram 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 
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Mimusopselengi Magizham 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Morindapubescens Nuna 6 0.053571 -2.92674 -0.15679 

Thespesia populnea Poovarasam 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tectona grandis Thekku 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tamarindus indica Puli 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Syzygium cumini naval 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Carica papaya Papaya 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Ziziphus mauritiana Elandai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Citrus medica Elumichai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Total  112   -3.22 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.76 

Shrubs 

Scientific Name Common Name No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 0.14433 -1.93565 -0.27937 

Lantana trifolia Shrub verbana 10 0.051546 -2.96527 -0.15285 

Robiniapseudoacacia Black locust 17 0.087629 -2.43464 -0.21335 

Lantana camara Unnichedi 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Calotropis gigantea Erukam 14 0.072165 -2.6288 -0.18971 

Stachytarpheaurticifolia Rat tail 15 0.07732 -2.55981 -0.19792 

Datura metal Ummattangani 5 0.025773 -3.65842 -0.09429 

Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Tabernaemontanadivaricata Crepe Jasmine 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Chloromolaena odorata Venapacha 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Euphorbia geniculata Amman 

Pacharisi 

3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Catharanthus roseus Nithyakalyani 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Woodfordiafruiticosa Velakkai 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 
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Morindapubescens Mannanunai 2 0.010309 -4.57471 -0.04716 

Acalypha indica Kuppaimeni 20 0.103093 -2.27213 -0.23424 

Parthenium hysterophorous Vishapoondu 50 0.257732 -1.35584 -0.34944 

                                   Total 194   -2.3656 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.97 

Herbs 

Scientific Name Common Name No. of Species Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Plumbago zeylanica Chittiramoolam 3 0.011905 -4.43082 -0.05275 

Mimosa pudica Thottacherungi 6 0.02381 -3.73767 -0.08899 

Sida acuta Malaidangi 10 0.039683 -3.22684 -0.12805 

Scrophularia nodosa Sarakkothini 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Helicteresisora Valampuri 2 0.007937 -4.83628 -0.03838 

Cynodondactylon Arugu 12 0.047619 -3.04452 -0.14498 

Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

9 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Viburnum dentatum Viburnum 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Laportea canadensis Peruganchori 30 0.119048 -2.12823 -0.25336 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tridax procumbens Vettukaayathalai 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tephrosia purpurea Kavali 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Sida cordifolia Maanikham 45 0.178571 -1.72277 -0.30764 

Tridax procumbens Cuminipachai 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Ruelliastrepens Grandinayagam 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

Senna occidentalis Nattamsakarai 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

                      Total 252   -2.56298 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.39 
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i. சநழ 

யியபங்கள் 

 

H Hmax Evenness Species Richness 

(Margalef) 

நபங்கள் 3.22 3.5 0.9 7 

னதர்கள் 2.36 2.77 0.85 2.84 

னெழககள் 2.56 2.83 0.9 2.89 

 

ஹநற்கூழனயற்ழழனந்து, னெழக சனெகம் அதழக ன்னகத்தன்நனக் ஸகளண்டுள்து 

ன்த யிக்களம். நபத்தழன் சனெகம் குயள ன்னகத்தன்நனக் களட்டுகழது. 

ஸனம்ளள ளற்கபங்கள் மன இமகக் ஸகளண்ட தளயப இங்கின் 

தனனக் கட்டுப்டுத்தழனேள் ன்தும் கயிக்கப்டுகழது. உனர்ந்த னெழக 

இங்கள் ன்னகத்தன்நன அதழக ண்ணிக்கனிள ஸயற்ழகபநள இங்கள் நற்றும் 

அதழக சுற்றுச்சூமல் இடங்கள் கழடக்கும் ழனள சுற்றுச்சூமல் அநப்ன ன்று 

யிக்களம், சுற்றுச்சூமல் நளற்ம் எட்டுஸநளத்த சுற்றுச்சூமல் அநப் ஹசதப்டுத்தும் 

யளய்ப்ன குவு. நபம் நற்றும் னதர்கலடன் எப்ிடும் ஹளது னெழக சனெகத்தழற்கு இங்கள் 

ஸசலந அதழகம். 

 

3.7.6 fhy msT ன 

fhy msT யடியத்தப் னரிந்து ஸகளள், கயிக்கப்ட்ட fhy msT பவுங்கழனர் fhy 

msTடடன் எப்ிடப்டுகழது. Raunkiaer இன் fhy msTணில் இனந்து ஹதனும் 

யிகல் குமப்நள சனெகத்தக் குழக்கழது. 

என சனெகத்தழல் உள் இங்கின் யகுப்னகள் நற்றும் ஸபௌங்கழனர் டி யகுப்ின் 

இனல்ள நதழப்ன. 

 

அட்டயண 3 20 fhy msT ன 

Table Error! No text of specified style in document.-1 Frequency Pattern 

யகுப்ன fhy msT (%) யகுப்ில் இனல்ள நதழப்ன 

A 1-20 53 

B 21-40 14 

C 41-60 9 

D 61-80 8 

E 81-100 16 
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Where A>B>C>=<D<E 

Raunkiaer’s class for the observed species 

S. No. Scientific Name Local Name Frequency (%) Class as per 

Raunkiaer’s Law 

1.  Ficus Carica Athi Maram 33.33 B 

2.  Cassia siamea ManjalKonrai 33.33 B 

3.  Acacia nilotica Karuvelai 66.67 D 

4.  Bambusa vulgaris Moongil 66.67 D 

5.  Anacardium occidentale Cashew 33.33 B 

6.  Alstoniascholaris Elilaipalai 33.33 B 

7.  Psidium guajava Guava 50.00 C 

8.  Aegle marmelos Vilvam 16.67 A 

9.  Causuarinaequisetifolia Savukku 33.33 B 

10.  Albizia amara Wunja 16.67 A 

11.  Cocos nucifera Thennai 100 E 

12.  Artocarpus heterophyllus Palaa 33.33 B 

13.  Bombax ceiba Sittan 66.67 D 

14.  Azadirachta indica Veppam 100 E 

15.  

Delonix regia 

Cemmayir-

Konrai 

16.67 A 

16.  Delonixelata Perungondrai 16.67 A 

17.  Dalbergia sissoo Shisham 16.67 A 

18.  Ficus benghalensis Alai 33.33 B 

19.  Annona squamosa Sitapalam 16.67 A 

20.  Pithecellobium dulce Kodukapuli 16.67 A 

21.  Ficus religiosa Arasamaram 50.00 C 

22.  Couroupitaguianensis Nagalingam 50.00 C 

23.  Musa paradise Vaazhai 50.00 C 

24.  Prosopis juliflora Vaelikaruvai 50.00 C 
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25.  Mangifera indica Mamaram 100 E 

26.  Mimusopselengi Magizham 33.33 B 

27.  Morindapubescens Nuna 100 E 

28.  Thespesia populnea Poovarasam 50.00 C 

29.  Tectona grandis Thekku 50.00 C 

30.  Tamarindus indica Puli 100 E 

31.  Syzygium cumini naval 16.67 A 

32.  Carica papaya Papaya 50.00 C 

33.  Ziziphus mauritiana Elandai 16.67 A 

34.  Citrus medica Elumichai 33.33 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டம் 3 13 கயிக்கப்ட்ட இங்கலக்கள Raunkiaer இன் யகுப்ன 

 

யிக்கம்:யிக்கம்: கயிக்கப்ட்ட fhy msT A<B >C>D<E ஆகும், இது Raunkiaer's Distribution 

Frequencyப் ின்ற்ளது, அதளல் சூமழனல் ளதழக்கப்டுகழது. 

 

3.7.7 தளங்கல் நண்டத்தழல் நர் ஆய்வு: 

ஆய்வுப் குதழனின் ஸளனளதளப னக்கழனத்துயம் யளய்ந்த தளயபங்கள் 

யியசளன னிர்கள்: ஸல், நக்களச்ஹசளம் னக்கழன னிரிடப்டுகழது. யளம, ப்ளி, 

நளம்மம், ஸகளய்னள ஹளன் ல்ஹயறு மங்கலம், கத்தரி, னனங்கக்களய், 
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ஸயங்களனம், ஸகளத்தநல்ழ ஹளன் களய்கழகலம் உள்லர் நக்களல் 

யர்க்கப்டுகழன். 

 

நனத்துய இங்கள்: னதர் களடு நற்றும் தரிசு ழங்கில் ஸளதுயளகக் கழடக்கும்  

நனத்துய இங்கள் அனகழலுள் குதழனிலும் உள். அஸ்ளபகஸ் ஹபஸ்ஹநளசஸ் 

(சதளனல்ழ), கழள் நளர்ஸநஹளஸ் ( தங்க ஆப்ிள்), அசளடிபளக்டள இண்டிகள ( ஹயம்ன) 

ஹளன்ய இப்குதழனின் ஸளதுயள நனத்துய யககளகும். 

 

அரின நற்றும் அமழந்து யனம் நர் இங்கள்: ஆய்வுப் குதழனில் அரிதள அல்து 

அமழந்து யனம் அல்து அச்சுறுத்தும் (RET) இங்கள் துவும் இல். தளயபங்கள் 

கணக்ஸகடுப்ின் ஹளது, IUCN ( இனற்க நற்றும் இனற்க யங்கின் ளதுகளப்னக்கள 

சர்யஹதச என்ழனம்) யமழகளட்டுதல்கின் கவழ் ந்த உனிரினம் அமழனேம் அல்து 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளகயில். 

 

3.7.8 யிங்கழ சனெகங்கள் 

யிங்கழங்க ஆய்வு ஸசய்ன ஹபடி நற்றும் நனக கண்களணிப்ன னகள் 

னன்டுத்தப்ட்ட. 

 னள்ி கணக்ஸகடுப்ன ன: எவ்ஸயளன தத்தழலும் 15 ழநழடங்கலக்கு 

அயதளிப்னகள் ஸசய்னப்ட்ட. 

 சளப் க்க ண்ணிக்ககள்: ளர்யனளர் என தத்தழழனந்து தத்தழற்கு 

ஹநளட்டளர் யளகங்கில் னணம் ஸசய்தளர், அத்து ளர்யகலம் தழவு 

ஸசய்னப்ட்ட ( இது கல் நற்றும் இபவு ஹபங்கில் ஸசய்னப்ட்டது). 

எவ்ஸயளன இத்தழன் நழகுதழனள குழனடீும் ழறுயப்ட்டது. 

 ஸல்ட் நற்றும் ட்பளக் ண்ணிக்ககள்: சளத்தழனநள அத்து யிங்கு 

தடங்கள் நற்றும் துகள்கள் அடனளம் களணப்ட்டு தழவு ஸசய்னப்ட்ட (சவுத் 

வூட், 1978). 

 கூடுதளக, இடனக நண்டத்தழல் யிழஹனளகழக்கப்ட்ட யிங்கழங்கின் 

ட்டின எனங்கழணக்க ஸதளடர்னடன இக்கழனங்கின் ஆய்வும் 

ஸசய்னப்ட்டது. 

யயிங்கு ளதுகளப்னச் சட்டம், 1972 (WPA 1972, அளநஹதன. 1991, உளத்னளய் 1995, 

சதுர்ஹயதழ நற்றும் சதுர்ஹயதழ 1996) அடிப்டனில் இங்கள் அட்டயண II அல்து I 

 சுனக்கநளகப் ட்டினழடப்ட்டு, இங்கு அமழந்து யனம் உனிரிங்களகக் 

கனதப்டுகழன். ஹகளஷ் (1994) இல் ட்டினழடப்ட்ட இங்கள் இந்தழன சழயப்ன 

ட்டினல் இங்களகக் கனதப்டுகழன். 



 

 

105 

 

ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்ட ன: 

எவ்ஸயளன தத்தழலும் 15 ழநழடங்கலக்கு (10 ன) அயதளிப்னகள் ஸசய்னப்ட்ட இந்த 

ஹநம்ளட்டுத் தழட்டத்தழற்களக னள்ி கணக்ஸகடுப்ன ன ின்ற்ப்ட்டது. 

 

னக்கழன நண்டத்தழல் ஆய்வு: 

2 கழநீ சுற்யில் ஆய்வுக்கு னள்ி சர்ஹய ன ின்ற்ப்ட்டது நற்றும் ின்யனம் 

இங்கள் களணப்ட்ட. 

ளலூட்டிகள்: க ஆய்யின் ஹளது ந்த களட்டு ளலூட்டி இனம் ஹபடினளகக் 

களணப்டயில். ஆய்வுப் குதழனச் சுற்ழனேள் உள்லர் கழபளந நக்கலடன் 

கந்துபனளடினேம் அந்தப் குதழனில் களட்டு யிங்குகள் இனப்த உறுதழப்டுத்த 

னடினயில். னதி கணக்ஸகடுப்ின் ஹளது னென்று உரிக்கப்ட்ட  அணில், 

ஸளதுயள இந்தழன னனல், ஸளதுயள னங்கூஸ், ஸளதுயள ழ ஹளன்ய 

களணப்ட்ட. 

 

Avifauna: யகள் சுற்றுச்சூமல் அநப்னகில் நித தளக்கங்க கண்களணித்தல் 

நற்றும் னரிந்துஸகளள்யதற்கள குழகளட்டிகளகக் கனதப்டுயதளல் (Lawton, 1996) னல 

ஆய்வுப் குதழ நற்றும் சுற்ழனேள் குதழகலக்குள்லம் கணக்ஸகடுப்ன னெம் avifauna 

ற்ழன அவு தபவுக ஹசகரிக்க னனற்சழ ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டது. னதன்நக் 

கணக்ஸகடுப்ில் இனந்து, ஸநளத்தம் 26 யகனள யனிங்கள் கண்டழனப்ட்டு 

ஆய்வுப் குதழனில் தழவு ஸசய்னப்ட்ட. இந்த ிபளந்தழனத்தழல் உள் யனிங்கின் 

ன்னகத்தன்ந நழகவும் அதழகநளகவும் ஊக்கநிப்தளகவும் களணப்ட்டது. 

ஆய்வுப் குதழனில் களணப்டும் யிங்கழங்கின் ட்டினல் கவஹம உள் அட்டயணனில் 

குழப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

அட்டயண 3 21யிங்கு இங்கின் ட்டினல் 

 

Scientific Name Common Name Schedule of wildlife

protection act 

IUCN conservation status 

Mammals 

Funambulus pennantiPalm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensisIndian mole rat IV Least Concern 
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Funambulus palmarumThree stripped palm squirr IV Least Concern 

Herestesedwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 

Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiaris Indian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticusDomestic pig Not listed Not listed 

Birds 

Milvus migrans Black kite IV Least concern 

Saxicoloidesfulicatus Indian Robin IV Least concern 

Pycnonotuscafer Red vented Bulbul IV Least concern 

PhragamaticolaaedonThick billed warbler IV Least concern 

Pericrocotuscinnamom

us 

Small Minivet IV Least concern 

EudynamysscolopaceusKoel IV Least concern 

Psittaculakrameni Rose ringed parakeet IV Least concern 

Dicrurusmarcocercus Black drongo IV Least concern 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedoatthis Small blue kingfisher IV Least concern 

Cuculuscanorus Common Cukoo IV Least concern 

Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicumChameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden lizard II Not listed 
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Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaultiaSnake eyed lizard -- Not listed 

Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papiliodemoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Euremabrigitta Small grass yellow -- Least concern 

 

3.73.7 நக்கள்மதளமக நற்றும் சமூக மளமளதளபம் 

3.73.7 தழட்ட தத்தழல் இமந்து 10கழநீ சுற்யில் நக்கள்மதளமக கணக்மகடுப்பு ஆய்வு 

மசய்னப்டுகழது. ஆய்வுப் குதழனில் உள் அமத்து கழபளநங்களுக்கள நக்கள் 

மதளமக, குடும்ம், ளழ யிகழதம், எளத்தழவு யிகழதம், SC, ST யியபங்கள் கவமம 

ட்டினழடப்ட்டுள்: நக்கள்மதளமக நற்றும் சமூகப் மளமளதளபம் 

 

          அட்டயமண 3 22: நக்கள்மதளமக கணக்மகடுப்பு ஆய்வு 

 

ஆதளபம்: இந்தழன நக்கள் மதளமக கணக்மகடுப்பு, 2011 

 

Villages Population Households Sex Ratio Literacy Rate SC 

   

Male Female Male Female 

 

Kalyanasundarapuram 240 63 108 132 79 87 0 

Kallumadam 1934 338 987 947 799 631 47 

Erasinnampatti 373 98 176 197 141 135 1 

Parattanatham 93 23 41 52 31 30 0 
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Thammanaickenpatti 404 100 211 193 156 101 12 

Vedanatham 681 171 352 329 296 207 9 

Silukkapatti 516 126 254 262 180 149 283 

Aladipatti 2811 708 1433 1378 1085 828 40 

Veppilaiseri 57 20 30 27 0 0 0 

Bommakottai 815 252 399 416 322 320 17 

Karuppukkattiyendal 43 19 20 23 0 0 0 

Kallorani 2798 865 1416 1382 1203 1022 427 

Savaspuram 1800 500 887 913 698 568 257 

Kullampatti 855 196 431 424 369 307 11 

Muthuramalingapuram 1591 458 820 771 745 667 2 

Narthampatti 1036 280 509 527 414 402 475 

Sundakottai 95 35 45 55 0 0 0 

Keelakandamangalam 356 80 184 172 127 87 146 

Chittalakundu 1132 288 583 549 425 259 0 

Kulasekaranallur 2820 729 1408 1412 1086 804 326 

Mangulam 310 83 156 154 122 107 0 

Melakandamangalam 2111 544 1098 1013 855 687 256 

Kurunaikulam 641 185 329 312 247 195 221 

Konganakurichi 575 174 282 293 222 192 107 

 

3.8 3.8 மளக்குயபத்து ளதழப்பு நதழப்டீு 

கபக மநளட்டளர் யளகங்கள், இகுபக யளகங்கள் நற்றும் இம/மூன்று சக்கப யளகங்கள் 

எ மூன்று யமககின் கவழ் யளகங்கம களட்சழ கண்களணிப்பு நற்றும் எண்ணி மூம் 24 

நணிமபம் மதளடர்ந்து மசகரிக்கப்ட்ட மளக்குயபத்து தபவு. சளமகில் மளக்குயபத்து 

மரிசல் அதழகநளக இமப்தளல், வ்மயளம ரழப்டிலும் வ்மயளம ஸ்மடரிலும் மப 

மபத்தழல் இபண்டு தழமநனள ர்கள் ணினில் ஈடுடுத்தப்ட்டர் - மளக்குயபத்மத 
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கணக்கழடுயதற்களக இம தழமசகிலும் தள மயர். வ்மயளம நணி மபத்தழன் முடியிலும், 

புதழதளக எண்ணும் தழவும் மநற்மகளள்ப்ட்ட. மூன்று யமககின் கவழ் ம நணி மபத்தழற்கு 

மநளத்த யளகங்கின் எண்ணிக்மக தீர்நளிக்கப்ட்டது. 

 

டம் 3 15: த இமணப்பு 

 

அட்டயமண 3 23: ம ளமக்கு யளகங்கின் எண்ணிக்மக 
 

ய. ண் 

யளகங்க
ள் 

யிழஹனளகம் 

யளகங்கின் 

யிழஹனளகம்/ளள் 

னணிகள் 

களர் அகு 

(PCU) 

PCU இல் உள் ஸநளத்த 

யளகங்கின் 

ண்ணிக்க 

  
NH-45B - NH-45C 

1 களர்கள் 2000 1 2000 

2 ஹனந்துகள் 500 3 1500 

3 டிபக்குகள் 550 3 1650 

4 இன சக்கப 
யளகங்கள் 

900 0.5 450 

5 னச்சக்கப 
யண்டிகள் 

600 1.5 950 

ஸநளத்தம் 4550 - 6550 
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அட்டயண 3 24: தற்ஹளதுள் ஹளக்குயபத்து சூழ்ழ நற்றும் LOS 

 

சள V (மந அவு in 

PCU/hr) 

C (Capacity in PCU/ Existing V/C Ratio LOS 

NH45B 6550/24=              272 0.36 B 

 

Note: The existing level may be “Very Good” for NH-210. 

V/C LOS Performance 

0.0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 

0.4-0.6 C Good/ Average/ Fair 

0.6-0.8 D Poor 

0.8-1.0 E Very Poor 
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4. எதழர்ளர்க்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்புகள் & தணிப்பு 
டயடிக்மககள் 

 

இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமழல் எதழர்ளர்க்கப்டும் ளதழப்புகள் நற்றும் தணிப்பு 

டயடிக்மககம யியரிக்கழது. மநற்மகளள்ப்ட்ட ஆய்வுகள் உட்ட தளக்கங்கம 

நதழப்ிடும் மும, தளக்கங்கம நதழப்ிடுயதற்கு ின்ற்ப்ட்ட நளடழங் தட்ங்கள் 

ஆகழனமய இந்த அத்தழனளனத்தழல் யிரியளக யியரிக்கப்ட மயண்டும். இது கட்டுநள 

நற்றும் மசனல்ளட்டுக் கட்டங்கின் மளது அடிப்மட அவுமக்கில் ஏற்டும் 

ளதழப்புகின் யியபங்கமக் மகளடுக்க மயண்டும் நற்றும் முன்மநளமழயபளல் 

மசனல்டுத்தப்ட மயண்டின தணிப்பு டயடிக்மககம ரிந்துமபக்க மயண்டும். 

 

4.1 அழமுகம் 

ம யசதழனின் மசனல்ளடுகள், தனளரிப்புகள் அல்து மசமயகின் யிமயளக, 

சுற்றுச்சூமழல் ஏற்டும் எந்தமயளம நளற்மும், ளதகநள அல்து ன்மந னக்கும் 

எ சுற்றுச்சூமல் தளக்கம் யமபனறுக்கப்டுகழது. முன்மநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் 

களபணநளக சளத்தழனநள நற்றும் சளத்தழனநள சுற்றுச்சூமல் தளக்கத்தழன் எதழர்ளர்ப்பு EIA 

இல் ம முக்கழன டினளகும். நதழப்ிடப்ட்ட ளதழப்புகின் அடிப்மடனில், சுற்றுச்சூமம 

குமயள அல்து மசதநமடனளநல் பளநரிக்க மளமத்தநள தணிப்பு டயடிக்மககள் 

எடுக்கப்ட மயண்டும். 

 

சுற்றுச்சூமல் ளதழப்புகள் முதன்மந தளக்கங்கள் நற்றும் இபண்டளம் ழம தளக்கங்கள் எ 

குளயளக இமக்களம் 

முதன்மநத் தளக்கங்கள்: இந்தத் தளக்கங்கள் தழட்டத்தளல் மபடினளகக் கூப்டுகழன் 

இபண்டளம் ழம தளக்கங்கள்: இமய முதன்மந தளக்கங்களல் தூண்டப்ட்டமய நற்றும் 

மதளடர்புமடன முதலீடுகள் நற்றும் மசனழன் மூம் சமூக நற்றும் மளமளதளப 

டயடிக்மககின் நளற்ப்ட்ட யடியங்கம உள்டக்கழனது. 

ின்யமம் சுற்றுச்சூமல் அவுமக்கள் மூம் ளதழப்புகின் நதழப்டீு மசய்னப்டுகழது: 

 ழச் சூமல் 

 ீர் சூமல் 

 களற்று சூமல் 

 இமபச்சல் சூமல் 

 உனிரினல் சூமல் 

 சமூக மளமளதளப சூமல் 
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4.2 ழச் சூமல் 

அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

கபடுனபடள 

கல் சுபங்கம் 

  

ஆடிப்ட்டி கழபளநத்தழல் அநந்துள் 

உத்ஹதச 2.19.0 ஸலக்ஹடர் சுபங்கம், 

னஹன 2,30,562m3 கபடுனபடள கல். 

5.0 நீட்டர் ஸசங்குத்து ஸஞ்ச் நற்றும் 5.0 

நீட்டர் ஸஞ்ச் அகம் ஸகளண்ட 

யமக்கநள தழந்தஸயி அப 

இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கத்துடன் 

குயளரி ஸசனல்ளடு ஹநற்ஸகளள் 

உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து. 5 ஆண்டு 

னடியில், சுபங்க குத்தக குதழ இறுதழ 

குமழனளக நளற்ப்டும். 

 

இறுதழ குமழ ரிநளணம் 

135.0m(L) X 125.0m(W) Avg X 

37.0m(D)
 

 

 

 

 

ழப் னன்ளட்டில் தழந்தஸயி 

சுபங்கத்தழன் னக்கழன தளக்கம் ழச் 

சவபமழவு ஆகும். கபடுனபடள கல் 

குயளரினின் சுபங்கத்தழற்களக ழம் 

ஹதளண்டப்ட ஹயண்டும். 

 

 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்ட தம் 

ந்த யிதநள நண் அரிப்னக்கும் 

ஆளகயில் (ஆதளபம்: னயன்). 

 

ஹநலும், னனல் ீர் 

ஸயிஹனறுயதத் தயிர்க்க 1 நீ x 

1நீ அயில் நள யடிகளல் 

அநக்கப்டும். 

 

நண்ணின் ிணப்னத் 

தன்நன ஹநம்டுத்தும் 80 

ண்ணிக்கனிள உள்லர் 

நபயகக ( ஹயம்ன, நகழமம், 

னி, இந்த நற்றும் யில்யம்) 

சுபங்கப் குதழனின் ஸயிப்னச் 

சுற்யில் சளகில் 

டுயதற்கு 

னன்ஸநளமழனப்ட்டுள்து. 

 

குயளரிக்குப் ிகு இறுதழக் 

குமழனில் தளயபங்கள் நற்றும் ீர் 

ஹதக்கத்த உனயளக்குயதற்குத் 

துணனரினேம் யகனில், 

ளதழக்கப்ட்ட ழத்த சழந்த 

ழப் னன்ளட்டிற்களக 

னடிந்தயப ஹநம்டுத்துயதற்கு 

னன்ஸநளமழனப்ட்டுள்து. 
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கமழவு ீர், க உஹளக 

உட்ஸசலுத்துதல், அடுக்கு உநழழ்வுகள் 

துவும் இல்ளததளல் ஆய்வுப் 

குதழனின் நண்ணின் நீதள தளக்கம் 

குயளகஹய இனக்கும். 

 

 

ஸரின பப்யில் ழப்பப்ன 

ண்னக நளற்றுயதளல் ற்டும் 

தளக்கம் நண் சழதய 

ற்டுத்துகழது. 

 

 

 

 

 

 

சுபங்க டயடிக்ககில் இனந்து 

தழடக்கமழவுகள் உனயளக்கப்டும், 

ஸில் குப்கள் யடீ்டுக் 

கமழவுகலம் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும். 

இத னனளக 

பளநரிக்களயிட்டளல், துர்ளற்ம் 

யசீுயதுடன், ஸதளமழளர்கலக்கு 

சுகளதளப சவர்ஹகடு ற்டும். 

 

 

6நீ BGL ஆமம் யப இனக்கும் 

ஹநடுக்கு ( ஹநல் நண்) 

ளதுகளப்ன தூபத்துக்களக 

எதுக்கப்ட்ட குதழனில் இனப்ன 

யக்கப்ட்டு ஹதளட்டத்தழற்கு 

னன்டுத்தப்டும். 

 

ஹதளண்டுதல், ஸயடித்தல், 

ஹதளண்டிஸனடுக்கப்ட்ட 

கிநத்த ற்றுதல் நற்றும் 

இக்குதல் ஹளன்யற்ளல் தூசழ 

உனயளகும் னக்கழன 

களபணநளகும், 3 நணிஹபத்தழற்கு 

என ன ஸதளடர்ந்து தண்ணரீ் 

ஸதிப்தன் னெம் தளக்கம் 

குக்கப்டும். 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க 

டயடிக்க கழட்டத்தட்ட ஸயற்று 

ழப்பப்ில் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது, அங்கு 

யிிம்ன ழ ஹயறுளடு 4 நீ. 

 

 

 தளதுக்கள் அகற்ப்ட்ட ிகு, 

அ அனள குதழ 

உனயளக்கப்டும். அகழ்யளபளய்ச்சழ 

ஸசய்னப்ட்ட குதழ அல்து 

சுபங்க களத்தழன் னடியில் உள் 
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இறுதழ குமழ ீர் ஹதக்கநளக 

நளற்ப்டும். ளதுகளப்ன தூபத்தழல் 

இபண்டு அடுக்கு நபப் ட்டகள் 

டப்டும். 

 

100% நீட்ஸடடுப்ன னல சுபங்க 

இனப்ன ிரித்ஸதடுப்தன் னெம் 

அடனப்டுகழது. ஹய சுபங்க 

டயடிக்கனளல் குப்கள் 

உற்த்தழனளகளது. 

அதுநட்டுநழன்ழ, தழசரி 

அடிப்டனில் உள்ளட்சழ 

அநப்ிடம் எப்டக்கப்டும் 

தழட்டத்தழல் நழகக் குந்த 

அயிள யடீ்டுக் கமழவுகள் 

உனயளகும். 

 

4.3. ீர் சூமல்: 

அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து 

 

இப்குதழனில் சுபங்கம் 

ஹதளண்டுயதளல், ீர்ழ நற்றும் 

சுபங்கத்தழன் குறுக்குஸயட்டு 

களபணநளக ழத்தடி ீர் 

நளசுடளம். 

 

 

 

 

 

ழத்தடி ீர்நட்டம் 

தபநட்டத்தழழனந்து 55நீ கவஹம 

இனக்கும் அஹதசநனம், இறுதழ 

ஆமம் தபநட்டத்தழழனந்து 

37நீட்டர் யப 

நட்டுப்டுத்தப்ட்டினப்தளல், 

சுபங்கத்தழன் ஹளது ீர்நட்டம் 

குறுக்கழடப்டளது. னிசழல் 

கமழவு ீர் 5 ஸசப்டிக் ஹடங்குகள் 

நற்றும் ஊயக்கும் 
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சுபங்க டயடிக்கனளல் ழத்தடி 

ீர் குன யளய்ப்னள்து 

 

 

 

 

 

 

ஸயடிப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் 

ட்ஹபட் ஸகளண்ட இபசளனங்கள் 

ஹநற்பப்ன ஏட்டத்த 

நளசுடுத்தளம். 

 

 

 

சுபங்க குத்தகனில் உள் யடீ்டுக் 

கமழவுீரின் னனற் 

ஹநளண்ந, அந்த இடத்தழல் 

சுகளதளபநற் சூம உனயளக்கழ, 

ஸதளமழளர்கலக்கு உடல் 

ளதழப்னக ற்டுத்தளம். 

 

குமழகில் ஸயிஹனற்ப்டும். 

சுபங்க டயடிக்கக்கு ச்சு 

கூறுகள் ஸகளண்ட 

இபசளனங்கள் 

னன்டுத்தப்டளது. 

ழத்தடி ீர் நட்டம் 55m BGL 

ஆமத்தழல் உள்து, சுபங்க 

ஸசனல்ளடு ீர்ழன 

ளதழக்களது. சுபங்க 

டயடிக்கனின் னடியில் 

உள் இறுதழக் குமழ 

நமீபச் ஹசநழப்தற்குப் 

னன்டுத்தப்டும், ஹசநழத்து 

யக்கப்டும் ீர் சுநப் 

குதழ யர்ச்சழக்களகப் 

னன்டுத்தப்டும், ஹநலும் 

ஹசநழக்கப்ட்ட ீர் னனள 

சுத்தழகரிப்னக்குப் ிகு யடீ்டுத் 

ஹதயகலக்கு (குடிீர் தயிப) 

னன்டுத்தப்டும். 

ஹநலும், ஸயிஹனறும் ீர் 

சம்ப்கில் நற்றும் 

னனள சுத்தழகரிப்னக்குப் 

ிகு ஹசநழக்கப்டும்; சுபங்க 

டயடிக்கனில் தூசழன 

அடக்குயதற்கு தண்ணரீ் 

னன்டுத்தப்டும். 

சுபங்க குத்தக குதழனில் 

கமழவுீப னனளக 
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ஹநளண்ந ஸசய்யதற்களக, 

சழறுீர் கமழப்கள் நற்றும் 

ஸசப்டிக் ஹடங்க் நற்றும் 

ஊயக்கும் குமழகள் ற்ளடு 

ஸசய்னப்டும். 

 

4.4 களற்று சூமல்: 

 

அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

 

ஸசனல்ளட்டின் ஹளது ற்டும் 

ளதழப்னகள் 

சுபங்கச் ஸசனல்ளட்டின் ஹளது, 

தப்ிஹனளடின தூசழ நற்றும் 

துகள்கள் (PM10 & PM 2.5) ஹளன் 

ி களற்று நளசுளடுகள் 

உனயளக்கப்டும். 

 

நளசுளட்டின் னக்கழன ஆதளபம் 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

களபணநளக லகழது. 2 

டிப்ர்க ற்றுயதற்கும் 

இக்குயதற்கும் 

னன்டுத்தப்டும், 1 ண் 

அகழ்யளபளய்ச்சழ (1.2 நீ 3 யளி 

தழன் ( ள உடப்ளன் 

இணப்னடன்) தப்ிக்கும் தூசழன 

உனயளக்குயதற்கு ங்கிக்கும் 

கிநத்த ஹதளண்டுயதற்கு 

னன்டுத்தப்டும். கூடுதளக, 

ஸசனல்ளட்டின் ஹளது தணிப்ன 

டயடிக்ககள் 

நபங்க ( ஹயம்ன, நகழமம், 

னி) டவு ஸசய்ன 

யத்துனின் 

ஆஹளசனின் ஹரில் 

தூசழனின் தளக்கத்தத் தடுக்க 

குத்தகப் குதழக்குள் 

இலத்துச் ஸசல்லும் 

சளகள், ஸயிப்ன 

சுற்வு ஆகழனயற்ழல் 400 

ண்ணிக்கனிள உள்லர் 

இங்கள் ( எவ்ஸயளன 

ஆண்டும் 80 

ண்ணிக்கனேடன்) டவு 

ஸசய்ன 

உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து. , 

இந்த நற்றும் யில்யம்) 

இபண்டு அடுக்குகில் களற்று 

நளசுளட்ட தழர்த்து நற்றும் 
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ஸயடித்தல் ஸயடிநனந்துகப் 

னன்டுத்தழ தூசழ உனயளக 

யமழயகுத்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிதின் நீதள யிவு 

• சுயளசம் நற்றும் சுயளச 

அநப்ன, தபனபீல் தழசுக்கலக்கு 

ஹசதம், களய்ச்சல் அல்து 

ஆஸ்துநள ஹளன் உமக்கும் 

ஸதளமழளர்கள் நற்றும் அண்ட 

கழபளநயளசழகின் நித 

ஆஹபளக்கழனத்தழல் ஹநளசநள 

யிவு. 

• கிநப் ஸளனட்க ற்ழ 

இக்குயதளலும், ஹளக்குயபத்தழன் 

களபணநளகவும் ற்டும் தூசழ, 

ஸதளமழளர்கள் நற்றும் 

அனகழலுள் கழபளந நக்கனேம் 

ளதழக்களம். 

தளயபங்கள் நீதள யிவு 

• இனில் தூசழ டியதளல் 

ஸ்ஹடளநளடல் இன்ஸடக்ஸ் 

னெழககள் (Nerium) நப 

இங்கலக்கு இடனில். 

SH47 உடன் இணக்கும் 

குறுகழன ளதனில், அனகழல் 

உள் டளத 

சளக ( என 

அடகுன சள) 

அடனேம் யகனில், 

ஸயட்டப்ட்ட கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து யமழகத் 

தழட்டநழடுதல். 

நளற்ளக, சுபங்க குத்தக 

குதழக்கும் அனகழல் உள் 

டளத சள 

இணப்னக்கும் இடஹன 

சப சள 

அநக்கப்டளம். தூசழ 

உனயளகளநல் இனக்க, 

இலத்துச் ஸசல்லும் 

சளனில் ஸசல்லும் 

ளரிகின் ஹயகம் நணிக்கு 

20 கழ.நீ. 

ளரிகள் தளர்ளய் ஹளட்டு 

னெடப்டும். 

அதழக சுந தயிர்க்கப்டும். 

 

அகழ்யளபளய்ச்சழ நற்றும் 

ற்றுதல் னள்ிகள் ஹளன் 

தூசழ உனயளக்கும் இடங்கில் 
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குக்கப்டளம். 

  

ஈடுடும் ஸதளமழளர்கலக்கு 

கண் கண்ணளடிகள், தூசழ 

நளஸ்க், ஹதளல் கனேகள், 

ளதுகளப்ன களணிகள் & 

னட்ஸ் ஹளன் திப்ட்ட 

ளதுகளப்ன உகபணங்கள் 

(PPEs) யமங்கப்டும். 

ஹளக்குயபத்தழன் ஹளது தூசழ 

உனயளகளநல் இனக்க, 

ஸசப்ிடப்டளத 

சளகில் ஸதிப்தற்கு 

0.5KLD தண்ணரீ் 

ரிந்துபக்கப்டும். 

 

களற்ழன் தப நளடழங்: 

AERMOD என்து மூன்று தித்தி கூறுகமக் மகளண்ட ம நளதழரி அமநப்பு ஆகும்: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD ழப்பப்பு முன்மசனழ) 

• AERMET (AERMOD யளிம முன்மசனழ) 

AERMOD இன் சழப்பு அம்சங்கில், கழபக எல்ம அடுக்கழன் மசங்குத்தள மமநப்ளட்மட 

மகனளளும் தழன், மநற்பப்பு மயினடீுகின் சழப்பு சழகழச்மச, ளங்கற் யடிய குதழ 

மூங்கள், மயப்ச்ச எல்ம அடுக்குக்கள ப்ளூம் நளதழரி, ழமனள எல்ம 

அடுக்கழல் மசங்குத்து கமயமன கட்டுப்டுத்துதல் நற்றும் சரிமசய்தல் ஆகழனமய 

அடங்கும். ஸ்டளக் அடித்தத்தழல் ிபதழழக்கும் மநற்பப்பு. 

 

AERMET என்து AERMODக்கள யளிம முன்மசனழனளகும். உள்டீ்டுத் தபவு நணிமப 

கழவுட் கயர் அயதளிப்புகள், மநற்பப்பு யளிம அயதளிப்புகள் நற்றும் ம 

ளமக்கு இபண்டு மும மநல் களற்று ழகள் ஆகழனயற்ழழமந்து யபளம். 

மயினடீ்டில் மநற்பப்பு யளிம அயதளிப்புகள் நற்றும் அவுமக்கள் நற்றும்  

யிநண்ட அவுமக்கின் மசங்குத்து சுனயியபங்கள் ஆகழனமய அடங்கும். 
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AERMAP என்து AERMODக்கள ழப்பப்புத் தபயின் உள்டீ்மட எிமநப்டுத்தவும் 

தபப்டுத்தவும் யடியமநக்கப்ட்ட ழப்பப்பு முன்மசனழனளகும். உள்டீ்டுத் தபவுகில் 

ஏற்ி ழப்பப்பு உனபத் தபவு அடங்கும். மயினடீ்டில், வ்மயளம ஏற்ிகளுக்கும், 

இமப்ிடம் நற்றும் உனப அவு ஆகழனமய அடங்கும், இமய நமகமச் சுற்ழமள் 

களற்மளட்டத்மதக் கணக்கழடுயதற்குப் னன்டுத்தப்டும் உனபங்கள். 

 

4.4.1 மூ குணளதழசனம் 

அமத்து உநழழ்வு மூங்கின் யிரியள ட்டினல் நற்றும் அயற்றுடன் மதளடர்புமடன 

நளடழங் உள்டீு மயினடீ்டு அவுமக்கள் நற்றும் உநழழ்வு யிகழதங்கள் இந்த 

அழக்மகனில் ட்டினழடப்ட்டுள். வ்மயளம மூ யமகமம் எவ்யளறு டத்தப்ட்டது 

என்தற்கள மளதுயள யிக்கம் கவமம மகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

முன்மநளமழனப்ட்ட மசனல்ளட்டின் உநழழ்வு ஆதளபங்கள் 

 

புள்ி ஆதளபங்கள்: 

சுபங்க டயடிக்மககளுக்கள புள்ி ஆதளபங்கில் மளதுயளக தூசழ மசகரிப்ளன்கள், 

சூடள ீர் லடீ்டர்கள் நற்றும் அயசபகள மெமபட்டர்(கள்) ஆகழனமய அடங்கும். 

தற்மளமதன தழட்டத்தழல் ின்யமம் ஆதளபங்கள் எதழர்ளர்க்கப்டுகழன். 

1. மலட்பளழக் அகழ்யளபளய்ச்சழ - 1.2 கம் க்மகட் மகளள்வு (பளக் ிமபக்கர் 

இமணப்புடன்) 

2. ெளக் மலநர் 25.5 நழநீ டனள 

3. டிப்ர் 

4. டிபளக்டர் ஏற்ப்ட்டது - அமுக்கழ 

5. துமணக்கமயிகளுடன் துமனிடுதல் நற்றும் அகழ்யளபளய்ச்சழ 

 

சளம ஆதளபங்கள்: 

சுபங்க டயடிக்மககின் மளது எதழர்ளர்க்கப்டும் டிபக் ளமதகள் நற்றும் டிபக் 

மயிமனற்றும் இடங்கம சழத்தரிக்க ம சளம மட்மயளர்க் உமயளக்கப்ட்டது. 2022 

நளர்ச் முதல் மந யமபனிள கண்களணிப்பு களத்தழல் சளம மூங்கிழமந்து 

எதழர்ளர்க்கப்டும் உநழழ்வுகள் நற்றும் அதனுடன் மதளடர்புமடன எதழர்ளர்க்கப்ட்ட தளக்கம் 

நதழப்ிடப்ட்டது. சுத்தழகரிப்பு சளம நற்றும் மசப்ிடப்டளத சளம யமனமநப்ில் 

உள் மளதுத் தளயபப் மளக்குயபத்தழளல் ஏற்டும் உநழழ்வுகள் மதளகுதழ ஆதளபங்களக 

யடியமநக்கப்ட்டுள். டிபக்கழங்கழற்கள நளடல் யளல்மம் மசளர்ஸ் அவுமயளது, 

ஆபம்த்தழல் USEPAமய டிபக்கழங்கழற்கு ஏற்ழச் மசல்யதற்கள உநழழ்வு களபணிகமப் 

னன்டுத்தழனது. கடத்தல் சளம ஆதளபங்கள், உமயகப்டுத்தப்ட்ட இளத்துச் மசல்லும் 
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சளமகில் 6 நீட்டர் இமடமயினில் ஆதளபத்மதப் னன்டுத்தழ. மூங்கின் ஆபம் 

க்கயளட்டு ரிநளணம் 3 நீ எ அமநக்கப்ட்டது, இது ம மளதுயள சுபங்க 

சூழ்ழமக்கு அமகழல் உள் 2 டிபக் னணத்மத ிபதழழக்க உள்டீளக 

னன்டுத்தப்ட்டது. 

 

இளத்தல் மசனல்ளட்டிற்குக் கமதப்டும் அவுமக்கள் ின்யமயயற்ம 

உள்டக்குகழன்: 

• மளதுயளகப் னன்டுத்தப்டும் இளத்துச் மசல்லும் டிபக்குகின் அவு 

• ழபந்தப தூப சளமகின் தூசழ கட்டுப்ளடு / சுமக்கத்தழன் அவு 

 

ி தப்ிமனளடின துகள் உநழழ்வு ஆதளபங்கள்: 

யளல்மம் ஆதளபங்களக யடியமநக்கப்ட்ட ி ஃப்மெழடிவ் துகள் உநழழ்வு ஆதளபங்கில் 

ின்யமய அடங்கும்: 

• ப்மபநரி க்பரரில் இக்கப்டும் டிபக்குகில் இமந்து தப்ிமனளடின உநழழ்வுகள் ம 

மதளகுதழ மூத்தளல் குழப்ிடப்டுகழன். மயினடீ்டு உனபம் 0 நீட்டபளக 

அமநக்கப்ட்டது (டம்ப் ளக்மகட் கழமபடு நட்டத்தழல் உள்து). 

• சுபங்கப் குதழனளது குமந்தட்ச களற்று அரிப்மக் மகளண்ட ளமகள் ழமந்த 

மநற்பப்ளக இமப்தளல் களற்ழன் அரிப்ிளல் ஏற்டும் தப்ிமனளடின உநழழ்வுகள் 

கமதப்டுயதழல்ம. களற்று அரிப்பு ஏற்டும் எ எதழர்ளர்க்கப்ட்டளல், அது 

உள்ளூர்நனநளக்கப்டும். 

• ரிநளற் புள்ிகில் இமந்து ஃப்மெழடிவ் உநழழ்வுகள் ற்ம மதளகுதழ மூங்களல் 

குழப்ிடப்டுகழன். இந்த ஆதளபங்களுக்கள மயினடீ்டு உனபங்கள் டிபக் ரிநளற் 

மசனல்முமனின் உண்மநனள உனபத்தழற்கு அமநக்கப்ட்ட. 

 

ிந்மதன தழட்ட களட்சழ 

மசனல்ளட்டின் உநழழ்வுகள் மசனல்மும உகபணங்கள் நற்றும் சுபங்க டயடிக்மககின் 

யிமயளகும். மசனல்மும உகபணங்கள் அதழகட்ச தழில் யடியமநக்கப்ட்ட. 

சுபங்கத்தழல் இமந்து மயிமனறும் உநழழ்வுகள், குமழனிழமந்து கற்கள் நற்றும் கமழவுகம 

மசநழப்பு குதழக்கு மகளண்டு மசல் மதமயனள சுபங்க யதீம் நற்றும் டிபக் னணத்தழன் 

அடிப்மடனில் அமநந்தது. 

ிப்பயரி முதல் ஏப்பல் 2021 யமபனிள மநக்மபள யளிமத் தபவுகமக் கமத்தழல் 

மகளண்டு கணிக்கப்ட்ட அதழகட்ச தமப நட்ட மசழவுகள், ஆய்வுக் களத்தழன் மளது 

மப்ட்ட அதழகட்ச அடிப்மட மசழவுகில் நழமகப்டுத்தப்ட்டு, மசனல்ளட்டிற்குப் 

ிந்மதன கட்டத்தழல் ழவும். அதழகட்ச அடிப்மட மசழவுகமக் களட்டிலும் 
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கணிக்கப்ட்ட மசழவுகளுடன் கூடின ட்டுமநளத்த களட்சழனளது ஐமசளிமத்றஶடன் 

ின்யமம் அட்டயமணனில் களட்டப்ட்டுள்து. 

 

அட்டயமண 4 1கட்டுப்டுத்தப்ட்ட உநழழ்வு கணக்கவடு (24நணிமபம்- சபளசரி நளடழங் 

உள்டீுகள்) 

 

ஸசனல்ளட்டு  னெ 

யக 

Emissions (g/s) 

TSPM PM10 PM2.5 NOX CO 

லளஹஜ் ன் 

ஸதளகு
தழ 

4.796E-

02 

1.356E-

02 

8.134E-

03 

3.364E-02 

(from 

tipper) 

2.0291E-

03(from 

tipper) 

ஹநல் நண் 

கனளலதல் 

 

ஸ்கழபளப்ர் 

open pit 

Negligibl

e 

Negligibl

e 

Negligibl

e 
N/A N/A 

னல்ஹடளசழங் 9.014E-02 
2.991E-

02 

1.795E-

02 

6.70E-

03(from 

excavator) 

5.833E-

02(from 

excavator) 

கபடுனபடள

 கல் 

சுபங்கம் 

ஈபநள 

துனிடுத

ல் 

1.88E-04 3.76E-05 2.25E-05 

5.22E-03 

(from 

compressor

) 

1.13E-03 

 (from 

compressor

) 

ற்றுதல் 
2.34E-04 4.69E-05 2.82E-05 N/A N/A 

 

முடிவுகள் நற்றும் முடிவுகள்: 

TSPM, PM10, PM2.5 நற்றும் NOX ஆகழனயற்ழற்கள சுபங்கத்தழன் களபணநளகக் களணப்ட்ட 

அதழகட்ச மசழவு NAAQS GSR826(E) இல் குழப்ிடப்ட்டுள் மசழவு தபழமகம யிட 

நழகக் குமயளக இமப்து கயிக்கப்ட்டது. சதயதீ அதழகரிப்ம நதழப்ிடுயதற்கு 

அடிப்மட ழமக்கு மநம உள் மசழவுகின் மநளத்த அதழகரிப்பு கவமம 

சுமக்கப்ட்டுள்து. 
 

4.5. இபச்சல் சூமல்: 

அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல், 

உகபணங்கின் னன்ளடு 

(க்ஸ்கஹயட்டர், டிப்ர், ஜளக் 

• இனந்தழபங்கள் ல் இனங்கும் 

ழனில் பளநரிக்கப்டும், 
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ஹதளண்டின 

கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

 

ஹலநர்), இனந்தழபங்கள் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்துக்கு 

னன்டுத்தப்டும் டிபக்குகள் 

சத்தத்த உனயளக்கும். 

 

இனந்தழபங்கிழனந்து யனம் 

சத்தம் உனர் இபத்த அலத்தம், 

அதழக அலத்த ழ, களது 

ஹகளந, தூக்கக் கக்கம் 

ஹளன்யற் ீண்ட ஹபம் 

ஸயிப்டுயதளல் ற்டும். 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க 

டயடிக்கனின் களபணநளக 

யளகங்கின் ண்ணிக்க 

அதழகரிக்கப்டும், ஹய 

யளகம் என்ழணந்து 

ஹதயனற் எழன 

ற்டுத்தளம் நற்றும் சுயளசம் 

நற்றும் சுயளச அநப்ன, 

தபனபீல் தழசுக்கலக்கு ஹசதம், 

களய்ச்சல் அல்து ஆஸ்துநள 

ஹளன் நித 

ஆஹபளக்கழனத்தழலும் ளதழப் 

ற்டுத்தளம். 

 

இதளல் இபச்சல் 

குந்தட்ச சளத்தழனநள 

அயிற்கு குக்கப்டும். 

• அனுநதழக்கப்ட்ட இபச்சல் 

அவு நற்றும் அந்த 

அவுகலக்கு அதழகட்ச 

ஸயிப்ளட்டின் யிவு 

குழத்து ஆறு நளதங்கலக்கு 

எனன 

ஸதளமழளர்கலக்கு 

யிமழப்னணர்வு அிக்கப்டும். 

அத்து யளகங்கின் 

டீசல் இன்ஜழன்கிலும் 

ஹளதுநள சன்சர்கள் 

யமங்கப்டும். 

• அத்து ஹளக்குயபத்து 

யளகங்கலம் 

ஸசல்லுடினளகும் PUC 

சளன்ழதழ்க ஸகளண்டு 

ஸசல்யது உறுதழ 

ஸசய்னப்டும். 

• சுபங்கத்தழற்குள் தமனேம் 

அல்து ஸயிஹனறும் 

டிபக்குகின் ஹயகம் 

நழதநள ஹயகத்தழற்கு 

(20கழநீ/நணி) 

யபம்னக்குட்டுத்தப்ட்டு, 

களழனள யளகங்கில் 

இனந்து ஹதயனற் 
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சத்தத்தத் தடுக்கும். 

 இனந்தழபங்கள் நற்றும் ி 

உகபணங்கின் னனள 

உனவு னெம் 

இனந்தழபங்களல் ற்டும் 

சத்தம் குக்கப்டும். 

• ஆய்வுப் குதழனில் எழனின் 

தளக்கத்தக் குக்க 400 

ண்ணிக்கனிள உள்லர் 

இங்க ( ஹயம்ன, 

நந்தளப, அதழ, னி, 

அஹசளகள, ஹகசுயரிளஸ் 

நற்றும் யில்ம்) டவு 

ஸசய்ன 

னன்ஸநளமழனப்ட்டுள்து. 

சத்தத்தக் குக்க 

ஸசனல்டுத்த ஹயண்டும். 

• ளரிகள் இபண்டு 

சளகில் தழனப்ி 

யிடப்டும். NH210 நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து ஸரிசத் 

தயிர்க்க நளயட்ட சள. 

• ஆறு நளதங்கலக்கு 

எனன சுகளதளப 

ரிஹசளத னகளம்கள் 

ற்ளடு ஸசய்னப்டும். 

• அதழக சத்தம் உண்டளக்கும் 

இடங்கில் ஹய 

ஸசய்னேம் ஸதளமழளர்கள் 
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திப்ட்ட ளதுகளப்ன 

சளதங்கப் 

னன்டுத்துதல், அதளயது 

களதுகுமளய்கள் நற்றும் களது 

ிக்குகள். 

• ணினளர்கள் ணினிட 

இபச்சழல் இனந்து 

ழயளபணம் ஸறும் 

அநதழனள குதழக 

யமங்குதல் 

 

4.6. உனிரினல் சூமல்: 

 

அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

த 

அனுநதழ 

சூமழனல் சவர்குவுக்கு யமழயகுக்கும் 

த அனுநதழனின் களபணநளக யளழ்யிட 

இமப்ன. 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க குத்தக ற்கஹய 

என யண்ட ழம் 

நபங்கள் 

டுதல் 

ழம் ஆபம்த்தழல் தரிசளக இனந்ததளல் 

சுபங்க குத்தக குதழனில் களடு யர்ப்ன 

சளதகநள தளக்கத்த ற்டுத்தும். 

சுபங்க குத்தக குதழ நற்றும் ளதுகளப்ின் 

ல்னில் 7.5நீ ளதுகளப்ன தூபம் யமங்கப்டும். 

சுநளர் 0.36.0 ஸலக்ஹடர் ழம் கழரீன்ஸல்ட் 

ஹநம்ளட்டிற்களக னன்டுத்தப்டுகழது (400 

ண்கள் - 5 ஆண்டுகள்). இது யிங்கழங்க 

ஈர்க்கும் 

 

4.7 சனெக ஸளனளதளப சூமல்: 

 

அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

சுபங்க 

டயடிக்கக 

ஸசனல்டுத்த 

தழட்டத்த ஸசனல்டுத்த ழம் 

கனகப்டுத்துதல் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் 

தழன.ம்.துபப்ளண்டினனுக்கு 
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னன்ஸநளமழனப்ட்டது ஸசளத்துக்க இமக்க 

ஹரிடளம், இது PAP  

நளற்ழயிடும், அயர்கின் 

யமக்கநள நற்றும் 

யளழ்யளதளபத்த இமக்கும் 

ஸசளந்தநள ட்டள ழம் நற்றும் 

500 நீட்டர் சுற்யில் நக்கள் 

குடினினப்ன இல்ளத ழம் 

களழனளக உள்து. ஹய 

இத்தழட்டத்தழல் னர்யளழ்வு நற்றும் 

நீள்குடிஹனற்ம் இல் 

ஸயட்டிஸனடுக்கப்ட்ட 

கிநத்த 
துனிடுதல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து 

சுபங்க டயடிக்ககள் தூசழ 

உநழழ்ய ற்டுத்தளம், எழ 

நளசுளடு ற்டளம், இதளல் 

உள்லர் யளழ்யிடத்தழற்கு 

இடனைறு ற்டளம் 

தழட்டப் குதழக்கு அனகழல் ந்த 

நித டயடிக்கனேம் 

தழட்டநழடப்டயில். தழட்ட 

தத்தழல் இனந்து 0.42km-NW 

ஸதளயில் உள் ஆடிப்ட்டி 

கழபளநத்தழல் அனகழலுள் நக்கள் 

குடினினப்ன களணப்டுகழது. 

அனகழலுள் 

கழபளநங்கில் 

ஹநய்ச்சல் நற்றும் 

யர்ப்ன 
டயடிக்ககள் 

 

உள்லர் யிங்குகள 

ஸசம்நழ ஆடு, ஆடு நற்றும் 

நளடுகின் ஹநய்ச்சல் நற்றும் 

யர்ப்ன ஆகழனய அனகழலுள் 

கழபளநங்கில் 

களணப்டுகழன், 

யளகங்கின் இனக்கம் 

யிங்குக ளதழக்களம் 

அல்து களனப்டுத்தளம். 

கழபளயல் சள நற்றும் அனகழல் 

உள் டளத சளன 

னன்டுத்த 

உத்ஹதசழக்கப்ட்டுள்து. ஹநலும், 

யித்துக தயிர்க்கும் யகனில் 

ளரிகின் ஹயகம் நணிக்கு 20 கழ.நீ. 

ஹய யளய்ப்ன 
 

இத்தழட்டம் உள்லர் நக்கின் 

யளழ்யளதளபத்த ஹநம்டுத்தும் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்கத்தழன் 

யர்ச்சழக்குப் ிகு, இது உள்லர் 

நக்கின் யளழ்யளதளபத்த 

ஹநம்டுத்துயஹதளடு ஹபடி நற்றும் 

நனக ஹய 

யளய்ப்னகனேம் யமங்கும். 
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இப்குதழனின் உள்கட்டநப்ன 

ஹநம்ளட்டிற்கள கபடுனபடள 

கற்கள் உள்லர் சந்தகில் 

இனந்து ழனளனநள குந்த 

யினில் கழடக்கும். 

களர்ப்ஹபட் 

சுற்றுச்சூமல் 

ஸளறுப்ன 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் 

இனற்க யங்க 

ஸனக்குயதற்கும் சனெக ய 

ஹநம்ளட்டிற்கும் உதவும். 

CER இன் என குதழனளக, தழட்ட 

நதழப்டீ்டில் 2%, அதளயது 5.0 ட்சம் 

எதுக்கப்டும். 

களனளர்கரிசல்கும் கழபளநத்தழல் 

உள் அபசு ள்ிகலக்கு 

யினளட்டு யசதழக 

ஹநம்டுத்துதல், கமழப், 

தண்ணரீ் யடிகட்டி யசதழகள் 

ஸசய்தல். 

 

4.8 ி தளக்கங்கள்: 

 

S. No அம்சம் தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்ககள் 

1.  னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

சுபங்கம் களபணநளக 

ஆத்து 

 

 

சுபங்கப் குதழனில் 

யித்துகள் ற்டளம் 

சுபங்க குத்தகனில் உள் எவ்ஸயளன 

ணினளனக்கும் எவ்ஸயளன 

ஸதளமழளர்கின் ளதுகளப்ன குழத்தும் 

னனள PPE கழட் ( ளதுகளப்ன ஜளக்ஸகட், 

ஸலல்ஸநட், ளதுகளப்ன களணிகள், 

கனேகள்) ஹளன்ய யமங்கப்டும். 

2.  ஸயடித்தல் 

 
குண்டுஸயடிப்ன 

டயடிக்க களபணநளக 

ஸதளமழளர்கலக்கு 

களனம் 

குண்டுஸயடிப்ன டயடிக்கன ச்சரிக்க 

சபன் யடியில் அளபம் அநப்ன தழட்ட 

தத்தழல் ஈடுடும். அதுநட்டுநழன்ழ, 

ஸயடிகுண்டு டயடிக்க குழப்ிட்ட 
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ஹபத்தழல் - நள 5 நணி னதல் நள 6 

நணி யப ( அல்து ஹதயப்டும் 

ஹளஸதல்ளம்) தழட்டநழடப்டும், இதளல் 

ஊமழனர்கள் ஸசனல்ளட்டப் ற்ழ அழந்து 

ஸகளள்யளர்கள். தத்தழல் னகிடிப்து 

தடஸசய்னப்டும் நற்றும் சக 

ககள் தத்தழல் ல்ஹயறு இடங்கில் 

களண்ிக்கப்டும். 

3.  ஸதளமழளர்கின் 

தழபனிடல் 

 

சுபங்க டயடிக்ககில் 

ஸதளமழளர்க 

ஹயக்கு 

அநர்த்துயதற்கு னன் 

அயர்கின் உடல்ழ 

சரிளர்க்கப்டும் 

ஸதளமழளர்க ஹயக்கு 

அநர்த்துயதற்கு னன் அத்து 

ஸதளமழளர்கலம் சரிளர்க்கப்ட்டு 

ஆஹபளக்கழனத்தழற்களக தழபனிடப்டும். 
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5 ாற்றுகரின் பகுப்பாய்வு: 

5.1 பபாது: 

         ந்தபலாபே திட்டத்ததபம் திட்டிடுலதிலும் லடிலதப்பதிலும் ாற்மடீ்டின் 

பகுப்பாய்வு எபே குமிப்பிடத்தக்க அம்சாகும். உற்பத்தி அதிகபட்சாகவும், சுங்கச் 

பசல்பாடு சுற்றுச்சூறலுக்கு உகந்ததாகவும் பசயவு குதமந்ததாகவும் இபேக்கும் 

லதகில் ாற்று லறிதத் ததர்ந்பதடுக்கும்தபாது பசயவு பயன் பகுப்பாய்வு ற்ம 

அரவுபேக்களுடன் இதைந்து பசல்பட தலண்டும். படிலம்-1 ற்றும் PFR  

சர்ப்பிப்பதற்கு பன், லிபேதுநகர் ாலட்ட சுங்கம் ற்றும் புலிில் துதமின் 

உதலி இக்குனால் தீின் திட்டம் ற்றும் சுங்கப் பிரான் திட்டத்திற்கு எப்புதல் 

அரிக்கப்பட்டது. 

SEIAA-TN பயம் பலரிிடப்பட்ட கடிதம் ண். SEIAA-TN/F.ண். 8883/SEAC/ToR-1125/2021 தததி: 

23.03.2022. ாற்றுப் பகுப்பாய்லிற்கான ஆய்லானது தரம் ற்றும் பதாறில்தட்பத்தின் 

ஆறான ஆய்வுகதர உள்ரடக்கிது. 

               

5.1.1 ாற்றுத் தரங்கள் ற்றும் சுங்கத் பதாறில்தட்பத்திற்கான  

பகுப்பாய்வு  

5.1.1.1 ாற்றுத் தரம்: 

     பன்பாறிப்பட்ட திட்டம் ஃப் ஸ்தடான் குலாரிின் சுங்காகும், தலும் இது 

ப்ாஸ்பபக்டிங் ரிாவுக்குப் பிமகு பன்பாறிப்பட்டது. தலறு லார்த்ததகரில் 

கூறுலதானால், இதல கனிங்கள் கிதடக்கும் ண்டயத்தில் பசல்படுத்தப்படயாம். 

ாநிய அசாங்கத்தால் பதன்தாக எதுக்கப்பட்ட சுங்கத் ததடியிபேந்து, தலறு 

ந்த லறக்குகளுக்கும் ஆய்வுகள் ற்றும் ஆய்வுகள் உள்ரன.  

  

 5.1.1.2 ாற்றுத் பதாறில்தட்பம் 

                தி ஏபன் காஸ்ட்ினிங் ன்பது தகபதமாக/அத 

இந்திாக்கப்பட்டதாக/இந்திாக்கப்பட்டதாக இபேக்கயாம், புலிில் 

ற்றும் நியப்பப்பு அதப்தபப் பபாறுத்து கனி (ROM) ற்றும் தினசரி/லபேடாந்தி 

இயக்கு உற்பத்தி. 
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அட்டலதை 5 1: பதாறில்தட்பம் ற்றும் பிம அரவுபேக்களுக்கான ாற்று 

 

 

 

 

 

S. No. 
யியபங்கள் 

நளற்று யினப்ம் 

1 

 

நளற்று யினப்ம் 2 
 

கனத்துக்கள் 

 

1. ஸதளமழல்தட்
ம் 

தழந்தஸயி 
இனந்தழபநனநள
க்கப்ட்ட 

சுபங்கம் 

 

தழந்தஸயி 
இனந்தழபநனநளக்கப்ட்
ட சுபங்கம் 

 

ஏப்ன்களஸ்ட் இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட 

துனிடுதல் நற்றும் ிளஸ்டிங் 

ஆகழனய யினம்ப்டுகழன். 

ன்கள்: 

ஸநட்டீரினல் இஷ்லளர்ட் 

ஹசளஹடளஹநக்ட் தர்யளது நற்றும் 

அத சரினள அயில் ஸகளண்டு 

யனதல். 

2. ஹயயளய்
ப்ன 

உள்லர் 
ஹயயளய்ப்
ன. 

அவுட்ஹசளர்ஸ் 

ஹயயளய்ப்ன 
உள்லர் ஹய யளய்ப்ன 
யினம்ப்டுகழது 

ன்கள்: 

ழதழச் சலுககலடன் உள்லர் 
நக்கலக்கு ஹயயளய்ப் 
யமங்குகழது 

குடினினப்ன கட்டிடம்/யடீு ஹதய. 3. ஸதளமழளர் 
ஹளக்குயபத்
து 

ஸளது 

ஹளக்குயபத்
து 

தினளர் 
ஹளக்குயபத்து 

 

ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் இனந்து 

உள்லர் ணினளர்கள் 

யபயமக்கப்டுயளர்கள், அயர்கள் 

நழதழயண்டி அல்து களல் யமழனளக 

சுபங்கத்த அடயளர்கள். 

ன்கள்: 

ஹளக்குயபத்து ஸசவுகள் நழகக் 
குயளகஹய இனக்கும் 

 
4. ஸளனள் 

ஹளக்குயபத்
து 

 

ஸளது 

ஹளக்குயபத்
து 

தினளர் 
ஹளக்குயபத்து 

 

எப்ந்த அடிப்டனில் ஸளனள்கள் 

ளரிகள் / தள்லயண்டிகள் னெம் 

ஸகளண்டு ஸசல்ப்டும் 

ன்கள்: 

இது நனக ஹயயளய்ப் 
தனம். 

 
5. தண்ணரீ் 

 

ஹடங்கர் 
சப்னர் 
 

ழத்தடி ீர்/ ஹடங்கர் சப்க்கு னன்னுரிந 

அிக்கப்டும். ஸம்க்குடி 

கழபளநத்தழல் இனந்து தண்ணரீ் 
ஸப்டும். 
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6 சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

 

6.1 பபாது: 

இந்த அத்திாம் திட்டிடப்பட்ட சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு திட்டத்தத 

உள்ரடக்கிது. தைிப்பு நடலடிக்தககரின் பசல்திமதனக் கண்காைிப்பதற்கான 

பதாறில்தட்ப அம்சங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

கட்டுப்பாட்டு நடலடிக்தககரின் பசல்திமதன அரலிட கண்காைிப்பு பக்கிம். 

சுற்றுச்சூறயின் நிதயத திப்பிடுலதற்கு சுற்றுச்சூறல் அரவுபேக்கரின் 

திட்டத்திற்குப் பின் கண்காைிப்பு பக்கி பக்கித்துலம் லாய்ந்தது. கண்காைிப்புத் 

திட்டம், திட்டத்தின் பசல்பாட்டின் காைாக ற்படும் சுற்றுச்சூறல் சரீ்தகட்தடக் 

கண்டமிலதற்கான எபே குமிகாட்டிாகவும், சுற்றுச்சூறதயப் பாதுகாப்பதற்கான தகுந்த 

தைிப்பு நடலடிக்தககதரத் ததர்ந்பதடுப்பதற்கும் உதவும். 

 

ாசுபாட்தடக் கட்டுப்படுத்துலது தபாயதல லறக்கான கண்காைிப்பும் 

பக்கிானது, பனனில் கட்டுப்பாட்டு நடலடிக்தககரின் பசல்திமதன 

கண்காைிப்பதன் பயம் ட்டுத தரீ்ானிக்க படிபம். திட்ட ஆதலாரர் M/s  

லறங்கிபள்ரார். Ecotech Labs Pvt Ltd ஆனது பிந்தத திட்ட சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு 

(PPM) ற்றும் பல்தலறு எளங்குபதம அதிகாரிகளுக்கு சரிான தநத்தில் இைக்க 

அமிக்தகத சர்ப்பிப்பதற்காக. 

 

னதல, சுற்றுச்சூறல் தத்தில் ற்படும் ாற்மங்கதர கைக்கில் 

டுத்துக்பகாள்லதற்கு சுற்றுச்சூறல் அரவுபேக்கரின் லறக்கான கண்காைிப்பு திட்டம் 

அலசிம். கண்காைிப்பின் தநாக்கங்கள்:- 

„ திட்டிடல் படிவுகரின் பசல்திமதனச் சரிபார்க்கவும்; 

„ பசல்பாட்டு நதடபதமகரின் பசல்திமதன அரலிடுதல்; 

„ சட்டரீதிான ற்றும் பபபேநிறுலன இைக்கத்தத உறுதிப்படுத்துதல்; ற்றும் 

„ திர்பாாத ாற்மங்கதர அதடாரம் காைவும். 
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அட்டலதை 6 1: சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

Parameters Sampling Frequency Location 

Air environment – 

Pollutants  

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

6 locations  24 hourly twice a week  

4 hourly.  

Twice a week, One non 

monsoon season  

 8 hourly, twice a week 

24 hourly, twice a week 

Project Site, Panaiyur, 

Sundakottai, 

Konganakurichi,Veppila

iseri, 

Erasinampatti 

Noise  6 locations  24 hourly Once in 6 

locations  

Project Site, Panaiyur, 

Sundakottai, 

Konganakurichi,Veppila

iseri, 

Erasinampatti 

Water (Ground water)  

•  pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

6 locations  Once in 6 locations  Project Site, Panaiyur, 

Sundakottai, 

Konganakurichi,Veppila

iseri, 

Erasinampatti 

Water  (surface water)  

• pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

Sample from 

nearby 

lakes/river  

One time Sampling  Periya Knamai, 

Tamaraikulam 
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அட்டயண 6 2: சுபங்கத்தழன் ஹளது கண்களணிப்ன அட்டயண 

S. No. Attributes Parameters Frequency Location 

1.  Ambient Air 

Quality at Mine 

Site & Fugitive 

Dust Sampling 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

Once in a 

Month 

Project Site 

2.  Ground water 

Quality 

Drinking Water Parameters, As per IS - 

10500: 2012 

Half yearly 

 

Project Site 

3.  Surface Water Class will be assessed as per Half yearly Project Site 

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

Soil  

(Organic matter, 

Texture, pH, Electrical 

Conductivity, 

Permeability, Water 

holding capacity, 

Porosity) 

6 locations Once in 6 locations  Project Site, Panaiyur, 

Sundakottai,  

Konganakurichi, 

Veppilaiseri,   

Erasinampatti 

Ecology and biodiversity 

Study  

Study area 

covering 5 km 

radius  

One time Sampling   

Socio- Economic study 

(Population, Literacy 

Level, employment, 

Infrastructure like 

school, hospitals & 

commercial 

establishments) 

Villages around 5 

km radius  

One time Sampling   
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Quality the CPCB Guidelines  

4.  Soil Quality 

 

(Organic matter, Texture, pH, 

Electrical Conductivity, Permeability, 

Water holding capacity, Porosity) 

Half yearly 

 

Project Site 

5.  Noise Level 

Monitoring 

Noise level in dB(A) 

Quaterly/half yearly 

Half yearly 

 

Project Site 
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7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 பபாது  

7.1.1 பபாது லிசாதை: 

பன்பாறிப்பட்ட சுங்கத் திட்டம் 1(a) கீழ் லபேலதால், லதக B1 - கிரஸ்டர் சுங்கம் 

(தற்தபாது உள்ர குலாரிகள் திபே. ம்.சலைகதைசன் -3.18.5 பெக்தடர், தகலிடப்பட்ட 

குலாரிகள் பி.பாக்கிபத்து - 0.68.5 பெக்தடர், திபே. பன்பாறிப்பட்ட குலாரிகள் 

திபே.ம். துதப்பாண்டின் - 2.19.0 பெக்தடர், திபே..அய்ப்பன் - 1.34.5 பெக்தடர். 

தற்தபாதுள்ர / தகலிடப்பட்ட / பன்பாறிப்பட்ட குலாரிகரின் பாத்த பப்பரவு 

7.40.50 பெக்தடர். 

 

னதல EIA அமிலிப்பு 2006 இன் 7(III) ற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திபேத்தங்கரின் கீழ், 

திட்டம் பபாது ஆதயாசதனத உள்ரடக்கிது ற்றும் லிபேதுநகர் ாலட்டத்தில் SPCB 

(TN) கீழ் நடத்தப்படும். அதன் நடலடிக்தககள் இறுதி EIA அமிக்தகில் 

இதைக்கப்படும். 

 

7.1.2 இடர் திப்பீடு: 

சுங்கத் திட்டங்கள் பலற்மிகாக இபேக்க, அது உற்பத்தித் தததலகதர ட்டும் 

பூர்த்தி பசய் தலண்டும், ஆனால் அதனத்து பதாறியாரர்களுக்கும் ிக உர்ந்த 

பாதுகாப்பு தத்தத பாரிக்க தலண்டும். பதாறில்துதமானது அபாங்கதரக் 

கண்டமிந்து, அதனுடன் பதாடர்புதட அபாங்கதர திப்பிட தலண்டும் ற்றும் 

அபாங்கதரத் தாங்கக்கூடி நிதயக்குத் பதாடர்ந்து பகாண்டு ல தலண்டும். 

சுங்கத் பதாறியாரர்களுக்கு கைிசான பாதுகாப்பு ஆபத்து உள்ரது. சுங்கங்கரில் 

உள்ர பாதுகாப்பற்ம நிதயகள் ற்றும் நதடபதமகள் பய லிபத்துக்களுக்கு இட்டுச் 

பசல்கின்மன ற்றும் னித உிர்களுக்கு இறப்பு ற்றும் காங்கதர 

ற்படுத்துகின்மன, உதடதகதர தசதப்படுத்துகின்மன, உற்பத்திக்கு இதடபெறு 

ற்படுத்துகின்மன ஆபத்து. ஆபத்துகதர பற்மிலுாக அகற்ம படிாது, னதல 

லிபத்து அபா அரதல அரவு அல்யது தான பதமில் லறங்குலதற்கு சாத்திம் 

ன லதறுத்து திப்பிட தலண்டி அலசிம் உள்ரது. 

 

7.1.3 ஆபத்தத அதடாரம் காணுதல் 

7.1.3.1 பலடிக்கும் பதம: 

குலாரி பசல்பாடு ஏபன்காஸ்ட் அத இந்திாக்கப்பட்ட பதமபடன் 

இதைந்து, ஜாக் தெர் துதரிடுதல் ற்றும் பலடித்தல் ஆகிலற்தமப் 

பன்படுத்தி, கடுபடான கல்தய தரர்த்தவும். 
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7.1.3.2 துதரிடுதல் ற்றும் பலடித்தல்: 

துதரிடுதல் ற்றும் பலடித்தல் அரவுபேக்கள் பின்லபோறு: 

 

து யிட்டம் 30-32 mm  

துகலக்கு இடனில் 

இடஸயி 
60 cms 

ஆமம் 1 to 1.5 m 

துனின் யடியம் 
ஜழக்ஜளக் 

துகின் சளய்வு 

 கழடநட்டத்தழழனந்து 70° 

தளநத ஸடட்டஹட்டர்கின் 

னன்ளடு 

 

25 நழல்ழ யிளடிகள் தளநதம் 

ஸயடிக்கும் உனகழ 
 "ஸயடிக்கும்" தண்டு 

 

a. பன்படுத்தப்படும் பலடிபபாபேட்கரின் லதககள்: 

கடுபடான கல்தய அகற்றுலதற்கும் பலற்மி பபறுலதற்கும் 25 ிீ ஸ்யரி 

பலடிபேந்துகரின் சிமி டாதல உதடக்க ற்றும் ெலீிங் லிதரதலப் பன்படுத்த 

பரிந்துதக்கப்படுகிமது. ஆறான துதரிடல் அல்யது பதன்த பலடிப்பு துவும் 

பன்பாறிப்படலில்தய. 

 

b. குண்டுபலடிப்பு காைாக நிய அதிர்தலக் குதமக்க பன்பாறிப்பட்ட 

நடலடிக்தககள்: 

குலாரிானது அபேகிலுள்ர கிாங்கரில் இபேந்து 1.5 கிீ பதாதயலில் உள்ரது. நிய 

அதிர்வு ற்றும் பாதம பமப்பததக் குதமக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பலடிகுண்டு 

நடலடிக்தககள் பின்பற்மப்படும். ஆறற்ம ஆறத்தில் ஜாக்ொம்ர் துதரிடுதல் 

ற்றும் பலடித்தல் ஆகிதல குதமந்தபட்ச பலடிபேந்துகதரப் பன்படுத்தி 

தற்பகாள்ர பரிந்துதக்கப்படுகிமது. 

 

துதரகரின் லிட்டம் = 32-36 ிீ 

தூள் காைி = 6 பதல் 7 டன்கள்/கிதயா பலடிபபாபேட்கள் 

ஆறம் = 1 பதல் 1.5 ீ 

சார்ஜ்/தொல் = 140 கிாம் 25 ிீ டா கார்ட்ரிட்ஜ் 

பகல் தநத்தில் பலடித்தது = ாதய 5 பதல் 6 ைி லத (அல்யது தததலப்படும் 

தபாபதல்யாம்) 
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பலடிக்கும் தபாது டுக்க தலண்டி தசிப்பு ற்றும் பாதுகாப்பு நடலடிக்தககள்: சிமி 

அரலியான பலடிகுண்டுகதர நடத்துலதற்கு ஆதலாரர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பலடிபபாபேள் பஜன்சித ஈடுபடுத்துலார் தலும் அது திமதான ற்றும் 

சட்டப்பூர்ல ஃதபார்தன்/பபர்ிட் தன்ஸ் தயாரால் கண்காைிக்கப்படும். 

 

கனக இந்திங்கள்: பன்பாறிப்பட்ட பகுதிில் பின்லபேம் கனக இந்திங்கள் 

பன்படுத்தப்படும்: 

 

• சுங்கத்திற்காக - 1.2 கம் பக்பகட் திமன் பகாண்ட அகழ்வு (ாக் பிதக்கர் 

இதைப்புடன்), ஜாக் தெர்ஸ் (25.5 ிீ டா) 6 ண்கள். 

• ற்றும் உபகைங்கள் - 1.2 கம் பக்பகட் பகாள்ரரவு பகாண்ட அகழ்வு (பக்பகட் 

இதைப்புடன்) 

• தபாக்குலத்து (சுங்கத்திற்குள் ற்றும் சுங்கத்தில் தசபேிடத்திற்கு உட்பட) - 

டிப்பர் 2 10 M.T திமன் பகாண்ட (குலாரிியிபேந்து தததலப்படும் க்கள் ற்றும் 

உள்ளூர் கிளர்களுக்கு) 

 

a. ஆபத்து: 

பிம கனக லாகனங்கதரப் பன்படுத்தி பலட்டிபடுக்கப்பட்ட கனிங்கதரக் 

பகாண்டு பசல்லும் தபாது ற்படும் பபபேம்பாயான லிபத்துக்கள் இந்திக் 

தகாராறுகள் ற்றும் னித தலறுகரால் ற்படுகின்மன. 

b. ஆபத்ததக் குதமப்பதற்கான தைிப்பு நடலடிக்தககள் 

• ற்றும் தநத்தில் அகழ்வு ஊஞ்சல் சுற்மரலிற்குள் ாபேம் அனுதிக்கப்பட 

ாட்டார்கள். 

• டிப்பர்கள்/டிக்குகள் ற்றும் உபகைங்களுக்கு அபேகில் நின்று, அதில் சகதி 

நிப்பப்படும்தபாது பளதாக பிதக் பசய்ப்படும். 

• பதாறியாரர்கரின் பைிச்சூறயில் நிதயக்கு ற்மலாறு ற்றுதல் பசல்பாடு 

கீழ் நிதயக்கு பகாண்டு லப்படும். 

• பதாறியாரர்களுக்கு பெல்பட், தகபதமகள் ற்றும் பாதுகாப்பு காயைிகள் 

லறங்கப்படும்; ற்றுதல் ற்றும் இமக்குதல் நடலடிக்தககள் பகல் தநத்தில் 

ட்டுத தற்பகாள்ரப்படும் 

• அதனத்து சுங்க இந்திங்களும் தலமால் பாரிக்கப்பட்டு, பிதக்குகள், 

லிரக்குகள் ற்றும் ொன்கள் தபான்மலற்தமச் சரிபார்த்து, திமதான 

பசல்பாட்டில் தலக்கப்படும். 
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7.1.4 பன்பாறிப்பட்ட சுங்கத்தில் உள்ர அபாத்திற்கான பபாதுலான 

பன்பனச்சரிக்தக நடலடிக்தககள்: 

• ததய உள்ர ஆபத்து/தபறிதலக் கலனிப்பதற்காக, பின்லபேம் கட்டுப்பாட்டு 

நடலடிக்தககள் தற்பகாள்ரப்படும்: 

• சுங்கச் சட்டம், 1952, பட்டாயிஃபபஸ் தன்ஸ் எளங்குபதம, 1961 ற்றும் 

சுங்க லிதிகள், 1955 ஆகிலற்மின் அதனத்து பாதுகாப்பு பன்பனச்சரிக்தககள் 

ற்றும் லிதிகள் அதனத்து சுங்க நடலடிக்தககரின் தபாதும் கண்டிப்பாக 

பின்பற்மப்படும்; 

• அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கரின் ததறவு ததட பசய்ப்படும்; 

• ECC ற்றும் சுங்கப் பகுதிில் தீதைப்பு ற்றும் பதலுதலி ற்பாடுகள்; 

• பாதுகாப்பு பூட், பெல்பட், கண்ைாடி தபான்ம அதனத்து பாதுகாப்பு 

உபகைங்கரின் ற்பாடுகளும் பதாறியாரர்களுக்குக் கிதடக்கும் (14 ண்கள்) 

ற்றும் அலற்மின் பன்பாட்டிற்கான லறக்கான ஆய்வு; 

• நிகழ்லின் தபாது, பதயில் காதடந்த நபபேக்கு சுங்கப் பகுதிில் உள்ர 

பத்த பாதுகாப்பு அலுலயகத்தால் பதலுதலி லறங்கப்படும். சுங்கச் சட்டம்-1952 

லிதி-23ன்படி லிபத்து குமித்த அமிலிப்தப பாதுகாப்பு அதிகாரி லறங்குலார்; 

• பாதுகாப்பு அதிகாரி (500ீ சுற்மரலில் உள்ர 3 சுங்கங்களுக்கு பபாதுலானது) 

தயாண்த ாலட்ட அதிகாரிகள்/DGMS தபான்மலற்றுக்கு இதடதான 

எபேங்கிதைப்புக்கு பபாறுப்பாலார். MMR 1961 இன் லிதி-181 இன் படி பபாது 

பாதுகாப்பு குமித்து, “ந்தபலாபே நபபேம் அயட்சிாகதலா அல்யது 

பளதாக பசய்தலா கூடாது. சுங்கத்தில் உள்ர உிபேக்தகா அல்யது 

உடலுக்தகா ஆபத்தத ற்படுத்துதல், அல்யது அயட்சிப்படுத்துதல் அல்யது 

சுங்கம் அல்யது அங்கு பைிபுரிபம் நபர்கரின் பாதுகாப்புக்கு தததலான 

ததபம் பசய்லதத பளலதுாக புமக்கைித்தல்”. பதாறியாரர்களுக்கு 

பாதைிகள் ற்றும் பாதுகாப்பு ததயக்கலசங்கள் லறங்கப்படும்; 

• ன்னுதட பகங்கதர சுத்தம் பசய்லது பதாடர்ந்து பசய்ப்படும்; 

• பலடிபேந்துகதரக் தகாளுதல், சார்ஜ் பசய்தல் ற்றும் பலடித்தல் 

ஆகிதல ிகவும் திமதான பதாறியாரர்கரால் ட்டுத 

தற்பகாள்ரப்படும்; 

• உற்பத்திாரரின் லறிகாட்டுதல்கரின்படி அதனத்து சுங்க உபகைங்கரின் 

லறக்கான பாரிப்பு ற்றும் தசாததன; 

• இளத்துச் பசல்லும் சாதயகரில் தண்ைரீ் பதரித்து தூசித அடக்குதல்; 
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7.1.5 பாதுகாப்புக் குள: 

பாதுகாப்பு லிதிகள்/ சட்ட லிதிகரின் இைக்கம் திமம்பட பசல்படுத்தப்படுலது உறுதி 

பசய்ப்படும். சுங்கச் சட்டத்தின் தததல ற்றும் அலர்கரின் கடதகள் ற்றும் 

பபாறுப்புகதரப் பூர்த்தி பசய்லதில் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஈடுபடுத்தப்படுலார். 

பதாறியாரர்கரின் அபாகான நிதயதகள் ற்றும் பாதுகாப்பற்ம பசல்கதரக் 

கண்டமிதல் ற்றும் திபேத்தச் பசல்களுக்கான ஆதயாசதனகள், பாதுகாப்புத் 

தைிக்தக நடத்துதல், பிற்சித் திட்டங்கதர எளங்கதத்தல் ற்றும் பதாறில்சார் 

பாதுகாப்பு ற்றும் சுகாதாம் பதாடர்பான பல்தலறு பிச்சிதனகரில் பதாறில்பதம 

நிபுைர் ஆதயாசதனகதர லறங்குலதற்கு பாதுகாப்பு அதிகாரி பபாறுப்பாலார். 

பைிாரர்கள் ற்றும் எப்பந்ததார்களுக்கு அவ்லப்தபாது பாதுகாப்பு பிற்சி 

அரிக்கப்படும். 

 

7.1.6 அலசக் கட்டுப்பாட்டு தம் 

அலசநிதயத தகார அலச கட்டுப்பாட்டு தம் லறங்கப்படும். இதில் தர 

பதன்தக் கட்டுப்பாட்டாரர், பக்கிப் பைிாரர்கள் ற்றும் தீதைப்பு ற்றும் 

காலல் துதம உர் அதிகாரிகள் கயந்து பகாள்லார்கள். சம்பலக் கட்டுப்படுத்தி ற்றும் 

பைிின் பிம பகுதிகள் ற்றும் பலரிில் இபேந்து தகலல் ற்றும் திதசகதரப் 

பபமவும் அனுப்பவும் இந்த தம் பபாபேத்தப்பட்டிபேக்கும். அலசகாய கட்டுப்பாட்டு 

தம் குதமந்த ஆபத்துள்ர பகுதிில் அதக்கப்படும். இந்த பபாதுலான 

அலசகாய கட்டுப்பாட்டு தம் 500ீ சுற்மரலில் உள்ர சுங்கங்களுக்கு 

பன்படுத்தப்படும் 

 

7.2 தபரிடர் தயாண்த: 

சிறு கனி சுங்க திட்டங்களுடன் பதாடர்புதட கல் லிளத்தில் சாத்திான 

அபாங்கள் ஈ பாதம, குறிின் அதிர்வு ததால்லி, சரிவு ற்றும் கறிவுகள், 

தபாக்குலத்து காைாக ற்படும் லிபத்துகள். சுங்கம் ற்றும் அதனுடன் 

பதாடர்புதட பசல்பாடுகள் பைிாரர்கள் ற்றும் பபாதுக்கள் இபேலபேக்கும் பய 

சாத்திான அபாங்களுடன் பதாடர்புதடது. சுங்கம் ற்றும் பைிாரர்கரின் 

பாதுகாப்பு சுங்க லிதிகள் ற்றும் எளங்குபதமகரால் கலனிக்கப்படுகிமது, இது 

பாதுகாப்பிற்கான லகுக்கப்பட்ட நதடபதமகளுடன் நன்கு லதறுக்கப்பட்டுள்ரது, 

இது கலனாக பின்பற்மப்படும் தபாது, னிதலரத்திற்கு ட்டுல்ய, இந்திங்கள் 

ற்றும் பைிச்சூறலுக்கும் பாதுகாப்பு உறுதி பசய்ப்படுகிமது. 
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7.2.1 தரத்தில் பன்பாறிப்பட்ட சுங்கங்களுக்கான அலச தயாண்த திட்டம்- 

ஆஃப்தசட் அலச தார்நிதய திட்டம்: 

சுங்க நடலடிக்தகால் ற்படும் லிபத்துகள் அல்யது திர்பாாத நிகழ்வுகள் ற்றும் 

இற்தக தபரிடர்கதர தகாள்லதற்கான நதடபதமகதர அலசகாய திட்டம் 

லிலரிக்கிமது. பிம உற்பத்தி/சுங்கத் திட்டங்கரில் ற்பட்ட லிபத்துகரின் அனுபலம் 

இந்தத் திட்டத்ததத் தாரிப்பதற்குக் கபேதப்படுகிமது. இந்த அலசகாய திட்டம் 

அவ்லப்தபாது திப்பாய்வு பசய்ப்பட்டு ாற்மிதக்கப்பட தலண்டும். அலசகாய 

ாதிரி பிற்சிகரின் அலதானிப்புகள் ற்றும் உண்தான அலசநிதயகதர 

தகாளும் அனுபலத்தின் அடிப்பதடிலும் இது ாற்மப்பட தலண்டும். 

 

இந்த ஆன்தசட் - ஆஃப்தசட் அலசத் திட்டத்தின் பக்கி தநாக்கங்கள்: 

 அலசநிதயதத் தலிர்க்க தததலான பன்பனச்சரிக்தக ற்றும் தடுப்பு 

நடலடிக்தககதர டுக்க. 

 

ந்தபலாபே அலசத் திட்டத்தின் பக்கி தநாக்கபம் அலசகாய சூழ்நிதயகதரத் 

தடுப்பதாக இபேக்க தலண்டும். 

பின்லபேம் இற்தகின் அலசநிதயகதரக் தகார னிதலரத்ததப் 

பிற்றுலித்தல்: 

• ஆன்தசட் (ம்ல் ல்தயக்குள்) 

• ஆஃப்தசட் (ML ல்தயக்கு பலரித) 

 

7.3.2 ஆன்தசட் ஆஃப்-தசட் அலசத் திட்டம்: 

1-அலசநிதய காைாக: 

 த ீ

 பலடிப்பு 

 சுங்க லிரிம்புகரில் னிதனால் ற்பட்ட சரிவு சம்பந்தப்பட்ட பபரி 

லிபத்துகள். 

 பாம்பு கடித்தல், ததனகீ்கரின் தாக்குதல் அல்யது காட்டு லியங்குகரின் 

தாக்குதல். 

 

2-இற்தக தபரிடர்கரால் ற்படும் தபறிவுகள்: 

 இற்தக நியச்சரிவுகதர உள்ரடக்கி பலள்ரம்/ கனதற. 

 நியநடுக்கம் 

 சூமாலரி 
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 ின்னல் 

 

7.3.3 அலசத் திட்டம்: 

   ததனும் அலசநிதய ற்பட்டால் சுங்கப் பைிகள் உடனடிாக நிறுத்தப்பட 

தலண்டும். அலச தநத்தில் தசன் எயிக்கப்படும். 

   எபே அலச அபசம்பிரி பாின்ட் உபேலாக்கப்படும் ற்றும் அதனத்து 

பதாறியாரர்களும் பார்தலாரர்கள் அல்யது எப்பந்ததார்கதர சட்டசதப 

புள்ரித அணுக லறிகாட்டுலார்கள். 

   அலச லாகனம் (ஆம்புயன்ஸ்) அபேகிலுள்ர இடத்தில், பன்று 

சுங்கங்களுக்கு அபேகாதில் இபேக்கும் ற்றும் அலசகாய தசன் 

ஊதும்தபாது அலச கட்டுப்பாட்டு தத்திற்கு லிதந்து பசல்லும். டிதலர் f 

அலசகாய லாகனம் சம்பலக் கட்டுப்பாட்டாரர்/தர பதன்தக் 

கட்டுப்பாட்டாரரின் லறிபதமகதரப் பின்பற்றும். 

   கனதற, பலள்ரம், பூகம்பம் ற்றும் சூமாலரி தபான்ம இற்தக 

தபரிடர்கரின் தபாது டுக்க தலண்டி பன்பனச்சரிக்தக நடலடிக்தககள் 

குமித்து பதாறியாரர்களுக்கு பிற்சி அரிக்கப்படும். 

   சுங்கங்கரில் இபேந்து அபசம்பிரி புள்ரி அல்யது தலறு ததனும் 

பாதுகாப்பான இடம் லத அதனத்து தப்பிக்கும் லறிகள் உபேலாக்கப்பட்டு, 

சுங்கப் பகுதிில் பய இடங்கரில் தப்பிக்கும் திட்டம் காட்டப்படும். 

 

7.3.4 அலசக் கட்டுப்பாடு: 

 சுங்க நடலடிக்தககதர நிறுத்துதல்: அயாம் அல்யது தசதன ளப்புதல், 

அததத் பதாடர்ந்து ின்சா லிநிதாகத்தத உடனடிாகப் பாதுகாப்பாக 

நிறுத்துதல் ற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகதரத் தனிதப்படுத்துதல். 

 காதடந்தலர்களுக்கு சிகிச்தச: பதலுதலி ற்றும் காதடந்த 

நபர்களுக்கு பேத்துலதனில் அனுதித்தல்   சுற்றுச்சூறல் ற்றும் 

பசாத்துக்கதரப் பாதுகாத்தல்: தைிப்பின் தபாது, சுற்றுச்சூறல் ற்றும் 

பசாத்துக்கரில் ற்படும் பாதிப்புகதர படிந்தலத தடுக்க பற்சிகள் 

தற்பகாள்ரப்படும். 

 அதனத்து ஆதாங்கதரபம் பதிவுகதரபம் பாதுகாத்தல்: அலசநிதயக்கான 

உண்தான காைங்கதர பளதாக ஆய்வு பசய் இது பசய்ப்படும். 

 பசல்பாடுகதர றுபதாடக்கம் பசய்லதற்கு பன் பைிாரர்கரின் 

பாதுகாப்தப உறுதி பசய்தல்: பைித றுபதாடக்கம் பசய்லதற்கு பன் 
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பைிச்சூறல் பாதுகாப்பாக இபேப்பதத உறுதிபசய் தததலான பற்சிகள் 

தற்பகாள்ரப்படும். 

 

இற்தக லர பாதுகாப்பு 

லராகத்தில் இற்தக லரங்கள் இல்தய. உத்ததச சுங்க குத்ததக பகுதிில் 

ரிசக்திக்கான பாதுகாப்பு உத்திகள் பின்பற்மப்படும். அபேகிலுள்ர நீர்நிதயகரில் 

ற்படும் பாதிப்புகதரத் தடுக்க அத்திாம் 5 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரபடி 

பபாபேத்தான தைிப்பு நடலடிக்தககதர தற்பகாள்லதன் பயம் சுங்கத்தின் 

ாசுபாடுகள் குதமக்கப்படும். திட்டப் பகுதிில் இபேந்து பலரிதறும் நீர்நிதயகள் 

அபேகில் உள்ர நீர்நிதயகளுக்குள் லிடப்படாது. 

 

ீள்குடிதற்மம் ற்றும் றுலாழ்வு: 

பன்பாறிப்பட்ட சுங்க குத்ததக பகுதி திபேலின் தனிார் நியாகும். 

ம்.துதப்பாண்டின். திட்டப் பகுதி ற்றும் அபேகிலுள்ர பகுதிகளுக்குள் க்கள் 

இடம்பபர்வு இல்தய, னதல றுலாழ்வு & ீள்குடிதற்மம் பபாபேந்தாது 
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8 திட்டப் பன்கள் 

8.1 பபாது 

இந்த அத்திாம் உள்ராட்சி, சுற்றுப்புமம், பிாந்திம் ற்றும் ததசம் பளலதற்கும் 

ற்படும் நன்தகதர உள்ரடக்கிது. இது பபௌதகீ உள்கட்டதப்பு, சபக 

உள்கட்டதப்பு, தலதய லாய்ப்பு ற்றும் பிம உறுதிான பயன்கதர 

தம்படுத்துலதன் பயம் பயன்கரின் லிலங்கதர பலரிப்படுத்துகிமது. 

 

8.1.1 உடல் நயன்கள் 

பன்பாறிப்பட்ட திட்டத்தின் திமப்பு, அபேகிலுள்ர பகுதிகரில் பின்லபேம் பபௌதகீ 

உள்கட்டதப்பு லசதிகதர தம்படுத்தும்: 

a. சந்தத: கட்டுானத்திற்கான பனுள்ர பபாபேராதா லரத்தத உபேலாக்குதல். 

தததல லிநிதாக சங்கியி காைாக, ததாண்டப்பட்ட கனிங்கள் 

(கடுபடான கல் & சதர) சந்ததில் யிவு லிதயில் லிற்கப்படும். 

 

b. உள்கட்டதப்பு: ததாண்டப்பட்ட கடுபடான கல் சாதயகள், கட்டிடம் ற்றும் 

கட்டுானத் திட்டங்கள், பாயங்கள் அதப்பதற்குப் பன்படுத்தப்படும். 

 

c. பசுத அட்தட ற்றும் பசுதப் பட்தட தம்பாடு தம்படுத்துதல்: ீட்புத் 

திட்டத்தின் எபே பகுதிாக, சுங்க குத்ததகப் பகுதிின் பாதுகாப்பு ல்தயில் 

(0.36.0 பெக்தடர்) பூர்லகீ  இனங்கள் நடப்படும். தலகாக லரக்கூடி 

ற்றும் நல்ய இதய தமப்பு பகாண்ட ங்கரின் பபாபேத்தான 

கயதலானது பசுத ண்டயத்தத உபேலாக்க ற்றுக்பகாள்ரப்படும். சுங்கத் 

திட்ட காயத்தில் 80 ண்ைிக்தகியான பூர்லகீ இனங்கள் ற்றும் சிய 

பறம்தபேம் ற்றும் பேத்துல ங்கதர நடவு பசய் உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

8.2 சபக நன்தகள் 

இப்பகுதிில் உள்ர சுங்கம் கிாப்பும தலதயலாய்ப்தப உபேலாக்கும். ஆய்வுப் 

பகுதிிலுள்ர கிாங்கரின் பபாபேராதா நிதயதகள் ிகவும் சாதாைாக 

இபேப்பதத தரப் பார்தலின் தபாது அலதானிக்க படிந்தது. உத்ததச சுங்கத்தின் 

லரர்ச்சிக்குப் பிமகு, இது உள்ளூர் க்கரின் லாழ்லாதாத்தத தம்படுத்துலததாடு 

தமபக தலதய லாய்ப்புகதரபம் லறங்கும். இப்பகுதிின் உள்கட்டதப்பு 

தம்பாட்டிற்கான கடுபடான கற்கள் உள்ளூர் சந்ததகரில் இபேந்து நிாான 

குதமந்த லிதயில் கிதடக்கும். 
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CER இன் எபே பகுதிாக, திட்ட திப்பீட்டில் 2% அதாலது, 5.0 யட்சம் எதுக்கப்படும். 

பசல்படுத்தப்பட தலண்டி லிரிலான நிகழ்ச்சி நில் லகுக்கப்பட்டுள்ரது. திட்டத்தின் 

பக்கி அம்சங்கள் பின்லபோறு: 

 

 காதரார்கரிசல்குரம் கிாத்தில் உள்ர அசு பதாடக்கப் பள்ரிக்கு 

பாதுகாப்பான குடிநீர், சுகாதாான கறிப்பதம லசதிகள், தரபாடங்கள், தசாயார் 

லிரக்குகள் தபான்ம அடிப்பதட லசதிகதர பசய்து தபேதல். 

 திட்ட தரத்தில் இபேந்து 3.60 கி.ீ., ஸ். 

 

8.3 திட்டச் பசயவு / பதலீட்டு லிலங்கள் 

(அ) திட்ட பசயவு / பதலீட்டு பசயவு: 

 

Sl. No 
யியபங்கள் யி ட்சங்கள் 

i) 
ஸசளந்த ட்டள ழம் Own patta land 

ii) 
யளடக இனந்தழபங்கள் Hired machinery 

iii) 
ழத்தழன் யி 15,00,000 

iv) 
ஸதளமழளர்கள் ஸகளட்டக 1,10,000 

v) 
சுகளதளப யசதழ 70,000 

vi) 
ஃஸன்சழங் 1,40,000 

ஸநளத்தம் 18,20,000 

 

ஸசவு/ உற்த்தழ ஸசவு 

      இனந்தழபச் ஸசவு: 30,00,000 

 

(c ) சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு ஸசவு: 

 

Sl. 

No. யியபங்கள் 
மசவு in (Rs.) 

1 ஸதளமழளர்கலக்கு குடிீர் யசதழ 1,20,000 

2 ளதுகளப்ன கனயிகள் 50,000 

3 தண்ணரீ் ஸதித்தல் 50,000 
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4 களடு யர்ப்ன 30,000 

5 ீர் தப ஹசளத 30,000 

6 களற்ழன் தப ஹசளத 30,000 

7 சத்தம்/அதழர்வு ஹசளத 30,000 

 ஸநளத்தம்      3,40,000 

 

னதலீட்டு ஸசவு = னொ.18,20,000/- 

ஸசனல்ளட்டு ஸசவு = னொ.30,00,000/- 

ஸநளத்த EMP ஸசவு = னொ.3,40,000/- 

ஸநளத்த தழட்டச் ஸசவு = னொ. 51,60,000/- 
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9 சுற்றுச்சூறல் தயாண்த திட்டம் 

9.1 அமிபகம் 

           இந்த அத்திாம் சுற்றுச்சூறல் தயாண்தத் திட்டத்தத (EMP) லிரிலாக 

பன்தலக்கிமது, இதில் நிர்லாக ற்றும் பதாறில்தட்ப அதப்பு, EMP இன் சுபேக்க 

அைி, EMP  பசல்படுத்துலதற்கான பசயவு, பல்தலறு சுங்க நடலடிக்தககரின் 

தபாது ற்றும் திட்டத்தின் பசயவு திப்பீடுகரில் அதற்கான ற்பாடுகள் ஆகிதல 

அடங்கும். இந்த அத்திாம் பன்பாறிப்பட்ட கண்காைிப்பு திட்டம் ற்றும் 

தைிப்பு நடலடிக்தககதர திமம்பட பசல்படுத்துலதற்கான நிறுலனங்களுக்கு 

இதடதான ற்பாடுகதர லிலரிக்கிமது. 

 

9.2 சரிவு 

லிபேதுநகர் சுங்க ற்றும் புலிில் துதமால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுங்கத் 

திட்டத்தின்படி திமந்தபலரி அத இந்திாக்கப்பட்ட சுங்க பதமில் 

துதரிடுதல் ற்றும் பலடித்தல் பயம் சுங்கம் தற்பகாள்ரப்படும். 

தலப்புத்பதாதகக்கு தல் தரர்லான அடுக்குகள் துவும் இல்யாததால் (அகறாய்வு 

பசய்ப்பட தலண்டி கனிங்கள்) லழீ்ச்சி/சரிவு ததால்லிகள் 

திர்பார்க்கப்படுலதில்தய. பபஞ்ச் உம் சாசரிாக 5 ீ இபேக்கும். தனிப்பட்ட 

பபஞ்ச் சாய்வு கிதடட்டத்தியிபேந்து 60˚இல் தலக்க பன்பாறிப்பட்டது. தலும், 

சுங்கப் பாதுகாப்பு இக்குநால் பரிந்துதக்கப்பட்ட லறிகாட்டுதல்கரின்படி 

அதனத்து பாதுகாப்பு தநிதயகள்/பாதுகாப்புகளும் பசல்படுத்தப்படும். 

 

9.3 சுங்க லடிகால் 

9.1.1 புல் நீர் தயாண்த 

          நியவும் தர நிதயதகள் பதாடர்பாக பின்லபேம் நடலடிக்தககள் 

டுக்கப்படும். 

• புல் நீர் லடிகால்கள் 1m x 1m அரவுள்ர லண்டல் பபாமிகளுடன் சுங்கப் 

பகுதிியிபேந்து பலரிதறும் கறிவுகதர தசகரிக்கவும் குறிக்குள் 

திபேப்பிலிடவும் குறி பகுதிின் சுற்மரவு பளலதும் பபாபேத்தாக 

அதக்கப்படும். 

• சுங்க குத்ததக பகுதிக்கு அபேகில் இபேக்கும் லடிகால் அதப்தப 

சரீ்குதயக்கால் இபேக்க அதனத்து நடலடிக்தககளும் டுக்கப்படும். 
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• சுங்கப் பகுதிியிபேந்து தசகரிக்கப்படும் தறநீர், இளத்துச் பசல்லும் 

சாதயகள், லராகத்திற்குள் உள்ர ததாட்டங்கள் தபான்மலற்மில் தூசித 

அடக்குலதற்குப் பன்படுத்தப்படும். 

 

9.1.2 லடிகால் 

இத்திட்டத்திற்கு உள்ளூர் பைிாரர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுலார்கள். mth;fSf;F சிறுநீர் 

கறிப்பதமகள் ற்றும் கறிப்பதமகள் mikf;fg;gLk;, தலும் அது பசப்டிக் தடங்குடன் 

இதைக்கப்படும், அததத் பதாடர்ந்து ஊமதலக்கும் குறி ற்பாடு பசய்ப்படும். லடீ்டுக் 

கறிவுகள் அபேகில் உள்ர பகுதிில் பகாட்டப்படாது. ததனும் அதடப்பு ற்படுலததக் 

கண்டமி லறக்கான தசாததன தற்பகாள்ரப்படும் 

தரர்லான பபாபேட்கதர லண்டல் அல்யது குலித்தல். தயனிங் / கல் பிட்ச்சிங் 

தபான்மலற்மில் ததனும் தசதம் உள்ரதா ன லடிகால்களும் சரிபார்க்கப்படும். 

 

9.1.3 நிர்லாக ற்றும் பதாறில்தட்ப அதப்பு 

சுற்றுச்சூறல் தயாண்தத் திட்டம் (EMP) திட்டத்தின் பசல்பாடுகரின் லிதரலாக 

ற்படும் பாதகான சுற்றுச்சூறல் தாக்கங்கதரக் குதமப்பதற்காக சுங்கச் 

பசல்பாட்டின் தபாது அதிகரித்த நடலடிக்தககள் காைாக சுற்றுச்சூறயின் 

எவ்பலாபே கூறுகளுக்கும் அதனத்துத் தைிப்பு நடலடிக்தககதரபம் பகாண்டிபேக்கும். 

தற்படி பசற்பாடுகதர பன்பனடுப்பதற்கு, திபே.ம்.துதப்பாண்டின், M/s Ecotech 

Labs Pvt Ltd.கலடன் இணந்து ணினளற்றுயளர்.  

 

அட்டலதை 9 1: பாதிப்புகள் ற்றும் தைிப்பு நடலடிக்தககள் 

ய. 

ண் 

சுற்றுச்சூமல் 

நீதள 

தளக்கங்கள் 

ஸசனல்ளடு 

/ அம்சம் 

தழர்ளர்க்கப்டும் 

ளதழப்னகள் 
தணிப்ன டயடிக்ககள் 

ட்ஸஜட் 

எதுக்கவடு 

 

1. களற்று ஃப்னைஜழடிவ் 

உநழழ்வு 

சுபங்கச் 

ஸசனல்ளட்டின் 

ஹளது, தப்ிஹனளடின 

தூசழ நற்றும் 

துகள்கள் (PM10  & PM 

2.5) ஹளன் ி 

களற்று நளசுளடுகள் 

உனயளக்கப்டும். 

• சுபங்க குத்தக குதழனின் 

ளதுகளப்ன தூபத்தழல் நபங்க 

டுதல் 

 
Rs.50,000 
 
 
Rs.1,50,000 

2. தண்ணரீ் கமழவு ீர் சுபங்க குத்தகனில் • தூசழன அடக்கும்  
Rs.55,000 
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உனயளக்க
ம் 

உள் யடீ்டுக் 

கமழவுீரின் 

னனற் 

ஹநளண்ந, அந்த 

இடத்தழல் 

சுகளதளபநற் 

சூழ்ழன 

உனயளக்கழ, 
ஸதளமழளர்கலக்கு 

உடல் 

ளதழப்னக 

ற்டுத்தும். 

டயடிக்கனளக தத்தழல் 

தண்ணரீ் ஸதிக்கப்டும். 

3. சத்தம் ஹதளண்டுத
ல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் 

நற்றும் 

ஹளக்குயப
த்து 

ஹளன் 

சுபங்க 

டயடிக்
ககள் 

இனந்தழபங்கிழனந்
து யனம் சத்தம் உனர் 

இபத்த அலத்தம், 

அதழக அலத்த ழ, 

களது ஹகளந, 

தூக்கக் கக்கம் 

ஹளன்யற் 

ீண்ட ஹபம் 

ஸயிப்டுயதளல் 

ற்டும். 

துனிடுதல், 

ஸயடித்தல் ஹளன் 

சுபங்க 

டயடிக்ககள் 

தயிப சத்தத்த 

உனயளக்களம் 

• சுபங்க குத்தக குதழனில் 

கமழவுீப னனளக 

ஹநளண்ந ஸசய்யதற்களக, 

சழறுீர் கமழப்கள் நற்றும் 

ஸசப்டிக் ஹடங்க் நற்றும் ஹசளக் 

ிட் ற்ளடு ஆகழனய 

யமங்கப்டும். 

 

Rs.10,000 

4. ழ னனல் ீரின் 

தயள 

ஹநளண்
ந 

னனல் ீர் ஏடுயதளல் 

நண் அரிப்ன 

ற்டளம் 

• அதழக சத்தம் உண்டளக்கும் 

இடங்கில் ஹய ஸசய்னேம் 

ஸதளமழளர்கள் திப்ட்ட 

ளதுகளப்ன சளதங்கப் 

னன்டுத்துதல், அதளயது 

களதுகுமளய்கள் நற்றும் களது 

ிக்குகள். 

Rs.1,00,000 

5. சனதளன 

ஸளறுப்ன 
 சுபங்கத் 

ஸதளமழள
ர்கள் 

சுகளதளபநற் த 

சுகளதளப யசதழகள் 

ஸதளமழளர்கலக்கு 

உடல்க் ஹகடு 

யியிக்கும். 

• னனல் ீர் ஸயிஹனறுயதத் 

தயிர்க்க 1 நீ x 1 நீ அயில் 

நள யடிகளல் 

அநக்கப்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs.25,000 
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Rs.30,000 

 

Rs.1,00,000 

 

 

Rs.36,000 

 

 

Rs.50,000 

 

 

6. கட்டிட 

ஸளனட்கள் 

ய 

ளதுகளப்ன 

கட்டிட 

ஸளனள் 

தகர்வு 

 துப்னபவு, குடிீர், உகபணங்கள் 

அல்து இனந்தழபங்கின் 

ளதுகளப்ன ஹளன் அடிப்ட 

யசதழகலக்கள னனுள் 

ற்ளடுகலடன் 

ஸதளமழளர்கின் 

ஆஹபளக்கழனம் நற்றும் 

ளதுகளப் உறுதழ ஸசய்யஹத 

இதன் ஹளக்கம். தத்தழல் 

ின்யனய ஸசய்னப்டும். 

 

 

அட்டலதை 9 2: சுங்கத்தின் தபாது EMPக்கான பட்பஜட் எதுக்கீடு 

 

 

 

 

ய. ண் யியபங்கள் ட்ஸஜட் எதுக்கவடு  

(in Rs.) 

1.  சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டம்  மசவு 

i. குடிீர் யசதழ 1,20,000 

ii. ளதுகளப்ன கனயிகள் 50,000 

iii. தண்ணரீ் ஸதித்தல் 50,000 

iv. களடு யர்ப்ன 30,000 

2.  சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்ன  

i. களற்ழன் தப கண்களணிப்ன 30,000 

ii. ீர் தப கண்களணிப்ன 30,000 

iii. சத்தம்/அதழர்வு கண்களணிப்ன 30,000 

ஸநளத்த ஸசவு 3,40,000 
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10 சுபேக்கம் & படிவு 

இந்த அத்திாம் திட்டத்ததச் பசல்படுத்துலதற்கான எட்டுபாத்த நிாத்தத 

சுபேக்காகக் கூறுகிமது ற்றும் சாத்திான தாக்கங்கள் வ்லாறு 

குதமக்கப்படுகின்மன ன்பதத லிரக்குகிமது. 

 

10.1 அமிபகம் 

திபே.ம்.துதப்பாண்டின்தசட் ன்பது ந்து சுங்கத் திட்டங்கரின் பதாகுப்பாகும். 

லிபேதுநகர் ாலட்டம், அபேப்புக்தகாட்தட தாலுகா, ஆயடிப்பட்டி கிாத்தின் 

ஸ்.ஃப்.ண்.220/2 & 220/3ல் அதந்துள்ர ஃப் ஸ்தடான் குலாரிின் தனிநபர் சுங்க 

குத்ததகப் பகுதி 2.19.0 பெக்தடர் ஆகும். 

அட்டலதை 10 2: திட்ட ததயாட்டம் 

t.vz; யிக்கம் யியபங்கள் 

1 தழட்டத்தழன் ஸனர் னதழன கபடுனபடள கல் குயளரி 
– 2.19.0Ha 

2 ஆதபயளர் 
தழன. ன. துபப்ளண்டினன் 

 

3 சுபங்க குத்தக குதழனின் 
அவு 

2.19.0 Ha 

4 இடம் 
S.F.Nos. 220/2 & 220/3. ஆடிப்ட்டி 

கழபளநம், அனப்னக்ஹகளட்ட  தளலுக்கள, 

யினதுகர் நளயட்டம்,  
5 அட்சஹபக 

 

9° 28' 28.1060" N to 9° 28' 24.8173" N 

6 தீர்க்கஹபக 78° 12' 16.8688"E to 78° 12' 10.2578" N 

7 ழப்பப்ன அனற் ழப்பப்ன 

8 சபளசரி கடல் நட்டத்தழற்கு 
ஹநல் தம் உனபம் 

சபளசரி கடல் நட்டத்தழழனந்து 64 நீ உனபம் 

 

9 ஹடளஹள தளள் ண். 58- K/3 

10 சுபங்கங்கின் கிநங்கள் பஃப் ஸ்ஹடளன்  நற்றும் சப குயளரி 

11 னன்ஸநளமழனப்ட்டது 

சுபங்க உற்த்தழ 
பஃப் ஸ்ஹடளன் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழன்: 

2,30,562m
3
 

12 சுபங்கத்தழன் இறுதழ ஆமம் தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 37m  

13 சுபங்க ன ஏன் களஸ்ட், இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கம் 

14 தண்ணரீ் ஹதய 1.81 KLD 
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15 ீர் ஆதளபம் ஹடங்கர் னெம் தண்ணரீ் யிிஹனளகம் 
ஸசய்னப்டும் 

16 நித சக்தழ ஹபடி:8, நனக:10 

17 சுபங்க குத்தக 
 

ஆதபயளர்,  துல்ழனநள குதழ ஸதளடர்ன 

கடிதம் ண்: ள.கள.KV1/178/2019-கிநம் ஹததழ 

07.10.2021 யினதுகர் நளயட்ட ஆட்சழனரிடம் 

இனந்து ஸற்றுள்ளர்.  

18 சுபங்கத் தழட்டம் 

எப்னதல் 

Roc No: KV1/178/2019 dated 20.11.2021 

அன்று சுபங்கத்  தழட்டத்தழற்கு உதயி 
இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங்கத் து, 

யினதுகர் எப்னதல் அித்தளர். 

19 உற்த்தழ யியபங்கள் 

 

பஃப்ஸ்ஹடளின் னயினினல் இனப்ன: 4,65,413 

நீ3 

பஃப்ஸ்ஹடளின் னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

ஆண்டு யளரினளக நீட்ஸடடுக்கக்கூடின 

இனப்ன:1,30,562m3 

20 ல் ஹயழ 
 

ல் னலயதும் 7.5 நீ தட ஹயழ 
அநக்கப்டும் 

21 அதழக சுநக அகற்றுதல் 

 

குத்தக குதழனின் சப 36 நீ 3 ஆகும். சப 

உனயளக்கம் அகற்ப்டும் நற்றும் ஹதயப்டும் 

யளங்குயர்கலக்கு டிப்ரில் சப ற்றுயதற்கு 

லட்பளழக் அகழ்வுக்கு 

னன்டுத்தப்டுகழன். அனுநதழ ஸற்று, 

அபசழடம் ஹதயனள ஸசக்ிஹனளஹபஜ் 

கட்டணத்த ஸசலுத்தழன ின்ஹப இது 

ஸசய்னப்டும். 

 

22 ழத்தடி ீர் 
 

குயளரி ஸசனல்ளடு 37.0நீ (அதழகட்சம்) BGL ஆமம் 

யப னன்ஸநளமழனப்ட்டது. ழத்தடி ீர்நட்டம் 

தபநட்டத்தழற்கு கவஹம 55 நீ ஆமத்தழல், 

அனகழலுள் ஆழ்து துன 

கண்களணிப்தன் னெம் கயிக்கப்டுகழது, 

தட்ஸயப் ழகின் ஹளது, இந்த குயளரி 

குதழனின் ீர்நட்டத்தழன் ற் இக்கங்கள் 

நமக்களங்கில் 55 நீ ஆகவும், ஹகளட 

களங்கில் 60 நீ ஆகவும் இனக்கும். 

 

23 தழட்டத் தத்தழழனந்து 500நீ 

சுற்யில் உள் 

குடினினப்னகள் 

தழட்டப் குதழனிழனந்து 500 நீ சுற்யில் 

குடினினப்னகள் இல். 
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24 குடிீர் 

 

அப்குதழனில் இனந்து சுநளர் 0.42 கழநீ யடஹநற்கழல் 

உள் ஆடிப்ட்டினில் ஹக்ஹகஜ் ஸசய்னப்ட்ட 

குடிீர் யிழஹனளகம் ஸசய்னப்டும். 

 

 

பன்பாறிப்பட்ட திட்டத்தின் நிாப்படுத்தல் 

                இந்த திட்டம் உள்நாட்டு ற்றும் உள்கட்டதப்பு சந்ததில் 

குமிப்பிடத்தக்க பங்தக லகிக்கிமது. இந்தி அசாங்கத்தால் திர்பார்க்கப்படும் எபே 

பபரி உள்கட்டதப்தப அதட, குமிப்பாக சாதய ற்றும் லடீ்டுத் துதமில், 

அடிப்பதட கட்டுானப் பபாபேட்கள் தததல. கடுபடான கல் பதன்த கட்டுானப் 

பபாபேராக அதகிமது. 

 

கடுபடான கல் ிகவும் திப்புிக்க இற்தக கட்டுான பபாபேட்கரில் என்மாகும். 

பாத்தாக சாதயகள் ற்றும் நதடபாததகள் கட்டுலதற்குப் பன்படுத்தப்படுகின்மன 

- அதன் லயிதான இற்பில் பண்புகளுக்குப் பன்படுத்தப்படும் கற்கள் - 

நசுக்கப்பட்டு பல்தலறு அரவுகரில் லரிதசப்படுத்தப்பட்டு, கான்கிரீட்டில் 

பன்படுத்தப்படுகிமது, நியக்கீல் பசய் பிற்றுின் பூசப்பட்டது அல்யது 

கட்டுானத்தில் பாத்தாக 'உயர்ந்ததாக' பன்படுத்தப்படுகிமது. பபபேம்பாலும் 

சாதயகள், கான்கிரீட் ற்றும் கட்டிட தாரிப்புகரில் பன்படுத்தப்படுகிமது. குலாரி 

உற்பத்திில் 95% பாத்தாகப் பிதிபயிக்கிமது, இலற்மில் பபபேம்பாயானதல சாதய 

கட்டுானம், பாரிப்பு ற்றும் பளதுபார்ப்பதில் பன்படுத்தப்படுகின்மன. இதில் 

பபபேம்பகுதி நியக்கீல் உற்பத்திக்கு பசல்கிமது; ீதபள்ரதல சாதயகளுக்கு 

உறுதிான தரத்தத லறங்க ற்ம பபாபேட்கதர தசர்க்கால் 'உயர்ந்த' 

பன்படுத்தப்படுகிமது. 

 

சிறுபதாறில்களுக்கு பபர் பபற்ம லிபேதுநகர் ற்றும் திட்டப் பகுதிக்கு அபேகில் உள்ர 

ண் லரானதாக இல்யாததால், லிலசாம் பசய்லதற்கு தகுதிற்மதாக உள்ரது. 

குத்ததக பகுதிக்கு அபேகிலுள்ர நியப்பப்பு தரிசு லமண்ட நியங்கள் பிர் லரர்ச்சி 

ற்றும் தாலங்கரின் லரர்ச்சிக்கு குதமலான லாய்ப்தப ட்டுத காட்டுகிமது. 

அதுட்டுின்மி, குத்ததகப் பகுதிில் கடுபடான கற்கரின் புலிில் இபேப்பு 

ாராக உள்ரது, இது அபேகிலுள்ர இடங்கரில் தற்பகாள்ரப்பட்ட சுங்க 

நடலடிக்தககரில் இபேந்து பதரிலாகிமது. 
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   அட்டலதை 10 2: தாக்கங்கதர திர்தநாக்குதல் & தகுந்த தைிப்பு நடலடிக்தககள் 

 

t.vz; 
சளத்தழனநள தளக்கம் தணிப்ன டயடிக்க 

1 
துனிடுதல், ஸயடித்தல், 

அகழ்யளபளய்ச்சழ, ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து ஹளன் ல்ஹயறு சுபங்க 

டயடிக்ககின் ஹளது களற்று சூமழல் 

ற்டும் தூசழ உநழழ்வு ஆகும். தூசழ உநழழ்வு 

சுபங்கப் குதழ நற்றும் அதச் சுற்ழனேள் 

சுற்றுப்ன களற்ழன் தபத்த ளதழக்களம். 

அதழகரித்த உநழழ்வு நித 

ஆஹபளக்கழனத்தழல் சுயளசம் நற்றும் 

இனதன ிபச்சக ற்டுத்தளம் 

 

தூசழ உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த, 

ஹளக்குயபத்து சளகில் தண்ணரீ் 

ஸதிப்து ஹளன் னனள 

தணிப்ன டயடிக்ககள் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த, எப்ந்த 

அடிப்டனில் உகபணங்கின் 

யமக்கநள தடுப்ன பளநரிப்ன 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

அடகுன சளகள் நற்றும் 

சுபங்க யளகங்கில் ஹதளட்டம் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 
2 

சுபங்க டயடிக்க நற்றும் ி யடீ்டு 

டயடிக்ககளல் கமழவு ீர் உனயளகும். 

இய ழத்தடி ீப நளசுடுத்தழ ழத்தடி 

ீனக்கு யமழயகுக்கும். சுபங்க 

டயடிக்ககள் ழத்தடி ீர்நட்டத்த 

ளதழக்களம் 

 

சழறு கிநங்கின் சுபங்க 

டயடிக்ககில் இனந்து கமழவு ீர் 

உனயளக்கப்டளது, ஸில் இந்த 

தழட்டத்தழல் சுபங்க தத்தழல் இனந்து 

அதழக சுநன நட்டுஹந தூக்கும். 

யடீ்டு டயடிக்ககில் இனந்து 

உனயளகும் கமழவு ீர், உத்ஹதச 

ஸசப்டிக் ஹடங்க் னெம் ளதுகளப்ளக 

ஸயிஹனற்ப்டும். 

ழத்தடி ீர்நட்டத்த சுபங்கம் 

ஸயட்டளது. ஹய 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தளல் ீர் 

நட்டம் ளதழக்கப்டளது 

3 
ஸயடிப்ன, துனிடுதல், அகழ்யளபளய்ச்சழ 

ஹளன் ல்ஹயறு சுபங்க 

டயடிக்ககின் ஹளது சுபங்கப் 

சத்தம் குழத்து அவ்யப்ஹளது 

கண்களணிப்ன ஸசய்னப்டும். 

ஹளக்குயபத்து யளகங்கள் நற்றும் 
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குதழனில் சத்தம் உனயளகும். 

ஸயட்டிஸனடுக்கப்ட்ட கிநத்த 

ஸகளண்டு ஸசல்லும் ஹளது, யளகங்கின் 

இனக்கம் களபணநளக சத்தம் உண்டளகளம். 

இது தயழன உனயளக்கழ 

ஸதளமழளர்கின் உடல்ழன 

ளதழக்களம் 

 

அகழ்யளபளய்ச்சழ ( ஹதயப்டும் 

ஹளது) ஆகழனயற்த் தயிப ஹயறு 

ந்த உகபணங்கலம் தத்தழல் 

அனுநதழக்கப்டளது. 

இந்த உகபணங்களல் 

உனயளக்கப்டும் சத்தம் 

இடப்ட்டதளக இனக்க ஹயண்டும் 

நற்றும் அதழக ளதகநள தளக்கத்த 

ற்டுத்தளது. 

அடகு சளகில் ஹதளட்டம் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். ஹதளட்டம் சத்தம் 

பவுயதக் குக்கழது நற்றும் 

தூசழனத் தடுக்கழது. 

4 
95% நீட்னக்குப் ிகு குப்கள் 

இனப்தளலும், யடீ்டுக் கமழவுக 

உனயளக்குயதளலும் சுபங்க 

டயடிக்கனிழனந்து தழடக்கமழவுகள் 

உனயளகும். 

 

100% நீட்ஸடடுப்ன னல சுபங்க இனப்ன 

ிரித்ஸதடுப்தன் னெம் 

அடனப்டுகழது. ஹய சுபங்க 

டயடிக்கனளல் குப்கள் 

உற்த்தழனளகளது. அதுநட்டுநழன்ழ, 

தழசரி அடிப்டனில் உள்ளட்சழ 

அநப்ிடம் எப்டக்கப்டும் 

தழட்டத்தழல் நழகக் குந்த 

அயிள யடீ்டுக் கமழவுகள் 

உனயளகும். 

5 
சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளது, 

ஸதளமழளர்கலக்கு உடல்ப் 

ிபச்சழகள் ற்டுயதற்கள 

யளய்ப்னகள் உள் அல்து யித்துக்கள் 

ற்ட யளய்ப்னள்து 

 

தூசழ அதழகம் உள் குதழனில் 

ணினரினேம் ஸதளமழளர்கலக்கு 

கூடுதல் திப்ட்ட ளதுகளப்ன 

உகபணநளக தூசழ னகனெடிகள் 

யமங்கப்டும். 

குண்டுஸயடிப்ன, துனிடுதல், 

அகழ்யளபளய்ச்சழ ஹளன் 

ஸசனல்ளடுகளல் ஸதளமழல்சளர் 
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சுகளதளப அளனங்கள் குழத்து 

யிமழப்னணர்வு ற்டுத்த 

அவ்யப்ஹளது னிற்சழகள் 

டத்தப்டும். 

ஸதளமழளர்கின் உடல்ம் 

ஸதளடர்ள ிபச்கள் இனப்ின், 

அதற்கு உரின தீர்வு களணப்டும். 
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11. ஆதயாசகரின் பலரிப்பாடு 

10.4 அமிபகம் 

இந்த அத்திாத்தில் ஈடுபட்டுள்ர சுற்றுச்சூறல் ஆதயாசகர்கரின் லிலங்கள், 

அலர்கரின் பின்னைி ற்றும் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ர பக்கி பைிாரர்கள் பற்மி 

சுபேக்கான லிரக்கத்தத பன்தலக்கிமது. ஈதகாபடக் தயப்ஸ் பிததலட் யிிபடட் 

நிறுலனத்தின் பபாமிாரர்கள்/நிபுைர்கரால் சுங்கத் திட்டம் குமித்த குமிப்பிட்ட 

ஆய்வுகள் தற்பகாள்ரப்பட்டுள்ரன. ஈதகாபடக் தயப்ஸ் பிததலட் யிிபடட், 

பசன்தன. பசன்தன NABET அங்கீகாம் பபற்ம ஆதயாசதன நிறுலனாகும். ETL ஆனது 

NABL (பரிதசாததன ற்றும் அரவுத்திபேத்த ஆய்லகங்களுக்கான ததசி அங்கீகா 

லாரிம்), அமிலில் ற்றும் பதாறில்தட்பத் துதம, இந்தி அசு ற்றும் MoEF & CC 

ஆகிலற்மால் அங்கீகாம் பபற்ம, உள்-லிபான ஆய்லகத்துடன் 

பபாபேத்தப்பட்டுள்ரது. 

 

11.2 Eco Tech Labs Pvt. யிிபடட் - சுற்றுச்சூறல் ஆதயாசகர் 

         Eco Tech Labs Pvt. Ltd ன்பது இந்திாலில் உள்ர பயதப்பட்ட தசாததன ற்றும் 

ஆாய்ச்சி ஆய்லகாகும். சுற்றுச்சூறல் ஆதயாசதன, பபாமிில் தரீ்வு, உைவு, நீர் 

ற்றும் சுற்றுச்சூறல் (காற்று, நீர், ண்) ஆகிலற்மின் இசான ற்றும் 

தண்ணுிரில் ஆய்லக பகுப்பாய்வு ஆகிலற்மில் சுற்றுச்சூறல் பதாறில்தட்ப 

ஆய்லகங்கள் உர் தான தசதலகதர ிகத் துல்யித்துடன் லறங்குகிமது. 

 

11.1.1 தக் பகாள்தக 

• Eco Tech Labs Pvt. Ltd. சுற்றுச்சூறல் ஆதயாசதன தசதலகதர லறங்குலதில் 

ஈடுபட்டுள்ரது ற்றும் லாடிக்தகாரர் தததலகள் & திர்பார்ப்புகள், 

பபாபேந்தக்கூடி சட்டத் தததலகள் ற்றும் பங்குதார்கரின் 

திர்பார்ப்புகளுக்கு ற்ப ங்கள் பசல்பாடுகரின் அதனத்து பகுதிகரிலும் 

ங்கள் திமன்கதர லலுப்படுத்த நாங்கள் கடதப்பட்டுள்தராம். 

• பசல்பதமகள் ற்றும் தசதலகரில் பதாடர்ச்சிான பன்தனற்மத்திற்காக 

த தயாண்த அதப்தப (QMS) நிறுலவும் பாரிக்கவும் நாங்கள் 

கடதப்பட்டுள்தராம். 

• லாடிக்தகாரர் திபேப்தி ற்றும் சுற்றுச்சூறல் தம்பாட்டின் உர் ட்டத்தத 

அதடலதற்கு தார்த்தான, தநத்திற்கு கட்டுப்பட்ட ற்றும் பசயவு குதமந்த 
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பதமில் தனிப்பனாக்கப்பட்ட தரீ்வுகதர லறங்க நாங்கள் 

கடதப்பட்டுள்தராம். 

• ங்கரது ஆலைப்படுத்தப்பட்ட தயாண்த அதப்புகள், குமிக்தகாள்கள் 

ற்றும் பசல்திமதன ங்கள் ஊறிர்களுடன் கயந்தாதயாசித்து, 

நதடபதமில் உள்ர சிமந்த நதடபதமகதர நிறுவுதல், பாரித்தல் 

ற்றும் அவ்லப்தபாது திப்பாய்வு பசய்தலாம். 

• ஊமழனர்கலக்கு ழறுயத்தழன் ஸகளள்க நற்றும் குழக்ஹகளள்கின் னனுள் 

தகயல்ஸதளடர்ன நற்றும் ஸதளடர்ச்சழனள னன்ஹற்த்தழற்களக ங்கள் ஊமழனர்கள் 

நற்றும் சம்ந்தப்ட்ட ங்குதளபர்கிடநழனந்து கனத்துக்கப் ஸறுதல். 

Declaration by Experts contributing to the EIA of New Rough Stone Quarry- 2.19.0 Ha by 

Thiru.M.Duraipandianat S.F.No. 220/2 & 220/3, Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, 

Virudhunagar District, Tamil Nadu State 

I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the above 

EIA. 

        EIA Coordinator:Dr. A. Dhamodharan 

 

 

 

 

 

Signature: 

Period of involvement: 01.03.2022 to 31.05.2022 

Contact information:    M/s. Ecotech Labs Pvt Ltd., 

       No. 48, 2
nd

Main Road, Ram Nagar South Extension, 

       Pallikaranai, Chennai – 600 100 
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S. No 

Functionalare

as 
Name of the experts 

Involvement 

(Period and task) 
Signature and date 

1 AP Mrs. K. Vijayalakshmi 1. Selection of Baseline Monitoring 
stations based on the wind direction 

2. Interpretation of Baseline data by 
comparing it with standards 
prescribed by CPCB against the type 
of area 

3. Identification of sources of air 
pollution and suggesting mitigation 
measures to minimize impact  

Period: February – April 2021 

 

 

 

2 WP Dr. A. Dhamodharan 1. Selection of baseline Monitoring 
Locations for Ground water analysis 
and also identifying nearest surface 
water to be studied. 

2. Interpretation of baseline data 
collected 

3. Identification of impacts based on 
the baseline study conducted and 
also to the ground water and nearby 
surface water due to the proposed 
project 

4. Preparation of suitable and 
appropriate mitigation plan. 

5.  

Period: March 2021 

 

 

 

3 

SHW Dr. A. Dhamodharan 1. Identification of nature of solid 
waste generated 

2. Categorization of the generated 
waste and estimating the quantity of 
waste to be generated based on the 
per capita basis. Identification of 
impacts of SHW on Environment 

3. Suggesting suitable mitigation 
measures by recommending 
appropriate disposal method for 
each category of waste generated 

4. Top soil and refuse management 
Period: March 2021 
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4 SE Mr. S. Pandian 1. Primary data collection through the 
census questionnaire 

2. Obtaining Secondary data from 
authenticated sources and 
incorporating the same in EIA 
report.  

3. Impact assessment & proposing 
suitable mitigation plan 

4. CSR budget allocation by 
discussing with the local body and 
allotting the same for need based 
activity. 

Period: March 2021 

 

 

 

5 EB Dr. A. Dhamodharan 1. Primary data collection through 
field survey and sheet observation 
for ecology and biodiversity 

2. Secondary Collection through 
various authenticated sources 

3. Prediction of anticipated impacts 
and suggesting appropriate 
mitigation measures.  

Period: April  2021 

 

6 HG Dr. T. P. Natesan 1. Study of existing surface drainage 
arrangements in the core and buffer 
zone, impact due to mining on 
these drainage courses and 
suggestion of mitigative measures 

2. Determination of groundwater use 
pattern, development of rainwater 
harvesting program. 

3. Storm water management through 
garland drainage system.  
Period: April 2021  

 

 

7 GEO Dr. T. P. Natesan 1. Field survey for assessing regional 
and local geology, aquifer 
distribution, Determination of 
groundwater use pattern, 
development of rainwater 
harvesting program. 

Period: April 2021 

 

 

8 SC Dr. A. Dhamodharan 1. Interpretation of baseline report 
2. Identification of possible impacts on 

soil, prediction of soil conservation 
and suggesting suitable mitigation 
measures. 
Period: April  2021 
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9 AQ Mrs. K. Vijayalakshmi 1. Collection of Meteorological data 
for the baseline study period 

2. Plotting wind rose plot and thereby 
selecting the monitoring locations 
based on the wind pattern 

3. Estimation of sources of air 
emissions and air quality modeling 
is done 

4. Interpretation of the results 
obtained 

5. Identification of the impacts and 
suggesting suitable mitigation 
measures. 

Period: February – April 2021 

 

 

10 NV Mrs. Neha Singh 1. Selection of monitoring locations 
2. Interpretation of baseline data 
3. Prediction of impacts due to noise 

pollution and suggestion of 
appropriate mitigation measures 

Period: February – April 2021 

 

 

 

 

11 

 

LU 

Dr. T. P. Natesan 1. Collection of Remote sensing 
satellite data to study the land 
use pattern.  

2. Primary field survey and limited 
field verification for land 
categorization in the study area  

3. Preparation of Land use map 
using Satellite data for 10km 
radius around the project site. 

Period: April 2021 

 

 

 

12 

 

RH 

Mr. Pinaki Dasgupta 1. Identification of the risk 
2. Interpreting consequence contours 
3. Suggesting risk mitigation measures 

Period: April  2021  
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Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person 

 

 I, Dr. A. Dhamodharan, hereby, confirm that the above-mentioned experts prepared the EIA report 

of mining project at Survey Numbers. 220/2 & 220/3Aladipatti Village, Aruppukkottai Taluk, 

Virudhunagar District. I also confirm that the consultant organization shall be fully accountable for 

any misleading information mentioned in this statement. 

 

 Signature:   

 

 Name:  Dr. A. Dhamodharan 

 Designation: Managing Director  

 Name of the EIA consultant organization: M/s. Eco Tech Labs Private Limited 

 NABET Certificate No. & Issue Date: NABET/EIA/2124/SA 0147 

 

 

 

 

 

 

 


