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For the easy representation the proposed Quarries and Existing lease quarries are designated as below: - 

PRESENT PROPOSED QUARRY 

Code 
Name of the 

Owner 

 

Village  

 

 

S.F. No’s Extent (Hect) Status 

P1 Thiru. D. Rajesh Katchirayanpatti 22/1&22/2 1.35.5 Proposed area 

                                  TOTAL                                       1.65.5 hect 

EXISTING QUARRIES 

Code 
Name of the 

Owner 
Village  

S.F. No’s 
Extent (Hect) Status 

E1 N. Selvam Katchirayanpatti 24/1 (Part) 2.00.0 

Non – Working as 

per District Survey 

Report 

E2 S. Saravanan Katchirayanpatti 21/1(Part) 2.72.0 
21.01.2019 – 

20.01.2024 

E3 N. Solamalai Katchirayanpatti 22/5A 0.34.8 

14.06.2016 – 

13.06.2021(Manual 

Opencast quarry) 

TOTAL  5.068 hect 

TOTAL CLUSTER EXTENT  6.42.3 hect 

 ABANDONED AND EXPIRED QUARRIES 

Code 
Name of the 

Owner 
Village  S.F. No’s Extent (Hect) Status 

-NIL- 
 

Source: i) Join Director/Assistant Director(i/c), – Rc.No. 665/2020 - Mines, Date:08.1.2021 

Note: - 

• Cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 01.07.2016 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

P1 – Thiru.D. Rajesh 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No. 8666/SEAC/ToR-1042/2022 Dated: 31:01:2022 

 

SPECIFIC CONDITIONS 

1. 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? 

 According to the collector’s 

proceedings, the proponent had 

started mining operation on 24 

December 2015 and ended it on 23 

December 2010. The same has been 

shown in work permit issued by the 

DD mines. Relevant permit 

document has been attached in 

Annexure IV. 

b) Quantity of minerals mined out. Environmental Clearance certificate 

clearly shows 42450 m3 of rough 

stone and 4333 m3 of gravel as the 

mined-out minerals during the 5-year 

plan period. Information regarding 

this have been given in pp.278-285. 

c)  Detail of approved depth of mining. The depth of mining already 

approved was 11.5m, as shown EC in 

pp.278-285. 

d) Actual depth of the mining achieved earlier The actual depth of mining achieved 

earlier was 11.5m below ground 

level. 

e) Name of the person already mined in that 

leases area. 

Environmental Clearance certificate 

for the period of 2015-2020 shows 

that Rajesh was the person who 



 

xvii 

 

mined out in that lease area, p.278. 

f) If EC and CTO already obtained, the copy of 

the same shall be submitted. 

 EC and CTO obtained for the mining 

plan period of 2015-2020 have been 

attached with the recent approved 

mining plan report in Annexure III. 

g) Whether the mining was carried out as per the 

approved mine plan (or EC if issued with 

stipulated benches. 

Yes. The proponent has strictly 

followed the approved mining plan. 

2. A detailed study of the lithology of the 

mining lease area shall be furnished. 

Geology of the lease area has been 

discussed in section 2.3.2, p.19 under 

chapter II. 

3. The Proponent shall furnish compliance 

statements for earlier obtained EC. 

Yes. Agreed and noted. 

4. The proponent shall obtain groundwater 

permission from competent authority. 

Yes. Agreed and noted. 

5. 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. 

Yes. Agreed and noted. 

6. The project proponent shall conduct the 

hydro – geological study considering the 

contour map of the water table detailing the 

number of groundwater pumping wells, open 

wells and surface water bodies such as rivers, 

tanks, canals, ponds etc. within 1km(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 wells due to mining activity.  

The number of wells used for the 

collection of water level data and 

other relevant information have been 

given in a separate hydrogeological 

report in Annexure V. 

 

7. The proponent shall furnish the baseline data 

for the environment and ecological 

The details have been provided in 

sections 3.3-3.6 pp.51 -90 under 
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parameters with regard to surface water 

/ground water quality, air quality, soil quality 

& flora/fauna including traffic/vehicular 

movement study. 

chapter III. Traffic details have been 

given in section 2.6.2, pp.33-34 

under chapter II. 

8 The proponent shall carry out the cumulative 

impact study due to mining from all the 

mines on the environment in terms of air 

pollution, water pollution, & health impacts, 

accordingly the environment management 

plan should be prepared.  

The cumulative impact study has 

been carried out in section 7.4, 

pp.152-161 under chapter VII. 

9 The Socio-economic studies should be carried 

out within a 5 km buffer zone from the 

mining activity. 

The socio-economic studies were 

carried out and the results have been 

discussed in section 3.7, pp. 90-105 

under chapter III. 

10 A tree survey study shall be carried out (nos. 

name of the species, age, diameter etc.,) both 

withing the mining leases applied area & 

300m buffer zone and its management during 

mining activity. 

The green belt development proposal 

has been disclosed in the sections 

4.6.2.1-4.6.2.4, pp.127-130 under   

chapter IV. 

11 A detailed mine closure plan for the proposed 

project shall be included in EIA/EMP report. 

Mine closure details have been 

provided in section 2.4.2-2.4.5 in 

pp.23-24 and mine closure plan 

plates have been given in Figures 

2.13 a & b, pp.29-30 under chapter II 

and in annexure III. 

12 All the queries raised during public hearing 

by the local habitants need to be addressed 

and the protective measures or management 

plan may be revised accordingly and to be 

submitted to SEIAA/SEAC with regard to the 

Office Memorandum of MoEF&CC 

accordingly. 

The same will be updated in the final 

EIA report after public hearing 

meeting. 

13. The recommendation for the issue of “Terms Agreed & noted. 
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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.No758/2016, 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). 

14 The purpose of green belt around the project 

is to capture the fugitive emissions and to 

attenuate the noise generated, in addition to 

the improvement in the aesthetics. A wide 

range of indigenous plant species should be 

planted in and around the premise in 

consultation with the DFO, District/State 

Agricurlture University. The plant species 

should have thick canopy cover, perennial 

green nature, native origin and large leaf 

areas. Medium size trees and small trees 

alternating with shrubs shall be planted. 

Miyawaki method of planting, i.e. planting 

different types of trees at very close intervals 

may be tried which will give a good green 

cover. Greenbelt needs to be developed in the 

periphery of the mines area so that at the 

closure time the trees would have grown well. 

The detailed Greenbelt Development 

Plan has been provided in the section 

4.6.2, p.127-130 under chapter IV. 

15. The project proponent shall furnish the details 

of the existing/proposed green belt are 

earmarked with GPS Coordinates and list of 

trees that are proposed to be planted 

Agreed & noted. 
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surrounding the mining area at least to a 

width of 3m along with a copy of 

photos/documents, and the same shall be 

included in the EIA Report. 

16. It was also noted that water level and 

unconfined aquifer was around 20m and 

hence to assess site condition and to assess 

the land use pattern, the committee decided to 

make a site visit by a sub-committee of 

SEAC. 

Agreed & noted. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 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.  

Agreed and noted 

2 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. 

Agreed and noted 

3 The environmental impact assessment should 

study the biodiversity, the natural ecosystem, 

the soil micro flora, fauna and soil seed bank 

and suggest measures to maintain natural 

ecosystem. 

The ecological details have been 

provided in section 3.6, pp.71-90 

under chapter III. 

4 Action should specifically be suggested for 

sustainable management of the area and 

restoration of ecosystem for flow of goods 

Agreed and noted 
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and services.  

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

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. 

Not applicable. This is not a violation 

category project. This proposal falls 

under B1 category. 

2 A copy of the document in support of the 

fact that the proponent is the rightful lessee 

of the mine should be given. 

The proposed site for quarrying is a 

patta land. Document is enclosed along 

with the approved mining plan in 

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, mining 

technology etc. and should be in the name 

of the lessee.  

Noted and agreed. 

 

4.  All corner coordinates of the mine lease 

area, superimposed on a high-resolution 

imagery/ toposheet, 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 of the 

study area (core and buffer zone).  

All corner coordinates of the project 

area have been provided in Table 2.2 in 

p.12. 

5.  Information should be provided in Survey 

of India Toposheet in 1:50,000 scale 

indicating geology map of the area, 

Geology map covering 10km radius 

from the project area has been shown in 

Figure 2.8, p.21 and geomorphology 
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geomorphology of land forms of the area, 

existing minerals and mining history of the 

area, important water bodies, streams and 

rivers and soil characteristics. 

map in Figure 2.9, p.22 under chapter 

II. 

6.  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 concerned authority. 

The applied area was inspected by the 

officers of Department of Geology 

along with revenue officials and found 

that the land is fit for quarrying under 

the policy of State Government. 

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 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. 

The proponent has framed 

Environmental Policy and the same has 

been discussed in section 10.1, p.168 

under chapter X. 

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 

It is an opencast quarrying operation 

involving mechanized method. As the 

rock is a hard, compact and 

homogeneous body, the height 7m and 
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detailed. The proposed safeguard measures 

in each case should also be provided. 

width of the bench 5m will be 

maintained as with 900 bench angles. 

Quarrying activities will be carried out 

under the supervision of competent 

persons like Mines Manager, Mines 

Foreman and Mining Mate. 

Necessary permissions will be obtained 

from DGMS after obtaining 

environmental clearance. 

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.  

The study area considered for this study 

is of 10 km radius and all data 

contained in the EIA report such as 

waste generation etc., is for the life of 

the mine / lease period. 

10. Land use of the study area delineating 

forest area, agricultural land, grazing land, 

wildlife sanctuary, national park, migratory 

routes of fauna, water bodies, human 

settlements and other ecological features 

should be indicated. Land use plan of the 

mine lease area should be prepared to 

encompass preoperational, operational and 

post operational phases and submitted. 

Impact, if any, of change of land use 

should be given. 

Land use of the study area delineating 

forest area, agricultural land, grazing 

land, wildlife sanctuary, national park, 

migratory routes of fauna, water bodies, 

human settlements and other ecological 

features has been discussed in p.77 

under chapter III. 

Land use plan of the project area 

showing pre-operational, operational 

and post-operational phases are 

discussed in Table 2.3, p.18 under 

chapter II. 

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. 

Not Applicable. No dumps have been 

proposed outside the lease area. 

12. Certificate from the competent authority in 

the State Forest Department should be 

Not Applicable. 

There is no forest land involved within 
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provided, confirming the involvement of 

forest land, if any, in the project area. In 

the event of any contrary claim by the 

Project Proponent regarding the status of 

forests, the site may be inspected by the 

State Forest Department along with the 

Regional Office of the Ministry to ascertain 

the status of forests, based on which, the 

Certificate in this regard as mentioned 

above be issued. In all such cases, it would 

be desirable for representative of the State 

Forest Department to assist the Expert 

Appraisal Committees. 

the proposed project area and the 

proposed project area is a patta land. 

Approved mining plan has been 

enclosed in Annexure III. 

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. 

Not Applicable. 

The proposed project area does not 

involve any 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 are neither forests nor forest 

dwellers / forest dependent 

communities in the mine lease area. 

There shall be no forest impacted 

families (PF) or people (PP). Thus, the 

rights of Traditional Forest Dwellers 

will not be compromised on account of 

the project, p.78 under chapter III. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should 

be given. 

No Reserve Forest is found within the 

study area. The matter has been 

discussed in p.78 under chapter III. 

16 A study should be done to ascertain the Not Applicable. 
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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 no any wildlife/protected area 

within 10 km radius from the periphery 

of the project area. Information 

regarding the same has been given in 

p.88 under chapter III. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar Site, 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 Standing Committee of 

National Board of Wildlife and copy 

furnished. 

Not Applicable. 

There are no National Parks, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, and 

Tiger/ Elephant Reserves within 10 km 

radius from the periphery of the project 

area, p.88 under chapter III. 

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, endangered, endemic and RET 

Species 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 

along with budgetary provisions for their 

A detailed biological study was carried 

out in both core and buffer zones and 

the results have been discussed in p.89 

under chapter III. 

 

There is no schedule I species of 

animals observed within study area as 

per Wildlife Protection Act, 1972 and 

no species falls in vulnerable, 

endangered or threatened category as 

per IUCN. There is no endangered red 

list species found in the study area.              
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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. 

19 Proximity to areas declared as 'Critically 

Polluted' or the project areas likely to come 

under the 'Aravalli Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should 

also be indicated and where so required, 

clearance certifications from the prescribed 

Authorities, such as the SPCB or State 

Mining Department should be secured and 

furnished to the effect that the proposed 

mining activities could be considered. 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not declared 

in ‘Critically Polluted’ Area and does 

not come under ‘Aravalli Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map 

duly authenticated by one of the authorized 

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ 

area, location of the mine lease with 

respect to 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). 

 

Not Applicable. 

The project doesn't attract the C.R.Z. 

Notification, 2018.  

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 

Not Applicable. 

There are no approved habitations 

within a radius of 300 meters. 

Therefore, R&R plan / compensation 

details for the Project Affected People 

(PAP) is not anticipated. 
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weaker sections 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(s) located in the mine lease area 

will be shifted or not. The issues relating to 

shifting of village(s) including their R&R 

and socio-economic aspects should be 

discussed in the report. 

22 One season (non-monsoon) [i.e., March-

May (Summer Season); October-December 

(post monsoon season); December – 

February (winter 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 predominant downwind 

direction. The mineralogical composition 

Baseline data were collected for the 

period of January – March 2022 as per 

CPCB notification and MoEF & CC 

Guidelines. Primary baseline data and 

the results have been included in 

sections 3.0-3.6.7, pp.39-90 under 

chapter III. 
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of PM10, particularly for free silica, should 

be given. 

23 Air quality modelling should be carried out 

for prediction of impact of the project on 

the air quality of the area. It should also 

take into account the impact of movement 

of vehicles for transportation of mineral. 

The details of the model used and input 

parameters used for modelling should be 

provided. The air quality contours may be 

shown on a location map clearly indicating 

the location of the site, location of sensitive 

receptors, if any, and the habitation. The 

wind roses showing predominant wind 

direction may also be indicated on the map. 

Air quality modelling for prediction of 

incremental GLCs of pollutants was 

carried out using AERMOD view 9.6.1. 

The model results have been given in 

section 4.4.2.3, pp.112-120 under the 

chapter IV. 

 

24 The water requirement for the project, its 

availability and source should be furnished. 

A detailed water balance should also be 

provided. Fresh water requirement for the 

project should be indicated. 

The water requirement for the project, 

its availability and source have been 

provided in Table 2.15, p.37 under 

chapter II and in Table 4.1, p.109 under 

chapter IV. 

25 Necessary clearance from the competent 

authority for drawl of requisite quantity of 

water for the project should be provided. 

Agreed & noted. 

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. 

Part of the working pit will be allowed 

to collect rain water during the spell of 

rain. The water thus collected will be 

used for greenbelt development and 

dust suppression. 

The mine closure plan has been 

prepared for converting the excavated 

pit into rain water harvesting structure 

and serve as water reservoir for the 

project village during draught season. 
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27 Impact of the project on the water quality, 

both surface and groundwater, should be 

assessed and necessary safeguard 

measures, if any required, should be 

provided. 

Impact studies and mitigation measures 

of water environment including surface 

water and ground water have been 

discussed in section 4.3, pp. 108-110 

under the chapter IV. 

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 

hydrogeological study should be 

undertaken and report furnished. The 

Report inter-alia shall include details of the 

aquifers present and impact of mining 

activities on these aquifers. Necessary 

permission from Central Ground Water 

Authority for working below ground water 

and for pumping of ground water should 

also be obtained and copy should be 

furnished. 

Not Applicable.  

The ground water table is found at the 

depth of 45-50 m below ground level. 

The ultimate depth of quarry is 35m. 

(1.5m Gravel+33.5m Rough stone) 

Therefore, the mining activity will not 

intersect the ground water table. Data 

regarding the occurrence of 

groundwater table have been provided 

in a separate hydrogeological report 

attached in Annexure IV. 

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. 

Not Applicable. 

There are no streams, seasonal or other 

water bodies passing within the project 

area. Therefore, no modification or 

diversion of water bodies is anticipated.  

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. 

The mean elevation of the project area 

is 170m AMSL. Ultimate depth of the 

mine is 35m below ground level (BGL). 

Depth to the water level in the area is 

45-50m BGL. 

31 A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a 

Greenbelt development plan has been 

given in section 4.6.2, pp.127-133 
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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 

prior to 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. 

under chapter IV. 

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 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. 

Traffic density survey was carried out 

to analyse the impact of transportation 

in the study area as per IRC guidelines 

1961 and it is inferred that there is no 

significant impact due to the proposed 

transportation from the project area. 

Details have been provided in section 

2.6.2, pp.33-35 under chapter II. 

33 Details of the onsite shelter and facilities to Infrastructure & other facilities will be 
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be provided to the mine workers should be 

included in the EIA Report. 

provided to the mine workers after the 

grant of quarry lease and the same has 

been discussed in section 2.6.4, p.37 

under chapter II. 

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. 

Mine closure plan is a part of approved 

mining plan enclosed in Annexure III. 

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 medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation 

measures with required facilities proposed 

in the mining area may be detailed. 

Occupational health impacts of the 

project and preventive measures have 

been explained in detail in section 4.8, 

pp.134-135 under chapter IV. 

 

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. 

No public health implications are 

anticipated due to this project. Details 

of CSR and CER activities have been 

discussed in sections 8.6 and 8.7 in 

pp.165-166 under chapter VIII. 

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. 

No negative impact on socio-economic 

environment of the study area is 

anticipated and this project shall benefit 

the Socio-Economic environment by 

offering employment for 23 people 

directly as discussed in section 8.1, 

p.164 under chapter VIII. 
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38 Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental 

impacts which, should inter-alia include the 

impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, 

occupational health impacts besides other 

impacts specific to the proposed Project. 

Detailed environment management plan 

for the project to mitigate the 

anticipated impacts has been included 

in pp.168-180 under chapter X. 

 

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. 

The outcome of public hearing will be 

updated in the final EIA/EMP 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. 

No litigation is pending in any court 

against this project. 

41 The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

Project cost is Rs. 25,95,000/-  

CER cost is Rs. 51,900/- 

In order to implement the 

environmental protection measures, an 

amount of Rs.11.05 lakhs as capital cost 

and Rs.2.25 lakhs as recurring cost is 

proposed considering present market 

scenario for the proposed project in 

Table 10.11 p.180 under chapter X. 

42 A Disaster management plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

report. 

Details regarding disaster management 

plan have been provided in section 7.3, 

pp.148-152 under chapter VII. 

43 Benefits of the project if the project is 

implemented should be spelt out. The 

benefits of the project shall clearly indicate 

Benefits of the project details have been 

given in p.164 – 166 under chapter 

VIII. 
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environmental, social, economic, 

employment potential, etc. 

44 Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:  

a) Executive summary of the EIA/EMP report Enclosed as a separate booklet. 

    

b)  

All documents to be properly referenced 

with index and continuous page 

numbering. 

All the documents have been properly 

referenced with index 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. 

List of tables and source of the data 

collected have been mentioned. 

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 

Baseline monitoring reports are 

enclosed with this report in chapter III. 

Original Baseline monitoring reports 

will be submitted in the final EIA report 

during appraisal. 

e) Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

Not Applicable.  

f) The questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised 

earlier by the Ministry shall also be filled 

and submitted. 

That will be enclosed along with final 

EIA/EMP report. 

g) While preparing the EIA report, the 

instructions for the proponents and 

instructions for the consultants issued by 

MoEF&CC vide O.M. No. J-

11013/41/2006-IA. II (I) dated 4th August, 

2009, which are available on the website of 

this Ministry, should be followed. 

Noted & agreed. 

Instructions issued by MoEF & CC 

O.M. No. J-11013/41/2006-IA. II (I) 

dated 4th August, 2009 have been 

followed. 

h) Changes, if any made in the basic scope 

and project parameters (as submitted in 

Not applicable. 
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Form-I and the PFR for securing the TOR) 

should be brought to the attention of 

MoEF&CC with reasons for such changes 

and permission should be sought, as the 

ToR may also have to be altered. Post 

public hearing changes in structure and 

content of the draft EIA/EMP (other than 

modifications arising out of the P.H. 

process) will entail conducting the PH 

again with the revised documentation. 

i) As per the circular No. J-11011/618/2010-

IA. II(I) dated 30.5.2012, certified report of 

the status of compliance of the 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. 

Not 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 and (iii) sections of the mine pit 

and external dumps, if any, clearly 

showing the land features of the adjoining 

area. 

Surface & geological plans have been 

included in Figures 2.11, p.26. 

Closure plan and sections has been 

included in Figures 2.13a&b, pp.29-30. 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

1.0 PREAMBLE 

Environmental Impact Assessment (EIA) is the management tool to ensure the 

sustainable development and it is a process, used to identify the environmental, social and 

economic impacts of a project prior to decision-making. It is a decision-making tool, which 

guides the decision makers in taking appropriate decisions for any project. EIA systematically 

examines both beneficial and adverse consequences of the project and ensures that these 

impacts are taken into account during the project designing. It also reduces conflicts by 

promoting community participation, information, decision makers, and helps in developing 

the base for environmentally sound project. Rough Stone is the major requirement for 

construction industry. This EIA report is prepared by considering the Cumulative load of 1 

(one) proposed & 3 (Three) existing quarries with a total Cluster extent of of.6.42.30 ha in 

Katchirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai District and Tamil Nadu State. The cluster 

area was calculated as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016.This 

EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained vide Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8666/SEAC/ToR-1042/2022 dated 31.01.2022 for Thiru.D. Rajesh. 

The Baseline Monitoring study has been carried out during the period of January – 

March 2022 and this EIA and EMP report is prepared for considering cumulative impacts 

arising out of this project, the Cumulative Environmental Impact Assessment study is 

undertaken, which is followed by preparation of a detailed Environmental Management Plan 

(EMP) individually to minimize those adverse impacts. 

1.1 PURPOSE OF THE REPORT 

The Ministry of Environment and Forests, Govt. of India, through its EIA notification 

S.O. 1533(E) of 14th September 2006 and its subsequent amendments as per Gazette 

Notification S.O. 3977 (E) of 14thAugust 2018, Mining Projects are classified under two 

categories i.e. A (> 100 Ha) and B (≤ 100 Ha), and Schematic Presentation of Requirements 

on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix–XI. 

Now, as per Order Dated: 04.09.2018 & 13.09.2018 passed by Hon'ble National Green 

Tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 of 2018 & O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC 

Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) dated 12.12.2018 clarified the 
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requirement for EIA, EMP and therefore, Public Consultation for all areas from 5 to 25 ha 

falling in Category “B1” and appraised by SEAC/ SEIAA as well as for cluster situation. The 

proposed projects are categorized under category “B1” Activity 1(a) (mining lease area in 

cluster situation) and will be considered at SEIAA – TN after conducting Public Hearing and 

Submission of EIA/EMP Report for Grant of Environmental Clearance. 

“Draft EIA report prepared on the basis of ToR issued for carrying out public 

hearing for the grant of Environmental Clearance from SEIAA - Tamil Nadu” 

 

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT AND PROJECT PROPONENT 

Table 1.1 Salient Features of the Proposed Project Site  

Name of the Project  Thiru.D. Rajesh Rough stone and Gravel quarry 

S.F. No. 22/1 and 22/2 

Extent 1.35.5 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and 

District  

Kachchirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai 

District. 

         Source: Approved mining plan. 

Table 1.2 Details of Project Proponent 

Name of the Project 

Proponent  
Thiru.D. RAJESH 

Address 

Thiru.D. Rajesh 

S/o. Mr. Deivendran, 

150, Vanjinagaram - Post, 

Melur Taluk, Madurai District. Tamilnadu. 

Pin code: 625101. 

Mobile 9047119333 

Status Proprietor 

         Source: Approved mining plan. 

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

The quarrying operations are to be carried out by Opencast semi mechanized mining 

method with 5.0m bench height and 5.0m bench width by deploying Jack Hammer Drilling 

& Slurry explosive during blasting. Hydraulic excavator and tippers are used for loading and 

transportation. Rock Breakers are deployed to avoid secondary blasting. 
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Figure 1.1 Satellite imagery showing cluster of quarries within 500m radius
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Table 1.3 Brief Description of the Project (P1) 

Name of the Quarry 
Thiru.D. Rajesh - Roughstone and Gravel 

Quarry 

Toposheet No 58-J/08 

Latitude between 10°8'31.73"N to 10°8'31.40"N 

Longitude between 78°20 '26.10"E to 78°20'25.90"E 

Highest Elevation 171m AMSL 

Proposed Depth of Mining 
35 m below ground level (33.5m Roughstone+1.5m 

Gravel)  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Top Soil in m3 

420561Cbm. 567Cbm 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Top Soil in m3 

131201 Cbm 567Cbm 

Existing Pit Dimension Pit-I-1.17.88 Ha X D 4m  

Ultimate Pit Dimension  126m (L) x 76m (W) x 35m (D) 

Water Level in the 

surrounding area 
50-55 m bgl 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining involving drilling and 

blasting 

Topography 

The proposed lease area is a slightly elevated terrain 

and is situated at an average altitude of 170m above 

MSL. The area falls in Toposheet no 58J/08.  

Machinery proposed 

Jack Hammer 3  

Compressor 1 

Hydraulic Excavator 1 

Tippers 1  

Blasting Method 

Controlled blasting method using slurry explosives 

of 25mm dia. is proposed for shattering and heaping 

of Rough Stone.  

Proposed Manpower  23 Nos 

Project Cost Rs. 25,95,000/- 

CER Cost @ 2% of Project 

Cost 
Rs. 51,900/- 

Nearby Water Bodies 

 

Veerasudamanipatti Tank  0.42km SE 

Odai  0.54km SW 

Nallakulam 0.65km NW 

Kadumittanpatti Dam 8.2km NW 

Greenbelt Development 

Plan 

Proposed to plant 50 trees in 250 Sq.m area in the 

7.5 m safety zone 

Proposed Water 

Requirement 
1.050 KLD 

Nearest Habitation  Sundarrayapuram rayarpatti- 330m - SE 

   Source: Approved mining plan 
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1.3.1 Location of the Project 

All the proposed quarry projects fall in Kachchirayanpatti Village, Melur Taluk and 

Madurai District. The project area is located about 34 km Southwest of Madurai, 12 km South 

side   of Melur and 2.5 km South of Kachchirayanpatti Village, as shown in Figure 1.2. 

1.4 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

The Environmental Clearance process for the project will comprise of four stages. 

These stages in sequential order are given below: - 

❖ Screening,  

❖ Scoping 

❖ Public consultation & 

❖ Appraisal 

        1.4.1 Screening 

❖ The proponent applied for rough stone quarry lease on 16.09.2020 

❖ Precise area communication letter was issued by the Joint director/Assistant 

Director (i/c), Department of Geology and Mining, Madurai, 

Rc.No.665/2020/Mines, Date: 30.12.2020. 

❖ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by 

joint Director/Assistant Director (i/c), Department of Geology and Mining, 

Madurai District, vide Rc.No. 665/2020/Mines, Date:08.01.2021.  

❖ The joint Director/Assistant Director (i/c), Department of Geology and Mining, 

Madurai issued 500m radius distance of quarry details Rc.No.665/2020/Mines, 

Dated 08.01.2021. 

❖ The proposed project falls under “B1” Category as per Order Dated: 04.09.2018 

& 13.09.2018 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 

173 of 2018 & O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC Office Memorandum F. 

No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018 

❖ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance online, proposal No. 

SIA/TN/ MIN/ 65869 /2021, Dated: 21.07.2021. 

❖ ToR proposal submitted to SEIAA-TN office and issued by SEIAA, 

acknowledgement Lr. No. SEIAA-TN/ F.No. 8666/2021, dated 27.07.2021. 
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Figure 1.2 Key Map showing the location of the proposed project site 
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1.4.2   Scoping  

       Proponent: Thiru. D.Rajesh 

❖ The proposal was placed in 237th SEAC meeting held on 08.10.2021 and the committee 

recommended for issue of ToR 

❖ The proposal was considered in 481st SEIAA meeting held on 24.01.2022 & 25.01.2022 

and issued ToR vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.8666/SEAC/ToR-1042/2022, 

Dated:31.01.2022 

  1.4.3  Public Consultation  

Application to the Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board 

(TNPCB) to conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner 

ensuring widest possible public participation at the project site or in its close proximity in the 

district is submitted along with this Draft EIA/ EMP Report and the outcome of public hearing 

proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 

 1.4.4  Appraisal 

         Appraisal refers to the detailed scrutiny by the State Expert Appraisal Committee 

(SEAC) of the application and other documents like the final EIA & EMP Report, outcome 

of the Public Consultations including Public Hearing Proceedings, submitted by the 

proponent to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. 

The report has been prepared using the following references: 

❖ Guidance Manual of Environmental Impact Assessment for Mining of Minerals, 

Ministry of Environment and Forests, 2010 

❖ EIA Notification, 14thSeptember, 2006 

❖ ToR Lr.No. SEIAA-TN/F. No.8666/SEAC/ToR-1042/2022, Dated:31.01.2022  

❖ Approved Mining Plan of Proposed Project. 

1.5 TERMS OF REFERENCE (ToR) 

Compliance to ToR issued vide  

❖ ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No. 8666/SEAC/ToR-1042/2022 dated 31.01.2022 

1.6 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 

The proposed project proponents shall submit a half-yearly compliance report in respect 

of stipulated Environmental Clearance terms and conditions to MoEF & CC Regional Office 

& SEIAA after grant of EC on 1st June and 1st December of each calendar year as per MoEF 

& CC Notification S.O. 5845 (E) Dated: 26.11.2018. 
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1.7 GENERIC STRUCTURE OF EIA DOCUMENT 

The overall contents of the EIA report follow the list of contents prescribed in the EIA 

Notification 2006 and the “Environmental Impact Assessment Guidance Manual for Mining of 

Minerals” published by MoEF & CC. The generic structure of the EIA document should be as 

under: 

❖ Introduction  

❖ Project Description  

❖ Description of the Environment  

❖ Anticipated Environmental Impact & Mitigation Measures  

❖ Analysis of Alternatives (Technology & Site) 

❖ Environmental Monitoring Program  

❖ Additional Studies  

❖ Project Benefits  

❖ Environmental Cost Benefit Analysis  

❖ Environmental Management Plan (EMP) 

❖ Summary & Conclusion  

❖ Disclosure of Consultants engaged. 

1.8 THE SCOPE OF THE STUDY 

The main scope of the EIA study is to quantify the cumulative impact in the study area 

due to cluster quarries and formulate the effective mitigation measures for each individual 

leases. A detailed account of the emission sources, emissions control equipment, background 

Air quality levels, Meteorological measurements, Dispersion model and all other aspects of 

pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been discussed in this report. The 

baseline monitoring study has been carried out during the post monsoon season (January –

March 2022) for various environmental components so as to assess the anticipated impacts of 

the cluster quarry projects on the environment and suggest suitable mitigation measures for 

likely adverse impacts due to the proposed project. 

Table 1.4 Environmental Attributes 

S.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 
Ambient Air 

Quality 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

Continuous 24-hourly samples 

twice a week for three months 

at 8 locations (1 Core & 7 

Buffer) 

2 Meteorology 

Wind speed and direction, 

temperature, relative 

humidity and rainfall 

Near project site continuous 

for three months with hourly 
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recording and from secondary 

sources of IMD station 

3 Water quality 
Physical, Chemical and 

Bacteriological parameters 

Grab samples were collected 

at 6 locations – 4 ground water 

and 2 surface water samples; 

once during study period. 

4 Ecology 

Existing terrestrial and 

aquatic flora and fauna 

within 10 km radius circle. 

Limited primary survey and 

secondary data was collected 

from the Forest department. 

5 Noise levels Noise levels in dB(A) 

8 locations – data monitored 

once for 24 hours during EIA 

study 

6 
Soil 

Characteristics 

Physical and Chemical 

Parameters 

Once at 6 locations during 

study period 

7 Land use 
Existing land use for 

different categories 

Based on Survey of India 

topographical sheet and 

satellite imagery and primary 

survey. 

8 

Socio-

Economic 

Aspects 

Socio-economic and 

demographic 

characteristics, worker 

characteristics 

Based on primary survey and 

secondary sources data like 

census of India 2011. 

9 Hydrology 

Drainage pattern of the 

area, nature of streams, 

aquifer characteristics, 

recharge and discharge 

areas 

Based on data collected from 

secondary sources as well as 

hydro-geology study report 

prepared. 

10 

Risk assessment 

and Disaster 

Management 

Plan 

Identify areas where 

disaster can occur by fires 

and explosions and release 

of toxic substances 

Based on the findings of Risk 

analysis done for the risk 

associated with mining. 

Source: Field Monitoring Data 

   The data has been collected as per the requirements of the ToR issued by SEIAA – TN. 

    1.8.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations from proposed project  

❖ Application for Quarrying Lease as per Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 

1959 

❖ Obtained Precise Area Communication Letter as per Tamil Nadu Minor Mineral 

Concession Rules, 1959 for Preparation of Mining Plan and obtaining Environmental 

Clearance 

❖ The Mining Plan has been approved under Rule 41 & 42 as amended of Tamil Nadu 

Minor Mineral Concession Rules, 1959  

❖ ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No. 8666/SEAC/ToR-1042/2022 Dated:31.01.2022
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Figure 1.3 Geo-referenced toposheet showing the proposed project site  and 10km radius boundary 
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CHAPTER II 

PROJECT DESCRIPTION 

2.0  GENERAL INTRODUCTION 

              The proposed rough stone and Gravel quarries require environmental clearance. There 

are one proposed and three existing quarries forming a cluster; calculated as per MoEF & CC 

Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016 and the total extent of cluster is 6.42.3 hectares.  

As the extent of cluster are more than 5 hectares, the proposal falls under “B1” Category 

as per the Order Dated: 04.09.2018 & 13.09.2018 passed by Hon'ble National Green Tribunal, 

New Delhi in O.A. No. 173 of 2018 & O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC Office 

Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018, and requirement for 

EIA, EMP and Public Consultation for obtaining Environmental Clearance. 

2.1  DESCRIPTION OF THE PROJECT 

       The proposed project is site specific and there is no additional area required for this 

project. There is no effluent generation/discharge from the proposed quarries. Method of 

mining is common for all the proposed and existing quarries in the cluster. Rough stone and 

Gravel are proposed to be excavated by opencast mechanized method involving splitting of 

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

blasting, hydraulic excavators are used for loading the rough stone from pithead to the needy 

crushers and rock breakers to avoid secondary blasting. 

2.1.1  Location details of the project 

     The proposed and existing quarry projects fall in Kachirayanpatti Village, Melur Taluk 

and Madurai District. The project area is located about 33 km Southwest of Madurai, 12.0 km 

South of Melur and 1.20 km South Eastern side of Kachirayanpatti Village. The project does 

not fall within 10 km radius of any Eco – sensitive zone, National Park, Tiger Reserve, Elephant 

Corridor and Biosphere Reserves. 

Table 2.1 Site Connectivity 

Nearest Roadway 
The Nearest National Highway (NH-7) road is situated about 4km 

away on the southern side. 

Nearest Village Veerasudamanipatti– 1.2km-Northeast 

Nearest Town Melur – 12kms – Southern 

Nearest Railway 
The nearest Railway station is available at Madurai about 34.0kms 

away from SW Side 

Nearest Airport The Nearest airport is available at Madurai – 80kms – Southeast 

Seaport Thoothukudi- 112 km – South East 

Source: Survey of India Toposheet & Google Earth image 
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Table 2.2 Boundary Co-ordinates of Proposed Project 

Corner Pillar No. Latitude  Longitude  

1 10°8'31.73"N 78°20'26.10"E 

2 10°8'30.46"N 78°20'26.99"E 

3 10°8'29.31"N 78°20'28.81"E 

4 10°8'28.47"N 78°20'28.37"E 

5 10°8'27.64"N 78°20'29.07"E 

6 10°8'26.25"N 78°20'28.34"E 

7 10°8'26.60"N 78°20'27.37"E 

8 10°8'25.91"N 78°20'26.54"E 

9 10°8'25.92"N 78°20'26.17"E 

10 10°8'25.75"N 78°20'25.26"E 

11 10°8'28.57"N 78°20'25.43"E 

12 10°8'31.40"N 78°20'25.90"E 

Source: Approved Mining Plan 

 

 

Figure 2.1 Field photographs showing different angles of the proposed project area
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Figure 2.2 Google image showing the proposed project site 500m Radius 
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Figure 2.3 Village Map Superimposed on the Google Earth Image 



15 | P a g e  

 

 

Figure 2.4 Location map showing surface features around 10 km radius from the proposed project site 
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 Figure 2.5 Location map showing surface features around 5km radius 
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Figure 2.6 Location map showing surface features around 1km radius from the project site 
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2.2   PROJECT AREA 

❖ The proposed project is site specific  

❖ There is no mineral beneficiation or processing proposed inside the project area 

❖ There is no forest land involved in the proposed area and is devoid of major vegetation 

and trees 

Table 2.3 Land Use Pattern of the Proposed Project 

Land Use Pattern  

Description 
Present area in 

ha 

Area at the end of life of quarry in ha 

Under quarrying area 1.17.9 0.85.3 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Unutilized 0.16.6 0.37.6 

Plantation & Dump Area Nil 0.09.6 

Grand Total 1.35.5 1.35.5 

         Source: Approved mining plan   

2.3 GEOLOGY 

2.3.1 Regional Geology  

 Regional geology provides a framework for site-specific geology. When the site-

specific geology data are put in the context of regional geology, more substantial and 

scientifically sound interpretations can be made. Regional geological information can be found 

in many sources such as Geological Survey of India (GSI), state geological surveys, 

universities, research institutions, local governments, and published literature. 

Madurai district is covered by a wide range of high-grade metamorphic rocks of the 

peninsular gneissic complex. These rocks are extensively weathered and overlain by recent 

valley fills and alluvium at places. The major rock types occurring in the district are 

charnockites, granites, complex gneisses mainly hornblende biotite gneiss and sillimanite 

gneiss with basic and ultra basicintrusives, crystalline limestone, syenite, pegmatite and quartz 

veins, as shown in Figure 2.7. Stratigraphic succession of the district has been given in Table 

2.4.  

Table 2.4 Stratigraphy of Madurai District 

Age Group Lithology 

Holocene 
--- 

Red lomy/Block cotton   

soil / clay ±gypsum 

Cenozoic Kankar/calc-tufa 
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Neoproterozoic 

Acid intrusives 

Quartz veins 

Pegmatite 

Pink Granite 

Sivamalai syenite Complex Nepheline-syenite 

Chalk Hills (Basic 

Intrusives) 
Pyroxenite/Dunite 

Archaean – 

Palaeoproterozoic 

Peninsular Gneissic 

Complex (II) PGC (II) 

Pink Granite Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

Archaean Charnockite Group 

Charnockite (Unclassified) 

Pyroxene Granulite 

Banded Magnetite Quartzite 

 

2.3.2 Local Geology & Geomorphology 

 The study area follows the regional trend and mainly comprises of hard rock 

formation as a homogeneous formation of Charnockite, as shown in Figure 2.6. The project 

area is plain terrain and covered with gravel formation of 1m to 2m thickness; Massive 

Charnockite formation is found after 1 m to 2 m gravel formation which is clearly inferred 

from the nearby existing quarry pit. The order of super position is given below: 

Age Group Lithology 

Recent  --- Topsoil (1-2m thickness) 

Archaean Charnockite Group Charnockite   

 

2.4 RESOURCES AND RESERVES 

 The Resources and Reserves of Rough Stone and Gravel were calculated based on Cross-

Section Method by plotting sections to cover the maximum lease area for the proposed project. 

 Based on the availability of Geological Resources the Mineable Reserves are calculated 

by considering excavation system of bench formation and leaving essential safety distance of 7.5 

m (Safety Barrier all around the applied area) and safety distance as per precise area 

communication letter and deducting the locked up reserves during bench formation (also called 

as Bench Loss) and the mineable reserves is calculated considering there is no waste / overburden 

/ side burden (100% Recovery anticipated) for the proposed project. 

       Table 2.5 Available Geological Resources of Proposed Project 

Resource Type Rough Stone Gravel in CBM 

Geological Resource in m3 420561 567 

Mineable Resource in m3 131201 567 

       Source: Approved Mining Plan
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Figure 2.7 Geology map of Madurai District 
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Figure 2.8 Geology map of 10km radius from the proposed project site 
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Figure 2.9 Geomorphology map of 10km radius from the proposed project site
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Table 2.6 Year-Wise Production Plan 

    YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 

I  23721 567 

II 25080 -- 

III 29680 -- 

IV 22080 -- 

V 30640 -- 

TOTAL 131201 567 

 Source: Approved Mining Plan  

2.4.1 Disposal of Waste 

     There is no waste anticipated in these Rough Stone quarrying operation. The entire 

quarried out materials will be utilized (100%). Top layer of topsoil formation will be removed and 

sold to needy customers directly. 

2.4.2 Conceptual Mining Plan/ Final Mine Closure Plan  

 The ultimate pit size is designed based on certain practical parameters such as economical 

depth of mining, safety zones, permissible area, etc. 

Table 2.7 Ultimate Pit Dimension 

Pit Length (m) (Max) Width (m) (Max) Depth(m) (Max) 

I 126 76 35m below ground level 

 

2.4.3 Mine closure 

❖ Mine closure is a process of returning a disturbed site to its natural state or which prepares 

it for other productive uses that prevents or minimizes any adverse effects on the 

environment or threats to human health and safety. After mine closure the greenbelt 

developed along the safety barrier and top benches and temporary water reservoir will 

enhance the ecosystem. 

❖ The principal closure objectives are for rehabilitated mines to be physically safe to humans 

and animals, geo-technically stable, geo-chemically non-polluting/ non-contaminating, 

and capable of sustaining an agreed post-mining land use. 

2.4.4 Closure Planning & Options Considerations in Mine Design 

❖ The closure of mine is well planned at the initial stage of planning & design consideration 

by the internal and external stake holders. 

❖ Construction of 2m height bund all along the mine pit boundary and ensure its stability all 

time & construction of garland drain along the natural slope to avoid sliding and collection 

of soil to the pit & surface runoff during rainfall.  



24 | P a g e  

 

❖ After complete exploitation of mineral, the lowest bench foot wall side will be maintained 

as plain surface without any sump pits to avoid any accidents.  

❖ All the sharp edges will be dressed to smoother face before the closure of mine and ensure 

no loose debris on hanging wall side. 

❖ The project proponent as a part of social responsibilities assures to supply the stored mine 

pit water to the nearby villages after effective treatment process as per the standards of 

TNPCB & TWAD.  

❖ Native species will be planted in 3 row patterns on the boundary barriers and 1st bench, a 

full-time sentry will be appointed at the gate to prevent inherent entry of public & cattle.  

❖ The access road to the quarry will be cut-off immediately after the closure. 

❖ The layout design shall be prepared and get approved from Department of Geology and 

Mining.  

❖ The proponent is instructed to construct as per the layout approved. 

❖ Physical and chemical stability of structures left in place at the site, the natural 

rehabilitation of a biologically diverse, stable environment, the ultimate land use is 

optimized and is compatible with the surrounding area and the requirements of the local 

community, and taking the needs of the local community into account and minimizing the 

socio-economic impact of closure. 

❖ There will be a positive change in the environmental and ecology due to the mine closure. 

2.4.5 Post-Closure Monitoring  

 The purpose of post-closure monitoring with respect to open pit mine workings is to 

ensure the attainment of closure objectives. 

❖ Monitor physical and geotechnical stability of remnant pit walls. 

❖ Monitor the ground regime in pit walls to confirm achievement of design objectives. 

❖ Monitor water level in pit to confirm closure objectives regarding fish, fish habitat, and wildlife 

safety are being achieved. 

❖ Sample water quality and quantity at controlled pit discharge points. 

❖ Identify and test unanticipated areas where water management is an issue. 

❖ Inspect integrity of barriers such as berms & fences. 

❖ Monitor wildlife interactions with barriers to determine effectiveness. 

❖ Inspect aquatic habitat in flooded pits where applicable. 

❖ Monitor dust levels.  



25 | P a g e  

 

 

Fig.2.10 Quarry lease plan  
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Fig. 2.11 Quarry Surface and Geological Plan  
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Fig. 2.12 (a) Year-Wise Development & Production Plan  
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Figure 2.12 (b) year-wise development & production sections 
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  Source: Approved Mining Plan  

Figure 2.13(a) Conceptual and Progressive Mine Closure Plan  
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Figure 2.13(b) Conceptual and Progressive Mine Closure Section
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Table 2.8 Mine Closure Budget 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in 7.5,50-

meter Safety zone 

and Approach rods 

Nos 

50 50 50 50 50 @ 100 Rs/ 

Saplings  
Rs. 25,000 

Plantation cost 5000 5000 5000 5000 5000 

Maintenance (Rs.)  

(Manuring, 

Fertilizer, 

Insecticide 

application, 

watchman etc.) 

Cost (Rs. 10,000/-) per year for five-year period 

 
Rs. 50,000 

Renovation of Wire 

Fencing 

(515 meters) 

1,54,500/- 
@ 300Rs per 

meter 
Rs.1,54,500 

TOTAL Rs 229,500 

Source: Proposed by FAE’s and EC 

2.5 METHOD OF MINING 

Proposed Method of Mining is common for the proposed project. The method of mining 

is Opencast semi mechanized mining method involving formation of 5.0-meter height benches 

with a bench width of not less than the bench height. However, as far as the quarrying of rough 

stone is concerned, observance of the provisions of Regulation 106 (2) (b) as above is seldom 

possible due to various inherent petrogenetic factors coupled with mining difficulties. Hence, 

it is proposed to obtain relaxation to the provisions of the above regulation from the Director 

of Mines Safety for which necessary provision is available with the Regulation 106 (2) (b) of 

MMR-1961, under Mine Act – 1952. 

The rough stone is a batholith formation and the splitting of rock mass of considerable 

volume from the parent rock mass will be carried out by deploying jackhammer drilling and 

Slurry Explosives will be used for blasting. Hydraulic Excavators attached with rock breakers 

unit will be deployed for breaking large boulders to required fragmented sizes to avoid 

secondary blasting and hydraulic excavators attached with bucket unit will be deployed for 

loading the Rough Stone into the tippers and then the stone is transported from pithead to the 

nearby crushers. 
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2.5.1 Drilling & Blasting  

Drilling & Blasting will be carried out as per parameters given below: 

Spacing      –  1.2m 

Burden      –  1.0 m 

Depth of hole     –  1.5 m 

Charge per hole     –  0.50 – 0.75kg 

Powder factor    –  6.0 tonnes/kg 

Diameter of hole     –  32 mm 

2.5.1.1 Type of Explosives  

Slurry explosives (an explosive material containing substantial portions of a liquid, 

oxidizers, and fuel, plus a thickener), NONEL / Electric Detonator &Detonating Fuse. 

2.5.1.2 Storage of Explosives 

No proposal for storage of explosives within the project area, the respective project 

proponents have made agreement with authorized explosives agencies for carrying out blasting 

activities and competent person as per DGMS guidelines will be employed for safety and 

supervision of overall quarrying activities. 

The explosives will be sourced from the blasting agency on daily basis and the blasting 

will be carried out under the supervision of competent qualified blaster and it will be ensured 

that there shall be no balance of explosive stock; any balance stock will be taken back by the 

supplier. 

2.5.2 Extent of Mechanization  

Table 2.9 Proposed Machinery Deployment 

S.No. TYPE NO 
SIZE / 

CAPACITY 

MOTIVE 

POWER 

1 Jack Hammer Drills 3 1.2m to 2m Compressed air 

2 Compressor  1 400psi Diesel Drive 

3 Tipper 1 300 HP Diesel Drive 

4 Excavator with Bucket / Rock 

Breaker  

1 
15 Tonnes Diesel Drive 

Source: Approved Mining Plan 
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2.5.3 Magnitude of Operation  

Table 2.10 Operational Details for Proposed Project 

Particulars 

Details 

Rough Stone in m3 

(5 Year Plan period) 

Gravel production 

per year 

in m3 

Geological Resources 4,20,561 567 

Mineable Reserves 131201 567 

Production for five-year plan period  131201 567 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day 88 2 

No of Lorry loads (6m3 per load) 15 1 

Total Depth of Mining 
35m below ground level (1.5m Gravel+33.5m 

Roughstone) 

Source: Approved Mining Plan 

2.6    GENERAL FEATURES 

2.6.1 Drainage Pattern 

Drainage pattern is the pattern formed by the streams, rivers, and lakes in a particular 

drainage basin over time that reveals characteristics of the kind of rocks and geological 

structures in a landscape. They are governed by the topography of the land, whether a particular 

region is dominated by hard or soft rocks and the gradient of the land. There are no streams, 

canals or water bodies crossing within the project area. The drainage pattern of the proposed 

area is dendritic – sub dendritic indicating uniform lithology beneath the surface as shown in 

Figure 2.15. 

2.6.2   Traffic Density 

           The traffic survey conducted based on the transportation route of material, the rough 

stone and Gravel will be transported mainly through the Trichy-Melur NH-38 road through 

connecting Vellore-Thoodhukudi - Road located 1.20 km North East side of the area and 

Kambur Villakku-Ayvathampatti Village Road connecting Trichy-Melur SH-38 road 2.4 km 

North eastern side. Traffic density measurements were performed at Two locations:  

1. Trichy-Melur NH-38 road - 1.20km Northeast Side of the project area 

2. Kambur Villakku-Ayvathampatti Village Road – 2.4km Northeast of the project area 

Traffic density measurement were made 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 either 
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direction for counting the traffic. At the end of each hour, fresh counting and recording was 

undertaken. 

Table 2.11 Traffic Survey Locations 

        Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

Table 2.12 Existing Traffic Volume        

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 135 405 50 50 120 60 515 

TS2 45 135 20 20 50 25 180 

       Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

* PCU conversion factor: HMV (Trucks and Bus) = 3, LMV (Car, Jeep and Auto) = 1 and 2/3 

Wheelers = 0.5 

Table 2.13 Rough Stone Hourly Transportation Requirement 

Transportation of Rough Stone per day  

Capacity of trucks  No. of Trips per day Cumulatively  Volume in PCU 

15 tonnes 15 45 

Source: Approved Mining Plan 

Table 2.14 Summary of Traffic Volume 

Route 

Existing 

Traffic 

volume in 

PCU 

Incremental 

traffic due to 

the project 

Total 

traffic 

volume 

Hourly Capacity in 

PCU as per IRC – 
1960guidelines 

Trichy - Melur NH-38 Road 515 45 660 1500 

Kambur Villakku-

Ayvathampatti Village Road 
180 45 225 1200 

   Source: On-site monitoring analysis summary by GTMS FAE & TM 

❖ Due to this project the existing traffic volume will not exceed.  

❖ As per the IRC 1960, this existing village road can handle 1,200 PCU in hour and major 

district road can handle 1500 PCU in hour. Hence there will not be any conjunction due 

to this proposed transportation.   

Station 

Code 
Road Name 

Distance 

and 

Direction 

Type of Road 

TS1 

Trichy - Melur NH-38 Road- 

(Connecting to SH-35 Vellore- 

Thoothukudi) 

1.4 km-East 
National highway- (NH-

38-Touble Lane) 

TS2 

Kambur Villakku-Ayvathampatti Village 

Road (Connecting to NH-38 Trichy- 

Melur) 

2.4km-North 
Village Road (Single 

Lane) 
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Figure 2.14 Traffic Density Map of the Proposed Project 
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Figure 2.15 Drainage map of 10km radius from the proposed project site
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2.6.3 Mineral Beneficiation and Processing 

There is no proposal for the mineral processing or ore beneficiation in any of the 

proposed project. 

2.6.4 Existing Infrastructures 

Infrastructures like Mine office, Temporary Rest shelters for workers, Latrine and Urinal 

Facilities will be constructed as per the Mine Rule after the grant of quarry lease. 

2.7 PROJECT REQUIREMENT 

2.7.1 Water Requirement 

Details of water requirements in KLD as given below: 

Table 2.15 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 0.500 

KLD 

It is proposed to make an own bore well for 

providing uninterrupted supply of RO drinking 

water, dust suppression and green belt 

development.                     
Green Belt development 0.200 

KLD 

Drinking & Domestic 

purpose  

0.350 

KLD 

Total 1.050 KLD 

Source: Prefeasibility report  

2.7.2 Power and Other Infrastructure Requirement 

Proposed project does not require power supply for the mining operations. The 

quarrying activity is proposed during day time only (General shift 8 AM – 5 PM, Lunch break 

1 PM – 2 PM).  

2.7.3 Fuel Requirement 

For Gravel:  

Excavator consumption      =    10 liters / hour 

Excavator capacity      =    60m3/ hour 

Hours required                   =    567/60   = 10hours 

Diesel consumption        =    10hours x 10 liters  

Total diesel consumption       =   100 Liters of HSD  

For Rough Stone:  

Excavator consumption      =    16 liters / hour 

Excavator capacity        =    20m3/ hour 

Hours required                   =    131201/20   = 6560 Hours 

Diesel consumption     =    65,090 Hours x 16 liters  

Total diesel consumption    =   104960 Liters of HSD  

Total diesel consumption is around 1,04,960 Liters of HSD for the entire period of life.  
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2.7.4 Project Cost 

Table 2.16 Project Cost of Proposed Project 

Operational cost  Rs. 22,75,000/- 

EMP cost  Rs.   3,20,000/- 

Total Project Cost Rs. 25,95,000/- 

 Source: Approved Mining Plan & Prefeasibility Report 

2.7.5 Employment Requirement 

The following manpower has been proposed in the mining plan to carry out the day-to-
day quarrying activities. The employment is aimed at the proposed production target and also 
to comply with the statutory provisions of the metalliferous mines regulations, 1961 for the 
proposed project. 

Table 2.17 Proposed Manpower Deployment 

S. No Category Role No 

1.  

 

   Skilled 

Quarry Manager  1 No 

Accountant cum & admin 1 No 

Excavator operator & Driver 2 Nos 

Jack hammer operator 2 Nos 

Mechanic 1 No 

Blaster/Mat 2 Nos 

2. Semi – skilled Driller 4 Nos 

3.   Unskilled Musdoor / Labours 10 Nos 

 Total =  23 Nos 

 Source: Approved Mining Plans  

2.8 PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE 

The commercial operation will commence after the grant of Environmental Clearance. 

CTO and CTE will be obtained from the Tamil Nadu State Pollution Control Board. The 

conditions imposed during the Environmental Clearance will be compiled before the start of 

mining operation.    

Table 2.18 Expected Time Schedule 

Sl.No. Particulars 
Time Schedule (In Month) 

Remarks if any 
1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 
Environmental 
Clearance 

      

2 Consent to Establish 
     Project Establishment 

Period 

3 Consent to Operate      Production Starting Period 

Time line may vary; subjected to rules and regulations /& other unforeseen circumstances 

Source: EIA Notification & CPCB Guidelines 
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CHAPTER III 

DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

3.0 GENERAL 

This chapter presents a regional background to the baseline data at the very onset, which 

will help in better appreciation of micro-level field data, generated on several environmental 

and ecological attributes of the study area. The baseline status of the project environment is 

described section wise for better understanding of the broad-spectrum conditions. The baseline 

environment quality represents the background environmental scenario of various 

environmental components such as land, water, air, noise, biological and socio-economic status 

of the study area. Field monitoring studies to evaluate the base line status of the project site 

were carried out covering January, February, and March 2022 with CPCB guidelines. 

Environmental data have been collected with reference to cluster quarries by Excellence 

Laboratory, ISO 9001: 2015 and ISO/IEC 17025:2017 certified & MoEF notified laboratory 

for the below attributes: 

❖ Land 

❖ Water 

❖ Air 

❖ Noise 

❖ Biological 

❖ Socio-economic status 

Study Area 

An area of 10 km radius (aerial distance) around the periphery of the cluster is considered 

for EIA study. The data collection has been used to understand the existing environment 

scenario around the cluster against which the potential impacts of the project can be assessed. 

The study area has been divided into two zones: core zone and buffer zone. Core zone is 

considered as cluster and buffer zone as 10km radius from the periphery of the cluster. Both 

core and buffer zones are taken as the study area. 

Study Period  

The baseline study was conducted during the post-monsoon season, i.e., January 2022– 

March 2022. 

Study Methodology  

❖ The project area was surveyed in detail with the help of total station and the boundary 

pillars were picked up with the help of GPS. The boundary coordinates were 
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superimposed on the satellite imagery to understand the relief of the area, besides Land 

use pattern of the area was studied through the Bhuvan (ISRO). 

❖ Soil samples were collected and analysed for relevant physio-chemical characteristics, 

exchangeable cations, nutrients & micro nutrients etc., in order to assess the impact due 

to mining activities and to recommend saplings for Greenbelt development. 

❖ Ground water samples were collected during the study period from the existing bore 

wells, while surface water was collected from ponds in the buffer zone. The samples 

were analysed for parameters necessary to determine water quality (based on IS: 

10500:2012 criteria) and those which are relevant from the point of view of 

environmental impact of the proposed mines. 

❖ An onsite meteorological station was setup in cluster area to collect data about wind 

speed, wind direction, temperature, relative humidity, rainfall and general weather 

conditions were recorded throughout the study period. 

❖ In order to assess the Ambient Air Quality (AAQ), samples of ambient air were 

collected using Respiratory Dust Samplers (RDS) for fugitive dust, PM10 and SO2, NOX 

with gaseous attachments & Fine Dust Samplers (FDS) for PM2.5 and other parameters 

as per NAAQ norms and analysed for primary air pollutants to work out the existing 

status of air quality. 

❖ The noise level measurements were also made at various locations in different intervals 

of time with the help of sound level meter to establish the baseline noise levels in the 

impact zone. 

❖ Baseline biological studies were carried out to assess the ecology of the study area to 

study the existing flora and fauna pattern of the area. 

❖ Socio-economic survey was conducted at village and household level in the study area 

to understand the present socio-economic conditions and assess the extent of impact 

due to the proposed mining project. 

The sampling methodologies for the various environmental parameters required for the 

study, frequency of sampling, method of sample analysis, etc., are given in Table 3.1. 



41 | P a g e  

 

 

Table 3.1 Monitoring Attributes and Frequency of Monitoring 

Attribute 

 
Parameters 

Frequency of 

Monitoring 

No. of 

Locations 
Protocol 

Land Use/ 

Land Cover 

Land-use Pattern 

within 10 km 

radius of the 

study area 

Data from census 

handbook 2011 and 

from the satellite 

imagery 

Study 

Area 

Satellite Imagery 

Primary Survey 

*Soil  

Physico-

Chemical 

characteristics 

Once during the 

study period 

6 

(1 core & 

5 buffer 

zone) 

IS 2720 

Agriculture 

Handbook - Indian 

Council of 

Agriculture 

Research, New 

Delhi 

*Water 

Quality  

Physical, 

Chemical and 

Bacteriological 

Parameters 

Once during the 

study period 

6 

(2 surface 

water & 4 

ground 

water) 

IS 10500& CPCB 

Standards 

Meteorology  

Wind speed 

Wind direction 

Temperature 

Cloud cover 

Dry bulb 

temperature 

Rainfall 

1 hourly continuous 

mechanical/automatic 

weather station 

1 

Site specific 

primary data & 

secondary data 

from IMD Station 

*Ambient 

Air Quality 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

Fugitive dust 

24 hourly, twice a 

week 

(January 2022– 

March 2022.) 

6 

(1 core & 

5 buffer) 

IS 5182 Part 1-23 

National Ambient 

Air Quality 

Standards, CPCB 

*Noise 

Levels 
Ambient noise 

Hourly observation 

for 24 hours per 

location 

6 

(1 core & 

5 buffer 

zone) 

IS 9989 

As per CPCB 

Guidelines 

Ecology  
Existing flora 

and fauna 

Through field visit 

during the study 

period 

Study 

area 

Primary Survey by 

Quadrate & 

Transect Study 

Secondary Data – 

Forest Working 

Plan 
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Socio 

Economic 

Aspects 

Socio–economic 

characteristics, 

Population 

statistics and 

existing 

infrastructure in 

the study area 

Site visit & Census 

Handbook, 2011 

Study 

area 

Primary Survey, 

census handbook & 

need based 

assessments. 

      Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

* All monitoring and testing have been carried out as per the Guidelines of CPCB and MoEF & CC. 

3.1 LAND ENVIRONMENT 

The main objective of this section is to provide a baseline status of the study area 

covering 10km radius around the proposed mine site so that temporal changes in the 

surroundings due to the mining activities can be assessed in future. 

3.1.1 Land Use/ Land Cover 

 A visual interpretation technique has been adopted for land use classification based on 

the keys suggested in the Chapter – V, the guidelines issued by NNRMS, Bangalore & Level 

III classification with 1:50,000 scale for the preparation of land use mapping. Land use pattern 

of the area was studied through LISS III imagery of Bhuvan (ISRO). The 10 km radius map of 

study area was taken for analysis of Land use cover. 

Table 3.2 LULC Statistics of the Study Area 

S. No. CLASSIFICATION AREA (hectare) AREA (%) 

1 Crop land   14582 48.3 

2 Land with or without Scrub  2825 9.4 

3 Mining/Industrial waste lands  29 0.1 

4 Gullied and/or Ravinous Land 47 0.2 

5 Fallow land 5706 18.9 

6 Dense forest 1445 4.8 

7 Water Bodies 60 0.2 

8 Land affected by salinity/ alkalinity coastal 135 0.4 

9 Plantations  4581 15.2 

10 Barren rocky/ stony waste/ sheet rock ara 690 2.3 

11 Settlement  82 0.3 

Total Area 30182 100.00 

Source: LISS III Satellite Imagery 
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Figure 3.1 LULC map of 10km radius from the proposed project site 
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Figure 3.2 Pie Diagram the Proposed Project Site 

From the land use/land cover map (Fig.3.1), the table (3.2), and the pie diagram 

(Fig.3.2), it is inferred that the majority of the land in the study area is Cropland land covering 

48% of the total land area, followed by Fallow land (19%), Plantations (15%), Land with or 

without Scrub (10%), Dense Forest (5%) and barren rocky/stony waste /sheet rock area (2.3%). 

 The total mining industrial area within the study area is 29 ha. The cluster area of 6.42.3 

ha contributes about 0.06% of the total mining area within the study area. This small percentage 

of mining activities shall not have any significant impact on the environment. 

3.1.2 Topography 

 The proposed project area mostly undulated terrain and free of obstructions such as 

trees and buildings and specially cleared areas with elevated varying 171m maximum and 

169m minimum above the MSL. The slope is towards southwest.  

3.1.3 Drainage Pattern of the Area 

As already described in the chapter 2, the project site falls within the area showing 

dendritic pattern.   
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3.1.4 Seismic Sensitivity 

The proposed project site falls in the seismic Zone III, low damage risk zone as per 

BMTPC, as shown in Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project 

area falls in the hard rock terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

(Source: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

There are no Wildlife Sanctuaries, National Park and Archaeological monuments within 

the project area. No Protected and  Reserved Forest area is located within the project area. 

Therefore, there will be no need of acquisition/diversion of forest land. The details related to 

the environment sensitivity around the proposed mine lease area i.e., 10 km radius and the 

nearby water bodies are given in the Tables 3.3&3.4. 

Table 3.3 Details of Environmentally Sensitive Ecological Features in the Study Area 

SI. 

No 

Sensitive Ecological 

Features 
Name 

Areal Distance in km 

from cluster 

1 
National Park / 

Wild life Sanctuaries 
None Nil within 10km radius 

2 
Reserve Forest 

Alagar Hills R. F 6.6km Southwest 

 Mottamalai R.F  8.4km NW 

3 
Lakes/Reservoirs/ 

Dams/Streams/Rivers 

Odai  0.54km SW 

Veerasudamanipatti Tank 

Tank  

0.4km SE 

Nallakulam 0.65km NW 

Kadumittanpatti Dam 8.2km NW 

4 
Tiger Reserve/Elephant 

Reserve/ Biosphere Reserve 
None Nil within 10km radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10km radius 

6 Mangroves None Nil within 10km radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10km radius 

8 
Notified Archaeological 

Sites 
None Nil within 10km radius 

9 
Industries/ 

Thermal Power Plants 
None Nil within 10km radius 

10 Defence Installation None Nil within 10km radius 

Source: Survey of India Toposheet 

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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Table 3.4 Water Bodies nearby the Proposed Project Site 

Proposed Site 

S. No. Name Distance & Direction 

1 Odai  0.54km SW 

2 Veerasudamanipatti Tank  0.42km SE 

3 Nallakulam 0.65km NW 

4 Kadumittanpatti Dam 8.2km NW 

Source: Village Cadastral Map and Field Survey 

3.2 SOIL ENVIRONMENT 

Soil quality of the study area is one of the important components of the land environment. 

The composite soil samples were collected from the study area and analysed for different 

parameters. The locations of the monitoring sites are shown in Table 3.5 and Figure 3.3. The 

objective of the soil sampling is: 

❖ to determine the baseline soil characteristics of the study area 

❖ to study the impact of proposed activity on soil characteristics and  

❖ to study the impact on agriculture production 

Table 3.5 Soil Sampling Locations 

S. No 
Location 

Code 

Monitoring  

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 S-1 Core zone Project Area 10° 8'25.63"N  78°20'25.12"E 

2 S-2 Kachirayanpatti 1.4 km SE 10° 8'11.85"N  78°21'12.55"E 

3 S-3 Pattur 3.5 km SW 10° 7'58.60"N  78°18'33.11"E 

4 S-4 Kambur 2.2 km NW 10° 9'36.79"N  78°19'58.32"E 

5 S-5 Karungalkudi 2.8 km NE 10° 9'33.16"N  78°21'36.04"E 

6 S-6 Vanjinagram 5.6 km NE 10° 8'39.09"N  78°23'34.59"E 

  Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.2.1 Methodology 

For studying soil quality, sampling locations were selected to assess the existing soil 

conditions in and around the project site representing various land use conditions. The 

samples were collected by auger boring into the soil up to 90-cm depth. Six (6) locations 

were selected for soil sampling on the basis of soil types, vegetative cover, industrial & 

residential activities including infrastructure facilities, which would accord an overall idea of 
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the soil characteristics. The samples were analysed for physical and chemical characteristics. 

The samples were sent to laboratory for analysis. The samples were filled in Polythene bags, 

coded and sent to laboratory for analysis and the details of methodology are given in Table 

3.6. 

Table 3.6 Details of Soil Sampling  

Particulars Details 

Frequency One grab sample from each station-once during the study period 

Methodology Composite grab samples of the topsoil were collected from 3 depth levels 

and mixed to provide a representative sample for analysis. They were stored 

in airtight polythene bags and analysed at the laboratory. 

  Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.2.2 Soil Testing Results  

The samples were analysed as per the standard methods prescribed in “Soil Chemical 

Analysis (M.L. Jackson, 1967) & Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, 

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India”. The important properties 

analysed for soil are bulk density, porosity, infiltration rate, pH and Organic matter, kjeldahi 

Nitrogen, Phosphorous and Potassium. The standard classifications of soil are presented below 

in Figure 3.4 and the physico-chemical characteristics of the soil & test results in Table 3.7. 

3.2.3 Results and Discussion 

Physical Characteristics  

The physical properties of the soil samples were examined for texture, bulk density, 

porosity and water holding capacity. The soil texture found in the study area is  clay loam. The 

bulk density of soils in the study area varies between 0.95 and 1.18 g/cc. The water holding 

capacity varies from 45.3 to 49.2 and porosity from 26.4 to 32.5%. 

Chemical Characteristics  

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH ranging from 7.12 to 

8.24 

❖  Nitrogen ranges between 146 and 172 kg/ha 

❖  chloride ranges between 142 and 1.87 mg/kg 

❖  potassium ranges between 24.7 and 43.7 mg/kg 
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Figure 3.3 Google earth image showing soil sampling locations within 10km radius around the proposed project site 
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Figure 3.4 Spatial variation in soil chemistry around 10km radius from the proposed project site 
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Table 3.7 Soil Quality of the Study Area 

Source: Sampling Results by Excellence Laboratory 

Para 

meter 
Unit 

S-1 

Lease area 

S-2 

Veera 

Suda 

manipatti 

S-3 

Kachirayan 

patti 

S-4 

Rayarpatti 

S-5 

Mangulam 

S-6 

Ayatha 

napatti 

1 pHat27°C - 8.1 8.24 7.89 7.92 8 7.12 

2 EC at 25̊C  (µs/cm) 541 536 437 508 493 407 

3 Texture - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam 

4 Sand % 37.5 38.8 39.1 34.4 34.7 35.5 

5 Slit % 39.1 36.9 34.8 38.7 37.5 38.2 

6 Clay % 23.4 24.3 26.1 26.9 27.8 26.3 

7 Water Holding Capacity % 48.1 47.5 45.3 49.2 46.7 45.8 

8 Bulk Density g/cc 1.04 1.15 1.09 0.98 0.95 1.18 

9 Porosity % 31.7 32.5 29.5 26.9 28.3 26.4 

10 Iron (Fe) mg/mg 2.09 2.35 1.88 2.13 2.43 2.74 

11 Calcium (Ca) mg/kg 176 183 168 173 187 169 

12 Magnesium Mg mg/kg 25.8 23.6 27.4 26.5 27.5 28.3 

13 Sodium (Na) mg/kg 108 126 135 126 117 121 

14 Potassium (K) mg/kg 37.9 33.6 34.8 35.6 35.9 32.5 

15 
Chloride 

 (Cl) 

mg/kg 
167 175 182 158 142 187 

16 Nitrogen (as N) kg/ha 146 163 152 172 168 149 

17 Organic Carbon % 0.65 0.98 1.03 1.12 0.85 0.78 

18 Organic Matter % 0.71 0.76 0.59 0.62 0.48 0.49 
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3.3 WATER ENVIRONMENT 

The water resources, both surface and groundwater play a significant role in the 

development of the area. The purpose of this study is to assess the critical water quality 

parameters and evaluate the impacts on agricultural productivity, domestic community usage, 

recreational resources and aesthetics in the vicinity. The water samples were collected and 

transported as per the norms in pre-treated sampling cans to laboratory for analysis. 

3.3.1 Surface Water Resources 

The rainfall over the area is moderate, the rainwater storage in open wells is in practice 

over the area and the stored water acts as the source of drinking water for few months after 

rainy season.  

3.3.2 Ground Water Resources 

Groundwater occurs in all the crystalline formations of Achaean and Recent alluvium. 

The occurrence and behaviour of groundwater are controlled by rainfall, topography, 

geomorphology, geology, structures etc. Ground water occurs in phreatic conditions in 

weathered and fractured rocks. The movement of the groundwater is controlled by the intensity 

of weathering and fracturing. Dug wells and bore wells are the most common ground water 

abstraction structures in the area. The diameter of the dug well is in the range of 7 to 10 m and 

depths of dug wells range from 9 to 13m BGL. The dug wells yield up to 1 LPS in summer 

months and few wells remains dry. The yield is adequate for irrigating one or two crops in the 

monsoon period. 

3.3.3 Methodology 

Reconnaissance survey was undertaken and monitoring locations were finalized based on: 

❖ Drainage pattern 

❖ Location of residential areas /likely impact areas  

❖ Likely areas which can represent baseline conditions 
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Two (2) surface water and two (2) open well. Two (2) bore well water samples were 

collected from the study area and were analysed for physico-chemical conditions, heavy metals 

and bacteriological contents in order to assess the effect of mining and other activities on 

surface and ground water. The samples were analysed as per the procedures specified by 

CPCB, IS-10500:2012 and ‘Standard methods for the examination of water and wastewater’ 

published by American Public Health Association (APHA). The water sampling locations are 

given in Table 3.8 and shown as Figure 3.5. 

Table 3.8 Water Sampling Locations 

S.NO CODE LOCATIONS 
DISTANCE & 

DIRECTION 
COORDINATES 

SURFACE WATER 

1 SW-1 Core zone Core zone 
10° 8'30.37"N 

78°20'38.14"E 

2 SW-2 Veerasudamanipattikulam 0.5km SE 
10° 8'18.26"N 

78°20'43.06"E 

GROUND WATER 

3 BW-1 
Veerasudamanipatti 

Mantai kovil 
0.85km East 

10° 8'22.99"N 

78°20'55.77"E 

4 BW-2 Kachirayanpatti 1.5km NE 
10° 8'11.28"N 

78°21'13.85"E 

5 DW-1 Savarapatti 2.3km NE 
10° 8'37.88"N 

78°21'43.19"E 

6 DW-2 Kambur 2.2km NW 
10° 9'34.38"N 

78°19'46.34"E 

  Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS
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Figure 3.5 Google earth image showing water sampling locations within 10km radius around the proposed project site 
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Table 3.9 Ground Water Sampling Quality Results 

S. 

No. 
Parameter Unit 

DW1 

Savarapatti 

DW2 

Kambur 

BW1 

Veerasudamanipatti 

Mantai kovil 

BW2 

Kachirayanpatti 

Standards as Per IS 10500: 2012 

Acceptable 

Limit 

Permissible 

Limit 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC - 7.2 7.6 7.7 7.5 6.5-8.5 No relaxation 

4 Electrical Conductivity µS/cm 950 1200 1800 1600 Not specified Not specified 

5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 

6 Total Dissolved Solids mg /l 608 768 1152 1024 500 2000 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 136 190.4 661 470 200 600 

8 Calcium as Ca mg/l 32.5 45 156 125 75 200 

9 Magnesium as Mg mg/l 13.5 19 66 38.5 30 100 

10 Sodium as Na mg/l 20.6 18 50.4 52 50 200 

11 Potassium as K+ mg/l 9.2 11 11.5 19 10 12 

12 Bicarbonate as HCO-
3 mg/l 105.5 148.5 378.2 420 200 600 

13 Sulphate as SO4
- mg/l 67.4 345 242.3 135 200 400 

14 Chloride as Cl- mg/l 27.9 32.6 156 87 250 1000 

15 Iron as Fe mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.3 No relaxation 

16 Nitrates as NO3 mg/l 17.2 16 12.5 19.8 45 No relaxation 

17 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 No relaxation 

18 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 5 15 

19 Total Coliform 
Per 

100ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 

Shall not be 

detectable in 

any100 ml 

Shall not be 

detectable in 

any100 ml 

20 E-Coli 
Per 

100ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 

Shall not be 

detectable in 

any100 ml 

Shall not be 

detectable in 

any100 ml 

* IS: 10500:2012-Drinking Water Standards; # within the permissible limit as per the WHO Standard.  The water can be used for drinking purpose 

in the absence of alternate sources. Note: DW- Dug well Water, BW – Borewell Water.
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Table 3.10 Surface Water Sampling Quality Results 

Sl. 

No. 
Parameter Unit 

RESULT 

CPCB Designated 

Best Use 

SW1 

Core zone Near 

 

SW2 

Veerasudamani 

pattikulam 

1 Color Hazen 5 10 300 

2 Odour - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 6.5 6.6 6.5 – 8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25°C µS/cm 255 315 Not specified 

5 Turbidity NTU 3.6 6.2 Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 163 202 1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 453.6 589.5 Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 116.5 128 Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 39.5 65.6 Not specified 

10 Sodium as Na mg/l 34.2 69.3 50 

11 Potassium as K+ mg/l 13.5 18.4 12 

12 Bicarbonate as HCO-3 mg/l 329.4 384.3 200 

13 Sulphate as SO4- mg/l 56 68 400 

14 Chloride as Cl- mg/l 156.8 265.3 600 

15 Iron as Fe mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.3 

16 Nitrates as NO3 mg/l 11.2 15 50 

17 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

18 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

19 
Biological Oxygen Demand, 3 days 

@ 27°C 
mg/l 4.2 5.6 3 

20 Chemical Oxygen Demand mg/l 16 20.3 Not specified 

21 Dissolved Oxygen mg/l 4.3 4.7 4 

22 Total Coliform MPN/ 

100ml 

present present 5000 

23 E-Coli present present Not specified 

24 Total Suspended Solids mg/l 15.5 20.3 - 



56 | P a g e  

 

3.3.4 Results and Discussion 

Results of important water quality parameters were compared with the standards of IS 

10500:2012 and have been discussed in the following sections. 

3.3.4.1 Surface Water 

The pH varies from 6.5 to 6.6, while turbidity is found within the acceptable limits. 

TDS including carbonates, bicarbonates, chlorides, phosphates, nitrates, calcium, 

magnesium, and sodium in the surface water varies from 255 to 315 mg/l. Chloride varies 

from 156.8 to 265.3 mg/l; nitrate varies from 11.2 to 15mg/l, whereas sulphate from 56 to 

68mg/l. 

3.3.4.2 Ground Water 

The pH of the water samples falls within the acceptable limit of 6.5 to 8.5, ranging from 

7.2 to 7.7. Sulphates and chlorides of water samples from all the sources are within the 

acceptable limits as per the water quality standard. Turbidity in the water samples meets the 

requirement. TDS are found in the range of 608- 1152 mg/l in all samples. The total hardness 

varies between 136 and 661 mg/l for all samples. When speaking about microbiological 

parameters, the water samples from all the locations meet the requirement. When compared 

to IS 10500:2012 all the parameters thus analysed fall within the prescribed limits.  

3.3.5 Hydrogeological Studies 

Detailed hydrogeological studies were carried out as recommended by TOR and the 

hydrogeological report thus prepared have been attached in Annexure IV. 

3.4 AIR ENVIRONMENT 

The existing ambient air quality of the area is important for evaluating the impact of 

mining activities on the ambient air quality. 

The baseline studies on air environment include identification of specific air pollution 

parameters and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the 

study zone of 10 km radius around the cluster forms the baseline information. The sources of 

air pollution in the region are mostly due to vehicular traffic, dust arising from unpaved village 

road and domestic & agricultural activities. The prime objective of the baseline air quality 

study was to establish the existing ambient air quality of the study area. These will also be 

useful for assessing the conformity to standards of the ambient air quality during the operation 

of proposed project in cluster. 

This section describes the identification of sampling locations, methodology adopted 

during the monitoring period and sampling frequency. 
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3.4.1 Meteorology  

Meteorology is the key to understand the air quality. The essential relationship between 

meteorological condition and atmospheric dispersion involves the wind in the broadest sense. 

Wind fluctuations over a very wide range of time accomplish dispersion and strongly influence 

other processes associated with them. 

A temporary meteorological station was installed at the project site by covering cluster 

quarries. The station was installed at a height of 3 m above the ground level as there are no 

obstructions facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature. 

Meteorological data obtained from the onsite monitoring station are provided in Table 3.14. 

     According to the onsite data, the temperature in January, 2022 varied from 19 to 310C with 

the average of 270C; in February, 2022 from 22 to 330C with the average of 28.50C; and in 

March, 2022 from 24 to 350C with the average of 320C. During the period of the three months, 

relative humidity ranged from 59 to 76 % in average. The highest average humidity was 

measured in January, 2022, whereas the lowest in March, 2022. When speaking about wind 

velocity, the wind velocity in January, 2022 varied from 1.12 to 6.63m/s with the average of 

3.19m/s; in February, 2022 from 0.94 to 6.02m/s with the average of 2.87m/s; and in March, 

2022 from 0.78 to 5.59m/s with the average of 2.48m/s. During the three months, the values of 

cloud cover ranged from 0 to 8 oktas.  

                                         Table 3.11 Onsite Meteorological Data  

S. No. Parameters 
January 

2022 

February 

2022 

March 

2022 

1 Temperature (0C) 

Max 31 33 35 

Min 19 22 24 

Avg. 27 28.5 32 

2 Relative Humidity (%) Avg. 76 62 59 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 6.63  6.02 5.59 

Min 1.12 0.94 0.78 

Avg. 3.19 2.87 2.48 

4 Cloud Cover (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.4.1.1 Climate  

 The climate here is tropical. The summers are much rainier than the winters in Madurai. 

In Madurai, the average annual temperature is 28.2 °C | 82.7 °F. In a year, the rainfall is 
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849 mm | 33.4 inches. The driest month is January, with 16 mm | 0.6 inches of rain. The 

greatest amount of precipitation occurs in February, with an average of 180 mm | 7.1 

inch. 

 May is the warmest month of the year. The temperature in May averages 31.0 °C | 

87.8 °F. The lowest average temperatures in the year occur in March, when it is around 

24.6 °C | 76.4 °F. There is a difference of 164 mm | 6 inch of precipitation between the 

driest and wettest months. The variation in temperatures throughout the year is 6.4 °C | 

11.4 °F. 

       Source: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/madurai-5892/ 

3.4.1.2 Rainfall  

Table 3.12 Rainfall Data 

Actual Rainfall in mm Normal Rainfall in 

mm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

610.1 744.1 1002.4 510.2 904.6 734.1 927.9 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Madurai,  

         From the data for the period of 2013-18, the average annual rainfall has been calculated 

to be 927.9 mm. Of the 6 years, the lowest rainfall (510.2mm) occurred in the year 

2016, while the highest rainfall (1002.4mm) in the year 2015. 

3.4.1.3 Wind Pattern  

Local wind pattern will largely influence the dispersion pattern of air pollutants and 

noise from the proposed project site. Analysis of wind pattern requires hourly site-specific 

data of wind speed and direction over a period of 3 months. The wind rose thus produced, 

as shown in Figure 3.6 reveals that: 

❖ The measured average wind velocity during the study period is 2.84m/s. 

❖ Predominant wind was dominant in the directions ranging from Northeast to 

Southwest 

3.4.1.4 Correlation between Primary and Secondary Data 

The meteorological data collected at the site is almost similar to that of secondary data 

collected from Madurai. The correlation analysis reveals the following details: 

❖ The average maximum and minimum temperatures of IMD, Madurai were high in 

respect of on-site data, i.e., in Kachirayanpatti village. 

❖ The relative humidity levels were lesser at site as compared to IMD, Madurai. 

❖ The wind speed and direction at site shows similar trend to that of IMD, Madurai. 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Madurai
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Figure 3.6 Onsite Wind Rose Diagram 
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3.4.2 Methodology and Objectives 

The prime objective of the ambient air quality study is to assess the existing air quality 

of the study area and its conformity to NAAQS. The observed sources of air pollution in the 

study area are industrial, traffic and domestic activities. The baseline status of the ambient air 

quality has been established through a scientifically designed ambient air quality monitoring 

network considering the followings:  

❖ Meteorological condition on synoptic scale  

❖ Topography of the study area 

❖ Representatives of regional background air quality for obtaining baseline status 

❖ Location of residential areas representing different activities 

❖ Accessibility and power availability  

3.4.3 Sampling and Analytical Techniques 

Table 3.13 Methodology and Instrument Used for AAQ Analysis 

Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric method 

Beta attenuation method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental 

Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric method 

Beta attenuation method 

Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental 

Instruments – TEI 108 

SO2 
IS-5182 Part II 

(Improved West & Gaeke method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

NOx 

IS-5182 Part II 

(Jacob & Hoch heiser modified 

method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

    Source: Sampling Methodology based on Excellence Laboratory & CPCB Notification 

Table 3.14 National Ambient Air Quality Standards 

S. 
No. 

Pollutant Time 
Weighted 
Average 

Concentration in ambient air 
Industrial, 

Residential, Rural 
& other areas 

Ecologically Sensitive 
area (Notified by 
Central Govt.) 

1 Sulphur Dioxide 
(μg/m3) 

Annual 
Avg.* 
24 hours** 

50.0 
80.0 

20.0 
80.0 

2 Nitrogen Dioxide 
(μg/m3) 

Annual Avg. 
24 hours 

40.0 
80.0 

30.0 
80.0 

3 Particulate matter 
(size less than 10µm) 
PM10 (μg/m3) 

Annual Avg. 
24 hours 

60.0 
100.0 

60.0 
100.0 

4 Particulate matter 
(size less than 2.5 
µm PM2.5 (μg/m3) 

Annual Avg. 
24 hours 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

       Source: NAAQS CPCB Notification No. B-29016/20/90/PCI-I Dated: 18th Nov 2009 
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*Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a Week 24 

hourly at uniform Interval. 

** 24 hourly / 8 hourly or 1 hourly monitored value as applicable shall be complied with 98 % 

of the time in a year. However, 2% of the time, they may exceed the limits but not on two 

consecutive days of monitoring. 

3.4.4 Frequency and Parameters for Sampling 

Ambient air quality monitoring has been carried out with a frequency of two samples per 

week at six (6) locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the 

period January 2022 to March 2022. The baseline data of ambient air has been generated for 

PM10, PM2.5, sulphur dioxide (SO2) and nitrogen dioxide (NO2) Monitoring has been carried 

out as per the CPCB, MoEF guidelines and notifications. 

It was ensured that the equipment was placed preferably at a height of at least 3 ± 0.5m 

above the ground level at each monitoring station for negating the effects of wind-blown 

ground dust. The equipment was placed at open space free from trees and vegetation which 

otherwise act as a sink of pollutants resulting in lower levels in monitoring results.  

3.4.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Six monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.7 for the 

assessment of the existing ambient air quality. The sampling locations and concentrations of 

air pollutants measured from the proposed project site have been given in Tables 3.15. 

Table 3.15 Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 AAQ-1 Core zone Project Area 
10° 8'25.63"N  

78°20'25.12"E 

2 AAQ-2 Kachirayanpatti 1.4 km SE 
10° 8'11.85"N  

78°21'12.55"E 

3 AAQ-3 Vanjinagram 5.6 km SW 
10° 8'39.09"N  

78°23'34.59"E 

4 AAQ-4 Karungalkudi 2.8 km NE 
10° 9'33.16"N  

78°21'36.04"E 

5 AAQ-5 Kambur 2.2 km NW 
10° 9'36.79"N  

78°19'58.32"E 

6 AAQ-6 Pattur 3.4 km SW 
10° 7'58.60"N  

78°18'33.11"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 
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Figure 3.7 Google earth image showing ambient air quality monitoring station locations around 10km radius from the proposed project 

site 
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                                                Table 3.16 Summary of AAQ Result 

PM2.5 

Station ID Max Min Mean 98th Percentile 

Value 

STDEV 

AAQ-1 20.9 17.9 19.41 20.76 0.77 

AAQ-2 23.6 20.3 21.78 23.55 1.09 

AAQ-3 21.5 18.2 19.55 19.58 0.93 

AAQ-4 21.8 19.1 20.57 21.8 0.67 

AAQ-5 22.9 18.9 21.43 22.85 0.75 

AAQ-6 20.7 18.3 19.63 20.65 0.72 

PM10 

Station ID Max Min Mean 98 th Percentile STDEV 

AAQ-1 41.6 38.6 39.52 41.48 0.61 

AAQ-2 43.9 39.6 41.96 43.81 0.92 

AAQ-3 40.2 37.6 38.96 40.06 0.78 

AAQ-4 42.8 38.5 40.71 42.8 1.02 

AAQ-5 42.5 35.5 39.68 42.18 1.93 

AAQ-6 42.8 37.1 40.64 42.75 1.70 

SO2 

Station ID Max Min Mean 98 th Percentile STDEV 

AAQ-1 7.5 4.5 6.24 7.41 0.66 

AAQ-2 8.6 5.2 6.88 8.42 0.86 

AAQ-3 6.7 4.2 5.42 5.8 0.76 

AAQ-4 7.8 6.3 7.12 7.80 0.53 

AAQ-5 7.9 5.3 6.65 7.81 0.77 

AAQ-6 7.7 5.1 6.31 7.6 0.73 

NO2 

Station ID Max Min Mean 98 th Percentile STDEV 

AAQ-1 22.9 18.2 20.59 22.72 1.24 

AAQ-2 23.9 19.3 22.14 23.90 1.40 

AAQ-3 22.6 18.5 20.67 22.47 0.68 

AAQ-4 24.1 19.6 22.44 24.10 0.82 

AAQ-5 22.8 18.9 21.06 22.75 1.13 

AAQ-6 22.3 18.3 19.60 22.02 0.68 

Table 3.17 Maximum, Minimum, Average and 98th Percentile of Average  

Air Pollutant Concentrations over the Study Area 

 

S .No. 

 

Parameter 

Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 Maximum 21.90 42.30 7.70 23.10 

2 Minimum 18.78 37.82 5.10 18.80 

3 Mean 20.40 40.25 6.44 21.08 

4 98th percentile 21.53 42.18 7.47 22.99 

5 NAAQ Norms 60 100 80 80 

      Legend: PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 µm; PM10- Particulate Matter size less 

than 10 µm; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; SD-Standard Deviation  
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Figure 3.8 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

PM2.5 measured from the eight air quality monitoring stations within 10km radius 

 

Figure 3.9 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

PM10 measured from the Six air quality monitoring stations within 10km radius 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6

Maximum 20.9 23.6 21.5 21.8 22.9 20.7

Minimum 17.9 20.3 18.2 19.1 18.9 18.3

Mean 19.41 21.78 19.55 20.57 21.43 19.63

98th percentile 20.76 23.55 19.58 21.8 22.85 20.65
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Figure 3.10 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

SO2 measured from the Six air quality monitoring stations within 10km radius 

         

 

Figure 3.11 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

NOx measured from the Six air quality monitoring stations within 10km radius 
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Maximum 7.5 8.6 6.7 7.8 7.9 7.7

Minimum 4.5 5.2 4.2 6.3 5.3 5.1

Mean 6.24 6.88 5.42 7.12 6.65 6.31

98th percentile 7.41 8.42 5.8 7.80 7.81 7.6
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Figure 3.12 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

pollutants in the atmosphere within 10km radius 

3.4.6 Fugitive Dust Emission   

Fugitive dust was recorded at 8 AAQ monitoring stations for the study period. The 

results are given in Table 3.21. 

Table 3.18 Average Fugitive Dust Sample Values 

AAQ Locations Avg. SPM (µg/m3) 

AAQ 1 51.8 

AAQ 2 54.8 

AAQ 3 48.26 

AAQ 4 53.02 

AAQ 5 50.46 

AAQ 6 52.92 

                 Source: Onsite monitoring/ sampling by Excellence Laboratory 

Table 3.19 Fugitive Dust Sample Values  

  AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 

Average 51.8 54.8 48.26 53.02 50.46 52.92 

Min 49.5 52.1 45.5 51.6 48.3 50.6 

Max 53.7 56.9 49.7 55.2 51.6 55.9 

  Source: Calculations from Lab Analysis Reports 
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Figure 3.13 Bar Chart showing variations in average SPM concentration over the Six 

monitoring stations in the study area 

3.4.7 Results & Discussion 

As per the monitoring data, PM10 ranges from 37.1 µg/m3 to 43.9µg/m3; PM2.5 from 

18.2 µg/m3 to 23.6µg/m3; SO2 from 4.2µg/m3 to 8.6µg/m3; NO2 from 18.2µg/m3 to 

24.1µg/m3. The concentration levels of the pollutants fall within the acceptable limits of 

NAAQS prescribed by CPCB. 

3.5 NOISE ENVIRONMENT 

The vehicular movement on road and mining activities is the major sources of noise in 

the study area, the environmental assessment of noise from the mining activity and vehicular 

traffic can be undertaken by taking into consideration various factors like potential damage 

to hearing, physiological responses, and annoyance and general community responses. 

The main objective of noise monitoring in the study area is to establish the baseline 

noise level and assess the impact of the total noise expected to be generated during the project 

operations around the project site. 

3.5.1 Identification of Sampling Locations 

In order to assess the ambient noise levels within the study area, noise monitoring was 

carried out at Six (6) locations covering commercial, residential, rural areas within the radius 

of 10km. A suitable noise monitoring methodology was chosen to meet the purpose and 

objectives of the study.    
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Table 3.20 Details of Noise Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 N1 Core zone Project Area 
10° 8'25.63"N  

78°20'25.12"E 

2 N2 Kachirayanpatti 1.4 km SE 
10° 8'11.85"N  

78°21'12.55"E 

3 N3 Vanjinagram 5.6 km SW 
10° 8'39.09"N  

78°23'34.59"E 

4 N4 Karungalkudi 2.8 km NE 
10° 9'33.16"N  

78°21'36.04"E 

5 N5 Kambur 2.2 km NW 
10° 9'36.79"N  

78°19'58.32"E 

6 N6 Pattur 3.4 km SW 
10° 7'58.60"N  

78°18'33.11"E 

   Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.5.2 Method of Monitoring 

Digital Sound Level Meter was used for the study. All reading was taken on the ‘A-

Weighting’ frequency network at a height of 1.5 meters from ground level. The sound level 

meter does not give a steady and consistent reading and it is quite difficult to assess the actual 

sound level over the entire monitoring period. To mitigate this shortcoming, the Continuous 

Equivalent Sound level indicated by Leq, is used. Equivalent sound level, ‘Leq’, can be 

obtained from variable sound pressure level, ‘L’, over a time period by using following 

equation. The equivalent noise level is defined mathematically as below: 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10) 

Where L = Sound pressure level at function of time dB (A) 

T = Time interval of observation 

Measured noise levels, displayed as a function of time, is useful for describing the 

acoustical climate of the community. Noise levels recorded at each station with a time interval 

of about 60 minutes are computed for equivalent noise levels. Equivalent noise level is a 

single number descriptor for describing time varying noise levels.  
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Figure 3.14 Google earth image showing Noise level monitoring station locations around 10km radius from the proposed project site 
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3.5.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area 

The Digital Sound pressure level has been measured by a sound level meter (Model: 

HTC SL-1352). An analysis of the different Leq data obtained during the study period has 

been made. Variation was noted during the day-time as well as night-time. The results are 

presented in below Table 3.24. 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

Table 3.21 Ambient Noise Quality Result 

S. 

No. 
Locations 

Noise level (dB (A) 

Leq) Ambient Noise 

Standards Day 

Time 

Night 

Time 

1 Core zone 44.2 37.5 

Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 

2 Kachirayanpatti 45.3 38.1 

Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

3 Vanjinagram 42.3 39.3 

4 Karungalkudi 45.1 39 

5 Kambur 44.8 38.9 

6 Pattur 44.3 38.1 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

 

 

Figure 3.15 Bar chart showing day time noise levels measured in core and buffer zones  
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Figure 3.16 Bar chart showing night time noise levels measured in core and buffer zones 

3.5.4 Results & Discussion 

Ambient noise levels were measured at 6 locations around the proposed project area. 

Noise levels recorded in core zone during day time was 44.2 dB (A) Leq and during night 

time was 37.5dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time varied from 

42.3 to 45.3dB (A) Leq and during night time from 38.1 to 39.3 dB (A) Leq.  Thus, the noise 

level for industrial and residential area meets the requirements of CPCB. 

3.6 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

Ecology is a branch of science which dealing the relations and interactions between 

organisms and their environment. An ecological survey of the study area was conducted, 

particularly with reference to listing of species and assessment of the existing baseline 

ecological conditions in the study area. The main objective of biological study is to collect 

the baseline data regarding flora and fauna in the study area. Data has been collected through 

extensive survey of the area with reference to flora and fauna. Information is also collected 

from different sources i.e., government departments such as District Forest Office, 

Government of Tamil Nadu. On the basis of onsite observations as well as forest department 

records the checklist of flora and fauna was prepared. 

Tamil Nadu is the southernmost state of the Indian peninsula, spread over 1, 30, 

058Sq.Km. Among the southern states, Tamil Nadu contains the maximum number of 9 of the 

totals of 16 major forest types recognized in India by Champion and Seth. Within the major 

types 48 subtypes in the zone in which they are present. 
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3.6.1 Scope of Work 

Scope of work for this study includes identification of ecologically sensitive receptors 

based on literature survey, field investigations, and their mitigation with conservation action 

plan. The study was carried out in the core as well as buffer zone of the Proposed Rough 

stone quarry. The study was carried out systematically and scientifically using primary and 

secondary data in order to bring out factual information on the ecological conditions of the 

mine site and 10 km radius study area. 

The study involved assessment of general habitat type, vegetation pattern, preparation 

of inventory of flora and fauna of terrestrial ecosystem within 10 km radius from the 

boundary of the proposed quarry site. Biological assessment of the site was done to identify 

ecologically sensitive areas and whether there are any rare, endangered, endemic or 

threatened (REET) species of flora & fauna in the core area as well its buffer zone to be 

impacted. The study has also been designed to suggest suitable mitigation measures, if 

necessary, for protection of wildlife habitats and conservation of REET species if any. 

3.6.2. Study area ecology 

The core area extent of 1.65.5 Ha of Rough stone quarry has an impact on diversity of 

flora and fauna of surrounding area but present work was carried out on detailed study of the 

impacts of rough stone quarry on ecology and biodiversity of core lease area with the proper 

mitigation and sustainable management plan. The quarry lease applied area is a plain 

topography whereas in buffer zone some places agricultural land is dominated. The following 

methods were applied during the baseline study of flora, fauna and diversity assessment. 

3.6.3 Objectives of Biological Studies 

The present study was undertaken with the following objectives: 

❖ To study the likely impact of the proposed mining project on the local biodiversity 

and to suggest mitigation measures, if required, for vulnerable biota. 

❖ To assess the nature and distribution of vegetation (Terrestrial and Aquatic) in and 

around the mining activity. 

❖ To collect details of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened 

(RET Species) separately from the core and buffer area and to clearly indicate the 

schedule of fauna present.  

❖ To prepare the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation 

in consultation with State Forest and Wildlife Department and details furnished, in 

case of any schedule- I fauna found in the study area. 
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❖ To devise effective management & conservation measures for biodiversity. 

3.6.4 Methodology of Sampling 

The present study was carried out in steps as below: 

❖ Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 

10 km radius study area of proposed mine site. 

❖ After surveying the core and buffer areas, a detailed floral inventory has been 

compiled. List of all plants of the study area was prepared and their habitats were 

recorded. 

❖ Verification of Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data 

Book. 

3.6.4.1 Site selection criteria 

Selection of sampling locations was made with reference to topography, land use, 

vegetation pattern, etc. The observations were taken on natural vegetation, roadside 

plantation and non-forest area (agricultural field, in plain areas, Village wasteland, etc.) for 

quantitative representation of different species. A methodology of Sampling Flora and fauna 

studies were carried out during the Post monsoon season to assess the list of terrestrial plant 

and animal species that occur in the core area and the buffer area up to 10 km radius from the 

project site. No damage is created to flora and fauna during the sampling.  

 In order to provide representative ecological status for the study area, the 10-km 

buffer zone has been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-

1), NW (Quartile-2) SW (Quartile-3) and SE (Quartile-4). Each of the quartiles have been 

examined for representative flora on randomly sampled quadrats for trees (20x20-m), shrubs 

(10x10-m) and herbs (2x2-m) depending upon prevailing geographical conditions and bio-

diversity aspects of study area. 

3.6.4.2 Quadrats Method 

Quadrats of 20 × 20m were laid down randomly within core and 5km buffer area; each 

quadrat was laid to assess the trees (>5 cm GBH) and one, 10 × 10m sub-quadrat nested 

within the quadrat for shrubs.  The quadrats were laid randomly to cover the area to maximize 

the sampling efforts and minimize the species homogeneity, such as small stream area, trees 

in agricultural bunds, tank bunds, farm forestry plantations, wildlife areas, natural forest area, 

avenue plantations, house backyards, etc. In each quadrat individuals belonging to tree (20 × 

20m) and shrub (10 × 10m) were recorded separately and have been identified on the field. 
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Figure 3.17 A Schematic diagram of random sampling of flora 

Quadrates sampling methods is given in Figure.3.22. Ecological Survey Location Map (5km 

Radius) is given in Figure.3.23. Ecological Survey Location Map (10km Radius) is given in 

Figure.3.24.  

3.6.5 Flora 

Flora study was conducted using the above said methodology to inventory the existing 

terrestrial plants in both core and buffer zones. Details of plants have been described in the 

succeeding sections. 

3.6.5.1 Flora in Core Zone 

Taxonomically a total of 15 species belonging to 11 families have been recorded from 

the core mining lease area. The lease applied area is flat terrain. Based on habitat classification 

of the enumerated plants the majority of species were Herbs 3 followed by trees 4 Shrub 4 and 

Climbers 3 The result of core zone of flora studies shows that Fabaceae and Lamiaceae are the 

main dominating species in the study area it mentioned in Table 3.25.  

3.6.5.2 Flora in Buffer Zone 

Similar type of environment also in buffer area but with more flora diversity compare 

than core zone area because nearby agriculture land but presently there are no cultivation. It 

contains a total of 70 species belonging to 33 families have been recorded from the buffer zone. 

The floral (70) varieties among them thirteen Trees (43%), Leven shrubs (15%) and thirty herbs 

(16%) and Climbers nine (12%), Creepers four (5%), Grasses four (5%) were identified. The 

result of buffer zone of flora studies shows that Fabaceae and Poaceae, Cucurbitaceae are the 

main dominating species in the study area it mentioned in Table 3.26. There is no Rare, 

Endangered and Threatened Flora species in mining area and their surrounding area. Details of 

flora with the scientific name were mentioned in Table 3.26. 
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Figure 3.18 Ecological Survey Location Map (5km Radius) 
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Figure 3.19 Ecological Survey Location Map (10km Radius) 
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However, the information required as per the Standard Terms of Reference (ToR): 

Tor No: 10. Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing 

land, wildlife sanctuary, National Park, migratory routes of fauna, water bodies, human 

settlements and other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine 

lease area should be prepared to encompass preoperational, operational and post 

operational phases and submitted. Impact, if any, of change of land use should be given. 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping towards 

southwest side. There are no protected or ecologically sensitive areas such as the Wildlife 

sanctuaries or National parks or Important Bird Areas (IBAs), or Wetlands or migratory routes 

of fauna or water bodies or human settlements within the proposed mine lease area. Even in 

the 10 Km buffer zone around the mine lease area, there are no Biosphere reserves or wildlife 

sanctuaries or National parks or Important Bird Areas (IBAs), or migratory routes of fauna. 

Thus, the area under study (Mine lease area and the 10 Km buffer zone) is not ecologically 

sensitive. 

Tor No: 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 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. 

Alagar Hills Reserve Forest has located about 6.6km on the Southwest side and 

Mottamalai R.F 8.4 km on the Northwest side, all the reserve forest away from the proposed 

project site. No protected (PF) forests either in the mine lease area or in the buffer zone. Thus, 

no forest land is involved in any manner. Hence, no certificate from the Forest department is 

required. 

Tor No: 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. 

As stated earlier, no forest land is involved in the proposed project in any manner. 

Hence no forest clearance is required. 
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Tor No: 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. 

There are neither forests nor forest dwellers nor forest dependent communities in the 

mine lease area. There shall be no forest impacted families (PF) or people (PP). Thus, the rights 

of Traditional Forest Dwellers will not be compromised on account of the project. 

Tor No: 15) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, 

should be given. 

Alagar Hills Reserve Forest has located about 6.6km on the Southwest side and 

Mottamalai R.F 8.4 km on the Northwest side, all the reserve forest away from the proposed 

project site all the reserve forest away from the proposed project site. Hence, no certificate 

from the Forest department is required. Detailed list of flora found in the mine lease area and 

the buffer zone have been collected during September 2020 (Rainy season) based on primary 

survey. In each quadrat individuals belonging to tree (25 × 25-m) and shrub (10 × 10-m) were 

recorded separately and have been identified on the field. But no quadrat analysis was done in 

seasonal croplands. Vegetation and flora of the Mine lease area is given in Table 3.25. 

Table 3.22 Flora in Core Zone 

S. 

No 
English Name 

Vernacular 

Name 
Scientific Name Family Name 

TREES 

1 Acacia Nilotica 
Karuvelam 

maram 
Vachellia nilotica Fabaceae 

2 Neem Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

3 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae 

4 Mesquite 
Velikathan 

maram 
Prosopis juliflora Fabaceae 

SHRUBS 

1 Milk Weed Erukku 
Calotropis 

gigantea 
Apocynaceae 

2 Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

3 Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae 

HERBS 

1 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

2 Devil ‘s thorn Nerunji Tribulus terrestris Zygophyllales 

3 Mountain knotgrass Poolai poondu Aerva lanata Amaranthaceae 

4 Basil Karunthulasi Ocimum basilicum Lamiaceae 

GRASS 

1 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

2 Doab grass pul Poa affinis Poaceae 

3 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae 
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Table 3.23 Flora in Buffer Zone 

S. 

No

. 

English Name 
Vernacular 

Name 

Scientific 

Name 
Family Name 

Resourc

e use 

type 

*(E, M, 

EM) 

TREES  

1 Coconut Thennai maram 
Cocos 

nucifera 
Arecaceae EM 

2 
Neem or Indian 

lilac 
Vembu 

Azadirachta 

indica 
Meliaceae M 

3 Acacia Nilotica 
Karuvelam 

maram  

Vachellia 

nilotica 
Fabaceae M 

4 Gooseberry Arai nelli 
Phyllanthus 

acidus 
Phyllanthaceae EM 

6 Tamarind Puliyamaram 
Tamarindus 

indica 
Fabaceae EM 

7 
Chinese chaste 

tree 
Nochi Vitex negundo Lamiaceae E 

8 Bamboo Moonghil 
Bambusa 

bambo 
Poaceae E 

9 Eucalyptus Thailam maram 
Eucalyptus 

tereticornis 
Myrtaceae  M 

10 Mango Manga 
Mangifera 

indica 
Anacardiaceae E 

11 Indian fig tree Athi 
Ficus 

recemosa 
Moraceae EM 

12 Teak Thekku 
Tectona 

grandis 
Lamiaceae E 

13 
Chebulicmyrobala

n 
Kadukkai 

Terminalia 

chebula 
Combretaceae EM 

14 Black plum Navalmaram 
Sygygium 

cumini 
Myrtaceae EM 

15 Papaya  Pappali maram 
Carica papaya 

L 
Caricaceae EM 

16 Pongamia pinnata pongam 
Millettia 

pinnata 
Fabaceae M 

17 Banyan tree Alamaram 
Ficus 

benghalensis 
Moraceae E 



80 | P a g e  

 

18 Guava Koyya 
Psidium 

guajava 
Myrtaceae EM 

19 Lemon 
Ezhumuchaipala

m 
Citrus lemon Rutaceae EM 

20 Drumstick tree Murunga maram 
Moringa 

oleifera 
Moringaceae EM 

21 Henna Marudaani 
Lawsonia 

inermis 
Lythraceae EM 

22 Indian gooseberry  Kattu Nelli 
Phyllanthus 

emblica 
Phyllanthaceae EM 

23 Indian fir tree Nettilinkam 
Polylathia 

longifolia 
Annonaceae E 

24 Siris tree Vaagai 
Albizia 

lebbeck 
Fabaceae M 

25 
Asian Palmyra 

palm 
Panai maram 

Borassus 

flabellifer 
Arecaceae E 

26 Manilkara zapota Sapota 
Manilkara 

zapota 
Sapotaceae E 

27 Custard apple seethapazham 
Annona 

reticulata 
Annonaceae  E 

28 Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 

29 Curry tree 
Kaṟivēppilai 
maram 

Murraya 

koenigii 
Rutaceae EM 

30 Banana tree Vazhaimaram 
Musa 

acuminata 
Musaceae EM 

SHRUBS  

1 Avaram Avarai 
Senna 

auriculata 
Fabaceae M 

2 Milk Weed 
Erukku or Crown 

flower 

Calotropis 

gigantea 
Apocynaceae M 

3 Puriging nut Kattamanakku 
Jatropha 

curcas 
Euphorbiaceae EM 

4 Indian mallow Thuthi 
Abutilon 

indicum 
Meliaceae M 

5 Night shade plan Sundaika 
Solanum 

torvum 
Solanaceae EM 

6 Triangular spruge Chaturakalli 
Euphorbia 

antiquorum 
Euphorbiaceae NE 

7 
Hygrophila 

spinosa 
Neermulli 

Hydrophila 

auriculata 
Acanthaceae M 

8 Touch-me-not Thottalchinungi 
Mimosa 

pudica 
Fabaceae M 
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9 Rosy Periwinkle Nithyakalyani  
Cathranthus 

roseus  
Apocynaceae  M 

10 Shoe flower Chemparuthi 
Hibiscu rosa-

sinensis 
Malvaceae EM 

11 Indian Oleander Arali 
Nerium 

indicum 
Apocynaceae M 

HERBS  

1 Carrot grass Parttiniyam 
Parthenium 

hysterophorus 
Asteraceae NE 

2 Indian Copperleaf Kuppaimeni 
Acalypha 

indica 
Euphorbiaceae M 

3 Holy basil Thulasi 
Ocimum 

tenuiflorum 
Lamiaceae M 

4 
Common nut 

sedge 
Korai 

Cyperus 

rotundus 
Cyperaceae NE 

5 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 

6 Poor land flatsedg Kunnakora 
Cyperus 

compressus 
Cyperaceae NE 

7 Gale of the wind Keelaneeli 
Phyllanthus 

niruri 
Phyllanthaceae EM 

8 
Benghal 

dayflower 
Kanamvazha 

Commelina 

benghalensis 

Commelinacea

e 
M 

9 Red Hogweed Mukurattai 
Boerhavia 

diffusa 
Nyctaginaceae M 

10 Tridax daisy 
Veetukaayapoond

u 

Tridax 

procumbens 
Asteraceae M 

11 Cleome viscosa Nai kadugu 
Celome 

viscosa 
Cleomaceae M 

12 
European black 

nightshade 
Manathakkali 

Solanumnigru

m 
Solanaceae EM 

13 Horn of Plenty umathai Datura metal Solanaceae M 

CLIMBERS 

1 Ivy gourd Kovai 
Coccinia 

grandis 
Cucurbitaceae M 

2 Pointed gourd Kovakkai 
Trichosanthes 

dioica 
Cucurbitaceae EM 

3 Butterfly pea Karkakartum 
Clitoria 

ternatea 
Fabaceae M 

4 Bottle Guard Sorakkai 
Lagenaria 

siceraria 
Cucurbitaceae EM 

5 Wild jasmine Malli 
Jasminum 

augustifolium 
Oleaceae EM 
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6 Stemmed vine Perandai 

Cissus 

quadrangulari

s 

Vitaceae M 

7 Indian sarsparilla Nannari 
Hemidesmus 

indicus 
Apocynaceae M 

8 Wild bitter Pavarkai 
Momordica 

charantia 
Cucurbitaceae EM 

9 wild water lemon Sirupunaikkali 
Passiflora 

foetida 
Passifloraceae M 

      

CREEPERS 

1 Nut grass Korai 
Cyperus 

rotandus 
Cyperaceae M 

2 Water spinach Vallikeerai 
Ipomoea 

aquatica 

Convolvulacea

e 
EM 

3 Grona triflora Siru puladi 
Desmodium 

triflorum 
Fabaceae EM 

4 
Ipomoea 

reniformis chois 
Elikkathilai 

Merremia 

gangetica 

Convolvulacea

e 
NE 

GRASSES 

1 Eragrostis Pullu 
Eragrostis 

ferruginea 
Poaceae E 

2 Indian doab Arugampul 
Cynodon 

dactylon 
Poaceae E 

3 Windmill grass Chevvarakupul  
Chloris 

barbata  
Poaceae NE 

4 
Common nut 

sedge 
Korai 

Cyperus 

rotundus 
Cyperaceae NE 

*E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated    

3.6.5.3 Aquatic Vegetation 

The field survey for assessing the aquatic vegetation was also undertaken during the 

study period. The list of aquatic plants observed in the study area is given in Table 3.27. 

Table 3.24 Aquatic Vegetation 

Sl.No Scientific name Common Name Vernacular 

Name (Tamil) 

IUCN Red List of 

Threatened 

Species 

1 Eichornia crassipe Water hyacinth Agayatamarai NA 

2 Aponogetonnatans Floating lace plant Kottikizhnagu NA 

3 Carex cruciata Cross Grass Koraipullu NA 

4 Cynodon dactylon Scutch grass Arugampul LC 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 
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List out endangered and endemic species as per the schedule of the Wildlife Protection 

Act 1972 

1. Rare and Endangered Flora in the Study Area 

The IUCN Red List is the world's most comprehensive inventory of the global 

conservation status of plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction 

risk of thousands of species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all 

regions of the world. With its strong scientific base, the IUCN Red List is recognized as the 

most authoritative guide to the status of biological diversity. Among the enumerated flora in 

the study area, none of them were assigned any threat category. 

2. Endemic Plants of the Study Area 

De Candolle (1855) first used the concept of “Endemic”, which is defined as an area 

of a taxonomic unit, especially a species which has a restricted distribution or habitat, isolated 

from its surrounding region through geographical, ecological or temporal barriers. Among 

recorded plant species none are assigned the status of endemic plant of this region. 

3. Biodiversity Hotspots 

There are no particular Biodiversity Hotspots in the study area. There is no threat to the 

Flora and Fauna species. 

3.6.6 Fauna 

The faunal survey has been carried out as per the methodology cited and listed out 

Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians and Butterflies. All the listed species were compared 

with Red Data Book and Indian Wildlife Protection Act, 1972. There are no rare, endangered, 

threatened (RET) and endemic species present in core area. 

3.6.6.1 Fauna Methodology 

The study of fauna takes substantial amount of time to understand the specific faunal 

characteristics of the area. The assessment of fauna has been done on the bases of primary data 

collected from the lease sites. The presence was also confirmed from the local inhabitants 

depending on the animal sightings and the frequency of their visits in the project area. In 

addition, officials, local peoples were another source of information for studying the fauna of 

the area. Field activities are physical/active search, covering rocks, burrows, hollow inspection 

and location of nesting sites and habitat assessment etc. Taxonomical identification was done 

by the field guide book and wildlife ENVIS data base (wiienvis.nic.in/Database/Schedule 
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Species Database) and Zoological Survey of India (ZSI). Detailed faunas are mentioned in the 

Table 3.28 and 3.29. 

3.6.6.1.1 Survey and Monitoring of Mammals 

Intensive survey has been done by line transect methods (Walking and in vehicle) for all 

major habitats for surveying of mammals by direct and indirect evidence. Indirect methods 

such as faecal matter (i.e., scat) and pug mark by establishing 10 × 100 -m linear transects 

depending on the habitat (i.e., existing wildlife game routes/forest trails used). 

 Direct observation technique has been used for surveying large and medium sized 

mammals. But this technique is perfectly suitable for surveying of diurnal mammals; however, 

good photographs were also taken for species identification. 

3.6.6.1.2 Survey and Monitoring of Birds  

Birds are sampled by using point count methods, and opportunistic bird sightings. By the 

bird vocal sounds and photographs, the species were identified in consultation with village 

local people. Point count: in these methods, the observer will stand in a randomly chosen point 

and birds seen or heard in 50m radius are recorded for 5min. This observation is repeated in 

another point at least 30m from the first point. We have enumerated 20-point counts in each 

quartile, which constitute a total of 80-point counts (20 x 4) within 10 km radius area. 

Opportunistic bird sightings: while traveling in study area, many bird species will be 

detected in survey time. Such species are recoded by their appearance or by their call. 

3.6.6.1.3 Survey and monitoring of reptiles  

Several survey techniques such as standard walk transect visual encounter survey 

methods were used to sampling reptiles in each and every habitat of the study area. While doing 

this survey, photographs were taken for identification of species. Species identification was 

done by using standard field guides in consultation with village people expert. 

The butterfly was enumerated by 2 linear transects of 10 × 100 m were laid within each 

quartile at minimum interval of 1 km. Further, amphibians and fishes documented in existing 

literature and secondary information in consultation with local people and wildlife experts.  

3.6.6.2 Fauna in Core Zone 

          A total of 17 varieties of species observed in the Core zone of Kachirayanpatti Village, 

Rough stone and gravel quarry (Table 3.28) among them numbers of Insects 7(37%), Reptiles 



85 | P a g e  

 

3 (14%), Avian 7 (38%). A total of 17 species belonging to 13 families have been recorded 

from the core mining lease area. None of these species are threatened or endemic in the study 

area and surroundings. There is no Schedule I species and four species are under schedule IV 

according to Indian wild life Act 1972. A total nine species of bird were sighted in the mining 

lease area.  Dominant species are mostly birds and insects and no amphibians were observed 

during the field visit. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic 

species were observed. Details of fauna in core zone with the scientific name were mentioned 

in Table. 3.28 

Table 3.25 Fauna in Core Zone 

SI. 

No 

Common 

name/English 

Name 

Family 

Name 

Scientific Name Schedule list 

wildlife 

Protection act 

1972 

IUCN 

Red 

List data 

INSECTS 

1 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 

2 Red-veined 

darter 

Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

3 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

4 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

5 Stick insect Lonchodidae carausius morosus NL LC 

6 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

7 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

REPTILES 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

2 Common 

house gecko 

Gekkonidae Hemidactylus 

frenatus 

NL LC 

3 Fan-Throated 

Lizard 

Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

AVES 

1 Asian green 

bee-eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

2 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

3 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

4 House crow Corvidae Corvus splendens NL LC 

5 Koel Cucalidae Eudynamys 

scolopaceus 

Schedule IV LC 

6 Crow Pheasant Cucalidae Centropus sinensis Schedule IV LC 

7 Grey drongo Dicruridae Dicrurus 

leucophaeus 

Schedule IV LC 

*NE- Not evaluated; LC- Least Concern, NT –Near Threatened, T-Threatened 

3.6.6.3 Fauna in Buffer Zone 
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Taxonomically a total of 48 species belonging to 34 families have been recorded from 

the buffer mining lease area. Based on habitat classification the majority of species were Birds 

13(35%) followed by Insects 7 (20%), Reptiles 9 (19%), Mammals 3 (6%) and, Amphibians 3 

(6%). Aves14(40%) There are four Schedule II species and twenty-six are under schedule IV 

according to Indian wild life Act 1972. A total 20 species of bird were sighted in the mining 

lease area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species 

were observed. 

            Dominant species are mostly birds and insects and three amphibians were observed 

during the extensive field visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Sphaerotheca 

breviceps). The result of core & Buffer zone of fauna studies shows that Nymphalidae and 

Agamidae, Mantidae are the main dominating species in the study area, it is mentioned in Table 

3.28.and 3.29 There is no schedule I Species in study area. There are no critically endangered, 

endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of faunal diversity in 

buffer zone are given in Table.3.29. 

Table 3.26 Fauna in Buffer Zone 

S. 

No. 

Common 

Name/English 

Name 

Family Name Scientific Name Schedule 

List 

Wildlife 

Protection 

Act 1972 

IUCN 

Red 

List 

Data 

INSECTS 

1 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

2 Milkweed 

butterfly 

Nymphalidae Danainae NL LC 

3 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

4 Common Indian 

crow 

Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

5 Green marsh hawk Libellulidae Orthetrum sabina NL LC 

6 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

7 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

8 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

9 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

10 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

11 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

12 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

13 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

REPTILES 

1 Chameleon Chamaeleonidae Chameleon 

zeylanicus 

Sch II (Part 

II) 

LC 

2 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 
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3 Green Vine snake Colubridae Ahaetulla nasuta Schedule IV LC 

4 Common house 

gecko 

Gekkonidae Hemidactylus 

frenatus 

NL LC 

5 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part 

II) 

LC 

6 Fan-Throated 

Lizard 

Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

7 Indian cobra Elapidae  Naja naja Schedule IV        

LC 

MAMMALS 

1 Indian palm 

squirrel 

Sciuridae Funambulus 

palmarum 

Schedule IV LC 

2 Indian Field 

Mouse 

Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

3 Home mouse Muridae Mus musculus tytleri NL LC 

AVES 

1 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

2 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

3 Black drongo Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

4 Red-vented 

Bulbul 

Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

5 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

6 Asian green bee-

eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

7 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

8 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

9 Blue Rock Pigeon Columbidae Columba livia Schedule IV LC 

10 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 

11 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

12 Small blue 

Kingfisher 

Alcedinidae Alcedo atthis Schedule IV LC 

13 Rose-ringed 

parkeet 

Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

14 Grey Francolin Phasianidae Francolinus 

pondicerianus 

Schedule IV LC 

15 Two-tailed 

Sparrow 

Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

16 White-breasted 

waterhen 

Rallidae Amaurornis 

phoenicurus 

NL LC 

AMPHIBIANS 

1 Indian Burrowing 

frog 

Dicroglossidae Sphaerotheca 

breviceps 

Schedule IV LC 

2 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla Schedule IV LC 

3 Tiger Frog Chordata Hoplobatrachus 

tigerinus (Rana 

tigerina) 

Schedule IV LC 

*NL-Not listed, LC-Least concern, NT-Near threatened. 
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Tor No: 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. 

Out of the total mine lease area of 1.35.5 Ha, just about 1.17.9 Ha is proposed to be 

used for mining activity during the first five years as per the mining plan. Blasting, noise and 

vibrations and other disturbances including dust generation are likely to have an adverse impact 

on wildlife. But these impacts are unlikely to extend beyond 500 m from the actual mine area. 

There are four Schedule II species and twenty-six species are under schedule IV according to 

Indian wild life Act 1972. A total 13 species of bird were sighted in the buffer zone area. There 

are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species were observed. As 

the rainfall in the area is scanty and as no toxic wastes are produced or discharged on account 

of mining, the proposed mining activity is not going to have any additional and adverse impacts 

on these RET species. There are no ecologically sensitive areas or protected areas within the 

10 Km radius. Hence no specific conservation for conservation of any RET species or Wildlife 

is envisaged.  

Tor No: 17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife 

Corridors, Ramsar site 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 Standing Committee of National Board of Wildlife and copy 

furnished. 

There are no National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar sites, Tiger/Elephant Reserves/ (existing as well as proposed) within 10 km of the mine 

lease area. There are no reserved of even protected forests within the project area. Hence 

submission of clearance from the National Board of Wildlife does not arise. 

Tor No: 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, endangered, endemic and RET Species 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 along with budgetary provisions for their conservation should 
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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. 

A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone of 10 km radius 

of the periphery of the mine lease] has been carried out and the results are presented under ToR 

point No.15 in Tables 3.28 to 3.29. There are four Schedule II species and twenty-six species 

are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 13 species of bird were 

sighted in the study area. The main threat to the bird is the use of pesticides in agriculture. 

There is no endangered, endemic and RET Species. There is no Schedule I species in study 

area [core zone and buffer zone (10 km radius of the periphery of the mine lease)] The proposed 

project is not going to have any direct or indirect adverse impact on the species mentioned 

above. 

Tor No: 31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in 

a tabular form (indicating the linear and quantitative coverage, plant species, and time 

frame) and submitted, keeping in mind, the same will have to be executed up front on 

commencement of the Project. Phase-wise plan of plantation and compensatory 

afforestation should be charted clearly indicating the area to be covered under plantation 

and the species to be planted. The details of plantation already done should be given. The 

plant species selected for 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. 

Only about 0.09.06 Ha of the mine lease area is going to be used for Greenbelt 

Development during the first five years. Regional trees like Neem, teak, and Casuarina will be 

planted along the Lease boundary and avenues as well as over non-active dumps. 

3.6.6.4. Rare and Endangered fauna of the study area 

1. As per Indian Wild Life (Protection) Act, 1972, 

Wild Life (Protection) Act, 1972, as amended on 17th January 2003, is an Act to provide 

for the protection of wild animals, birds and plants and for matters connected therewith or 

ancillary or incidental thereto with a view to ensuring the ecological and environmental security 

of the country. Some of the sighted faunas were given protection by the Indian Wild Life 

(Protection) Act, 1972 by including them in different schedules. Here no endemic, endangered 

migratory fauna found in the area. This area is not also a migratory path of any faunal species. 

2. As per IUCN RED (2013) List, 

The IUCN Red List is the world's most comprehensive inventory of the global conservation 

status of plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction risk of 
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thousands of species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions 

of the world. With its strong scientific base, the IUCN Red List is recognized as the most 

authoritative guide to the status of biological diversity. Among reported species Schedule II 

and IV in the buffer zone are presented below, 

1. Schedule II species 

Chameleon, Rat snake, Saw scaled viper, Russell’s viper.    
2. Schedule IV species 

Green Pond Frog, Indian Burrowing frog, Black drongo, Red-vented Bulbul, Koel, 

Indian Field Mouse, Indian palm squirrel, Lesser grass, Common Indian crow, striped 

tiger, Common Tiger, Blue tiger, Tawny coster, Indian wall lizard, Indian pond heron, 

Grey Heron etc., 

3.6.7 Results and Discussion  

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 and no species in vulnerable, endangered or threatened category as per 

IUCN. There is no endangered red list species found in the study area. Hence, this small mining 

operation over short period of time will not have any significant impact on the surrounding 

flora and fauna.  

3.7 SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

 Socio-economic study is an essential part of environmental study.  It includes 

demographic structure of the area, provision of basic amenities viz., housing, education, health 

and medical services, occupation, water supply, sanitation, communication, transportation, 

prevailing diseases pattern as well as features like temples, historical monuments etc., at the 

baseline level. This will help in visualizing and predicting the possible impact depending upon 

the nature and magnitude of the project. 

It is expected that the socio-economic status of the area will substantially improve 

because of this proposed project. As the proposed project will provide direct and indirect 

employment and improve the infrastructural facilities in that area, thus leading to the 

improvement of their standard of living. 

3.7.1 Objectives of the Study   

The objectives of the socio-economic study are as follows: 

❖ To study the socio-economic status of the people living in the study area of the proposed 

mining project 

❖ To assess the impact of the project on quality of life of the people in the study area 

❖ To recommend community development measures to be taken up in the study area 
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3.7.2 Scope of Work 

❖ To study the socio-economic environment of the area from the secondary sources 

❖ Data Collection & Analysis   

❖ Prediction of project impact   

❖ Mitigation Measures 

3.7.3 District Profile 

Madurai district of Tamil Nadu has total population of 3,038,252 as per the Census 2011. 

Out of which 1,526,475 are males while 1,511,777 are females. In 2011 there were total 

794,887 families residing in Madurai district. The Average Sex Ratio of Madurai district is 

990. As per Census 2011 out of total population, 60.8% people live in urban areas while 39.2% 

lives in the rural areas. The average literacy rate in urban areas is 89.4% while that in the rural 

areas is 74.1%. Also, the Sex Ratio of Urban areas in Madurai district is 996 while that of rural 

areas is 982.The population of Children of age 0-6 years in Madurai district is 313978 which 

is 10% of the total population. There are 162517 male children and 151461 female children 

between the ages 0-6 years. Thus, as per the Census 2011 the Child Sex Ratio of Madurai is 

932 which is less than Average Sex Ratio (990) of Madurai district.The total literacy rate of 

Madurai district is 83.45%. The male literacy rate is 80.17% and the female literacy rate is 

69.43% in Madurai district. 

3.7.4 Socio-Economic Status of Study area 

Kachirayanpatti is a large village located in Melur Taluka of Madurai district, Tamil 

Nadu with total 2009 families residing. The Kachirayanpatti village has population of 7657 of 

which 3902 are males while 3755 are females as per Population Census 2011.In 

Kachirayanpatti village population of children with age 0-6 is 750 which makes up 9.79 % of 

total population of village. Average Sex Ratio of Kachirayanpatti village is 962 which is lower 

than Tamil Nadu state average of 996. Child Sex Ratio for the Kachirayanpatti as per census is 

834, lower than Tamil Nadu average of 943.Kachirayanpatti village has lower literacy rate 

compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of Kachirayanpatti village was 72.56 % 

compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Kachirayanpatti Male literacy stands at 84.74 % while 

female literacy rate was 60.11 %. As per constitution of India and Panchyati Raaj Act, 

Kachirayanpatti village is administrated by Sarpanch (Head of Village) who is elected 

representative of village. Our website, don't have information about schools and hospital in 

Kachirayanpatti village.  
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Table 3.27 Kachirayanpatti village Population Facts 

Number of Households 2009 

Population 7657 

Male Population 3902 

Female Population 3755 

Children Population 750 

Sex-ratio 996 

Literacy 72.56% 

Male Literacy 84.74% 

Female Literacy 60.11% 

Scheduled Tribes (ST)  0 

Scheduled Caste (SC)  1334 

                https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html  

Kachirayanpatti village has total administration over 220 houses to which it supplies 

basic amenities such as water and sewerage. It is also authorized to build roads within village 

Panchayat limits and impose taxes on properties coming under its jurisdiction.  

Table 3.28 Demographics Population of Kachirayanpatti village  

Total Population Male Population Female Population 

7657 3902 3755 

             https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html.  

3.7.4.1 Literacy of Kachirayanpatti Village 

The total literacy rate of Kachirayanpatti village has lower literacy rate compared to 

Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of Kachirayanpatti village was 72.56 % compared to 80.09 

% of Tamil Nadu. In Kachirayanpatti Male literacy stands at 84.74 % while female literacy 

rate was 60.11 %.  

3.7.4.2 Worker’s profile of Kachirayanpatti Village 

 In Kachirayanpatti village out of total population, 4020 were engaged in work activities. 

51.77 % of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 

Months) while 48.23 % were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 

6 months. Of 4020 workers engaged in Main Work, 405 were cultivators (owner or co-owner) 

while 1282 were Agricultural labourer. 

Table 3.29 Kachirayanpatti Village Working Population  

Type Total Male Female 

Main Workers 2081 1271 810 

Cultivators 405 291 114 

Marginal Workers 1939 1080 859 

 https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html  

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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Table 3.30 Population and Literacy Data of Study Area 

S.N

O 
Name 

No of 

Househol

ds 

Total 

Populati

on 

Person 

Total 

Populati

on Male 

Total 

Populati

on 

Female 

Literates 

Populati

on 

Person 

Literates 

Populati

on Male 

Literates 

Populati

on 

Female 

Illitera

te 

Person

s 

Illitera

te Male 

Illitera

te 

Female 

1 Arittapatti 683 2770 1448 1322 1789 1080 709 981 368 613 

2 
Ayanpandangud

i 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Ayyapatti 1230 4934 2470 2464 2965 1781 1184 1969 689 1280 

4 Budamangalam 954 3412 1671 1741 2191 1189 1002 1221 482 739 

5 
Chokkalingapur

am 
1934 7887 3963 3924 5391 3090 2301 2496 873 1623 

6 Chokkampatti 743 2789 1325 1464 1684 940 744 1105 385 720 

7 Ettimangalam 617 2301 1168 1133 1499 840 659 802 328 474 

8 Kachirayanpatti 2009 7657 3902 3755 5012 2960 2052 2645 942 1703 

9 Kambur 1985 7925 3998 3927 4442 2663 1779 3483 1335 2148 

10 Karungalakudi 1708 6842 3475 3367 4748 2614 2134 2094 861 1233 

11 
Kavathayampatt

i 
81 280 134 146 176 95 81 104 39 65 

12 Kavundanpatti 363 1334 652 682 982 532 450 352 120 232 

13 Keelaiyur 1473 5712 2921 2791 4139 2338 1801 1573 583 990 

14 Keelavalavu 1496 6015 3014 3001 3968 2255 1713 2047 759 1288 

15 Kesampatti 1174 4607 2274 2333 2580 1540 1040 2027 734 1293 

16 Kodukkampatti 829 3317 1710 1607 1932 1200 732 1385 510 875 

17 Kongampatti   754 2933 1505 1428 1946 1139 807 987 366 621 

18 Kottampatti 1375 5406 2716 2690 3959 2229 1730 1447 487 960 

19 Kunnamampatti 162 601 302 299 330 193 137 271 109 162 

20 Kunnarampatti 803 3163 1575 1588 1961 1136 825 1202 439 763 

21 Malampatti 685 2534 1240 1294 1533 840 693 1001 400 601 

22 Mallampatti 166 664 332 332 466 253 213 198 79 119 

23 Manappachcheri 1438 5441 2716 2725 3557 2073 1484 1884 643 1241 

24 Melavalavu 1485 5745 2903 2842 3671 2192 1479 2074 711 1363 
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25 Navinipatti 2384 9423 4725 4698 6470 3601 2869 2953 1124 1829 

26 Panangudi 257 856 430 426 579 315 264 277 115 162 

27 Pandangudi 255 948 459 489 678 381 297 270 78 192 

28 Pattur 975 3817 1959 1858 2156 1287 869 1661 672 989 

29 
Pudusukkampatt

i 
1240 4777 2449 2328 3321 1890 1431 1456 559 897 

30 Pulipattii 468 1828 932 896 1102 635 467 726 297 429 

31 
Sennagarampatt

i 
785 2945 1507 1438 1996 1139 857 949 368 581 

32 Sukkampatti 301 1107 557 550 701 396 305 406 161 245 

33 Sukkampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Tarkakudi 96 349 171 178 244 135 109 105 36 69 

35 Thumbaipatti 1741 6571 3274 3297 4451 2430 2021 2120 844 1276 

36 Tiruchchunai 456 1837 946 891 1147 687 460 690 259 431 

37 
Valaichcherippa

tti 
354 1408 685 723 1019 551 468 389 134 255 

38 Vanjinagaram 1216 4824 2422 2402 3063 1754 1309 1761 668 1093 

Source: www.censusindia.gov.in - TamilNadu Census of India – 2011   

Table 3.31 Workers Profile of Study Area 

S.N

O 
Name 

Total 

Worker 

Populati

on 

Person 

Total 

Worker 

Populati

on Male 

Total 

Worker 

Populati

on 

Female 

Main 

Working 

Populati

on 

Person 

Main 

Working 

Populati

on Male 

Main 

Working 

Populati

on 

Female 

Main 

Cultivat

or 

Populati

on 

Person 

Main 

Agricultu

ral 

Labourer

s 

Populatio

n Person 

Main 

Other 

Workers 

Populati

on 

Person 

Non 

Working 

Populati

on 

Person 

1 Arittapatti 1496 912 584 1017 665 352 266 501 243 1274 

2 
Ayanpandangu

di 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Ayyapatti 2652 1526 1126 2599 1499 1100 269 1793 504 2282 

4 Budamangalam 1848 990 858 1774 958 816 241 1280 248 1564 

5 
Chokkalingapu

ram 
3630 2318 1312 2872 1920 952 352 1166 1270 4257 
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6 Chokkampatti 1610 807 803 1383 775 608 394 564 382 1179 

7 Ettimangalam 1319 737 582 1013 647 366 192 703 112 982 

8 
Kachirayanpatt

i 
4020 2351 1669 2081 1271 810 405 1282 378 3637 

9 Kambur 4459 2453 2006 3453 1969 1484 345 2106 935 3466 

10 Karungalakudi 2957 2005 952 2848 1941 907 332 1527 979 3885 

11 
Kavathayampat

ti 
210 107 103 204 107 97 0 198 6 70 

12 Kavundanpatti 694 393 301 476 285 191 50 230 193 640 

13 Keelaiyur 2933 1768 1165 2738 1682 1056 498 1488 722 2779 

14 Keelavalavu 2469 1682 787 2218 1569 649 530 844 805 3546 

15 Kesampatti 2750 1371 1379 2059 1121 938 191 1678 182 1857 

16 Kodukkampatti 1971 1067 904 1740 1004 736 448 1114 153 1346 

17 Kongampatti   1582 922 660 1109 641 468 315 602 186 1351 

18 Kottampatti 2339 1559 780 1964 1346 618 429 598 697 3067 

19 
Kunnamampatt

i 
396 188 208 393 186 207 79 302 12 205 

20 Kunnarampatti 1709 935 774 850 606 244 220 365 234 1454 

21 Malampatti 1520 754 766 1343 677 666 344 779 215 1014 

22 Mallampatti 421 221 200 103 74 29 0 35 68 243 

23 
Manappachche

ri 
2743 1626 1117 1852 1185 667 760 610 453 2698 

24 Melavalavu 3210 1747 1463 2716 1466 1250 891 1417 382 2535 

25 Navinipatti 4128 2739 1389 3710 2587 1123 657 1583 1345 5295 

26 Panangudi 285 215 70 278 211 67 3 257 17 571 

27 Pandangudi 490 274 216 241 153 88 23 22 193 458 

28 Pattur 2006 1160 846 1666 964 702 256 1187 180 1811 

29 
Pudusukkampa

tti 
2119 1396 723 1476 1088 388 439 261 765 2658 

30 Pulipattii 908 587 321 540 428 112 13 329 191 920 

31 
Sennagarampat

ti 
1527 903 624 978 692 286 302 480 192 1418 

32 Sukkampatti 675 377 298 585 371 214 146 334 101 432 
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33 Sukkampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Tarkakudi 134 111 23 134 111 23 35 40 58 215 

35 Thumbaipatti 3516 2030 1486 2315 1458 857 168 1549 584 3055 

36 Tiruchchunai 1082 615 467 729 454 275 57 331 321 755 

37 
Valaichcheripp

atti 
571 389 182 461 315 146 190 184 67 837 

38 Vanjinagaram 2234 1462 772 1531 1063 468 422 642 446 2590 

Source: www.censusindia.gov.in - TamilNadu Census of India – 2011  

Table 3.32 Communication & Transport Facilities in the Study Area 

S.N

O 
Village Name PO 

SP

O 

PT

O 
T 

PC

O 

M

P 

IC/CS

C 

PC

F 
BS 

PB

S 
RS 

N

H 
SH 

MD

R 

BT

R 

G

R 

NW

R 

FP 

1 Attappatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

2 
Ayanpandangud

i 

NI

L 
NIL NIL 

NI

L 
NIL 

NI

L 
NIL NIL 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 
NIL NIL 

NI

L 
NIL 

NI

L 

3 Ayyapatti 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

4 Budamangalam 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

5 
Chokkalingapur

am 
2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

6 Chokkampatti 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

7 Ettimangalam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

8 Kachirayanpatti 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

9 Kambur 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

10 Karungalakudi 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

11 
Kavathayampatt

i 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

12 Kavundanpatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

13 Keelaiyur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

14 Keelavalavu 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

15 Kesampatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

16 Kodukkampatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

17 Kongampatti   2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

18 Kottampatti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

19 Kunnamampatti 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 



97 | P a g e  

 

20 Kunnarampatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

21 Malampatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

22 Mallampatti 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

23 Manappachcheri 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

24 Melavalavu 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

25 Navinipatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

26 Panangudi 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

27 Pandangudi 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

28 Pattur 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

29 
Pudusukkampatt

i 
2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

30 Pulipattii 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

31 Sennagarampatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

32 Sukkampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

33 Sukkampatti 
NI

L 
NIL NIL 

NI

L 
NIL 

NI

L 
NIL NIL 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 
NIL NIL 

NI

L 
NIL 

NI

L 

34 Tarkakudi 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

35 Thumbaipatti 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

36 Tiruchchunai 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

37 
Valaichcherippa

tti 
2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

38 Vanjinagaram 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

Abbreviations: PO - Post Office; MP - Mobile Phone Coverage; RS - Railway Station; GR - Gravel Roads; SPO - Sub Post Office; IC / CSC - 

Internet Cafe/Common Service Centre; NH - National Highways; NWR - Navigate waterways River; PTO - Post & Telegraph office; PCF - Private 

Courier Facility; SH - State Highways; P - Foot path; T- Telephone (Landline); BS - Public Bus Service; MDR - Major District Road; PCO - 

Public call office / Mobile; PBS - Private Bus Service; BTR - Black Topped (Pucca Roads). Note: 1 - Available within the village 2 - Not available   

Table 3.33 Water & Drainage Facilities in the Study Area 

S.NO Village Name TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 
1 Attappatti 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
2 Ayanpandangudi NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 
3 Ayyapatti 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
4 Budamangalam 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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5 Chokkalingapuram 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 
6 Chokkampatti 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
7 Ettimangalam 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
8 Kachirayanpatti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Kambur 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

10 Karungalakudi 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
11 Kavathayampatti 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
12 Kavundanpatti 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
13 Keelaiyur 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 
14 Keelavalavu 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
15 Kesampatti 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
16 Kodukkampatti 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
17 Kongampatti 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
18 Kottampatti 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
19 Kunnamampatti 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
20 Kunnarampatti 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
21 Malampatti 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 
22 Mallampatti 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
23 Manappachcheri 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
24 Melavalavu 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
25 Navinipatti 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
26 Panangudi 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
27 Pandangudi 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
28 Pattur 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 
29 Pudusukkampatti 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
30 Pulipattii 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
31 Sennagarampatti 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
32 Sukkampatti 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
33 Sukkampatti NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 
34 Tarkakudi 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
35 Thumbaipatti 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
36 Tiruchchunai 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
37 Valaichcherippatti 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
38 Vanjinagaram 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

Abbreviations: T - Tap Water; R / C - River / Canal; CW - Covered Well; T/P/L - Tank / Pond / Lake; UCW - Uncovered Well; CD - Covered 

Drainage; HP - Hand Pump; OD - Open Drainage; TW/BH - Tube / Bore Well; CT - Community Toilet Complex for General public; S – Spring 

Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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Table 3.34 Other Facilities in the Study Area 

S.No Village Name 
AT

M 

CB CO

B 

AC

S 

SH

G 

PD

S 

RM AM

S 

NC NC-

AC 

CC SF PL AP

S 

BSR

O 

PS 

1 Attappatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ayanpandangudi NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

3 Ayyapatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Budamangalam 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 

Chokkalingapura

m 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Chokkampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Ettimangalam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Kachirayanpatti 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

9 Kambur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

10 Karungalakudi 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Kavathayampatti 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

12 Kavundanpatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Keelaiyur 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Keelavalavu 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

15 Kesampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

16 Kodukkampatti 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Kongampatti   2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Kottampatti 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Kunnamampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 

20 Kunnarampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

21 Malampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Mallampatti 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

23 Manappachcheri 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

24 Melavalavu 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

25 Navinipatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Panangudi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

27 Pandangudi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

28 Pattur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

29 Pudusukkampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

30 Pulipattii 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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31 Sennagarampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Sukkampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 Sukkampatti NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

34 Tarkakudi 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

35 Thumbaipatti 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Tiruchchunai 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

Valaichcherippatt

i 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 Vanjinagaram 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html  Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System 

(Shop); CB - Commerical Bank; RM - Regular Market; COB - Co-operative Bank; AMS - Agricultural Market Society; ACS - Agricultural Credit 

Societies; NC - Nutritional Centres; SHG - Self Help Group; NC-AC - Nutritional Centres - Anganwadi Centre; DBRO - Birth & Death 

Registration Office; PS - Power Supply Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 

 

Table 3.35 Educational Facilities in the Study Area 

S.N

O 

Village 

Name 

PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 Attappatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
Ayanpandan

gudi 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

3 Ayyapatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 
Budamangal

am 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 
Chokkalinga

puram 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
Chokkampat

ti 
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 
Ettimangala

m 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 
Kachirayanp

atti 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Kambur 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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10 
Karungalaku

di 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 
Kavathayam

patti 
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 
Kavundanpat

ti 
1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Keelaiyur 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 Keelavalavu 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Kesampatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 
Kodukkamp

atti 
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 Kongampatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Kottampatti 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 
Kunnamamp

atti 
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 
Kunnarampa

tti 
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 Malampatti 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 Mallampatti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 
Manappachc

heri 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 Melavalavu 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 Navinipatti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 Panangudi 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 Pandangudi 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 Pattur 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 
Pudusukkam

patti 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

30 Pulipattii 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 
Sennagaram

patti 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32 Sukkampatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 Sukkampatti 
NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 
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34 Tarkakudi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

35 
Thumbaipatt

i 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36 Tiruchchunai 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

37 
Valaichcheri

ppatti 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

38 
Vanjinagara

m 
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html  

Abbreviations: PPS-Pre-Primary School; SSS-Senior Secondary School; DC-Degree School; PT-Polytechnic; PS-Primary School; G-Government; 

EC-Engineering College; VTS-Vocational School / ITI; MS-Middle School; P-Private; MC-Medical College; SSD-Special School For Disabled; 

SS-Secondary School; MI-Management College/Institute; Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available  

Table 3.36 Medical Facilities in the Study Area 

S.No Village Name CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC 
NGM-

I/O 

1 Attappatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 Ayanpandangudi NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

3 Ayyapatti 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Budamangalam 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 Chokkalingapuram 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Chokkampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ettimangalam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Kachirayanpatti 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Kambur 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 Karungalakudi 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 5 

11 Kavathayampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Kavundanpatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Keelaiyur 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

14 Keelavalavu 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

15 Kesampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Kodukkampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

17 Kongampatti   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html


103 | P a g e  

 

18 Kottampatti 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

19 Kunnamampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Kunnarampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Malampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Mallampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Manappachcheri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

24 Melavalavu 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

25 Navinipatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 Panangudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Pandangudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Pattur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 Pudusukkampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Pulipattii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Sennagarampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Sukkampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

33 Sukkampatti NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

34 Tarkakudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Thumbaipatti 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

36 Tiruchchunai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Valaichcherippatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Vanjinagaram 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

Abbreviations: CHC-Community Health Centre; TBC-TB Clinic; VH- Veternity Hospital; PHC-Primary Health Centre; HA-Aallopathic Hospital; 

FWC-Family Welfare Centre; PHSC-Primary Health Sub Centre; HAM-Alternative Medicine Hospital; MH-Mobile Health Clinic; MCW-

Maternity and Child Welfare Centre; D-Dispensary; NGM-I/O-Non-Government Medical Facilities In & Out Patient Note – 1 - Available within 

the village; 2 - Not available a-facility available at <5kms b-facility available at >10kms Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census 

of India – 2011 

 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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Figure 3.20 (c) A person collecting noise level data  

 

  

 

Figure 3.20 (a) A person collecting 

ambient air quality data  

 

 

Figure 3.20 (b) Bore well water sample 

collection for water quality analysis 
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3.7.5 Recommendation and Suggestion  

❖ Awareness program should be conducted to make the population aware of education 

and to get a better livelihood.  

❖ Vocational training programme should be organized to make the people self - 

employed, particularly for women and unemployed youth.  

❖ On the basis of qualification and skills local community may be preferred. Long term 

and short-term employments should be generated.  

❖ Health care centre and ambulance facility should be provided to the population to get 

easy access to medical facilities. Maternity facility should be made available at the 

place to avoid going to distant places for treatment which involves risks. Apart from 

that, as these areas are prone to various diseases a hospital with modern facilities 

should be opened on a priority basis in a central place to provide better health facilities 

to the villagers around the project.  

❖ While developing an Action Plan, it is very important to identify the population who 

falls under the marginalized and vulnerable groups. So that special attention can be 

given to these groups with special provisions while making action plans. 

3.7.6 Summary & Conclusion  

The socio-economic study in the study area gives a clear picture of its population, 

average household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population 

is suffering from a lack of permanent job to run their day-to-day life. Their expectation is to 

earn some income for their sustainability on a long-term basis. 

The proposed project will aim to provide preferential employment to the local people there by 

improving the employment opportunity in the area and in turn the social standards will 

improve. 
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CHAPTER IV 

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.0 GENERAL 

Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due 

to proposed mining activity will be created in the surrounding environment, during the 

operational and post–operational phases. The occurrence of mineral deposits, being site specific, 

their exploitation, often, does not allow for any choice except adoption of eco-friendly operation. 

The methods are required to be selected in such a manner, so as to maintain environmental 

equilibrium ensuring sustainable development.  

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 

sustainable resource extraction. 

Several scientific techniques and methodologies are available to predict impacts of 

physical environment. Mathematical models are the best tools to quantitatively describe the 

cause-and-effect relationships between sources of pollution and different components of 

environment. In cases where it is not possible to identify and validate a model for a particular 

situation, predictions have been arrived at based on logical reasoning / consultation / 

extrapolation. The following parameters are of significance in the environmental impact 

assessment and are being discussed in detail: 

❖ Land environment 

❖ Soil environment 

❖ Water Environment 

❖ Air Environment 

❖ Noise Environment 

❖ Socio economic environment 

❖ Biological Environment 

Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors that 

are likely to be affected are identified, quantified and assessed.                     
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4.1 LAND ENVIRONMENT 

     4.1.1 Anticipated Impact  

❖ Permanent or temporary change on land use and land cover. 

❖ Change in topography of the mine lease area will change at the end of the life of the 

mine. 

❖ Problems to agricultural land and human habitations due to dust, and noise caused by 

movement of heavy vehicles  

❖ Degradation of the aesthetic environment of the core zone due to quarrying 

❖ Soil erosion and sediment deposition in the nearby water bodies due to earthworks 

during the rainy season 

❖ Siltation of water course due to wash off from the exposed working area 

4.1.2 Common Mitigation Measures from Proposed Project 

❖ The mining activity will be gradual confined in blocks and excavation will be undertaken 

progressively along with other mitigative measures like phase wise development of 

greenbelt etc.  

❖ Construction of garland drains all around the quarry pits and construction of check dam 

at strategic location in lower elevations to prevent erosion due to surface runoff during 

rainfall and also to collect the storm water for various uses within the proposed area. 

❖ Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of 

water stored in the mined-out pit will be used for greenbelt 

❖ Thick plantation will be carried out on unutilized area, top benches of mined out pits, on 

safety barrier, etc.,  

❖ At conceptual stage, the land use pattern of the quarry will be changed into Greenbelt 

area and temporary reservoir. 

❖ In terms of aesthetics, natural vegetation surrounding the quarry will be retained (such as 

in a buffer area i.e., 7.5 m safety barrier and other safety provided) so as to help 

minimize dust emissions. 

❖ Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round 

the clock, to prevent inherent entry of the public and cattle. 

4.2 SOIL ENVIRONMENT 

The proposed project area is covered by thin layer of gravel with the average 

thickness of about 2m. 
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4.2.1 Anticipated Impact on Soil Environment  

Following impacts are anticipated due to mining operations: 

❖ Removal of protective vegetation cover 

❖ Exposure of underlying soil horizons that may be less pervious, or more erodible than 

the surface layers 

❖ Reduced capacity of soils to absorb rainfall 

❖ Increased energy in storm-water runoff due to concentration and velocity 

❖ Exposure of subsurface materials which are unsuitable for vegetation establishment 

4.2.2 Common Mitigation Measures from proposed project 

❖ Run-off diversion – Garland drains will be constructed around the project boundary to 

prevent surface flows from entering the quarry works areas and will be discharged 

into vegetated natural drainage lines, or as distributed flow across an area stabilised 

against erosion.  

❖ Sedimentation ponds - Run-off from working areas will be routed towards 

sedimentation ponds. These trap sediment and reduce suspended sediment loads 

before runoff is discharged from the quarry site. Sedimentation ponds should be 

designed based on runoff, retention times, and soil characteristics. There may be a 

need to provide a series of sedimentation ponds to achieve the desired outcome. 

❖ Retain vegetation – Retain existing or re-plant the vegetation at the site wherever 

possible.  

❖ Monitoring and maintenance – Weekly monitoring and daily maintenance of erosion 

control systems so that they perform as specified specially during rainy season. 

4.2.3 Waste Dump Management  

 There is no waste anticipated in this rough stone quarrying operation. The entire quarried 

out materials will be utilized. 

4.3 WATER ENVIRONMENT 

4.3.1 Anticipated Impact  

The major sources of water pollution normally associated with mining and allied operations 

are:  

❖ Generation of waste water from vehicle washing  

❖ Washouts from surface exposure or working areas  

❖ Domestic sewage 

❖ Disturbance to drainage course in the project area 
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❖ Mine pit water discharge  

❖ Increase in sediment load during monsoon in downstream of lease area 

❖ This being a mining project, there will be no process effluent. Waste from washing of 

machinery may result in discharge of Oil & grease, suspended solids 

❖ The sewage from soak pit may percolate to the ground water table and contaminate it 

❖ Surface drainage may be affected due to Mining 

❖ Abstraction of water may lead to depletion of water table 

4.3.2 Details of water requirements in KLD 

Table 4.1 Water Requirements 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 0.500 KLD It is proposed to make an own bore well for 

providing uninterrupted supply of RO drinking 

water, dust suppression and green belt 

development 

Green Belt development 0.200 KLD 

Drinking & Domestic 

purpose  

0.350 KLD 

Total 1.050 KLD 

Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 

4.3.3 Common Mitigation Measures for the Proposed Project 

❖ Garland drainage system and settling tank will be constructed along the proposed 

mining lease area. The garland drainage will be connected to settling tank and 

sediments will be trapped in the settling tanks and only clear water will be discharged 

to the natural drainage                                           

❖ Rainwater from the mining pits will be collected in sump and will be allowed to store 

and pumped out to surface settling tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended 

solids if any. This collected water will be judiciously used for dust suppression and 

such sites where dust likely to be generated and for developing green belt. The 

proponent will collect and judicially utilize the rainwater as part of rainwater 

harvesting system 

❖ Benches will be provided with inner slopes and through a system of drains and 

channels, rain water will be allowed to descent into surrounding drains to minimize 

the effects of erosion and water logging arising out of uncontrolled descent of water 

❖ The water collected will be reused during storm for dust suppression and greenbelt 

development within the mines 
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❖ Interceptor traps/oil separators will be installed to remove oils and greases. Water 

from the tipper wash-down facility and machinery maintenance yard will be passed 

through interceptor traps/oil separators prior to its reuse 

❖ Flocculating or coagulating agents will be used to assist in the settling of suspended 

solids during monsoon seasons 

❖ Periodic (once every 6 months) analysis of ground water quality of quarry pit water 

and ground water of nearby villages will be conducted 

❖ Domestic sewage from site office and urinals/latrines provided in ML is discharged in 

septic tank followed by soak pits 

❖ Waste water discharge from mine will be treated in settling tanks before using for dust 

suppression and tree plantation purposes  

❖ De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season 

❖ Regular monitoring (once every 6 months) and analysing the quality of water in open 

well, bore wells and surface water 

4.4 AIR ENVIRONMENT 

  4.4.1 Anticipated Impact from proposed project 

❖ During mining at various stages of activities such as excavation, drilling, blasting, and 

transportation of materials, particular matter (PM), gases such as sulphur dioxide, 

oxides of nitrogen from vehicular exhaust are the main air pollutants 

❖ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may sometimes 

pollute the air 

❖ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the mine 

workers who are directly exposed to the fugitive dust 

❖ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the 

villages located near the mine lease area. 

4.4.2 Emission Estimation    

An emission factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a 

pollutant released to the atmosphere with an activity associated with the release of that 

pollutant. 
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The general equation for emission estimation is given as below: 

               E = A x EF x (1-ER/100) 

Where, 

E = emissions 

A = activity rate 

EF = emission factor 

ER =overall emission reduction efficiency, % 

The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, 

excavation, handling and transport of rough stone. These activities have been analysed 

systematically based on USEPA-Emission Estimation Technique Manual for Mining AP-42 

to arrive at possible emissions to the atmosphere and estimated emissions are given in Table 

4.2. 

4.4.2.1 Frame work of Computation and Model Details 

 By using the above-mentioned inputs, Ground Level Concentrations (GLC) due to the 

quarrying activities have been estimated to know the incremental concentration in ambient air 

quality and impact in the study area. The effect of air pollutants upon receptors are influenced 

by concentration of pollutants and their dispersion in the atmosphere.  

Air quality modelling is an important tool for prediction, planning and evaluation of 

air pollution control activities besides identifying the requirements for emission control to 

meet the regulatory standards and to apply mitigation measures to reduce impact caused by 

quarrying activities. Suspended Particulate Matter (SPM) is the major pollutant occurred 

during quarrying activities. The prediction includes the impacts of excavation, drilling, 

blasting, loading and movement of vehicles during transportation and meteorological 

parameters such as wind speed, wind direction, temperature, rainfall, humidity and cloud 

cover.  

The model was used to predict the impact on the ambient air environment at each 

receptor at various localities within 10km radius around the project site and the maximum 

incremental GLC at the project site. All the prediction models in Figures 4.1- 4.6 shows the 

maximum concentrations of PM2.5, PM10, SO2, NOX, and fugitive dust close to the proposed 

project site due to low to moderate wind speeds.  
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Table 4.2 Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.07980945 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.02849 g/s 

Haul Road Line Source 0.00021 g/s/m 

Overall Mine Area Source 2.72346 g/s 

Table 4.3 Estimated Emission Rate for So2 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.037622722 g/s 

Table 4.4 Estimated Emission Rate for Nox        

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.010070052 g/s 

4.4.2.2 Modelling of Incremental Concentration  

 The air borne particulate matter such as PM10 and PM2.5 generated by quarrying 

operation, transportation, and wind erosion of the exposed areas and emissions of sulphur 

dioxide (SO2) and oxides of nitrogen (NOx) due to excavation and loading equipment’s 

and vehicles plying on haul roads are the significant air pollutants arising from mining 

operation, leading to an adverse impact on the ambient air environment in and around the 

project area. 

Anticipated incremental concentration and net increase in emissions due to 

quarrying activities within 500m around the project area is predicted by open pit source 

modelling using AERMOD Software and the incremental values of the air pollutants were 

added to the base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of the 

pollutants, as shown in Tables 4.5-4.9.          

4.4.2.3 Model Results 

                The post project resultant concentrations of PM10, PM2.5, SO2, and NOX (GLC) 

has been given in Table 4.5.  
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                            Figure 4.1 Predicted Incremental Concentration of PM2.5 
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Figure 4.2 Predicted Incremental Concentration of PM10 
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Figure 4.3 Predicted Incremental Concentration of SO2 
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Figure 4.4 Predicted Incremental Concentration of NOX 
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Figure 4.5 Predicted Incremental Concentration of Fugitive dust 
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Table 4.5 Incremental & Resultant GLC of PM2.5 

Table 4.6 incremental and Resultant GLC OF PM10 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline Value 

PM2.5 

(μg/m3) 

Incremental 

value 

(μg/m3) 

Total PM2.5 

Value 

(μg/m3) 

 

NAAQ 

Norms 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
19.41 25 44.41 60 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
21.78 5 26.78 60 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
19.55 0 19.55 60 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
20.57 20 40.57 60 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
21.43 20 41.43 60 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
19.63 5 24.63 60 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline PM10 

Value 

(μg/m3) 

Incremental 

value 

(μg/m3) 

Total PM10 

Value 

(μg/m3) 

 

NAAQ 

Norms 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
39.52 30 69.52 100 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
41.96 4 45.96 100 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
38.96 0 38.96 100 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
40.71 10 50.71 100 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
39.68 10 49.68 100 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
40.64 1 41.64 100 
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Table 4.7 Incremental & Resultant GLC of SO2 

Table 4.8 Incremental & Resultant GLC of NoX 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline Value   

So2 

(μg/m3) 

Incremental 

value 

(μg/m3) 

Total   

So2 

Value 

(μg/m3) 

 

NAAQ 

Norms 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
6.24 1 7.24 80 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
6.88 0.5 7.38 80 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
5.42 0 5.42 80 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
7.12 1 8.12 80 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
6.65 1 7.65 80 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
6.31 2 8.31 80 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline NoX 

Value 

(μg/m3) 

Incremental 

value 

(μg/m3) 

Total NoX   

Value  

(μg/m3) 

 

NAAQ 

Norms 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
20.59 1 21.59 80 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
22.14 0.1 22.24 80 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
20.67 0 20.67 80 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
22.44 0.1 22.54 80 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
21.06 0.1 21.16 80 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
19.60 0.1 19.7 80 
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Table 4.9 Incremental & Resultant GLC of Fugitive Dust 

The values of cumulative concentration i.e., background + incremental concentration 

of pollutant in all the receptor locations are still within the prescribed NAAQ limits without 

effective mitigation measures. By adopting suitable mitigation measures, the pollutant levels 

in the atmosphere can be controlled further. 

4.4.2.4 Common Mitigation Measures  

4.4.2.4.1 Drilling  

To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of 

water, suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood 

at the mouth of the drill-hole collar. 

Advantages of Wet Drilling 

❖ In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression becomes 

very effective and the work environment will be improved from the point of view of 

occupational comfort and health 

❖ Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased 

❖ The life of drill bit will be increased 

❖ The rate of penetration of drill will be increased 

❖ Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working 

conditions 

Station 

Code 
Location 

Baseline Fugitive 

Value  

(μg/m3) 

Incremental 

value 

(μg/m3) 

Total   Value  

(μg/m3) 

 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
51.8 150 201.8 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
54.8 50 104.8 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
48.26 0 48.26 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
53.02 150 203.02 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
50.46 100 150.46 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
52.92 50 102.92 
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4.4.2.4.2 Blasting  

❖ Suitable time of blasting will be chosen according to the local conditions and water 

will be sprinkled on blasting face 

❖ Blasting will be avoided when temperature inversion is likely to occur and strong 

wind blows towards residential areas 

❖ Controlled blasting will be carried out using suitable explosive charge and short delay 

detonators, adequate stemming of holes at collar zone 

❖ Blasting will be restricted to a particular time of the day i.e., at the time of lunch hours 

❖ Before loading of material water will be sprayed on blasted material 

❖ Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

4.4.2.4.3 Haul Road and Transportation  

❖ Water will be sprinkled on haul roads twice a day to avoid dust generation during 

transportation 

❖ Transportation of material will be carried out during day time and material will be 

covered with tarpaulin 

❖ The speed of tippers plying on the haul road will be limited to < 20 km/hr to avoid 

generation of dust 

❖ Water sprinkling on haul roads and loading points will be carried out twice a day 

❖ Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of 

mineral; therefore, weekly maintenance of machines improves combustion process 

and reduces pollution 

❖ The un-metaled haul roads will be compacted weekly before being put into use 

❖ Overloading of tippers will be avoided to prevent spillage 

❖ It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

❖ Haul roads and service roads will be graded to clear accumulation of loose materials 

4.4.2.4.4 Green Belt  

❖ Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads will 

be practiced to prevent the generation of dust due to movement of tractors/tippers 

❖ Green belt of adequate width will be developed around the project site 

4.4.2.4.5 Occupational Health  

❖ Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 
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❖ Annual medical checkups, trainings and campaigns will be arranged to ensure 

awareness about importance of wearing dust masks among all mine workers and 

tipper drivers 

❖ Ambient air quality monitoring will be conducted every six months to assess 

effectiveness of mitigation measures proposed 

4.5 NOISE ENVIRONMENT 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling, blasting and plying of trucks 

& HEMM. These activities will not cause any problem to the inhabitants of this area because 

there is no human settlement in close proximity to the project area. Noise modelling has been 

carried out considering blasting and compressor operation (drilling) and transportation 

activities. 

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances 

around the working pit due to these major noise-generating sources. Noise modelling has 

been carried out to assess the impact on surrounding ambient noise levels. 

Basic phenomenon of the model is the geometric attenuation of sound. Noise at a 

point generates spherical waves which are propagated outwards from the source through the 

air at a speed of 1,10° ft/sec with the first wave making an ever-increasing sphere with time. 

As the wave spreads the intensity of noise diminishes as the fixed amount of energy is spread 

over an increasing surface area of the sphere. The assumption of the model is based on point 

source relationship. i.e., for every doubling of the distance the noise levels are decreased by 6 

dB (A). 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, 

one can estimate noise levels at various locations at different sources using a mathematical 

model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where, 

Lp1 & Lp2 are sound levels at points located at distances r1 and r2 from the source 

Ae1,2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all 

sources can be determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 Anticipated Impact  

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for 

the model are: 
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❖ Source data 

❖ Receptor data 

❖ Attenuation factor 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in 

the mining process. Same has been listed in Table 4.10. 

Table 4.10 Activity and Noise Level Produced by Machinery 

S. No. 
Machinery / 

Activity 

Impact on 

Environment? 

Noise Produced in dB(A) at 50 ft from 

source* 

1 Blasting Yes 94 

2 Jack Hammer Yes 88 

3 Compressor No 81 

4 Excavator No 85 

5 Tipper No 84 

Total 95.8 

 *50 feet from source = 15.24 meters 

 Source: U.S. Department of Transportation (Federal Highway Administration) – 

 Construction Noise Handbook. 

The total noise to be produced by mining activity is calculated to be 95.8 dB (A). 

Generally, most mining operations produce noise between 100-109 dB (A). We have 

considered equipment and operation noise levels (max) to be approx. 109 dB (A) for noise 

prediction modelling. 

Table 4.11 Predicted Noise Incremental Values 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 

Maximum Monitored Value (Day) 

dB(A) 
44.2 45.3 42.3 45.1 44.8 44.3 

Incremental Value dB(A) 63.18 34.23 22.19 28.21 30.31 26.53 

Total Predicted Noise level dB(A) 63.23 45.62 42.34 45.18 44.95 44.37 

   

 The incremental noise level is found to be 63.18 dB (A) in core zone and ranges 

between 22.19 and 34.23 dB (A) in buffer zone. The noise level at different receptors in 

buffer zone is lower due to the distance involved and other topographical features adding to 

the noise attenuation. The noise level resulting from monitored values and calculated values 

at the receptors is based on the mathematical formula considering attenuation due to Green 
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Belt as 6 dB (A). From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the 

locations are within permissible limits of Industrial area (core zone) & Residential area 

(buffer zone) as per the noise pollution (regulation and control) rules, 2000 (The Principal 

Rules were published in the Gazette of India, vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and 

subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, 

S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E), dated 11.01.2010 under the Environment 

(Protection) Act, 1986.). 

4.5.2 Common Mitigation Measures  

The following noise mitigation measures are proposed for control of noise:   

❖ Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise 

❖ Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used for 

breaking boulders 

❖ Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained 

❖ The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less 

human activity timings by using nonelectrical initiation system 

❖ Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to 

reduce generation of noise 

❖ Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines 

(HEMM) producing higher levels of noise 

❖ Silencers / mufflers will be installed in all machineries 

❖ Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the haul 

roads. The plantation minimizes propagation of noise 

❖ Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the 

operators of HEMM and persons working near HEMM and their use will be ensured 

though training and awareness 

❖ Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about 

adverse noise level effects 

4.5.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to the proposed mining activities are anticipated due to 

operation of mining machines like excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, 

etc., however, the major source of ground vibration from the quarry is blasting. The major 

impact of the ground vibrations is observed on the domestic houses located in the villages 



Page | 125  

 

nearby the mine lease area. The kuchha houses are more prone to cracks and damage due to 

the vibrations induced by blasting whereas RCC framed structures can withstand more 

ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations may develop a fear factor in the 

nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or 

agricultural fields nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to 

the structures. Nearest habitation from the proposed project areas are listed in below table. 

The ground vibrations due to the blasting in the quarry are calculated using the empirical 

equation. 

The empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is given below: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where, 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant (500) 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

Table 4.12 Predicted PPV Values due to Blasting 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 37 360m SE 1.6648 

                    The peak particle velocity produced by the charge of 37 kg is well below that of 

8 mm/s as per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 

7 dated 29/8/1997. But the project proponent ensures that the charge per blast shall be less 

than 100 kg and that the proponent shall carry out blasting twice or thrice a day based on the 

onsite conditions under the supervision of competent person employed. However, as per 

statutory requirement control measures will be adopted to avoid the impacts due to ground 

vibrations and fly rocks due to blasting. 

4.5.3.1 Common Mitigation Measures  

❖ The blasting operations in the cluster quarries are carried out without deep hole 

drilling and blasting using delay detonators which reduce the ground vibrations 

❖ Proper quantity of explosives, suitable stemming materials and appropriate delay 

system will be adopted to avoid overcharging and for safe blasting 

❖ Adequate safe distance from blasting will be maintained as per DGMS guidelines 
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❖ Blasting shelter will be provided as per DGMS guidelines 

❖ Blasting operations will be carried out only during day time 

❖ The charge per delay will be minimized and preferably a greater number of delays 

will be used per blasts 

❖ During blasting, other activities in the immediate vicinity will be temporarily stopped 

❖ Drilling parameters like depth, diameter and spacing will be properly designed to give 

proper blast 

❖ A fully trained explosives blast man (Mining Mate, Mines Foreman, 2nd Class Mines 

Manager/ 1st Class Mines Manager) will be appointed 

❖ A set of shot firing rules will be drawn up and blasting shall commence outlining the 

detailed operating procedures that will be followed to ensure that shot firing 

operations on site take place without endangering the workforce or public 

❖ Sufficient angular stemming material will be used to confine the explosive force and 

minimise environmental disturbance caused by venting / misfire 

❖ The detonators will be connected in a predetermined sequence to ensure that only one 

charge is detonated at any one time and a NONEL or similar type initiation system 

will be used 

❖ The detonation delay sequence shall be designed so as to ensure that firing of the 

holes is in the direction of free faces so as to minimise vibration effects 

❖ Appropriate blasting techniques shall be adopted in such a way that the predicted peak 

particle velocity shall not exceed 0.251mm/s 

❖ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of 

blasting practices. 

4.6 ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.6.1. Anticipated Impact on Flora 

The impact of the mining activity on the biological environment is as follows: 

A. The mining lease area does not include any forest land. There will be no cutting of 

trees during the mining activity so no deforestation activity will be under taken. 

B. The existing vegetation within the ML area includes few trees and scrub vegetation 

which are sparsely scattered. They will not be disturbed due to the mining activity. 

So, the impact on the vegetation is very less. 

C. The transportation of Rough Stone quarry waste may create dust pollution which may 

create loss of biodiversity of the area. 
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D. Dust in atmosphere, contributed by mining and associated activities, when deposited 

on the leaves of the plants in the surrounding areas may retard their growth. 

E. The growth of vegetation and agriculture in and around the complexes. Noise and 

vibrations due to blasting and operation of the machines drive away the wild animals 

and birds from the nearby areas. 

F. The lease area and its buffer zone are devoid of any Eco sensitive area. The impact on 

the biodiversity and wild life is minimal. 

4.6.2 Mitigation Measures 

4.6.2.1. Green Belt Development 

The project site should have a land to develop greenbelt in and around the limits of 

the mine, along roads and other vacant area. The main objective of the green belt is to 

provide a barrier between the source of pollution and the surrounding areas. Although, the 

project will not lead to any tree cutting, it is proposed to improve the greenery of the locality 

by plantation services. To avoid dust emissions, the mined materials will be covered with 

tarpaulin during transportation. 

❖ Plants that grow fast will be preferred. 

❖ Preference for high canopy covers plants with local varieties. 

❖ Perennial and evergreen plants will be preferred. 

❖ It improves the ambient air quality by controlling Suspended Particulate Matter 

(SPM) in air. 

❖ It helps in noise abatement for the surrounding area. 

❖ It helps in settlement of new birds and insects within itself. 

❖ It maintains the ecological balance. 

❖ It increases the aesthetic value of site. 

4.6.2.2. Green Belt Plan 

Greenbelt is an important sink of air pollutants and noise. Green cover in mining area 

not only helps in reducing pollution level, but also improves the ecological conditions and 

prevents soil erosion to great extent. It further improves the aesthetics and beneficially 

influences the microclimate of the surrounding. However, green belts of the lease area will 

include the local species which are suitable for the area. Plant species, selected for greenbelt 

have rapid growth, ever green, large crown volume and small/pendulous leave with smooth 

surface. A combination of different plant species is sought while selecting trees for vegetation 

cover. Greenbelt should be developed in following areas:  
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❖ Along mine boundary 

❖ Along the side of major roads 

❖ On backfill areas 

The species of plantation should be selected considering the soil quality, place of 

plantation, chances of survival, commercial value etc. Only indigenous species will be 

planted. Mixed plantation should be done keeping optimum spacing between the saplings. 

4.6.2.3. Afforestation 

 

Figure 4.6 Green Belt Development Plan 

More number of trees has been observed along the approach road in the lease area, 

which is developed by the lease owner. The 7.5m Safety distance along the boundary has been 

identified to be utilized for subsequent Afforestation. However, the afforestation should always 

be carried out in a systematic and scientific manner. Regional trees like Azadirachta indica, 

Nerium indicum, and Albizia lebbeck will be planted along the lease boundary and avenue 

plantation will be carried out in respective proposed project. Recommended species for 
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Greenbelt Development Plan is given in Table 4.13. The rate of survival expected to be 80% in 

this area. Afforestation Plan is given in Table 4.14 and budget of green belt development plan 

are given in Table 4.15 

After complete extraction of mineral, the pit will be allowed to collect rain and 

seepage water to serve as a reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be 

attempted. A bund will be constructed around the pits. In order to minimize the impact of 

mining on the vegetation outside the mine lease area, it is recommended that adequate 

protection measures must be implemented. As mining involves movement of vehicles and 

increased anthropogenic activities, some of the areas can be fenced by involving local people 

and educating them about increased benefits of such activities.  

4.6.2.4. Species Recommendation for Plantation granted in the district  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

❖ Natural growth of existing species and survival rate of various species 

❖ Suitability of a particular plant species for a particular type of area 

❖ Creating of biodiversity 

❖ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area 

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth 

❖ The following species may be considering primary for plantation best suited for the 

prevailing climate condition in the area 

Table 4.13 Recommended Species for Greenbelt Development Plan 

S. 

N

o 

Botanical 

Name of 

the Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 

Catego

ry 

 

Heig

ht 

(m) 

 

Re 

generatio

ns 

 

Spaci

ng (m) 

 

Evergree

n/ 

Deciduo

us 

Efficien

cy 

of Dust 

Remova

l (%) 

1 
Azadirachta 

indica 
Meliaceae 

Neem, 

Vembu 
Tree 

15–
20 

Seedlings 8x8 
Ever 

green 
25.54 

2 
Techtona 

grandis 
Lamiaceae 

Teak 

 
Tree 40 Seedlings 2x2 

Deciduou

s 
14.94 

3 
Polyalthia 

longifolia 

Annonacea

e 

Nettilinga

m 
Tree 10 Seedlings 3x3 

Evergree

n 
29.84 

4 
Nerium 

indicum 

Apocynace

ae 
Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 

Evergree

n 
12.3 

5 
Bougainvilli

ea glavra 

Nycaginace

ae 

Kakithap

oo 
Shrub 4 Cuttings 3x3 

Evergree

n 
21.35 

6 
Albizia 

lebbeck 
Fabaceae Vagai Tree 

18–
30 

Seedling 
3x3/5x

5 

Evergree

n 
23.03 

7 
Delonix 

regia 
Fabaceae 

Cemmayi

r-konrai 
Tree 12 Cuttings 

3x3/5x

5 

Deciduou

s 
18.05 

8 

 

Terminalia 

Catappa  

Combretace

ae 
badam Tree 10-12 Seedlings 3x3 

Evergree

n 
21.09 
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Table 4.14 Greenbelt Development Plan 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 
 

Survival 

% 

Area to be 

covered in 

m2 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to be 

grown 

Plantation under safety zone  

And quarry approach road  

(In Nos.) 

I 50 80% 200 Azadirachta indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona grandis 

Nerium indicum, 

etc., 
 

40 

II 50 80% 200 40 

III 50 80% 200 40 

IV 50 80% 200 40 

V 50 80% 200 40 

Table 4.15 Budget for greenbelt development plan 

S. No. Details of work 

Year wise details of plantation for each area 

1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

year 

4th 

years 

5th 

years 

Total 

No. 

plants 

(5Years) 

Total 

Cost (Rs.) 

1 Sapling of plant 

(approximately cost @ 

INR 100 per sapling/ 

plant). 

50 50 50 50 50 250 25,000.00 

3 Maintenance (Rs.)  

(Manuring, Fertilizer, 

Insecticide 

application, watchman 

etc.) 

Cost (Rs. 10,000/-) per year for five-year period 50,000.00 

Total 75,000.00 

 

4.6.3. Anticipated Impact on Fauna 

❖ There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the 

project site 

❖ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, 

during the course of mining, the management will practice scientific method of 

mining with proper Environmental Management Plan including pollution control 

measures especially for air and noise, to avoid any adverse impact on the surrounding 

wildlife 
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❖ Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals  

❖ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse 

impact on the flora found in the area 

4.6.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

❖ Topsoil has a large number of seeds of native plant species in the mining area 

Topsoil will be used for restoration and suitable surface for planted seedlings 

❖ Checks and controls on the movement of vehicles in and out of the mine 

❖ Undertaking mitigative measures for conducive environment to the flora and fauna 

in consultation with Forest Department 

❖ Dust suppression system will be installed within mine and periphery of mine 

❖ Plantation around mine area will help in creating habitats for small faunal species 

and to create better environment for various fauna. Creating and developing 

awareness for nature and wildlife in the adjoining villages 

4.6.3.2. Mitigation Measures 

❖ Suitable plan for conservation of Schedule-I Species have prepared and necessary 

fund for implement for the same will be made 

❖ All the preventive measures will be taken for growth & development of fauna 

❖ Creating and development awareness for nature and wildlife in the adjoin villages 

❖ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the 

project site and no work shall be carried out after 6.00 pm 

4.6.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

Mining activities will not disturb the existing aquatic ecology as there is no 

effluent discharge proposed from the Rough Stone quarry. There is no natural perennial 

surface water body within the mine lease area. There are few seasonal water bodies on the 

North and eastern side. It is away from the applied lease area. There are no impacts to 

aquatic biodiversity. Aquatic biodiversity is observed in the water body. 

4.6.5. Impact Assessment on Biological Environment 

This chapter highlights the various impacts on ecology and biodiversity due to 

mining activity. It addresses the baseline data and its Effect on flora and wild life fauna 

especially threatened species (Critically Endangered, Endangered, and Vulnerable) in 

core mining lease area. A detail of impact and assessments was mentioned in Table 4.3. 
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Table 4.16 Ecological impact assessments  

S. 

No 

Attributes Assessment 

1 Activities of the project affects the 

breeding/nesting sites of birds and 

animals 

No breeding and nesting site was identified in 

mining lease site. The fauna sighted mostly 

migrated from buffer area. 

2 Located near an area populated by rare 

or endangered species 

No endangered, critically endangered, 

vulnerable species sighted in core mining 

lease area. 

3 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 

coastline/estuary/sea 

No national park or eco-sensitive zone around 

10km radius. 

There is no forest within 10 km radius NOC 

given by Madurai Forest department. Kindly 

refer the annexure. 

4 Proposed project restricts access to 

waterholes for wildlife 

No. 

5 Proposed mining project impact 

surface water quality that also provide 

water to wildlife 

No scheduled or threatened wildlife animal 

sighted regularly core in core area. 

6 Proposed mining project increase 

siltation that would affect nearby 

biodiversity area. 

Surface runoff management such as drains is 

constructed properly. So there will be no 

siltation affect in nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to wild 

animals due to project activities 

No. 

8 The project release effluents into a 

water body that also supplies water to 

a wildlife 

No water body near to core zone so chances of 

water become polluted is low. 

9 Mining project effect the forest Based 

livelihood/ any specific forest product 

on which local livelihood depended 

No. 

10 Project likely to affect migration 

routes 

No migration route observed during 

monitoring period. 

11 Project likely to affect flora of an area, 

which have medicinal value 

No. 

12 Forestland is to be diverted, has carbon 

high sequestration 

No. There was no forest land diverted. 

13 The project likely to affect wetlands, 

Fish breeding grounds, marine ecology 

No. Wetland was not present in near core 

mining lease area. No breeding and nesting 

ground is present in core mining area. 

*(Format Source: EIA Guidance Manual-Mining and Minerals, 2010) 
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4.6.6. Impact evaluation 

Table 4.17 Impact Evaluation for Biological Resources 

Impact 

Evaluation 

Element 

Change in the biological resources of the area due to mine development & 

operation and generation of emissions. 

Potential Effect/ 

Concern 

Loss of habitat, Impact on health of biological receptors due to area and 

line sources of air emissions including fugitive dust emissions during 

rough stone quarry development & operation activities. 

Characteristics of Impacts 

Nature Positive Negative Neutral 

○ ● ○ 

Type Direct Indirect Cumulative 

● ○ ○ 

Extent Project Area Local Zonal Regional 

● ○ ○ ○ 

Duration Short – term Long- term 

○ ● 

Intensity Low Medium High 

● ○ ○ 

Frequency Remote (R) Occasional (O) Periodic (P) Continuous (C) 

○ ○ ○ ● 

Significance of Impact 

Significance Insignificant Minor Moderate Major 

● ○ ○ ○ 

*Note: Mark ‘●’ indicates the Yes and ‘○’ indicates the No. 

4.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

4.7.1 Anticipated Impact from Proposed and Existing Projects 

❖ Dust generation from mining activity can have negative impact on the health of the 

workers and people in the nearby area. 

❖ Approach roads can be damaged by the movement of tippers.  

❖ Increase in Employment opportunities both direct and indirect thereby increasing 

economic status of people of the region. 

4.7.2 Common Mitigation Measures for Proposed Project 

❖ Good maintenance practices will be adopted for all machinery and equipment, which 

will help to avert potential noise problems.   

❖ Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution 

Control Board (CPCB) guidelines.  
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❖ Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact within 

the core zone.  

❖ For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, 

safety shoes, goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as 

per mines act and rules. 

❖ Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of 

royalty, tax, duties, etc.., from this project directly and indirectly. 

❖ From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in 

the area. 

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

 Occupational health and safety hazards occur during the operational phase of mining and 

primarily include the following: 

❖ Respiratory hazards 

❖ Noise 

❖ Physical hazards 

❖ Explosive storage and handling 

4.8.1  Respiratory Hazards 

 Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are 

proposed: 

❖ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof 

❖ Use of personal dust masks will be made compulsory 

4.8.2  Noise 

 Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The 

following measures are proposed for implementation 

❖ No employee will be exposed to a noise level greater than 85 dB(A) for a duration of 

more than 8 hours per day without hearing protection 

❖ The use of hearing protection will be enforced actively when the equivalent sound level 

over 8 hours reaches 85 dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the average 

maximum sound level reaches 110 dB(A) 

❖ Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 85 

dB(A) 

❖ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise 

levels 
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4.8.3  Physical Hazards 

 The following measures are proposed for control of physical hazards 

❖ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

❖ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to 

prevent accidental rock falling and / or landslide, especially after blasting activities; 

❖ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along 

rock benches or other pit areas where work is performed at heights more than 2m from 

ground level; 

❖ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and 

preventing slippery surfaces with an all-weather surface, such as coarse gravel will be 

taken up. 

4.8.4 Occupational Health Survey 

 All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. 

Employees will be monitored for occupational diseases by conducting the following tests 

❖ General physical tests 

❖ Audiometric tests 

❖ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spiro metric tests 

❖ Periodic medical examination – yearly 

❖ Lung function test – yearly, those who are exposed to dust 

❖ Eye test 

 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities 

will be provided at free of cost. The first aid box will be made available at the mine for 

immediate treatment. 

 First aid training will be imparted to the selected employees regularly. The lists of first 

aid trained members shall be displayed at strategic places. 

 

4.9 MINE WASTE MANAGEMENT 

 The overburden in the form of topsoil and Gravel, and will be safely removed during 

the mining plan period. The quarried-out topsoil will be preserved within the applied area, 

utilized for construction of bund, backfilled in the part of the quarry pit and also spread out 

the quarried out top bench to facilitate the greenbelt development. The weathered rock will be 

directly loaded into tippers for the filling and levelling of low-lying areas, this will be done 

only after obtaining permission and paying necessary seigniorage fees to the Government.  
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4.10 MINE CLOSURE 

 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mining project. 

The mine closure plan should cover technical, environmental, social, legal and financial aspects 

dealing with progressive and post closure activities. The closure operation is a continuous series 

of activities starting from the decommissioning of the project. Therefore, progressive mine 

closure plan should be specifically dealt with in the mining plan and is to be reviewed along 

with mining plan. As progressive mine closure is a continuous series of activities, it is obvious 

that the proposals of scientific mining have included most of the activities to be included in the 

closure plan. While formulating the closure objectives for the site, it is important to consider the 

existing or the pre-mining land use of the site; and how the operation will affect this activity.  

 The primary aim is to ensure that the following broad objectives along with the 

abandonment of the mine can be successfully achieved: 

❖ To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, 

regulatory agencies, and the public 

❖ To protect public health and safety of the surrounding habitation 

❖ To minimize environmental damage 

❖ To conserve valuable attributes and aesthetics 

❖ To overcome adverse socio-economic impacts.  

4.10.1 Mine Closure Criteria 

 The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.10.1.1 Physical Stability 

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., 

remaining after mine decommissioning should be physically stable. They should present no 

hazard to public health and safety as a result of failure or physical deterioration and they should 

continue to perform the functions for which they were designed. The design periods and factors 

of safety proposed should take full account of extreme events such as floods, hurricane, winds or 

earthquakes, etc. and other natural perpetual forces like erosion, etc.,  

4.10.1.2 Chemical Stability 

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the 

consequences of chemical changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic 

compounds should not endanger public health and safety nor result in the deterioration of 

environmental attributes. If the pollutant discharge likely to cause adverse impacts is predicted 

in advance, appropriate mitigation measures like settling of suspended solids or passive 
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treatment to improve water quality as well as quantity, etc., could be planned. Monitoring should 

demonstrate that there is no adverse effect of pollutant concentrations exceeding the statutory 

limits for the water, soil and air qualities in the area around the closed mine. 

4.10.1.3 Biological Stability 

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical 

and chemical characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself is 

closely related to rehabilitation and final land use. Nevertheless, biological stability can 

significantly influence physical or chemical stability by stabilizing soil cover, prevention of 

erosion/wash off, and leaching, etc. 

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the 

rehabilitation programme, as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the 

site. When the major earthwork components of the rehabilitation programme have been 

completed, the process of establishing a stable vegetation community begins. For re-vegetation, 

management of soil nutrient levels is an important consideration. Additions of nutrients are 

useful under three situations. 

❖ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g., for 

development of social forestry 

❖ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those 

occurring naturally e.g., planning for agriculture 

❖ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those 

times when moisture is not a limiting factor e.g., development of green barriers 

 The mine closure plan should be as per the approved mining plan. The mine closure is a 

part of approved mine plan and activities of closure shall be carried out as per the process 

described in mine closure plan.  
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CHAPTER V 

ANALYSES OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

 

5.0 INTRODUCTION 

Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. 

During the scoping process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either 

directly or by reference to the key issues identified. A comparison of alternatives helps to 

determine the best method of achieving the project objectives with minimum environmental 

impacts or indicates the most environmentally friendly and cost-effective options. 

 

5.1 FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 

Thiru.D. Rajesh rough stone and Gravel quarry project at Kachirayanpatti Village is a 

mining project for excavation of rough stone, which is site specific. The project area has 

following advantages: 

❖ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

❖ There is no habitation within the project area; hence no R & R issues exist. 

❖ There is no river, stream, nallah and water bodies in the applied mine lease areas. 

❖ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

❖ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, 

communication and infrastructural facilities are well connected and accessible. 

❖ The mining operations will not intersect the ground water level. Hence, no impact on 

ground water environment. 

❖ Study area falls in seismic zone – II, there is no major history of landslides, earthquake, 

subsidence etc., recorded in the past history. 

 

5.2 ANALYSIS OF ALTERNATIVE SITE 

No alternatives are suggested as the mine site is mineral specific. 

 

5.3 FACTORS BEHIND SELECTION OF PROPOSED TECHNOLOGY 

Mechanized open cast mining operation with drilling and blasting method will be used 

to extract rough stone in the area. The proposed mining lease areas have following 

advantages: 



 

 

Page | 139  

 

❖ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast 

method of working is preferred over underground method. 

❖ The material will be loaded with the help of excavators into tractors / trippers and 

transported to the need by customers. 

❖ Blasting and availability of drills along with controlled blasting technology gives desired 

fragmentation so that the mineral is handled safely and used without secondary blasting. 

❖ Semi-skilled labours fit for quarrying operations are easily available around the nearby 

villages.  

 

5.4 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 

Open cast mechanized method has been selected for this project. This technology is 

having least gestation period, economically viable, safest and less labour intensive. The 

method has inbuilt flexibility for increasing or decreasing the production as per market 

condition.  
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CHAPTER VI                   

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 GENERAL 

The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes 

occurring in the environment, which paves way for implementation of rectifying measures 

wherever required to maintain the status of the natural environment. Evaluation is also a very 

effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the measures adopted and provides 

insight for future corrections. 

The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in 

respect of environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in 

conformity with the prediction during the planning stage. In case of substantial deviation 

from the earlier prediction of results, this forms as base data to identify the cause and suggest 

remedial measures. Environmental monitoring is mandatory to meet compliance of statutory 

provisions under the Environment (Protection) Act, 1986 relevant conditions regarding 

monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA-TN as well as the conditions set 

forth under the order issued by Tamil Nadu Pollution Control Board while granting 

CTE/CTO. 

6.1 METHODOLOGY OF MONITORING MECHANISM 

Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by respective 

project proponents. A comprehensive monitoring mechanism has been devised for 

monitoring of impacts due to proposed project; Environmental protection measures like dust 

suppression, control of noise and blast vibrations, maintenance of machinery and vehicles, 

housekeeping in the mine premises, plantation, implementation of Environmental 

Management Plan and environmental clearance conditions will be monitored by the 

respective mine management. On the other hand, implementation of area level protection 

measures like green belt development, environmental quality monitoring etc., are taken up by 

a senior executive who reports to their Mine Management.  

An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of 

EMP and other environmental protection measures in the proposed quarry. 

The responsibilities of this cell will be: 

❖ Implementation of pollution control measures 

❖ Monitoring programme implementation 

❖ Post-plantation care 
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❖ To check the efficiency of pollution control measures taken 

❖ Any other activity as may be related to environment 

❖ Seeking expert’s advice when needed. 

The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and 

data thus generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance 

status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be 

submitted to the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly 

and yearly by each proposed project proponent. The half-yearly reports are submitted to 

Ministry of Environment and Forest, Regional Office and SEIAA-TN as well. 

The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines 

of Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change (MoEF & CC), as shown in Figure 6.1. 

 

Figure 6.1 Proposed environmental monitoring chart 

* Respective Proposed 

Project proponent. 

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT LEVEL 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empanelled Consultant / 

External Laboratory 

Approved by NABL / MoEF 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler Operator 
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6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in chapter IV will be implemented so as to reduce 

the impact on the environment due to the operations of the proposed project. Implementation 

schedule of mitigation measures is given in Table 6.1. 

Table 6.1 Implementation Schedule for Proposed Project 

S. 

No. 
Recommendations Time Period Schedule 

1 
Land Environment 

Control Measures 

Before commissioning of the 

project 

Immediately after the 

commencement of 

project 

2 
Soil Quality Control 

Measures 

Before commissioning of the 

project 

Immediately after the 

commencement of 

project 

3 
Water Pollution 

Control Measures 

Before commissioning of the 

project and along with mining 

operation 

Immediately and as 

project progress 

4 
Air Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the 

project and along with mining 

operation 

Immediately and as 

project progress 

5 
Noise Pollution 

Control Measures 

Before commissioning of the 

project and along with mining 

operation 

Immediately and as 

project progress 

6 
Ecological 

Environment 

Phase wise implementation every 

year along with mine operations  

Immediately and as 

project progress 

6.3 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 

Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of 

direct measurement and recording of quantitative information, such as amounts and 

concentrations of discharges, emissions and wastes, for measurement against statutory 

standards. Monitoring may include socio-economic interaction, through local liaison 

activities or even assessment of complaints. 

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows: 

❖ Air quality 

❖ Water and wastewater quality 

❖ Noise levels 

❖ Soil Quality and 

❖ Greenbelt Development 

The details of monitoring are detailed in Table 6.2. 
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         Table 6.2 Proposed Monitoring Schedule Post EC for the Proposed Quarry 

S. 

No. 

Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
24 hours 

Once in 6 

months 

Fugitive Dust, 

PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx. 

2 Meteorology 

At mine site before start 

of Air Quality 

Monitoring & IMD 

Secondary Data 

Hourly / 

Daily 

Continuous 

online 

monitoring 

Wind speed, 

Wind direction, 

Temperature, 

Relative 

humidity and 

Rainfall 

3 

Water 

Quality 

Monitoring 

2 Locations (1SW & 1 

GW) 
- 

Once in 6 

months 

Parameters 

specified under 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

Norms 

4 Hydrology 

Water level in open 

wells in buffer zone 

around 1 km at specific 

wells 

- 
Once in 6 

months 
Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 

Hourly – 

1 Day 

Once in 6 

months 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 Vibration 
At the nearest habitation 

(in case of reporting) 
– 

During 

blasting 

Operation 

Peak Particle 

Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
– 

Once in six 

months 

Physical and 

Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt Within the Project Area Daily Monthly Maintenance 

 Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010  

6.4 BUDGETARY PROVISION FOR EMP 

The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be 

monitored, sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each 

proposal is shown in Table 6.3 Monitoring work will be outsourced to external laboratory 

approved by NABL / MoEF. 

The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme is Rs 3,25,000/- 

and the recurring cost is Rs 65,000/- per annum for each Proposed Project. 
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                                          Table 6.3 Environment Monitoring Budget 

S. No. Parameter Capital Cost Recurring Cost Per Annum 

1 Air Quality 

Rs. 3,25,000/- Rs. 65,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

7 Vibration Study 

Total Rs. 3,25,000/- Rs. 65,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

6.5 REPORTING SCHEDULES OF MONITORED DATA 

The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental 

attributes will be periodically examined by the cluster mine management coordinator and 

respective Head of Organization for taking necessary corrective measures. The monitoring 

data will be submitted to Tamil Nadu State Pollution Control Board in the Compliance to 

CTO conditions & environmental audit statements every year to MoEF & CC and Half-

Yearly Compliance Monitoring Reports to MoEF & CC Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to:  

❖ MoEF & CC – Half yearly status report 

❖ TNPCB - Half yearly status report 

❖ Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports 

Besides the Mines Manager/Agent of respective project will submit the periodical reports to: 

❖ Director of mines safety 

❖ Labour enforcement officer 

❖ Controller of explosives as per the norms stipulated by the department  
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CHAPTER VII 

ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL 

The following additional studies were done as per items identified by project proponents 

and items identified by regulatory authority. And items identified by public and other 

stakeholders will be incorporated after Public Hearing. 

❖ Public Consultation 

❖ Risk Assessment 

❖ Disaster Management Plan 

❖ Cumulative Impact Study 

❖ Plastic Waste Management 

❖ Post-COVID Health Management Plan 

7.1 PUBLIC CONSULTATION FOR PROPOSED PROJECT  

Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board 

(TNPCB) to conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner 

ensuring widest possible public participation at the project site or in its close proximity in the 

district is submitted along with this Draft EIA / EMP Report and the outcome of public hearing 

proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 

7.2 RISK ASSESSMENT FOR PROPOSED PROJECT   

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment 

guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular 

No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to 

identify existing and probable hazards in the work environment and all operations and assess 

the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need immediate attention. 

Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and their control measures, 

set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. 

The whole quarry operation will be carried out under the direction of a Qualified 

Competent Mine Manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine 

granted by the DGMS, Dhanbad for proposed project. Risk Assessment is all about prevention 

of accidents and to take necessary steps to prevent it from happening.  

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with these 

proposed mining & allied activities with detailed analysis of causes and control measures for 

the mine is given in below Table 7.1. 
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Table 7.1 Risk Assessment& Control Measures for Proposed Project 

S. 

No. 

Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due 

to explosives 

and heavy 

mining 

machineries   

Improper handling 

and unsafe 

working practice 

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; 

Workers will be sent to the Training in the 

nearby Group Vocational Training Centre 

Entry of unauthorized persons will be 

prohibited;  

Fire-fighting and first-aid provisions in the 

mine office complex and mining area;  

Provisions of all the safety appliances such as 

safety boot, helmets, goggles etc. will be made 

available to the employees and regular check 

for their use 

Working of quarry, as per approved plans and 

regularly updating the mine plans;  

Cleaning of mine faces on daily basis shall be 

daily done in order to avoid any overhang or 

undercut; 

Handling of explosives, charging and firing 

shall be carried out by competent persons only 

under the supervision of a Mine Manager;  

Maintenance and testing of all mining 

equipment as per manufacturer ‘s guidelines. 

2 Drilling Improper and 

unsafe practices  

 

Due to high 

pressure of 

compressed air, 

hoses may burst 

 

Drill Rod may 

break 

Safe operating procedure established for 

drilling (SOP) will be strictly followed.  

Only trained operators will be deployed. 

No drilling shall be commenced in an area 

where shots have been fired until the 

blaster/blasting foreman has made a thorough 

Examination of all places,  

Drilling shall not be carried on simultaneously 

on the benches at places directly one above the 

other.  

Periodical preventive maintenance and 

replacement of worn-out accessories in the 

compressor and drill equipment as per operator 

manual. 
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All drills unit shall be provided with wet 

drilling shall be maintained in efficient working 

in condition. 

Operator shall regularly use all the personal 

protective equipment.  

4 Blasting Fly rock, ground 

vibration, Noise 

and dust. 

 

Improper charging, 

stemming & 

Blasting/ fining of 

blast holes 

 

Vibration due to 

movement of 

vehicles 

Restrict maximum charge per delay as per 

regulations and by optimum blast hole pattern, 

vibrations will be controlled within the 

permissible limit and blasting can be conducted 

safely.  

SOP for Charging, Stemming & Blasting/Firing 

of Blast Holes will be followed by blasting 

crew during initial stage of operation 

Shots are fired during daytime only.  

All holes charged on any one day shall be fired 

on the same day.  

The danger zone will be distinctly demarcated 

(by means of red flags) 

5 Transportation Potential hazards 

and unsafe 

workings 

contributing to 

accident and 

injuries 

 

Overloading of 

material  

 

While reversal & 

overtaking of 

vehicle  

 

Operator of truck 

leaving his cabin 

when it is loaded. 

Before commencing work, drivers personally 

check the truck/tipper for oil(s), fuel and water 

levels, tyre inflation, general cleanliness and 

inspect the brakes, steering system, warning 

devices including automatically operated 

audio-visual reversing alarm, rear view mirrors, 

side indicator lights etc., are in good condition. 

Not allow any unauthorized person to ride on 

the vehicle nor allow any unauthorized person 

to operate the vehicle. 

Concave mirrors should be kept at all corners  

All vehicles should be fitted with reverse horn 

with one spotter at every tipping point  

Loading according to the vehicle capacity 

Periodical maintenance of vehicles as per 

operator manual 

6 Natural 

Calamities 

Unexpected 

happenings 

Escape Routes will be provided to prevent 

inundation of storm water  

Fire Extinguishers & Sand Buckets 

7 Failure of 

mine benches 

and pit slope 

Slope geometry, 

Geological 

structure  

Ultimate or over all pit slope shall be below 60° 

and each bench height shall be 5m height. 

Source: Analysed and Proposed by FAE & EC 
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EMERGENCY 

COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT 

TEAM 

RESCUE FIRE-

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT 

Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past history 

as the terrain is categorized under seismic zone II. The area is far away from the sea hence the 

disaster due to heavy floods and tsunamis are not anticipated 

 The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety of life, protection of 

environment, protection of installation, restoration of production and salvage operations in this 

same order of priorities.  

The objective of the Disaster Management Plan is to make use of the combined resources of 

the mine and the outside services to achieve the following:  

❖ Rescue and medical treatment of casualties;  

❖ Safeguard other people;  

❖ Minimize damage to property and the environment;  

❖ Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

❖ Secure the safe rehabilitation of affected area; and  

❖ Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and 

circumstances of the emergency. 

 In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have 

to be done in line with the descriptions below. There is an organization proposed for dealing 

with the emergency situations and the coordination among key personnel and their team has 

been shown in Fig- 7.1. 

  

      

 

 

 

   

                      Figure 7.1 Disaster management team layout for proposed project 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be 

qualified competent mines manager. In his absence senior most people available at the mine 

shall be emergency coordinator till arrival of mines manager. There would be three teams for 

taking care of emergency situations – Fire-Fighting Team, Rescue Team and Support Team. 

The proposed composition of the teams is given in Table 7.2. 
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Table 7.2 Proposed Teams for Emergency Situation 

DESIGNATION QUALIFICATION 

FIRE-FIGHTING TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member Mines Foreman 

Team Member Mining Mate 

RESCUE TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member/ Incident Controller (IC) Environment Officer 

Team Member Mining Foreman 

SUPPORT TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Assistant Team Leader Environment Officer 

Team Member Mining Mate 

Security Team Leader/ Emergency Security 

Controller 
Mines Foreman 

 

Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will 

be prepared and made easily available to workers for respective proposed quarries. A mobile 

communication network and wireless shall connect Mine Emergency Control Room (MECR) 

to control various departments of the mine, fire station and neighbouring industrial units/mines. 

7.3.1   Roles and Responsibilities of Emergency Team  

(a) Emergency coordinator (EC) 

The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at 

MECR. 

(b) Incident controller (IC) 

Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and 

supervise the action plan to overcome or contain the emergency. Shift supervisor or 

Environmental Officer shall assume the charge of IC. 

(c) Communication and advisory team 

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments 

i.e., Mines Manager 

(d) Roll call coordinator 
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The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will 

conduct the roll call and will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime 

function shall be to account for all personnel on duty. 

(e) Search and rescue team 

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of 

trapped personnel. The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in search 

and rescue team. 

(f) Emergency security controller 

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main 

gate office and directing the outside agencies e.g., fire brigade, police, doctor and media 

men etc., 

7.3.2     Emergency Control Procedure  

The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or 

explosion or collapse of wall along excavation and shall be detected by various safety devices 

and also by members of operational staff on duty. If located by a staff member on duty, he (as 

per site emergency procedure of which he is adequately briefed) will go to nearest alarm call 

point, break glass and trigger off the alarms. He will also try his best to inform about location 

and nature of accident to the emergency control room. In accordance with work emergency 

procedure the following key activities will immediately take place to interpret and take control 

of emergency. 

❖ On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders 

and necessary equipment. 

❖ Emergency security controller will commence his role from main gate office 

❖ Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team 

and will start handling the emergency. 

❖ Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and 

communication team and will assume absolute control of the site. 

❖ He will receive information continuously from incident controller and give decisions 

and directions to: 

o Incident controller 

o Mine control rooms 

o Emergency security controller 

 



Page | 151  

 

7.3.3  Proposed Fire Extinguishers  

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations within 

the mine. 

Table 7.3 Proposed Fire Extinguishers at Different Locations in P1 

Location Type of Fire Extinguishers 

Electrical Equipment’s CO2 type, foam type, dry chemical powder type 

Fuel Storage Area CO2 type, foam type, dry chemical powder type, Sand bucket 

Office Area Dry chemical type, foam type 

7.3.4    Alarm System  

On receiving the message of disaster from Site Controller, fire-fighting team, the mine 

control room attendant will sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange 

to broadcast disaster message through public address system. On receiving the message of 

"Emergency Over" from Incident Controller the emergency control room attendant will give 

"All Clear Signal”, by sounding alarm straight for 2 minutes. 

The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or 

misunderstanding during disaster. In order to prevent or take care of hazard / disasters if any 

the following control measures have been adopted.  

❖ Fire-fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are 

provided.  

❖ Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, 

ear plugs and ear muffs etc. are made available to the employees and the use of same is 

strictly adhered to through regular monitoring.  

❖ Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises.  

❖ Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.  

❖ Cleaning of mine faces is regularly done.  

❖ Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons 

following SOP.  

❖ Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any 

inflow of surface water in the mine pit.  

❖ Provision of high-capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of 

diesel for emergency pumping especially during monsoon.  

❖ A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

❖ Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  
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❖ Warning notice boards indicating the time of blasting and NOT TO TRESPASS are 

displayed at prominent places. 

❖ Regular maintenance and testing of all mining equipment were carried out as per 

manufacturer’s guidelines. 

7.4       CUMULATIVE IMPACT STUDY 

For easy representation of Proposed and Existing quarries in the Cluster are given 

unique codes and identifies and studied in this EIA & EMP Report. 

Table 7.4 List of Quarries within 500 Meter Radius 

PRESENT PROPOSED QUARRY 

Code 
Name of the 

Owner 

 

Village  

 

 

S.F. No’s 
Extent 

(Hect) 
Status 

P1 
Thiru. D. 

Rajesh 
Katchirayanpatti 22/1&22/2 1.35.5 Proposed area 

TOTAL                                    1.65.5 hect 

EXISTING QUARRIES 

Code 
Name of the 

Owner 
Village  

S.F. No’s Extent 

(Hect) 
Status 

E1 N. Selvam Katchirayanpatti 24/1 (Part) 2.00.0 
Non-Working as per 

District Survey Report 

E2 S. Saravanan Katchirayanpatti 21/1(Part) 2.72.0 21.01.2019 – 20.01.2024 

E3 

N. Solamalai 

 

 

Katchirayanpatti 22/5A 0.34.8 

14.06.2016 – 13.06.2021 

(Manual Opencast 

Quarry) 

TOTAL  5.068 hect 

TOTAL CLUSTER EXTENT  6.42.3 hect 

 ABANDONED AND EXPIRED QUARRIES 

Code 
Name of the 

Owner 
Village  S.F. No’s 

Extent 

(Hect) 
Status 

-NIL- 

 
Source: i) Join Director/Assistant Director(i/c), – Rc.No. 665/2020 - Mines, Date:08.1.2021 
Note: - 

• Cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 
01.07.2016 
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Table 7.5 Salient Features of Proposed Project Site 

Name of the Quarry Thiru.D. Rajesh - Roughstone and Gravel Quarry 

Toposheet No 58-J/08 

Latitude between 10°8'31.73"N to 10°8'31.40"N 

Longitude between 78°20 '26.10"E to 78°20'25.90"E 

Highest Elevation 171m AMSL 

Proposed Depth of Mining 
35 m below ground level (33.5m Roughstone+1.5m 

Gravel)  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Top Soil in m3 

420561Cbm. 567Cbm 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Top Soil in m3 

131201 Cbm 567Cbm 

Existing Pit Dimension Pit-I-1.17.88 Ha X D 4m  

Ultimate Pit Dimension  126m (L) x 76m (W) x 35m (D) 

Water Level in the surrounding 

area 
50-55 m bgl 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining involving drilling and 

blasting 

Topography 

The proposed lease area is a Patta land with the slight 

elevation and is located at an average altitude of 170m 

above MSL. The area is sloping towards NW Side covered 

with gravel and falls in Toposheet no 58J/08.  

Machinery proposed 

Jack Hammer 3  

Compressor 1 

Hydraulic Excavator 1 

Tippers 1  

Blasting Method 

Controlled Blasting Method and slurry explosives of 

25mm diameter are proposed to be used for fragmentation 

of rough stone.  

Proposed Manpower 

Deployment 
23 Nos 

Project Cost Rs. 25,95,000/- 

CER Cost @ 2% of Project 

Cost 
Rs. 51,900/- 

Nearby Water Bodies 

 

Veerasudamanipatti Tank  0.42km SE 

Odai  0.54km SW 

Nallakulam 0.65km NW 

Kadumittanpatti Dam 8.2km NW 

Greenbelt Development Plan 
Proposed to plant 50 trees in 250 Sq.m area in the 7.5 m 

safety zone 
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Proposed Water Requirement 1.050 KLD 

Nearest Habitation  Sundarrayapuram rayarpatti- 330m - SE 

Source: Approved Mining Plan & obtained ToR 

Table 7.6 Salient Features of Existing Quarry “E2” 

Salient Features of Existing Quarry – E2 

Name of the Quarry Thiru. S.Saravanan Rough Stone Quarry 

Toposheet No 58- J/08 

Latitude  10°09'52.68"N to 10°09'47.32"N 

Longitude 78°20'49.25"E to 78°20'47.66"E 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

97239 m3 - 

Method of Mining 
Opencast semi mechanized mining method involving 

drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2  

Compressor 2 

Hydraulic Excavator 1  

Tippers 2  

Blasting Method 

Controlled Blasting Method and slurry explosives of 25mm 

diameter are proposed to be used for fragmentation of 

rough stone.  

Proposed Manpower 

Deployment 
16 Nos  

Project Cost 30 lakhs 

CER Cost @ 2% of Project 

Cost 
Rs.60,000/- 

Source: Approved Mining Plan  

Table 7.7 Salient Features of Existing Quarry “E3” 

Salient Features of Existing Quarry – E3 

Name of the Quarry Thiru. N. Solaimalai Rough Stone Quarry  

Toposheet No 58- J/08 

Latitude 10°08'28.5"N  

Longitude 78°20'29.5"E  

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Top Soil m3 

5870 - 

Method of Mining Opencast Manual method 

Machinery proposed 
Jack Hammer 1 

Tractor mounted Compressor  1  
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Tippers  1  

Dewatering pump  1 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small 

dia of 25mm slurry explosive are proposed to be used for 

shattering and heaving effect for removal and winning of 

Rough Stone. No deep hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower 

Deployment 
18 

Project Cost 14,31,060lakhs 

CER Cost @ 2% of Project 

Cost 
Rs. 28,621/- 

The cumulative impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation 

and transportation activities in all the quarries (proposed and existing) within the cluster and 

major impact anticipated is on Air & Noise Environment and Ground vibrations due to blasting. 

7.4.1 Air Environment  

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.8 & 7.9. 

Table 7.8 Cumulative Production Load of Rough Stone 

Quarry 
Production for 

five years 

Annual 

Production in 

m3 

Daily 

Production in 

m3 

Number of 

Lorry Load Per 

Day 

P1 13,1768 26,354 88 15 

E2 97239 19448 65 11 

E3 5870 1174 4 1 

Total 2,34,877 46,976 157 27 

Table 7.9 Cumulative Production Load of Gravel 

Quarry Annual Production in m3 

Daily 

Production in 

m3 

Number of Lorry 

Load Per Day 

P1 567 2 1 

E2 - - - 

E3 - - - 

Total 567 2 1 

On a cumulative basis considering the one proposed quarry, it can be seen that the 

overall production of rough stone is 157m3 per day with a capacity of 27 trips of Rough Stone 

per day from the cluster. 
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Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and 

for Gravel production with 1 years of production period. And the load of existing quarries is 

covered under existing environment of the cluster. 

Based on the above production quantities the emissions due to various activities in all 

the 4 mines includes various activities like ground preparation, excavation, handling and 

transport of ore. These activities have been analysed systematically basing on USEPA-

Emission Estimation Technique Manual, for Mining AP-42, to arrive at possible emissions to 

the atmosphere and estimated emissions are given in Table 7.13. 

Table 7.10 Emission Estimation from Quarries Within 500 Meter Radius 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P1” 

Estimated Emission Rate for 

PM10 

Activity 
Source 

type 
Value Unit 

Drilling 
Point 

Source 

0.0798 

 
g/s 

Blasting 
Area 

Source 
1.218 kg/blast 

Mineral 

Loading 

Point 

Source 

0.0284 

 
g/s 

Haul Road Line Source 
0.00021 

 
g/s/m 

Overall Mine 
Area 

Source 

2.72346 

 
g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine 
Area 

Source 

0.03762 

 
g/s 

Estimated Emission Rate for 

NOx 
Overall Mine 

Area 

Source 

0.01007 

 
g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E2” 

Estimated Emission Rate for 

PM10 

Activity 
Source 

type 
Value Unit 

Drilling 
Point 

Source 
0.0848 g/s 

Blasting 
Area 

Source 
1.6601 kg/blast 

Mineral 

Loading 

Point 

Source 

0.02401 

 
g/s 

Haul Road Line Source 
0.00021 

 
g/s/m 

Overall Mine 
Area 

Source 

3.1308 

 
g/s 
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Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine 
Area 

Source 

0.0569 

 
g/s 

Estimated Emission Rate for 

NOx 
Overall Mine 

Area 

Source 

0.0121 

 
g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E3” 

Estimated Emission Rate for 

PM10 

Activity 
Source 

type 
Value Unit 

Mineral 

Loading 

Point 

Source 

0.008955 

 
g/s 

Haul Road Line Source 
0.000214 

 
g/s/m 

Overall Mine 
Area 

Source 

2.075006 

 
g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine 
Area 

Source 

0.000775 

 
g/s 

Estimated Emission Rate for 

NOx 
Overall Mine 

Area 

Source 

0.00363 

 
g/s 

 Source: Emission Calculations 

Table 7.11 Incremental & Resultant GLC within Cluster 

PM10 in µg/m3 

Location CORE 

Background 40 

Highest Incremental 31 

Resultant 71 

NAAQ Norms 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location CORE 

Background 6.5 

Highest Incremental 1.5 

Resultant 8.0 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location CORE 

Background 21.0 

Incremental 1.25 

Resultant 22.25 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

7.4.2 Noise Environment  

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks 

& HEMM. Cumulative Noise modelling has been carried out considering blasting and 

compressor operation (drilling) and transportation activities. Predictions have been carried out 
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to compute the noise level at various distances around the different quarries within the 500 m 

radius. 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, 

one can estimate noise levels at various locations at different sources using model based on 

first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources 

can be determined at various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the 

model are: 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in 

the mining process. 

                            Table 7.12 Predicted Noise Incremental Values from Cluster 

Location ID 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential 

Area Standards 

dB(A) 

Habitation Near P1 42.3 46.03 47.56 

55 
Habitation Near E2 42.3 45.56 47.24 

Habitation Near E3 42.3 
45.11 

 

46.94 

 

     Source: Lab Monitoring Data 

 The incremental noise level is found within the range of 40.1 – 46.1 dB (A) in Buffer 

zone. The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved 

and other topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due 

to monitored values and calculated values at the receptors are based on the mathematical 

formula considering attenuation due to Green Belt as 4.9 dB (A)the barrier effect. From the 

above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the locations near habitations are 

within permissible limits of Residential Area (buffer zone) as per The Noise Pollution 

(Regulation And Control) Rules, 2000(The Principal Rules were published in the Gazette of 

India, vide S.O.123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E),dated 
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22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) 

dated 11.01.2010 under the Environment(Protection) Act, 1986.). 

7.4.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the all the 4 Mines within cluster are 

anticipated due to operation of Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, 

transportation vehicles, etc. The major impact of the ground vibrations is observed on the 

domestic houses located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha houses are more 

prone to cracks and damage due to the vibrations induced by blasting whereas RCC framed 

structures can withstand more ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations may 

develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or 

agricultural fields nearby the mining areas and may cause injury to persons or damage to the 

structures. Nearest Habitations from 3 Mines respectively are as in below Table 7.16.  

Table 7.13 Nearest Habitation from Each Mine 

Location ID Distance & Direction 

Habitation Near P1 360m SE 

Habitation Near E2 380m SE 

Habitation Near E3 400m S 

The ground vibrations due to the blasting in all the mines are calculated using the 

empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

Table 7.14 Ground Vibrations At 3 Mines 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 37 360m SE 1.6648 

E2 27 380m SE 1.1867 

E3 - 400m S - 

Source: Blasting Calculations 
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 From the above table, the charge per blast is considered as maximum in each mine and 

the resultant PPV is well below the Peak Particle Velocity of 8 mm/s as per Directorate General 

of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. 

7.4.4 Socio Economic Environment  

The 3 Mines shall contribute towards CER and the community shall develop. 

Table 7.15 Socio Economic Benefits From 3 Mines 

 Project Cost CER @ 2% 

P1 Rs. 25,95,000/- Rs. 51,900/- 

E2 Rs.30,00,000/- Rs.60,000/- 

E3 Rs.14,31,060 Rs.28,621/- 

Total Rs. 70,26,060 Rs.1,40,521/- 

As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project 

& Capital Investment is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital Investment towards 

CER as per directions of EAC/SEAC. 

❖ Proposed project shall fund towards CER – Rs 51,900/- 

❖ Existing projects shall fund towards CER – Rs.88,621/- 

Table 7.16 Employment Benefits From 3 Mines 

Description of quarries Employment 

P1 23 

E2 18 

E3 18 

Grand Total 59 

A total of 23 people will get employment due to proposed mine in cluster and 36 people 

are already employed at existing mines. 

Table 7.17 Greenbelt Development Benefits From 3 Mines 

CODE 

No. of Trees 

proposed to 

be planted 

Survival 

% 

Area 

Covered 

Sq.m 

Name of the Species 

No. of Trees 

expected to be 

grown@ the 

survival rate 

of 80%  

P1 250 80% 

 

2250 Neem, Teak.pongam 200 

E2 500 4500 Neem, Teak.pongam 400 

E3 50 450 Neem, Teak.pongam 40 

Total 800  7200 Neem, Teak.pongam 640 

Based on the proposed mining plans it’s anticipated that 250 native tree species like 

Neem, Casuarina, etc will be planted in the project premises over a period of 5 Years with 
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Survival Rate of 80%. The expected growth is around 200 Trees over an area of 1000 Sq.m. in 

Proposed Quarries. 

7.5 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT  

All the Project Proponent shall comply with Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 

84 Environment and Forest (EC.2) Department Dated: 25.06.2018 regarding ban on one time 

use and throw away plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under 

Environment (Protection) Act, 1986. 

7.5.1 Objective  

❖ To investigate the actual supply chain network of plastic waste. 

❖ To identify and propose a sustainable plastic waste management by installing bins for 

collection of recyclables with all the plastic waste 

❖ Preparation of a system design layout, and necessary modalities for implementation and 

monitoring. 

Table 7.18 Action Plan to Manage Plastic Waste 

S 

.No. 

Activity Responsibility 

1 Framing of Layout Design by incorporating provision of the Rules, 

user fee to be charged from waste generators for plastic waste 

management, penalties/fines for littering, burning plastic waste or 

committing any other acts of public nuisance 

Mines 

Manager 

2 Enforcing waste generators to practice segregation of bio-

degradable, recyclable and domestic hazardous waste 

Mines 

Manager 

3 Collection of plastic waste  Mines 

Foreman 

4 Setting up of Material Recovery Facilities Mines 

Manager 

5 Segregation of Recyclable and Non-Recyclable plastic waste at 

Material Recovery Facilities 

Mines 

Foreman 

6 Channelization of Recyclable Plastic Waste to registered recyclers Mines 

Foreman 

7 Channelization of Non-Recyclable Plastic Waste for use either in 

Cement kilns, in Road Construction 

Mines 

Foreman 

8 Creating awareness among all the stakeholders about their 

responsibility 

Mines 

Manager 

9 Surprise checking’s of littering, open burning of plastic waste or 
committing any other acts of public nuisance 

Mine Owner 

 Source: Proposed by FAE’s and EC 
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7.6 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT  

COVID – 19 diseases caused by SARS-CoV-2 Coronavirus is relatively a new disease, 

with fresh information being known on a dynamic basis about the natural history of the disease, 

especially in terms of post-recovery events. 

After acute COVID-19 illness, recovered patients may continue to report wide variety 

of signs and symptoms including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in breathing, 

etc. As of now there is limited evidence of post-COVID sequalae and further research is 

required and is being actively pursued. A holistic approach is required for follow up care and 

well-being of all post COVID recovering patients. 

7.6.1 Post-COVID Follow Up Protocol  

❖ Continue COVID appropriate behaviour (use of mask, hand & respiratory hygiene, 

physical distancing). 

❖ Drink adequate amount of warm water (if not contra-indicated). 

❖ Make sure your workplaces are clean and hygienic 

❖ Surfaces (e.g., desks and tables) and objects (e.g., telephones, helmet) need to be wiped 

with disinfectant regularly 

❖ Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make 

sure these dispensers are regularly refilled 

❖ Display posters promoting hand-washing 

❖ Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can 

wash their hands with soap and water 

❖ Display posters promoting respiratory hygiene. 

❖ Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in 

your community anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3°C or more) 

need to stay at home. They should also stay home (or work from home) if they have 

had to take simple medications, such as paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or 

aspirin, which may mask symptoms of infection 

❖ Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even 

if they have just mild symptoms of COVID-19. 

❖ Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a 

teleconference or online event? 

❖ Could the meeting or event be scaled down so that fewer people attend? 
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❖ Pre-order sufficient supplies and materials, including tissues and hand sanitizer for all 

employees. Have surgical masks available to offer anyone who develops respiratory 

symptoms. 

❖ It is also suggested by the Ministry of AYUSH that the use of Chyawanprash in the 

morning (1 teaspoonful) with Luke warm water/milk is highly recommended (under the 

direction of Registered Ayurveda physician) as in the clinical practice Chyawanprash 

is believed to be effective in post-recovery period. 

❖ If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. 

The addition of herbs/spices for gargling/steam inhalation. Cough medications, should 

be taken on advice of medical doctor or qualified practitioner of Ayush. 

❖ Look for early warning signs like high grade fever, breathlessness, Sp 02 < 95%, 

unexplained chest pain, new onset of confusion, focal weakness. 

❖ Avoid smoking and consumption of alcohol. 

❖ Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they are 

aware of what they need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points such 

as the importance of staying away from work even if they have only mild symptoms or 

have had to take simple medications (e.g., paracetamol, ibuprofen) which may mask the 

symptoms. 

 The plan should address how to keep your business running even if a significant number of 

employees, contractors and suppliers cannot come to your place of business - either due to 

local restrictions on travel or due to illness. 
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  CHAPTER VIII 

PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 

One Proposed Project for Quarrying Rough Stone and Gravel at Kachirayanpatti 

Village aims to produce 13,1768m3 Rough Stone & 567 m3 of Gravel over a period of 5 

Years. This will enhance the socio-economic activities in the adjoining areas and will result 

in the following benefits 

❖ Increase in Employment Potential 

❖ Improvement in Socio-Economic Welfare 

❖ Improvement in Physical Infrastructure  

❖ Improvement in Social Infrastructure 

8.1 EMPLOYMENT POTENTIAL 

It is proposed to provide employment to about 23 persons for carrying out mining 

operations and give preference to the local people in providing employment in this cluster. In 

addition, there will be opportunity for indirect employment to many people in the form of 

contractual jobs, business opportunities, service facilities etc. the economic status of the local 

people will be enhanced due to mining project. 

8.2 SOCIO-ECONOMIC WELFARE MEASURES PROPOSED 

The impact of mining activity in the area will be more positive on the socio-economic 

environment in the immediate project impact area. The employment opportunities both direct 

and indirect will contribute to enhanced money incomes to job seekers with minimal skill sets 

especially among the local communities. 

8.3 IMPROVEMENT IN PHYSICAL INFRASTRUCTURE 

The proposed quarries are located in Kachirayanpatti Village, Melur Taluk and 

Madurai District of Tamil Nadu and the area have communications, roads and other facilities 

already well established. The following physical infrastructure facilities will further improve 

due to proposed mine. 

❖ Road Transport facilities 

❖ Communications 

❖ Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian 

population in addition to the workmen employed in the mine. 
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8.4 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, 

sanitation and other ancillary services, Employment in these sectors will be primarily 

temporary or contractual and involvement of unskilled labour will be more. A major part of 

the labour force will be mainly from local villagers who are expected to engage themselves 

both in agriculture and mining activities. This will enhance their income and lead to overall 

economic growth of the area. 

8.5 OTHER TANGIBLE BENEFITS 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below. 

❖ Indirect employment opportunities to local people in contractual works like 

construction of infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods 

and services to the mine and other community services. 

❖ Additional housing demand for rental accommodation will increase 

❖ Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve. 

❖ Improvement in communication, transport, education, community development and 

medical facilities and overall change in employment and income opportunity. 

❖ The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through 

increased revenue from royalties, CESS, DMF, GST etc.,  

8.6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

Individual Project Proponent will take responsibility to develop awareness among all 

levels of their staff about CSR activities and the integration of social processes with business 

processes. Those involved with the undertaking of CSR activities will be provided with 

adequate training and reorientation. 

Under this programme, the project proponent will take-up following programmes for 

social and economic development of villages within 10 km of the project site. For this 

purpose, separate budget will be provided every year. For finalization of these scheme’s 

proponent will interact with Local Self Government. The schemes will be selected from the 

following broad areas – 

❖ Health Services 

❖ Social Development 

❖ Infrastructure Development 

❖ Education & Sports 

❖ Self-Employment 
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❖ CSR Cost Estimation 

❖ CSR activities will be taken up in the Kachirayanpatti Village mainly contributing to 

education, health, training of women self-help groups and contribution to 

infrastructure etc., CSR budget is allocated as 2.5% of the profit. 

8.7 CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY 

Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per 

Government of India, MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 

01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office memorandum, being a green field project & capital 

investment is ≤ 100 crores, the proposed and existing projects shall contribute 2% of Capital 

Investment towards CER as per directions of EAC/SEAC. Capital cost is 2 5,95,000/- and 2% 

of the same works out to Rs 51,900/-. 

Table 8.1 CER – Action Plan 

Activity Beneficiaries Total 

Developing the Library facilities/Drinking water 

facilities in Kachchirayanpatti and nearby Village 

Govt.Higher Secondary School 

Kachchirayanpatti 

villagers 
Rs. 51,900/- 

TOTAL Rs.51,900/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 167  

 

CHAPTER IX 

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping 

stage. 
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CHAPTER X 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.0    GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system 

by considering in-built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of 

Environmental Management plan will ensure to keep all the environmental parameters of the 

project in respect of Ambient Air quality, Water quality, Socio economic improvement 

standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan 

at the study area are elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. 

The EMP presented in this chapter discusses the administrative aspects of ensuring that 

mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored after approval of the 

EIA.  

10.1    ENVIRONMENTAL POLICY 

The Project Proponent is committed to conduct all its operations and activities in an 

environmentally responsible manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent, Thiru.D. Rajesh will: 

❖ Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its 

operations and activities. 

❖ Implement a program to train employees in general environmental issues and 

individual workplace environmental responsibilities. 

❖ Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental 

policy. 

❖ Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project 

development and that progressive reclamation is undertaken as early as possible to 

reduce potential long-term environmental and community impacts. 

❖ Implement monitoring programs to provide early warning of any deficiency or 

unanticipated performance in environmental safeguards. 

❖ Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously 

strive towards improvement. 

 

 

 



Page | 169  

 

10.1.1 Description of the Administration and Technical Setup  

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter VI will ensure effective 

implementation of environment management plan and to ensure compliance of environmental 

statutory guidelines through Mine Management Level of each Proposed Quarry. 

The said team will be responsible for: 

❖ Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated. 

❖ Analysis of the water and air samples collected through external laboratory. 

❖ Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ 

devices which shall include financial estimation, ordering, installation of air pollution 

control equipment, waste water treatment plant, etc. 

❖ Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with 

outside agencies. 

❖ Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding 

villages. 

❖ Green belt development. 

❖ Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring 

programme. 

❖ Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry 

of Environment and Forests and the conditions of the environmental clearance as well 

as the consents to establish and consents to operate. 

10.2     LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT  

Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of 

the land by converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the 

area (unutilized areas, infrastructure, haul Roads) will be utilized for greenbelt development. 

Aesthetic of the Environment will not be affected. There is no major vegetation in the project 

area during the course of quarrying operation and after completion of the quarrying operation 

thick plantation will be developed under greenbelt development program. 

Table 10.1 Proposed Controls for Land Environment 

Control Responsibility 

Design vehicle wash-down areas so that all runoff water is captured and 

passed through oil water separators and sediment catchment devices. 
Mines Manager 

Refueling to be undertaken in a safe location away from vehicle 

movement pathways & 100m away of any watercourse. Refueling activity 

to be under visual observation at all times. Drainage of refueling areas to 

Mine Foreman 

& 

Mining Mate 
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sumps with oil/water separation. 

Soil and groundwater testing as required following up a particular incident 

of contamination. 
Mines Manager 

At conceptual stage, the mining pits will be converted into Rain Water 

Harvesting. 

Remaining area will be converted into greenbelt area 

Mines Manager 

No external dumping i.e., outside the project area Mine Foreman 

Garland drains with catch pits / settlement traps to be provided all around 

the project area to prevent run off affecting the surrounding lands. 
Mines Manager 

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to 

arrest the fugitive dust, which will also act as acoustic barrier. 
Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.3     SOIL MANAGEMENT 

There is no overburden or waste anticipated from proposed project. 

Table 10.2 Proposed Controls for Soil Management 

Control Responsibility 

Surface run-off from the project boundary via garland drains will be 

diverted to the mine pits 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Design haul roads and other access roads with drainage systems to 

minimize concentration of flow and erosion risk 
Mines Manager 

Empty sediment from sediment traps Maintain, repair or upgrade garland 

drain system 
Mines Manager 

Test soils for pH, EC, chloride, size & water holding capacity Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.4    WATER MANAGEMENT 

In the proposed quarrying project, no process is involved for the effluent generation, 

only oil & grease from the machinery wash is anticipated and domestic sewage from mine 

office. The quarrying operation is proposed up to a depth of 35m BGL. The water table in the 

area is 50-55m below ground level; hence the proposed projects will not intersect the ground 

water table during entire quarry period.  

Table 10.3 Proposed Controls for Water Environment 

Control Responsibility 

To maximize the reuse of pit water for water supply Mines Foreman 

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain 

the catchments of the mining area and to divert runoff from undisturbed 

areas through the mining areas  

Mines Manager 
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Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be 

disturbed at any point of mining operations 
Mines Manager 

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the 

project area into water bodies 
Mines Foreman 

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in 

septic tank and soak pit system 
Mines Foreman 

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water 

management structures and systems 
Mines Manager 

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters 

specified by CPCB  
Manager Mines 

   Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.5 AIR QUALITY MANAGEMENT 

The proposed quarrying activity would result in the increase of particulate matter 

concentrations due to fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads 

in the vicinity would be undertaken and will be continued as there is possibility for dust 

generation due to truck mobility. It will be ensured that vehicles are properly maintained to 

comply with exhaust emission requirements. 

Table 10.4 Proposed Controls for Air Environment 

Control Responsibility 

Generation of dust during excavation is minimized by daily (twice) 

water sprinkling on working face and daily (twice) water sprinkling on 

haul road 

Mines Manager 

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control dust 

generation during drilling at source itself is implemented 
Mines Manager 

Maintenance as per operator manual of the equipment and machinery in 

the mines to minimizing air pollution 
Mines Manager 

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and in 

surrounding villages to access the impact due to the mining activities 

and the efficacy of the adopted air pollution control measures 

Mines Manager 

Provision of Dust Mask to all workers Mines Manager 

Greenbelt development all along the periphery of the project area Mines Manager 

     Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.6 NOISE POLLUTION CONTROL 

There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, 

drilling and blasting and cutting activities. No mining activities are planned during night 

time. 

Table 10.5 Proposed Controls for Noise Environment 

Control Responsibility 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of 

the project area to attenuate the noise and the same will be maintained 
Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn-

out accessories to control noise generation 
Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce 

noise 
Mines Manager 

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones 

in the mines 
Mining Mate 

Provision of effective silencers for mining machinery and transport 

vehicles 
Mines Manager 

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators 

to minimize noise from blasting 
Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring is carried out in the project area 

and in surrounding villages to access the impact due to the mining 

activities and the efficacy of the adopted noise control measures. 

Additional noise control measures will be adopted if required as per the 

observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or 

delay layout, or altering the hole inclination 
Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

 The Rough stone and Topsoil quarry operation creates vibration due to the blasting 

and movement of Heavy Earth moving machineries, fly rocks due to the blasting. 

Table 10.6 Proposed Controls for Ground Vibrations & Fly Rock 

Control Responsibility 

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to 

maintain the PPV value (below 8Hz) well within the prescribed 

standards of DGMS 

Mines Manager 

Drilling and blasting will be carried under the supervision of Mines Manager 
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qualified persons 

Proper stemming of holes should be carried out with statutory 

competent qualified blaster under the supervision of statutory mines 

manager to avoid any anomalies during blasting 

Mines Manager 

Suitable spacing and burden will be maintained to avoid misfire / fly 

rocks 
Manager Mines 

Number of blast holes will be restricted to control ground vibrations Manager Mines 

Blasting will be carried out only during noon time Mining Mate 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

ensure blast holes are adequately stemmed for the depth of the hole 

and stemmed with suitable angular material 
Mines Foreman 

  Source: Proposed by FAEs & EIA Coordinator 

10.8 BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT 

The proponent will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology of the 

area by adopting suitable management measures in the planning and implementation stage. 

During mining, thick plantation will be carried out around the project periphery, on safety 

barrier zone, on top benches of quarried out area etc., 

Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of 

the Mines Manager. 

❖ Greenbelt development all along the safety barrier of the project area. 

❖ It is also proposed to implement the greenbelt development programme and post 

plantation status will be regularly checked for every season. 

❖ The main attributes that retard the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive 

dust can be controlled by water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler 

unit near the newly planted area. 

❖ Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

❖ Based on the area of plantation. 

❖ Period of plantation  

❖ Type of plantation  

❖ Spacing between the plants 

❖ Type of manuring and fertilizers and its periods 

❖ Lopping period, interval of watering 

❖ Survival rate 

❖ Density of plantation 
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❖ The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of 

flora & immigration of small fauna through green belt and water reservoir. The green 

belt and water reservoir developed within the Project at the end of mine life will 

attract the birds and animals towards the project area in the post mining period. 

10.8.1 Green Belt Development Plan 

About 250 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety 

barrier of applied mine lease area with survival rate 80%. The greenbelt development plan has 

been prepared keeping in view the land use changes that will occur due to mining operation in 

the area. 

Table 10.7 Proposed Greenbelt Activities for 5 Year Plan Period 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted  

Survival 

% 

Area to 

be 

covered 

in m2 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to be 

grown 

Plantation under safety zone  

And quarry approach road  

(In Nos.) 

I 50 80% 200 Azadirachta 

indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona grandis 

Nerium indicum, 

etc.,  

40 

II 50 80% 200 40 

III 50 80% 200 40 

IV 50 80% 200 40 

V 50 80% 200 40 

   Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan& proposed by FAE’s & EIA 

Coordinator 

  The objectives of the greenbelt development plan are – 

❖ Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of 

dust in the adjoining areas. 

❖ Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water 

recharging. 

❖ Restore the ecology of the area, restore aesthetic beauty of the locality and meet the 

requirement of fodder, fuel and timber of the local community. 

A well-planned Green Belt with multi rows (Three Tiers) preferably with long canopy 

leaves shall be developed with dense plantations around the boundary and haul roads to 
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prevent air, dust noise propagation to undesired places and efforts will be taken for the 

enhancement of survival rate.  

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

❖ Creating of bio-diversity. 

❖ Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area. 

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth. 

Table 10.8 Recommended Species to Plant in the Greenbelt 

S. 

N

o 

Botanical 

Name of 

the Plant 

Family 

Name 

Commo

n Name 

Catego

ry 

 

Heig

ht 

(m) 

 

Re 

generati

ons 

 

Spaci

ng 

(m) 

 

Evergre

en/ 

Deciduo

us 

Efficie

ncy 

of Dust 

Remov

al (%) 

1 
Azadiracht

a indica 
Meliaceae 

Neem, 

Vembu 
Tree 

15–
20 

Seedling

s 
8x8 

Evergree

n 
25.54 

2 
Techtona 

grandis 
Lamiaceae 

Teak 

 
Tree 40 

Seedling

s 
2x2 

Deciduo

us 
14.94 

3 
Polyalthia 

longifolia 

Annonace

ae 

Nettiling

am 
Tree 10 

Seedling

s 
3x3 

Evergree

n 
29.84 

4 
Nerium 

indicum 

Apocynac

eae 
Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 

Evergree

n 
12.3 

5 
Bougainvil

liea glavra 

Nycaginac

eae 

Kakithap

oo 
Shrub 4 Cuttings 3x3 

Evergree

n 
21.35 

6 
Albizia 

lebbeck 
Fabaceae Vagai Tree 

18–
30 

Seedling 
3x3/5

x5 

Evergree

n 
23.03 

7 
Delonix 

regia 
Fabaceae 

Cemmay

ir-konrai 
Tree 12 Cuttings 

3x3/5

x5 

Deciduo

us 
18.05 

8 

 

Terminalia 

Catappa  

Combretac

eae 
badam Tree 

10-

12 

Seedling

s 
3x3 

Evergree

n 
21.09 

10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT 

Occupational safety and health are very closely related to productivity and good 

employer-employee relationship. The main factors of occupational health impact in quarries 

are fugitive dust and noise. Safety of employees during quarrying operation and maintenance 

of mining equipment will be taken care as per Mines Act 1952 and Rule 29 of Mines Rules 

1955. To avoid any adverse effect on the health of workers due to dust, noise and vibration 

sufficient measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations  

❖ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & 

noise and establishing baseline measures for determining changes in health. 
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❖ Evaluating the effect of noise on workers. 

❖ Enabling corrective actions to be taken when necessary. 

❖ Providing health education. 

The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an 

occupational surveillance program. Under this program, all the employees are subjected to a 

detail medical examination at the time of employment. The medical examination covers the 

following tests under mines act 1952. 

❖ General Physical Examination and Blood Pressure. 

❖ X-ray Chest and ECG. 

❖ Sputum Test, Sperm Count Test.  

❖ Detailed Routine Blood and Urine Examination. 

 The medical histories of all employees will be maintained in a standard format 

annually. Thereafter, the employees will be subject to medical examination annually. The 

below tests keep upgrading the database of medical history of the employees. 

Table 10.9 Medical Examination Schedule 

S .No. Activities 1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 Initial Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check-up      

B Psychological Test      

C Audiometric Test      

D Respiratory Test      

2 Periodical Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check – up      

B Audiometric Test      

C Eye Check – up      

D Respiratory Test      

3 Medical Camp (Mine Workers 

& Nearby Villagers) 

     

4 Training (Mine Workers)      
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Medical Follow ups: Work force will be divided into three targeted groups age wise as 

follows: 

Age Group PME as per Mines Rules 

1955 

Special Examination 

Less than 25 years Once in a Three Years In case of emergencies 

Between 25 to 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Above 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Medical help on top priority immediately after diagnosis/ accident is the essence of 

preventive aspects. 

10.9.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures  

❖ The mine site will have adequate drinking water supply so that workers do not get 

dehydrated. 

❖ Lightweight and loose-fitting clothes having light color will be preferred to wear. 

❖ Noise exposure measurements will be taken to determine the need for noise control 

strategies. 

❖ The personal protective equipment will be provided for mine workers. 

❖ Supervisor will be instructed for reporting any problems with hearing protectors or 

noise control equipment. 

❖ At noisy working activity, exposure time will be minimized. 

❖ Dust generating sources will be identified and proper control measure will be adopted. 

❖ Periodic medical examinations will be provided for all workers. 

❖ Strict observance of the provisions of DGMS Acts, Rules and Regulations in respect 

of safety both by management and the workers. 

❖ The width of road will be maintained more than thrice the width of the vehicle. A 

code of traffic rules will be implemented. 

❖ In respect of contract work, safety code for contractors and workers will be 

implemented. They will be allowed to work under strict supervision of statutory 

person/officials only after they will impart training at vocational training centers. All 

personal protective equipment's will be provided to them. 

❖ A safety committee meeting every month will be organized to discuss the safety of the 

mines and the persons employed. 

❖ Celebration of annual mines safety week and environmental week in order to develop 

safety awareness and harmony amongst employees and co quarry owners. 
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Figure 10.1 Personal Protective Equipment to the Mine Workers 

10.9.3 Health and Safety Training Program 

The Proponents will provide special induction program along with machinery 

manufacturers for the operators and co-operators to run and maintain the machinery 

effectively and efficiently. The training program for the supervisors and office staffs will be 

arranged in the Group Vocational Training Centers in the State and engage Environmental 

Consultants to provide periodical training to all the employees to carry out the mining 

operation in and eco-friendly manner.  

Table 10.10 List of Periodical Trainings Proposed for Employees 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee 

Training 

All new 

employees 

exposed to 

mine hazards 

Once 
One 

week 

Employee rights 

Supervisor 

responsibilities 

Self-rescue 

Respiratory devices 

Transportation controls 

Communication 

systems 

Escape and emergency 

evacuation 
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Ground control 

hazards 

Occupational health 

hazards 

Electrical hazards 

First aid 

Explosives 

Task Training 

Like Drilling, Blasting, 

Stemming, safety, 

Slope stability, 

Dewatering, Haul Road 

maintenance,  

Employees 

assigned to 

new work 

tasks 

Before new 

Assignments 
Variable 

Task-specific health 

&safety procedures 

and SOP for various 

mining activity.  

Supervised practice in 

assigned work tasks.  

Refresher 

Training 

All employees 

who received 

new-hire 

training 

Yearly 
One 

week  

Required health and 

safety standards 

Transportation controls 

Communication 

systems 

Escape ways, 

emergency evacuations 

Fire warning 

Ground control 

hazards 

First aid 

Electrical hazards 

Accident prevention 

Explosives 

Respirator devices 

Hazard 

Training 

All employees 

exposed to 

mine 

hazards 

Once Variable 

Hazard recognition 

and avoidance 

Emergency evacuation 

procedures 

Health standards 

Safety rules 

Respiratory devices 

Source: Proposed by FAEs & EIA Coordinator as per DGMS Norms 

10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management  

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of 

Environmental Management Plan. The Table 10.11 gives overall investment on the 

environmental safeguards and recurring expenditure for successful monitoring and 

implementation of control measures. 
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Table 10.11 EMP Budget for Proposed Project 

S. 

No. 
Description Item 

Capital 

Cost (in 

Lakhs) 

Recurring 

Cost Per 

Annum 

(In Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets 

Ear Plugs, Gloves, Goggles 

Reflector jacket, Safety Belt, and 

Medical Checkups. 

0.80 0.20 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, 

Soil Parameters. 
3.25 0.65 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, 

check dam/gully plugs, etc., 
1.75 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.20 

5 Water Sprinkling Arrangements & Haul Road 

Maintenance 
1.0 0.20 

6 Green belt development & plantation 1.00 0.20 

7 Environmental Awareness Program 0.25 0.10 

8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 
2.00 0.40 

Total 11.05 2.25 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.11.05 

lakhs as capital cost and recurring cost as Rs.2.25 lakhs as recurring cost is proposed 

considering present market price considering present market scenario for the proposed 

project. 

10.10 CONCLUSION  

Various aspects of mining activities were considered and related impacts were 

evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns 

Environmental Management Plan was prepared and fund has been allocated for the same. The 

EMP is dynamic, flexible and subjected to periodic review. For project where the major 

environmental impacts are associated, EMP will be under regular review. Senior 

Management responsible for the project will conduct a review of EMP and its 

implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper 

steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will 

bring the positive impact in the study area. 
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  CHAPTER XI 

SUMMARY AND CONCLUSION 

11.0 INTRODUCTION 

This EIA report is prepared by considering Cumulative load of all proposed & 

existing quarries of Kachchirayanpatti Village Rough Stone and gravel quarry Cluster 

Quarries consisting of One Proposed and Three Existing Quarries with total extent of Cluster 

of 6.42.3 ha in kachchirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai District and Tamil Nadu 

State, cluster area calculated as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) dated 1st July 

2016.This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained –ToR Letter No. 

SEIAA-TN/F.No.8666/SEAC/ToR-1042/2022 dated 31/01/2022 and the Baseline 

Monitoring study has been carried out during the period of January – March 2022 

11.1 PROJECT DESCRIPTION 

Table 11.1 Salient Features- Proposed quarry 

Name of the Quarry Thiru.D. Rajesh - Roughstone and Gravel Quarry 

Toposheet No 58-J/08 

Latitude between 10°8'31.73"N to 10°8'31.40"N 

Longitude between 78°20 '26.10"E to 78°20'25.90"E 

Highest Elevation 171m AMSL 

Proposed Depth of Mining 
35 m below ground level (33.5m Roughstone+1.5m 

Gravel)  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Top Soil in m3 

420561Cbm. 567Cbm 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Top Soil in m3 

131201 Cbm 567Cbm 

Existing Pit Dimension Pit-I-1.17.88 Ha X D 4m  

Ultimate Pit Dimension  126m (L) x 76m (W) x 35m (D) 

Water Level in the surrounding 

area 
50-55 m bgl 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining involving drilling and 

blasting 

Topography 

The proposed lease area is a Patta land and which is 

slightly elevated terrain about 1.3m and altitude of 171m 

maximum and 169m minimum above the MSL. The area 

is sloping towards NW Side covered with gravel and falls 

in Toposheet no 58J/08.  
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Machinery proposed 

Jack Hammer 3  

Compressor 1 

Hydraulic Excavator 1 

Tippers 1  

Blasting Method 

Controlled blasting method by shot hole drilling and small 

dia. of 25mm slurry explosives are proposed to be used for 

shattering and heaping effect for removal and winning of 

Rough Stone. No deep hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower 

Deployment 
23 Nos 

Project Cost Rs. 25,95,000/- 

CER Cost @ 2% of Project 

Cost 
Rs. 51,900/- 

Nearby Water Bodies 

 

Veerasudamanipatti Tank  0.42km SE 

Odai  0.54km SW 

Nallakulam 0.65km NW 

Kadumittanpatti Dam 8.2km NW 

Greenbelt Development Plan 
Proposed to plant 50 trees in 250 Sq.m area in the 7.5 m 

safety zone 

Proposed Water Requirement 1.050 KLD 

Nearest Habitation  Sundarrayapuram rayarpatti- 330m - SE 

Source: Approved Mining Plan and Survey of India Toposheet 

Table 11.2 Land Use Pattern of the Proposed Project 

Description Present Area (ha) Area At the End of Life of Quarry (ha) 

Area under quarry 1.17.9 0.85.3 

Infrastructure Nil 0.01.00 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Un – utilized area 0.16.6 0.37.6 

Plantation & 

Dump Area 
Nil 0.09.6 

 Total 1.35.5 1.35.5 

   Source: Approved Mining plan 

Table 11.3 Resources and Reserves of Proposed Project 

Particulars 

Details 

Rough Stone 

(5Year Plan 

period) 

Gravel 

(1 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 4,20,561 567 

Mineable Reserves in m3 1,31,201 567 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 
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Production per day in m3 87 2.0 

No of Lorry loads (6m3 per load) 15 1 

Total Depth of Mining 35m BGL  

  Source: Approved mining plan 

Table 11.4 Ultimate Pit Dimension 

Pit Length (Max) (m)  Width (Max) (m) Depth (Max) 

I 126 76 35m bgl 

Table 11.5 Water Requirement of the Proposed Project 

Purpose Quantity Source 

Drinking Water & 

Domestic  

0.350 KLD It is proposed to make an own bore well for 

providing uninterrupted supply of RO drinking 

water, dust suppression and green belt 

development. 

Green Belt development 0.200 KLD 

Dust Suppression  0.500 KLD 

Total 1.050 KLD 

Source: Prefeasibility report  

11.2 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

The baseline monitoring study was carried out during January to March 2022 to 

assess the existing environmental scenario in the area. For the purpose of EIA studies, project 

area was considered as the core zone and area outside the project area up to 10km radius from 

the periphery of the project site was considered as buffer zone. 

Baseline Environmental data has been collected with reference to proposed mine for:  

a) Land 

b) Water 

c) Air 

d) Noise 

e) Biological 

f) Socio-economic status 

11.2.1 Land Environment 

The existing land use pattern of the study area based on the latest satellite imagery is given 

below: 

Table 11.6 Land Use / Land Cover Statistics for 10 Km Radius 

S. No. CLASSIFICATION AREA (hectare) AREA (%) 

1 Crop land   14582 48.3 

2 Land with or without Scrub  2825 9.4 

3 Mining/Industrial waste lands  29 0.1 

4 Gullied and/or Ravinous Land 47 0.2 
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5 Fallow land 5706 18.9 

6 Dense forest 1445 4.8 

7 Water Bodies 60 0.2 

8 Land affected by salinity/ alkalinity coastal 135 0.4 

9 Plantations  4581 15.2 

10 Barren rocky/ stony waste/ sheet rock ara 690 2.3 

11 Settlement  82 0.3 

Total Area 30182 100.00 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

The majority of the land in the study area is Cropland land covering 62% of the total 

land area, followed by Scrub lands (13%), Water Bodies (10%), Build up land (6%), Sandy 

Area (3%), Agricultural Land (3%) and mining area (1%). 

 The total mining area within the study area is 465 ha. The cluster area of 11.99.5ha 

contributes about 0.037% of the total mining area within the study area. This small 

percentage of mining activities shall not have any significant impact on the environment. 

The proposed project site falls in the seismic Zone II, low damage risk zone as per 

BMTPC, Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls 

in the hard rock terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

11.3 SOIL CHARACTERISTICS 

11.3.1 Physical Characteristics 

The physical properties of the soil samples were examined for texture, bulk density, 

porosity and water holding capacity. The soil texture found in the study area is clay loam. 

The bulk density of soils in the study area varies between 0.95 and 1.18 g/cc. The water 

holding capacity varies from 45.3 to 49.2 and porosity from 26.4 to 32.5%. 

11.3.2 Chemical Characteristics 

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH ranging from 7.12 

to 8.24 

❖ The available nitrogen ranges between 146 and 172 kg/ha 

❖ The available phosphorus ranges between 0.71 and 1.12 kg/ha 

❖ The available potassium ranges between 24.7 and 43.7 mg/kg 

11.4 WATER ENVIRONMENT 

11.4.1 Surface Water 

The pH varies from 6.5 to 6.6, while turbidity is found within the acceptable limits. 

TDS including carbonates, bicarbonates, chlorides, phosphates, nitrates, calcium, 

magnesium, and sodium in the surface water varies from 255 to 315 mg/l. Chloride varies 
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from 156.8 to 265.3 mg/l; nitrate varies from 11.2 to 15mg/l, whereas sulphate from 56 to 

68mg/l. 

   11.4.2 Ground Water 

The pH of the water samples falls within the acceptable limit of 6.5 to 8.5, ranging 

from 7.2 to 7.7. Sulphates and chlorides of water samples from all the sources are within the 

acceptable limits as per the water quality standard. Turbidity in the water samples meets the 

requirement. TDS are found in the range of 608- 1152 mg/l in all samples. The total hardness 

varies between 136 and 661 mg/l for all samples. When speaking about microbiological 

parameters, the water samples from all the locations meet the requirement. When compared 

to IS 10500:2012 all the parameters thus analysed fall within the prescribed limits.  

11.5 AIR ENVIRONMENT 

11.5.1 Site Specific Meteorology  

Site specific meteorology during the study period was recorded by an automated 

weather station. 

Table 11.7 Meteorological Data Recorded at Site 

S. No. Parameters 
January 

2022 

February 

2022 
March 2022 

1 Temperature (0C) 

Max 31 33 35 

Min 19 22 24 

Avg. 27 28.5 32 

2 Relative Humidity (%) Avg. 76 62 59 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 6.63  6.02 5.59 

Min 1.12 0.94 0.78 

Avg. 3.19 2.87 2.48 

4 Cloud Cover (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratories in association with GTMS 

11.5.2 Ambient Air Quality Results  

The results of ambient air quality monitoring for the period (January to March 2022) 

are presented in the report. Data has been complied for three months. 

As per the monitoring data, PM10 ranges from 37.1 µg/m3 to 43.9µg/m3; PM2.5 from 

18.2 µg/m3 to 23.6µg/m3; SO2 from 4.2µg/m3 to 8.6µg/m3; NO2 from 18.2µg/m3 to 

24.1µg/m3. The concentration levels of the pollutants fall within the acceptable limits of 

NAAQS prescribed by CPCB. 
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11.6 NOISE ENVIRONMENT 

Ambient noise levels were measured at 6 locations around the proposed project area. 

Noise levels recorded in core zone during day time was 44.2 dB (A) Leq and during night 

time was 37.5dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time varied from 

42.3 to 45.3dB (A) Leq and during night time from 38.1 to 39.3 dB (A) Leq.  Thus, the noise 

level for industrial and residential area meets the requirements of CPCB. 

11.7 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category 

as per IUCN. There is no endangered red list species found in the study area. Hence this 

small mining operation over short period of time will not have any significant impact on the 

surrounding flora and fauna. 

11.8    SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at 

Kachirayanpatti Village on Socio-economic aspect of the study area. The various attributes 

that have been taken into account are population composition, employment generation, 

occupational shift, household income and consumption pattern. Implementation of the 

Proposed Mine Project will generate both direct and indirect employment. Besides, Mining 

operation will be legally valid and it will bring income to the state exchequer. At present 

seasonal agriculture is the main occupation of the people as more than half of the population 

depends on it. With the implementation of the proposed mining project the occupational 

pattern of the people in the area will change making more people engaged in mining-based 

activities rather in seasonal agriculture. 

11.9 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION 

MEASURES FOR PROPOSED PROJECT  

The summary of anticipated adverse environmental impacts due to the proposed 

project and mitigation measures are given below:  

Table 11.8 Anticipated Impacts & Mitigation Measures 

Impact Mitigation Measure 

Land Environment 

❖ Destruction of natural landscapes 

❖ Changes in soil characteristics 

❖ Soil erosion and slope instability 

❖ Mining will be carried out as per approved mine 

plan in scientific and systematic way 

❖ Safety Zone or Buffer area will be maintained 

and will not be mined and instead plantation 
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will be carried out in the safety zone 

❖ Barbed wire fencing will be provided all along 

the proposed mine boundary 

❖ At conceptual stage, the land use pattern of the 

quarry will be changed into Greenbelt area and 

temporary reservoir 

❖ Construction of garland 

❖ Construction of garland drains all around the 

quarry pit and construction of settling traps at 

strategic location in lower elevations to prevent 

soil erosion due to surface runoff during rainfall 

and also to collect the storm water for various 

uses within the proposed area 

Water Environment 

❖ Decrease in aquifer recharge and 

increase in surface runoff; 

❖ Disturbance to land drainage, 

overload and erosion of 

watercourses; 

❖ Changes to the surface over 

which water flows; 

❖ Changes to surface and 

groundwater resources quantity 

and quality due to stream 

blockage and contamination by 

particulate matter or waste; 

❖ Contamination of aquifers due to 

removal of the natural filter 

medium. 

❖ Construction of garland drains all around the 

quarry pit and construction of settling traps at 

strategic location in lower elevations to prevent 

soil erosion due to surface runoff during rainfall 

and also to collect the storm water for various 

uses within the proposed area 

❖ De-silting will be carried out before and 

immediately after the monsoon season and the 

settling tank and drains will be cleaned weekly, 

especially during monsoons 

❖ Domestic sewage from site office & 

urinals/latrines provided in project area will be 

discharged through septic tank followed by soak 

pit system. 

❖ Tippers & HEMM will be washed in a 

designated area and the washed water will be 

routed through drains to a settling tank, which 

has an oil & grease trap, only clear water will 

be reused for greenbelt development. 

Air Environment 

❖ Generation of Fugitive Dust 

❖ Dust will be generated mainly 

during excavation, loading 

&unloading activities. 

❖ Gaseous pollutants will by 

generated mostly by the traffic. 

❖ Reduction in visibility due to 

dust plumes. 

❖ Coating of surfaces leading to 

❖ Haul roads will be well maintained by 

sprinkling water twice a day 

❖ The access road will be cleaned and brushed to 

ensure that mud and dust deposits do not 

accumulate. 

❖ To ensure that dust and debris is minimized on 

the access road, all the tipper drivers will be 

instructed to use water spray system on all the 

tyres and spray water on the loaded material 
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annoyance and loss of amenity. 

❖ Physical and/or chemical 

contamination and corrosion. 

❖ Increase in the concentration of 

suspended particles in runoff 

water. 

❖ Coating of vegetation leading to 

reduced photosynthesis, 

❖ Inhibited growth, destroying of 

foliage, degradation of crops; 

❖ Increase in health hazards due to 

inhalation of dust. 

that is provided at the compound area before 

leaving the site 

❖ Speed restrictions will be imposed to avoid 

spillage of loaded materials upon the road and 

to reduce wear and tear of the road. 

❖ Weekly inspections of the condition of the 

access road by competent person employed, and 

immediate action will be taken to address any 

potholes or damage to the road surface. 

❖ Dust wetting agents can be mixed with the 

water applied to haul roads during hot, dry 

weather conditions to increase the duration that 

the road surface remains damp. 

❖ Personal Protective Equipment’s will be 

provided to all workers 

❖ All drilling rods used will have dust suppression 

systems fitted which injects water into the hole. 

❖ Wet gunny bags will be used as a cover while 

drilling. 

❖ The blast zone will be kept damp by the 

application of water from the rain gun fitted to 

the water tanker prior to each blast to control 

any fugitive dust emissions that could arise 

from the surface during detonation. 

❖ A daily visual inspection shall be conducted by 

the site manager who will keep a daily log of all 

process operations and site activities and note 

any malfunctions which could lead to abnormal 

emissions from the quarry operations. 

❖ A site speed limit of 20 km/h will be set to 

minimize the potential for dust generation 

❖ Weekly maintenance program me to identify 

machinery due for maintenance, based on the 

number of hours it has been in operation. 

❖ Air filters are renewed after every 1000 hours of 

use, unless otherwise indicated by an on-board 

computer system. 

❖ All site machineries & tippers will be serviced 

and maintained 6 months once and drivers will 

report any defects immediately to the site 

manager to enable repairs to be carried out 

promptly. 

Noise & Vibration 
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❖ Annoyance and deterioration of 

the quality of life; 

❖ Propelling of rocks fragments by 

blasting. 

❖ Shaking of buildings and people 

due to blasting; 

❖ Usage of sharp drill bits while drilling which 

will help in reducing noise; 

❖ Secondary blasting will be totally avoided and 

hydraulic rock breaker will be used for breaking 

boulders; 

❖ Controlled blasting with proper spacing, 

burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained; 

❖ The blasting will be carried out during 

favorable atmospheric condition and less human 

activity timings by using nonelectrical initiation 

system; 

❖ Proper maintenance, oiling and greasing of 

machines will be done every week to reduce 

generation of noise; 

❖ Provision of sound insulated chambers for the 

workers working on machines (HEMM) 

producing higher levels of noise; 

❖ Silencers / mufflers will be installed in all 

machineries;  

❖ Green Belt/Plantation will be developed around 

the project area and along the haul roads. The 

plantation minimizes propagation of noise; 

❖ Personal Protective Equipment (PPE) like ear 

muffs/ear plugs will be provided to the 

operators of HEMM and persons working near 

HEMM and their use will be ensured though 

training and awareness.  

Biological Environment 

❖ Direct impacts include land 

clearance and excavation causing 

destruction of flora and fauna 

and loss of habitats; 

❖ Indirect impacts include habitat 

degradation due to noise, dust, 

and human activity. 

❖ Only some common herbs, shrubs and grass 

will be cleared. So there will be no impact on 

the biodiversity. 

❖ Green belt development with suitable species 

will enhance the biodiversity of the project area. 

❖ The core zone or buffer zone does not 

encompass any threatened flora or fauna 

species. 

Socio-Economic Environment 

❖ Health and safety of workers and 

the general public; 

❖ Increase in traffic volumes and 

sizes of road vehicles; 

❖ Economic issues, including the 

❖ The mining activity puts negligible change in 

the socio-economic profile. 

❖ Around 17 local workers will get employment 

opportunities along with periodical training to 

generate local skills. 
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increase in employment 

opportunities;  

❖ New patterns of indirect employment/ income 

will generate. 

❖ Regular health check-up camp. 

❖ Assistance to schools and scholarship to 

children will be provided. 

Occupational Health & Safety 

❖ Exposure to Dust 

❖ Noise and Vibration Exposure 

❖ Physical Hazards 

❖ Respiratory hazards due to Dust 

exposure 

❖ Provision of rest shelters for mine workers with 

amenities like drinking water etc. 

❖ All safety measures like use of safety 

appliances, such as dust masks, helmets, shoes, 

safety awareness programs, awards, posters, 

slogans related to safety etc. 

❖ Training of employees for use of safety 

appliances and first aid in vocational training 

center. 

❖ Weekly maintenance and testing of all 

equipment as per manufacturers’ guidelines. 
❖ Pre placement and Yearly Medical Examination 

of all workers by a medical Officer  

❖ First Aid facility will be provided at the mine 

site. 

❖ Close surveillance of the factors in working 

environment and work practices which may 

affect environment and worker’s health by the 

mines manager employed.  

❖ Working of mine as per approved mining plan 

and environmental plans 

11.10 ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

There are no alternatives suggested as the proposed mining area has the following advantages 

The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

❖ There is no habitation within the applied lease area; hence no R & R issues exist. 

❖ There is no river, stream, nallas and water bodies in the or passing through the applied 

mine lease area. 

❖ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

❖ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, 

communication and infrastructural facilities are accessible. 

❖ Mine connectivity through road and rail is good. 

❖ The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no 

impact on ground water environment. 
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11.11 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental 

components as per conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA 

& Consent to Operate issued by TNPCB. 

Table 11.9 Post Project Monitoring Program for Proposed Project  

S.NO.   ACTIVITY SCHEDULE 

Air Pollution Monitoring 

1 

Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order within the 

Applied Area 

Once in every Six Months 

2 

Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order outside the 

Applied Area 

Once in every Six Months 

Water Quality Monitoring 

3 

Monitoring water quality of rain water collected in 

mine pit area. Rain water will be used for plantation 

purpose. 

Once in every Six Months 

4 

Monitoring of samples of tube well and open well or 

Surface Water bodies in nearby location. Parameters as 

per IS: 10500:1991 

Once in every Six Months 

5 Monitoring of water spray units 

Log-sheet of water spray 

will be maintained on 

daily basis 

Noise Quality Monitoring 

6 
Noise in the ambient atmosphere within and outside the 

applied area 
Once in every Six Months 

Greenbelt Maintenance 

7 
Monitor schedule for Greenbelt development as per 

approved mining plan 
Once in every Six Months 

Soil Quality Monitoring 

8 Grab Samples within and around the applied area Once in every Six Months 

11.12 ADDITIONAL STUDIES 

11.12.1Public Consultation for Proposed Project 

Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board 

(TNPCB) to conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner 

ensuring widest possible public participation at the project site or in its close proximity in the 

district is submitted along with this Draft EIA / EMP Report and the outcome of public 

hearing proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 

11.12.2 Risk Analysis & Disaster Management Plan for Proposed Project  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk 

assessment guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, 
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vide Circular No.13 of 2002, dated 31stDecember, and 2002. The DGMS risk assessment 

process is intended to identify existing and probable hazards in the work environment and all 

operations and assess the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need 

immediate attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and 

their control measures, set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. 

In the unlikely event that a consequence has occurred, disaster management kicks in. 

This includes instituting procedures pertaining to a number of issues such as communication, 

rescue, and rehabilitation. These are addressed in the disaster management plan. Both, the RA 

and DMP, are living documents and need to be updated whenever there are changes in 

operations, equipment, or procedures Assessment is all about preventing accidents and taking 

necessary steps to prevent it from happening. 

The Disaster Management Plan (DMP) is a guide, giving general considerations, 

directions, and procedures for handling emergencies likely to arise from planned operations. 

The DMP has been prepared on the basis of the Risk Assessment and related findings 

covered in the report. 

11.13 PROJECT BENEFITS FOR PROPOSED PROJECT  

Various benefits are envisaged due to the proposed mine and a comprehensive 

description of various advantages and benefits anticipated from the proposed project to the 

locality, neighborhood, region and nation as a whole are:  

❖ Improved road communication 

❖ Rain water harvesting structures to augment the water availability for irrigation and 

plantation and ground water recharge 

❖ Creation of community assets (infrastructure) like school buildings, village roads/ 

linked roads, dispensary & health Centre, community Centre, market place etc., 

❖ Strengthening of existing community facilities through the Community Development 

Program 

❖ Skill development & capacity building like vocational training 

❖ Awareness program and community activities, like health camps, medical aids, sports 

& cultural activities, plantation etc. 

 In order to implement the environmental protection measures, budget is proposed 

considering present market price considering present market scenario in the below table for 

this proposed project.  
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Table 11.10 EMP Budget Proposed Project 

S. 

No. 
Description Item 

Capital 

Cost (in 

Lakhs) 

Recurring 

Cost Per 

Annum 

(in Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets 

Ear Plugs, Gloves, Goggles 

Reflector jacket, Safety Belt, and 

Medical Checkups. 

0.80 0.20 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, 

Soil Parameters. 
3.25 0.65 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, 

check dam/gully plugs, etc., 
1.75 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.20 

5 Water Sprinkling Arrangements & Haul Road 

Maintenance 
1.0 0.20 

6 Green belt development & plantation 1.00 0.20 

7 Environmental Awareness Program 0.25 0.10 

8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 
2.00 0.40 

Total 11.05 2.25 

11.14 CONCLUSION 

EIA study was performed as per the approved ToR and Standard ToR. Various 

environmental attributes were studied relating with aspects of mining activities. The related 

impacts were identified and evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the 

environmental concerns Environmental Management Plan was prepared and accordingly fund 

was allocated. The EMP has been dynamic, flexible and subject to periodic review. CER 

activities were identified and for its time bound implementation, fund has been allocated. 

The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the 

social upliftment of the local community. The green belt development program will help in 

increasing the green cover in the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the 

environment or adjacent ecosystem adversely. 

The mine management will be responsible for the project review of EMP and its 

implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper 

steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will 

bring the positive impact in the study area. 
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CHAPTER XII 

DISCLOSURES OF CONSULTANT 

The Project Proponent – Thiru. D.RAJESH have engaged Geo Technical Mining Solutions, an 

Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for Education & 

Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan Complex, 

Oddapatti, Dharmapuri – 636705, 

Tamil Nadu, India. 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com 

Phone: 04342 232777. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below: 

 

S.No. Name of the expert In house/ Empanelled 

FAE 

Sector 
Functional 

Area 

Cate

gory 

 Approved Functional Area Experts 

1. Shri G. Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 

B 

 

2. Dr.S. Karuppannan 
In-house 

FAE 

 

1(a)(i) 
LU, HG, GEO B 

3. Dr.M. VijayPrabhu 
In-house  

FAE 

1(a)(i) 
HG, LU, GEO 

B 

 

4. Dr.J. Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 

5. Dr.G. Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 

6. Dr.R. ArunBalaji 
In-house 

FAE 

 

1(a)(i) 
AP, AQ, NV B 

7. Mr.J.N. Manikandan Empanelled 
 

1(a)(i) 
RH, SHW, AP B 

8. Dr.S. Malar 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9. Mr.G. UmaMaheswaran 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
HG, LU, GEO B 

10. Mr. S. GopalaKrishnan 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
HG, GEO B 

Approved Functional Area Associates 

11. Mr.G. Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 

12. Mr.C. Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

13. Mr.N. GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

14. Mr.S. Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15. Mr.P. Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

Supportive Team Members 

16. Dr.A. Kalaiyarasi Team Member - HG - 

17. Mr.M. Saravanan Team Member - LU, HG,GEO - 

18. Mr.P. Venkatesh Team Member - SHW, AP, RH - 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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19. Mr. SriKrishna Team Member - LU, HG - 

20. Mr.G.Moorthy Team Member - LU, HG,GEO - 

21. Mr.R.Elavarasan Team Member - EB - 

22. Dr.E.Manikandan Team Member - LU, HG,GEO - 

23. Ms.R.Suganya Team Member - SE - 

Abbreviations 

EC EIA Coordinator NV Noise and Vibration 

FAE Functional Area Expert SE Socio Economics 

FAA Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water conservation 

TM Team Member SC Soil conservation 

GEO Geology RH Risk assessment and hazard management 

WP Water pollution monitoring, 

prevention and control 

SHW Solid and hazardous wastes 

AP Air pollution monitoring, 

prevention and control 

MSW Municipal Solid Wastes 

LU Land Use ISW Industrial Solid Wastes 

AQ Meteorology, air quality modeling, 

and prediction 

HW Hazardous Wastes 

EB Ecology and bio-diversity GIS Geographical Information System 

 

DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA & EMP 

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

EIA/EMP Report. 

Name   : Shri. G. VAGEESAN 

Designation : EIA Coordinator 

Date & Signature :         

 

Period of Involvement : January 2021 to till date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for Kachirayanpatti Village Rough Stone

 and Gravel Quarry project over a Cluster Extent of 6.42.3 hectares in Kachirayanpatti Village, Melur 

Taluk, Madurai District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the above EIA study are

 true and correct to the best of our knowledge. 
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FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 
Sl. 

No

. 

Functiona

l Area 
Involvement Name of the Expert/s Signature 

1 AP 

o Identification of different sources of air 

pollution due to the proposed mine 

activity 

o Prediction of air pollution and propose 

mitigation measures / control measures 

Mr.J.N. Manikandan 

 

2 WP 

o Suggesting water treatment systems, 

drainage facilities 

o Evaluating probable impacts of 

effluent/waste water discharges into the 

receiving environment/water bodies and 

suggesting control measures. 

 

 

Dr.S. Malar 
 

3 HG 

o Interpretation of ground water table and 

predict impact and propose mitigation 

measures. 

o Analysis and description of aquifer 

Characteristics 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Mr.G. UmaMaheswaran 

 

Dr.S. Karuppannan 
 

4 GEO 

o Field Survey for assessing the regional 

and local geology of the area. 

o Preparation of mineral and geological 

maps. 

o Geology and Geo morphological 

analysis/description and 

Stratigraphy/Lithology. 

Mr.G. Gopala Krishnan 

 

Mr.G. UmaMaheswaran 

 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Dr.S. Karuppannan 
 

5 SE 

o Revision in secondary data as per 

Census of India, 2011. 

o Impact Assessment & Preventive 

Management Plan 

o Corporate Environment Responsibility. 

Dr.G. Prabhakaran 

 

6 EB 

o Collection of Baseline data of Flora and 

Fauna. 

o Identification of species labelled as 

Rare, Endangered and threatened as per 

IUCN list. 

o Impact of the project on flora and fauna. 

o Suggesting species for greenbelt 

development. 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

7 RH 

o Identification of hazards and hazardous 

substances 

o Risks and consequences analysis 

o Vulnerability assessment 

o Preparation of Emergency Preparedness 

Plan 

o Management plan for safety. 

Mr.J.N. Manikandan 

 
 

8 LU 

o Construction of Land use Map 

o Impact of project on surrounding land 

use 

o Suggesting post closure sustainable land 

use and mitigative measures. 

Dr.S. Karuppannan 
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9 NV 

o Identify impacts due to noise and 

vibrations 

o Suggesting appropriate mitigation 

measures for EMP. 

Dr.R. Arun Balaji 
 

10 AQ 

o Identifying different source of emissions 

and propose predictions of incremental 

GLC using AERMOD. 

o Recommending mitigations measures for 

EMP 

Dr.R. ArunBalaji 
 

11 SC 

o Assessing the impact on soil 

environment and proposed mitigation 

measures for soil conservation 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

12 SHW 

o Identify source of generation of non-

hazardous solid waste and hazardous 

waste. 

o Suggesting measures for minimization 

of generation of waste and how it can be 

reused or recycled. 

Mr.J.N. Manikandan 

 

 

LIST OF FUNCTIONAL AREAS ASSOCIATE ENGAGED IN THIS PROJECT 

 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr.G. Prithiviraj 
AQ, AP, 

LU, HG 

o Site visit with FAE 

o Provide inputs & Assisting FAE 

with sources of Air Pollution, 

its impact and suggest control 

measures 

o Analyse & provide inputs and 

assist FAE with meteorological 

data, emission estimation, 

AERMOD modelling and 

suggesting control measures 

 

2 Mr.N.GokulPraveen HG 

o Site visit with FAE 

o Assisting FAE on sources of 

water pollution, its impacts and 

suggest control measures 

o Assisting FAE in preparation of 

land use maps 

 

3 Mr.C. Kumaresan NV 

o Assist in Resources & Reserve 

Calculation and preparation of 

Production Plan & Conceptual 

Plan 
 

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 

o Site visit with FAE 

o Provide inputs on Geological 

Aspects 

o Assist in Resources & Reserve 

calculation and preparation of 

production Plan & Conceptual 

Plan 

 

5 Mr.P. Vellaiyan HG; GEO 

o Site visit with FAE 

o Assist FAE with collection of 

data  

o Provide inputs by analysing 

primary and secondary data 
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT 

ORGANIZATION 

I, Dr. S. KARUPPANNAN, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, hereby, confirm 

that the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster EIA/EMP for 

Kachirayanpatti village Rough Stone & Gravel project over a cluster extent of 6.42.3 hectares in 

Kachirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai District of Tamil Nadu. It is also certified that information 

furnished in the EIA report is true and correct to the best of our knowledge. 

Signature& Date                   :      

Name      :   Dr. S. Karuppannan 

Designation      :   Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization                :   Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date  :   NABET/EIA/2023/IA0067 &March 30, 2021 

Validity                   :   Valid till 29.12.2023 

 

Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 
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STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No.044-24359973

To

TERMS OF REFERENCE OOR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8666/SEAC/ToR- 1 04212022 Dated: 3 1.01.2022

Thiru.D.Rajesh

S/o.Deivendran

Veerasudamani Patti, Vanjinagaram Post

Melur Taluk,

Madurai-625218

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with Public Hearing (ToR) for the

Proposed Rough Stone & Gravel quarry lease over an extent of 1.35.5 Ha in

S.F.No. 22lI &. 2212 at Kachhirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai District,

Tamil Nadu by Thiru.D.Rajesh - under project category - "B1" and Schedule

S.No.l(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA report -
Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA/TN/MIN/ 6586912021, dated: 21.07 .2021

2" Your application submitted for Terms of Reference dated: 27.07.2021

3. Minutes of the 237n meeting of SEAC held on 08.10.2021

4. Minutes of the 48l't Authority meeting held on24.01.2022 &25.01.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level lmpact Assessment Authority for

Terms of Reference.

The proponent, Thiru.D.Rajesh has submitted application for ToR with public Hearing on

21.07.2021, in Form-I, Pre- Feasibility report for the Proposed Rough Stone & Gravel quarry lease

over an extent of 1.35.5 Ha in S.F.No. 22ll &2212 at Kachhirayanpatti Village, Melur Taluk,

Madurai District, Tamil Nadu

R SECRETARY

TMT.P.RAJESWARI, I.F. S.,

MEMBER SECRETARY

f
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Lr No. sEIAA-TN/T.No.8666/SEAC/ToR - 10 42 12022 Dated : 31.01.2022 SEIAA-TN

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed for appraisal in the 237th meeting of SEAC held on 08.10.2021.

Based on the presentation and documents furnished by the project proponent, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (ToR) with Public Hearing,

subject to the following ToR 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.

I . If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease area

after 15.01 .2076, 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 ADIDD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Detail of approved depth of mining.

d) Actual depth of the mining achieved earlier.

e) Name of the person already mined in that leases area.

0 If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

g) whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

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

3. The proponent shall furnish complaince statements for earlier obtained EC.

4. The proponent shall obtain ground water permission from competent authority.

5. 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.

6. 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 wels due to mining activity.

7. The proponent shall furnish the baseline data for the environmental and

with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil

including traffic/vehicular movement study (,

ecological parameters

quality & flora/fauna

J*<[.) +?ffi$,ilI
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8. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining from all the mines

on the environment in terms of air pollution, water pollution, & health impacts, accordingly

the Environment Management plan should be prepared.

9. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the mining

activity.

10. 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.

1 1. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report.

12. All the queries raised during public hearing by the local habitants need to be addressed and the

protective measures or management plan may be revised accordingly and to be submitted to

SEIAA/SEAC with regard to the Office Memorandum of MoEF& CC accordingly.

13. 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.20012016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.118212016) and O.A.No.l02l20l7 and

O.A.No.40412016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.92012016, M.A.No.l12212016,

M.A.No.l2l2\l7 & M.A. No. 843i2017) and O.A.No.4O512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 981 I 20 I 6, M.A.No. 98 212016 & M.A.No .3 84 12017).

14. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions and to

attenuate the noise generated, in addition to the improvement in the aesthetics. A wide range

of indigenous plants species should be planted in and around the premise in consultation with

the DFO, District / State Agriculture University. The plants species should have thick canopy

cover, perennial green nature, native origin and large leaf areas. Medium size trees and small

trees altemating with shrubs shall be planted. Miyawaki method of planting i.e. planting

different types of trees at very close intervals may be tried which will give a good green

cover. Greenbelt needs to be developed in the periphery of the mines area so that at the

closure time the trees would have grown well.

15. The project proponent shall fumish the details of the existing/proposed Green belt area

earmarked with GPS coordinates and list of trees that are proposed to be planted surrounding

the mining area atleast to a width of 3m along with a copy of photos/documents, and the same

shall be included in the EIA Report.

*o,
SECRETARY
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16. It was also noted that water level and unconfined aquifer was around 20m and hence to assess

site condition and to assess the land use pattern, the committee decided to make a site visit by

a sub- committee of SEAC.

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 481't Authority meeting held on24.01.2022 &.25.01.2022.

After detailed discussions. the Authority accepted the recommendation of SEAC and decided to

grant Terms of Reference (ToR) 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

following conditions:

1. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-14.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.

2. 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.

3. 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.

4. Action should be specifically suggested for sustainable management of the area and

restoration ofecosystem for flow ofgoods and services.

A. STANDARD TERMS OF'REFERENCE

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 H be compatible

,.)^o+
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with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imageryl

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 of the 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 concerned 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 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.

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.

s)

6)

7)

8)

e)

10)

)^t6'r
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Impact, if any, of change of land use should be given.

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.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any

contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the project

including deposition of Net Present Value (MV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be fumished.

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.

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

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.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within l0 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 Standing

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

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, 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-I fauna found in the study area, the necessary plan along

1s)

16)

t7)

l8)
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with budgetary provisions 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.

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 prescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and furnished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area,location of the mine lease with respect to 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).

2l) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be furnished.

While preparing the R&R Plan, the relevant StateA.,lational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society

in the study atrea, aneed 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 village(s) located in the mine lease area will be

shifted or nol The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter 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

m*Q*"
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silica, should be given.

23) Air quality modeling 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

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 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.

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, if any, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.

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, if any, and the impact of the 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.

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.

Page 8 of14
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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 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.

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.

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

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 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.

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, if any, occupational health impacts besides other impacts specihc to the proposed

Project.

2^6'1
R SECRETARY

Page 9 of 14

SEIAA-TN

207



Lr No. SEIAA-TN/F.No. 8666/5 EAC/ToR- l0 42 12022 Dated : 31.01.2022 SEIAA-TN

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 of Law 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 followed:-

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

b) All documents to be properly referenced with index 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) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise

etc. using the MoEF&CCAIABL accredited laboratories. 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

translation should be provided.

0 The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submiued.

g) While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-1101314112006-IA.II(D dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

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&CC

with reasons for such changes and permission should be sought, as the ToR may also

have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft

EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.
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i) As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the 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.

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

and (iii) sections of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

features of the adjoining area.

In addition to the above. the followine shall be furnished:-

The Executive summarv of the EIA/EMP report in about 8-10 paees should be prepared

incorporating the infomation on followins points:

1. Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

2. Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5. 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.

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

7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be furnished.

8. 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 Mineralslresources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be furnished 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,

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in

if any.

this field and incremental
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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), barren, Govt./

private land, status of is acquisition, nearby (in2-3 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 of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (if applicable) 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

intuitionsAlABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be furnished 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 specific study should include impact on flora & fauna. disturbance to migratory pattern of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Government Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC-2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

m0*
SEIAA.TN
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irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

Besides the above. the below mentioned seneral points should also be followed:-

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages of the 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-l 1013/4112006-14.II (I) dated 4th

August, 2OOg,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 (QCDAIational 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 organizatiorVlaboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -1101317712004-IA-II(I) dated 2nd December,

2009, 18'h March 2OlO,28th May 2010, 28th June 2010, 31" December 2010 & 30th

September 2011 posted on the Ministry's website http:/iwww.moef.nic.in/ may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill 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 period of three vears

from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

I I 01 3 I 4 | I 2006-IA-II(I)(part) dated 29th Augus t, 20 I 7 .

ffi,#
SEIAA.TN
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The Additional Chief Secretary to Government, Environment & Forests Department,
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 BRIEF ABOUT THE PROJECT GIVING LOCATION DETAILS, COORDINATES, 

GOOGLE/ TOPOSHEET MAPS, ETC. DEMARCATING THE PROJECT AREA 

Mr.D.RAJESH, S/o. Mr.Deivendran, Veerasudamani patti, Vanjinagaram Post, Melur Taluk, 

Madurai District. Tamilnadu-625218. requires detailed information on groundwater occurrences 

at proposed site of Kachirayanpatti village,Melur Taluk,Madurai District,Tamil Naddu rough 

stone and gravel quarry.  He need Hydrogeological assessment to find the availability of 

groundwater and comment on aspects of depth to potential aquifers, aquifer availability and 

type, possible yields and water quality in the proposed area.  

In view of the mining operations, it is important to understand the hydrogeological 

environs in and around the mining site to balance the environment by following the suitable 

mitigation measures. With this background the present hydrogeological report will provide the 

existing water environment and the impact assessment with a suitable mitigation measures for 

the sustainable development existing water resources during and after mining operations of 

the quarry site. 

Evaluate the thickness of the aquifer and adequate fracture availability of the proposed 

Kachirayanpatti village rough stone and gravel mining lease area, a detailed hydrogeological 

study was carried out to find the lithological characteristics of rock such as fracture, fissures, 

fault, fold and other minor structures in and around the proposed site. Also, a geophysical 

technique was applied to identify the subsurface aquifer availability based on that we decided 

to prepare hydrogeological report.  

A team of Geo Technical Mining Solution experts and technical personnel are committed 

to maintain the NABET-QUC Govt.of India quality and also maintain quality policy ISO 9001 and 

it is an integral part of their responsibilities. Our management will act to ensure that our quality 

policy is understood, implemented and maintained at all the levels and also received numerous 

appreciations from various Govt and private agency for our quality of work. 

Hence, we decided to conduct a groundwater assessment study in the proposed area 

and decided to undertake a detailed geological and geophysical investigation in the proposed 
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area.  Preparation of groundwater assessment report to fulfill their requirement and give 

suitable suggestion to improve water level as well as manage future demant. 

The temperature ranges from a maximum of 37 °C to a minimum of 25°C. Like the rest of 

the state, April to June is the hottest months and December to January are the coldest. Rainfall 

of this area is southwest monsoon, with an onset in June and lasting up to September, brings 

rainfall of 517.1 mm, with September being the rainiest month. 

 

Fig 1: Location Map of the proposed area 

OBJECTIVE OF REPORT 

The village Kachchirayanpatti is situated in Melur Taluk, Madurai District, Tamil Nadu 

State which lies between latitudes 10°8'31.73"N to 10°8'31.40"N longitudes 78°20'26.10"E to                            

78°20'25.90"E on WGS datum-1984. The proposed area included in the toposheet no: 58-J/08 

published by Survey of India. Our valuable client need for groundwater impact assessment 

report for his rough stone quarry operation as per Gazette Notification of Ministry of Jal Shakti 

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) (Central   

Ground   Water   Authority), New   Delhi,  dated   24th  September,   2020   Impact assessment 
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report for core and buffer zone is mandatory for abstracting ground water/ dewatering to the 

tune more than 100 KLD. This project for carrying out by Geo Technical Mining Solutions (NABET 

Accredited Consultant Organization) for further processing. The temperature ranges from a 

maximum of 37 °C to a minimum of 25°C. Like the rest of the state, April to June is the hottest 

months and December to January are the coldest. Rainfall of this area is southwest monsoon, 

with an onset in June and lasting up to September, brings rainfall of 517.1 mm, with September 

being the rainiest month. 

IMPACT ASSESSMENT OF GROUNDWATER CONDITION 

It has been envisaged as an integral part of development planning aimed towards 

minimizing water resources degradation. This study is a preliminary assessment of the possible 

hydrogeological impact of the project located in patta land S.F.No. 22/1 & 22/1 over an extent of 

1.35.5 Hectare is Registered on the Name of  Mr.N.Deivendran S/o Mr.Narayannan  has residing 

at Veerasudamani Patti, Vanjinagaram Post, Melur Taluk, Madurai-625218 the area Vide Patta 

No. 3975.  situated at  Kachchirayanpatti village in Melur Taluk, Madurai District, Tamil Nadu 

State. 

The Mineral will be transported by tippers as per the approved Mining Plan by roadways. 

There are good connectivity roads available from the quarry site to state highways and National 

Highway and no villages are enrooted.The objectives of this preliminary assessment are: 

✓ To compile an environmental inventory of the project area. 

✓ To predict the possible impact on groundwater quality.  

✓ To prepare a water management plan for the project site. 

✓ To assess the sensitivity of the baseline hydrological environment and the potential 

impacts of the development upon it. 

✓ To mitigation measures to ensure that the potential adverse impacts of the project 

development on the hydrological environment are slight and neutral. 

✓ To assess the risk of water quality impacts from the Project to the groundwater 

resource.  
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To assess the impacts of a project on existing Ground water and social environment, it is 

necessary to study the present scenario of the area by collecting information on the following 

parameters:  

1. Land Environment 

2. Meteorology 

3. Geological Environment 

4. Water Environment 

5. Socio-economic Environment 

To achieve these objectives, our field team monitored the above said environmental 

parameters within core and buffer zones (05 km radial distance) from the plant site following 

the Guidelines for CGWA issued by the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, 

River Development and Ganga Rejuvenation) (Central Ground Water Authority), New Delhi. 

PRIMARY DATA  

Primary data was collected by monitoring & surveying of various environmental 

components/parameters in the core as well as buffer zone details of which are given in Table. 

Table 1: Primary Data Collection 

S. No. Description 

1. Meteorology 

Meteorological parameters. 

Parameters: Temperature, rainfall 

2. Water 

Surface water sampling,  

Ground water sampling,  

Tested for physical and chemical parameters. 

3. Socio-economic Environment 

Socio-economic survey, 

Location: Core and buffer zone. 
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LOCATION AND APPROACH TO THE PROJECT SITE: 

This District Survey report is a guide for systematic, scientific and sustainable utilization 

of natural resources, so that present and posterity may be benefitted at large. The purpose of 

District Survey Report (DSR) is “Identification of areas of aggradations or deposition where 

mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural 

structures and installations where mining should be prohibited”, in respect of Sand. In respect 

of other minor minerals all that parameters required for scientific and sustainable mining based 

on the nature and type of minor mineral has been approved.  

The quarry operation involves jackhammer drilling, slurry explosives blasting, excavator 

are used for loading of Rough stone and gravel through tippers to the needy customers.There 

are no habitations or villages en-route between the quarry sites the loaded vehicles are allowed 

to move only below 40 Km per hour on the roads. The haul roads are sprinkled periodically to 

prevent dust. Other facilities such as power, transportation and communication, social 

infrastructure facilities are locally available near project site. Nearest town is Madurai, facilities 

like Dispensary, post office are available in Vanji Nagaram about 4.5kms on Eastern side. The 

NH-7 road is situated about 4kms away on southern side which is connecting Dindigul- Madurai.     

Granite, Rough Stone / Building Stones, River Sand, Silica Sand and Clay are the minerals 

available in Madurai district.Mining activities based on these minerals are rich. However, 

numerous ordinary rough stone quarries are operational for production of construction 

material in many of the areas in the district. 

Table 2: Brief description about the nature, size, and location of the site 

S/N Particulars Details 

A. Nature of project Engineering and Foundry operations 

B. Size of project 

1 Mine area 1.35.5Hect   

2 
Product Rough stone and Gravel 

for commercial purpose 

26240  cbm of rough stone 

567 Cbm upto a depth of 35m below the 

ground level (R.L.170-135m)  

C. Project Location 
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S/N Particulars Details 

1 Villages Kachchirayanpatti 

2 Taluk Melur 

3 District Madurai 

4 State Tamil Nadu 

5 Latitude & Longitude 
10°8'31.73"N to 10°8'31.40"N  

78°20'26.10"E t0 78°20'25.90"E 

6 Toposheet No. 58-J/08 

7 Road connectivity 
The village road is situated 4.5 KM away from 

Vanji Nagaram  on eastern side. 

D. 
Environmental Setting Details (with approx. aerial distance & direction from the 

Plant boundary) 

1 Nearest Town / City Melur, 12 km 

2 District Headquarter Madurai, 34 km 

3 Nearest State / National Highway NH-7 4 km  connecting Dindigul- Madurai.     

4 Nearest Railway Station Madurai, 34 km 

5 Nearest Airport Madurai, 34 km 

7 
Water Bodies within 5 km radius 

study area 

There is no Water Bodies (including area 

under CRZ) 

8 Seismic Zone Zone II  (MSK VI) Low Risk Zone 

 

Mine Profile :  

The proposed lease area is slightly elevated terrain about 1-3meters and altitude of 171m 

maximum and minimum 169m from the MSL. The area is sloping towards SW side covered with 

gravel and falls in Toposheet no. 58 J/08. Geological resource of rough stone are estimated as 

420561 Cbm and gravel is 567 Cbm (Refer Plate No’s.III & IIIA). Mineable reserves of rough stone 

were estimated about 131201 Cbm and gravel is about 567 Cbm upto a depth of 35m below the 

ground level (R.L.170-135m) (Refer Plate No’s. VI & VIA) after leaving necessary safety distance 

from the lease boundary. Total Proposed production of rough stone is 131201Cbm up to depth 

of 35 m from below the ground level (R.L. 170-135m) which is (1.5 m Gravel + and 33.5 m rough 

stone) for the five years plan period. Average production shall be 26240 Cbm of rough stone 
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and 567 Cbm of gravel per year. The stike of the exposures extend northsouth direction and 

sloping towards SW direction. 

This mining activity doesn’t attract specific condition as the mining area is not located 

in Industrial Estate/ SEZ as mentioned in specific conditions of EIA Notification, 2006. The 

project doesn’t attract general conditions as per EIA notification, 2006. As the quarry area is 

not located in whole or in part within 10 km from the boundary of: 

(i) Protected Areas notified under the Wild Life 

    (Protection) Act, 1972, 

(ii) Critically Polluted areas as notified by the 

      Central Pollution Control Board, 

(iii) Notified Eco-sensitive areas, 

(iv) Inter-State and international boundaries. 

Method of Mining:   

(a) Mainly two types of Minor minerals constituents such as sand and jelly are required for any 

type of construction apart from other mineral like cement and steel. In earlier times, the 

houses / buildings were constructed in form of small dwellings with walls made up of mud 

plaster, stone and interlocking provided with wooden frames and there were negligible 

commercial as well as developmental activities resulting in less demand of binding materials. 

However with the percentage of time, new vistas of development activities were started. The 

quantity of minor mineral consumption in a particular area is thermometer to assed the 

development of the area. Thus with the pace of development activities, the consumption of 

minerals also increased. The study area is characterized by highly deformed rocks, which can 

be classified under three groups as (1) Khondalite group, (2) Charnockite group and (3) 

Migmatite complex. Khondalite group comprises quartzite, crystalline limestone. Charnockite 

group comprises pyroxene granulite and charnockite. Migmatite complex is represented by 

hornblende–biotite gneiss, granitic gneiss and pink migmatite. 

                The Rough stone is proposed to quarry at 5m bench height & width with conventional 

opencast semi-Mechanized Method. The quarry operation involves shallow jack hammer 

348



GROUND WATER IMPACT ASSESSMENT REPORT 
Kachchirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai District- Tamil Nadu 

 

Geo Technical Mining Solutions,Dharmapuri,Tamil Nadu  8 | P a g e  
    

drilling, slurry explosives in Blasting, Excavation, Loading and Transportation of Rough stone 

to the needy consumer. Splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock 

mass by jackhammer drilling and blasting, hydraulic excavators are used for loading the Rough 

Stone and gravel from pithead to the needy consumer area. 

                  Rough stone and gravel is widely used in the construction industry. Be it any category 

they fall in, their properties which include toughness, resistance to various stress types, colour, 

durability and appearance have made them the favorite construction material of humanity for 

thousands of years. It should be recognized that our current way of life would not be possible 

to maintain without quarries. Quarry products provide the basis for our transport network like 

roads, railways and airports and for our water and sewerage systems. The demand for stone 

aggregates is enormous. Stone is an essential component used in the construction of homes, 

factories, schools, hospitals and shopping centers.  

Therefore, quarries underpin a country's ongoing development and maintenance and 

play a vital role in a nation’s economy. Infrastructure works, housing society construction going 

on requires rough stone and gravel. It is extended lease quarry. The mining operation is open-

cost, semi-machined methods are adopted and on single shift basis only. Under the regulation 

106 (2) (a) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 in all open cost workings in hard rock. 

  The benches and sides should be properly benched and sloped. The bench height should 

not exceed 5m and the bench width should not less than the bench height.  The slope of the 

benches should not exceed 45o from horizontal. Considering the indefinite depth persistence 

of the rough stone deposit is proved beyond the workable limits about depth of 35m below the 

ground level (R.L.170-135m) from the petrogenetic character of the Charnockite rock as well as 

from the actual mining practice in the area and with the current trend of Rough Stone 

production the quarry may sustain for 5 years.
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Fig 2: Google image showing project area within 5 km buffer zone 
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Fig. 3: Satellite image showing project area within 5 km buffer zone 
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Fig 4: Key plan of 5 km buffer zone 
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1.1 LAND USE LAND COVER (LULC) OF THE SURROUNDING AREA, PERCENTAGE 

OF LULC CATEGORIES 

LAND USE/LAND COVER DETAILS OF BUFFER ZONE 

LAND USE & LAND COVER CLASSES 

These are the following LULC Classes: - 

Water Bodies, Crop land, Fallow Land, Human Settlement, Industrial Area, Mine Quarry, Scrub 

Land, Plantation, Railway Line, Road Network, Forest Land, Stony Waste Land, Open Land etc. 

as per NRSC Guide Line. 

DEFINITIONS OF LULC CLASSES 

Built-Up Land: Built-up areas are characterized by substitution of the original (semi-) natural 

cover or water surface with an artificial, often impervious, cover. This artificial cover is usually 

characterized by a long cover duration. (FAO, 2005). Basically, they are the area of human 

habitation that has a cover of buildings, transport and communication, utilities in association 

with water, vegetation and vacant lands. 

Industrial: Non-linear impervious surfaces are included in this class which is related to trade, 

manufacturing, distribution and commerce. (FAO, 1995) and are not occurring in continuity 

with urban cover 

Agricultural Land: These are the lands primarily used for agriculture for the production of food, 

fiber, and other commercial and horticultural crops. It includes land under crops (irrigated and 

unirrigated, fallow, plantations etc.). In a broad sense, agricultural lands may be defined as 

those lands which are cultivated to produce food crops and related activities. Native vegetation 

has largely been replaced by introduced species through clearing, and sowing of new species. 

Grassland & Grazing Land: These areas are described as the natural potential (climax) plant 

cover as being composed of principally native grasses, Forbes and shrubs. This category 

includes grassland, shrub and brush land and mixed Rangeland (USGS). In other terms the land 
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where the potential vegetation is predominantly grasses, grass like plants, forbs or shrubs and 

is capable of being grazed 

Waterbody: This category comprises areas with surface water, either impounded in the form 

of ponds. lakes and reservoirs or flowing as streams, rivers, canals etc. These are seen clearly 

on the satellite image in blue to dark blue or cyan color depending on the depth of water. 

OBSERVATION OF THE LULC DATA 

Multi-date satellite  imageries  of  IRS-P6  LISS  III  acquired  in February- March, 2004; June, 

2004 and September, 2004 were used for land use mapping. The IRS P6, FCC on 1:50,000 scales, 

generated from Green, Red and NIR bands were visually interpreted to delineate various land 

use/ land cover categories. A field survey was carried out to check the validity of various land 

use classes and sub classes. Necessary corrections were incorporated after ground truth 

verification. Final land use/land cover map for the district was prepared. Land use/ land cover 

classes were digitized using Arc-Info GIS package and area under various land use classes 

computed. The land use statistics with reference to Madurai District are shown in Fig.5 and 6.  

Table 3: Land Use / Land Cover Details of Study Area 

S/N Category Area in Ha 

1. Crop land 2137 

2. Dense forest 160 

3. Fallow land 227 

4. Barren rocky land 68 

5. Settlement 63 

6. Land with or without scrub 605 

7. Plantations 309 

8. Water bodies 50 

9. Crop land 2137 

Total Geographical Area 5756 

Source- LISS II (BHUWAN) data 
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Fig 5: land use land cover Percentage Graph in Sq.Km 

1.2  TOPOGRAPHY AND DRAINAGE SYSTEM 

TOPOGRAPHY 

The geological formations met within the basin in Madurai district comprise of pre-

cambrian charnockites. The basin area is chiefly occupied by crystalline rocks in the western, 

upper gondwanas and Cuddalore sandstone capped by laterites in the central part and 

alluvium in the eastern part. Recent and tertiary sediments occur along the coast and a 

narrow belt of alluvium along the river course. The terrain is mostly plain. The soils available 

in the command area are predominantly red sandy clay loam soils, brown clay loam soils, 

alluvial soils and black clay soils. Topographically the mine lease area is located on a 

moderately elevated ground. The land elevations are gradually slopping towards northwest 

from the eastern side and dipping towards west within the leasing area. Similarly, the 10km 

radius of the study area is having a generalized profile of lower elevation zones in the 
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northwestern side and higher elevations in the mid of north south part from there the 

gradient is sloping towards southwestern boarders of the study area.  

The lease area is exhibits hilly elevated topography which is 15m above ground level 

and altitude of 305m maximum and minimum 290m from the MSL. The area is sloping towards 

southeastern side covered with residual topsoil and falls in Toposheet no. 58 J/04. In order to 

have a better understanding of the elevation profile of the site a contour map have been 

generated for the entire study area including mining lease area. This map is presented in the 

subsequent page. 

The lease area is exhibits hilly elevated topography which is 15m above ground level and 

altitude of 305m maximum and minimum 290m from the MSL. The area is sloping towards 

southeastern side covered with residual topsoil. Charnockite composed mainly of quartz, 

perthite or antiperthite and orthopyroxene (usually hypersthene) formed at high temperature 

and pressure, commonly found in granulite facies metamorphic regions, as an end-member of 

the charnockite series. Charnockite is extensively quarried for rough stone productivity / which 

is used as blue metals for construction of building. The area is sloping towards south side 

covered with gravel and Charnockite composed mainly of quartz, perthite or antiperthite and 

orthopyroxene (usually hypersthene) formed at high temperature and pressure, commonly 

found in granulite facies metamorphic regions, as an end-member of the charnockite series. 

Charnockite is extensively quarried for rough stone productivity / which is used as blue metals 

for construction of building. 

DRAINAGE SYSTEM 

The main tributaries of the river Vaigai are, the river Suruliyaru, the river Mullaiyaaru, the   

river   Varaganadi,   the   river   Manjalaru   and   river Kridhumaal. All these rivers, except 

Kridhumaal join with the great Vaigai river nearer to the places around the Vaigai dam which is 

situated in Theni district, whereas Kridhumaal joins Vaigai in Madurai. Vaigai gets major feed 

from the Periyar Dam in Kumuli, Kerala. Water from the Periyar River in Kerala is diverted into 
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the Vaigai River in Tamil Nadu via a tunnel through the Western Ghats. In summers, the Vaigai 

river ends up dry very often. The water never reaches Madurai, let alone flowing into places 

past Madurai. The Vaigai Dam is built across the river in Periyakulam Taluk, in the Theni district 

of Tamil Nadu.  It provides water for  irrigation  for  the Madurai district and the Dindigul district 

as well as drinking water to Madurai and Andipatti. Near the dam, the Government of Tamil 

Nadu has constructed an Agricultural Research Station for researching the growing of a variety 

of crops, including rice, sorghum, blackgram, cowpea and cotton. The Periyar Dam was built in 

1895 by John Pennycuick, who implemented a plan  proposed  over  a  century  earlier  by 

Pradani  Muthirulappa  Pillai of Ramnad. The dam was built by the British Army Engineering 

corps for the Travancore kingdom. The first dam was washed away by floods, and a second 

masonry dam was constructed in 1895. 

Vaigai, a major ephemeral river originates in Western Ghats of Theni district flow in NW-

SE direction, in the central part of the district. In addition, tributaries of Vaipar and Gundar drain 

in south-western part of the district, while the tributaries of Pambar drained in north eastern 

part. The general flow direction of the drainage is NW-SE. It originates   in Varusanadu hills, the   

Periyar Plateau of  the Western Ghats range, and flows northeast through the Kambam Valley, 

which lies between the Palni Hills to the north and the Varushanad Hills to the south. The 

Vattaparai Falls are located on this river.  As it rounds the eastern corner of the Varushanad 

Hills, the river turns southeast, running through the region of Pandya Nadu. Madurai, the 

largest city in the Pandya Nadu region and its ancient capital, lies on the Vaigai. The river 

empties into the Palk Strait in Ramanathapuram District. The Vaigai is 258 kilometres (160 mi) 

long, with a drainage basin 7,031 square kilometres (2,715 sq mi) large. 

❖ Central part of Madurai district is drained by Vaigai River and Gundar river that 

forms parts of Vaigai. Northern Part of the district is drained by Pambar.  

Southeastern part of the district (part of Sedapatti and Kallupatti blocks) falls in 

Vaippar basin and the area is drained by Arjuna Nadi. 
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❖ Vaigai, a major ephemeral river originates in western ghats of Theni district flow in 

NW-SE direction, in the central part of the district. 

❖ In addition, tributaries of Vaipar and Gundar drain in south- western part of the 

district, while the tributaries of Pambar drained  in north eastern  part. The general 

flow direction of the drainage is NW-SE. 

1.3 DETAILS OF WETLAND 

A wetland is a distinct ecosystem that is flooded by water, either permanently or 

seasonally, where oxygen-free processes prevail. The primary factor that distinguishes 

wetlands from other land forms or water bodies is the characteristic vegetation of aquatic 

plants, adapted to the unique hydric soil. 

Any wetland site which has been listed under the Ramsar Convention that aims to 

conserve it and promote sustainable use of its natural resources is called a Ramsar Site. As 

per as Ramsar Site there are three wetland sites in Gujarat, which is Nalsarovar bird sanctuary, 

Thol lake wildlife sanctuary, Wadhvana wetland. Therefore, certificate regarding the same is 

not applicable for the particular proposal. 

The major soil series in Karur district are Irugur and Thulukkanur .The Soils are generally 

sandy loam and clay type.The Irugur soil is red to dark red,fine loamy,non calcareous,well 

drained,slightly acidic to neutral soils. TheTulukkanur soil is reddish brown to dark grayish 

brown,moderately deep to very deep,fine loamy,calcareous,well drained soils. The other soil 

series are Palladam,Palathurai,palaviduthi, Vannapatti and Mixed alluvium. 
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Fig .6. Land use land cover map of 5 km buffer zone
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 GROUND WATER SITUATION IN AND AROUND THE PROJECT AREA 

INCLUDING WATER LEVEL AND QUALITY DATA AND MAPS ALONG WITH 

QUALITY ISSUES 

The ground water resources have been computed jointly by Central Ground Water 

Board and State Ground & Surface Water Resources Data Centre (PWD, WRO, Government of 

Tamil Nadu) as on 31st March 2004. The computation of ground water resources available in 

the district has been done using GEC 1997 methodology.  

The district is underlain predominantly by crystalline formations and alluvium is found 

along the courses of the river. Ground water occurs under phreatic conditions in weathered 

residuum and interconnected shallow fractures and under semi-confined to confined 

conditions in deeper fractures. The depth of weathering varies from 20-25 m bgl in Usilampatti, 

Sedapatti and Kottampatti area, while it varies from 30 to 40 m bgl in remaining parts of the 

district. Water table in this area is noticed at a depth of 60m in summer and 55m in rainy season 

from the general ground level and presently the quarrying of Rough Stone is proposed up to a 

depth of 40m bgl. Hence, it will not affect the ground water depletion of this area. It is 

proposed to make an own borewell for providing uninterrupted supply of RO drinking water, 

dust suppression and Green belt development. 

  

 Type of Aquifers Water Table Conditions 
Aquifer Parameters Hard Rock Alluvial Formation 

Well yield (lpm):    45 – 135 315 – 1080 

Transmissivity (T)(m 2/day) 15 – 60 210 – 1500 

Permeability (K)(m/day) 0.98 – 2.45     19.57 – 48.93 

Specific capacity inm 3/m/DD 0.6 – 6.53 0.554 - 7.6 

Depth of Water level 14 m to 21 m 
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Fig.7.Drainage map of 5 Km Buffer Zone 
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Fig .8. Ramsar Site Map of showing Wetland of India  
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Fig.9.Average Groundwater level fluctuation post and pre monsoon 

Drinking is 0.250 KLD, Dust suppression is 0.500 KLD,Domestic 1.100KLD and Green Belt 

is 0.200KLD. Minimum quantity of water 1.0500 KLD per day has to be maintained as per the 

Mines Rules, 1960. It is proposed to make an own borewell for providing uninterrupted supply 

of RO drinking water, dust suppression and Green belt development. No water shall be used 

for quarrying or any other processing except drinking water to be drawn from public sources. 

Some stagnation of rain water in the pit shall be used for drilling and spraying haul roads. 

Therefore, need for tailing dam doesn’t arise. But tailing control of rain water flow during rainy 

season has to be done by decanting the SPM in a pit before passing the water in to natural 

system. 

GROUNDWATER QUALITY ISSUES: 

Ground water in phreatic aquifer in general is colorless, odourless and alkaline in 

nature. The specific electrical conductance of ground water in phreatic zone during May 

2006 varied between 632 -6520 μs/cm  at 25°C and in  major part of the state it is  less than 

2200 μs/cm.  It is observed that ground water is suitable for drinking and domestic uses in 

respect of all constituents except TH and NO3. It is found to be excess of permissible limit in 

34% of sample analysed in respect of TH and in about 66% in respect of NO3. The high 

incidence of TH can be attributed to geogenic causes while NO3 excess may be due to either 

excess use of fertilisers or due to improper waste disposal. 
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 In reference to irrigation suitability based on EC and Sodium Absorption Ratio (SAR), 

the ground water in phreatic zone may cause medium to very high salinity hazard and 

medium to high alkali hazard. Hence proper soil management practices are to be adopted 

when the ground water from phreatic aquifer is to be used for irrigation purposes. In case of 

deeper fractures, the ground water is suitable for domestic and irrigation purposes. 

However, the data of State Ground & Surface Water Resources   Data   Centres   shows   that   

ground   water   in   Pulipatti, Chinnalatalai, Usilampati and Vikramapuram have fluoride 

concentration more than the permissible limit. 

The rainfall is the main source for the availability of water both in surface and sub 

surface. The quantum of rainfall varies every year depending upon the monsoon. However, 

the extraction of surface and sub surface water is increasing year by year. It leads to 

environmental impact on the water sources like depletion of water level, deterioration of 

water quality. It makes the demand for the quantification of available water and also its 

quality for various purposes like agriculture, industries, drinking and domestic purposes. For 

the present assessment, the value of Total Dissolved Solids (TDS) has been considered for 

demarcation of good / bad quality areas. For this purpose, the TDS value of less than or equal 

to 2000 mg/l have been considered as good quality and the value more than 2000 mg/l have 

been considered as bad quality areas. The presence of fluoride in natural Groundwater is 

having its merits and demerits depending upon the concentration. Presence of fluoride 1.50 

mg/l will affect the health and causes dental fluoridize.  

Nitrate is noted significantly in Groundwater due to use of chemical fertilizer for 

agriculture and other local pollution rocks and soils are also contributing nitrate to Ground 

Water. Arsenic is another poisonous heavy metal in Groundwater. The allowable limits for 

drinking purposes are 0.05 mg/l. In the investigated area, the quality of Groundwater 

generally ranges from moderate to good quality both in the shallow dug and bore wells. The 

water quality is poor due to seawater intrusion in the lagoons during high tide seasons, the 

production of salt and Aquaculture farming. The mining operation leads to intersect the 
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water table cause groundwater depletion. Due to the interruption surface water sources   

like River, Nallah, Odai etc., surface water system, Drainage pattern of the area is altered. 

The quality of groundwater is good and suitable for all uses within the study area.  

2.1 BRIEF GEOLOGY OF THE DISTRICT 

Regional Geology of Madurai District is the oldest inhabited city in the Indian peninsula. 

It is referred to with names like Koodal Maanagar, Thoongaa Nagar (Sleepless City), 

MalligaiMaanagar (City of Jasmine) and Athens of the East. It is the cultural capital of Tamil 

Nadu. It is a city in the Indian state of Tamil Nadu and is a municipal corporation situated on the 

banks of the River Vaigai in Madurai district. Crystalline rocks of Archaean to late Proterozoic 

age occupy over 80% of the area of the state of Tamilnadu while the rest is covered by 

Phanerozoic sedimentary rocks mainly along the coastal belt and in a few inland River valleys. 

The hard rock terrain comprises predominantly of Charnockite and Khondalite groups and their 

migmatitic derivatives. In Madurai District, Melur Taluk and Madurai North Taluk are having 

enormous wealth of Granites. All over Madurai District lot of Minerals such as Sand, lime, Blue 

Metal & Quarts are available. More enterprises have come up in this District, using this mineral 

wealth and providing more employment. 

Granite, Charnockite, Pegmatite, Gneissic Rocks are found largely found in Madurai area. 

Sedimentary rocks namely calcareous gritty (sand stone mixed clay),   and   quartz   vein.The   

younger   alluvium   formations   are   seen predominantly in the northern part of the area and 

are considered as highly permeable. The northwest and middleeast part of the area consist of 

fluvialdeltaic sediment deposits, which are laid on Granitoid gneiss and are considered as good 

zone for groundwater potential.  

Geology and quaternary age: 

Systematic geomorphological and quaternary geological mapping carried out in this 

area, has brought out an interesting sequence of Quaternary Formations which was originally 

mapped as calcareous mud and clay, kankar and soil, with complex evolutionary history. The 

distinct surfaces with their own  characteristic  lithological  attributes are being dealt with 

individually and presented in the table form. 
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o In Madurai District, Melur Taluk and Madurai North Taluk are having enormous wealth 

of Granites. 

o All over Madurai District lot of Minerals such as Sand, lime, Blue Metal & Quarts are 

available. 

o More enterprises have come up in this District, using this mineral wealth and providing 

more employment. 

Granite, Charnockite, Pegmatite, Gneissic Rocks are found largly found in Madurai area. 

Sedimentary rocks namely calcareous gritty (sand stone mixed  clay),  and  quartz  vein.The  

younger alluvium formations are seen predominantly in the northern part of the area and are 

considered as highly permeable. The northwest and middleeast part of the area consist of 

fluvial– deltaic sediment deposits, which are laid on Granitoid gneiss and are considered as 

good zone for groundwater potential.  

The following geological sequence for the area:             

Kankar and soil 

Quaternary                                  Calcareous mud and clay, laterite 

------------------U.C--------------            Granite and Pegmatite 

             Acid charnockite 

Archaean                                            Biotite gneiss 

Garnetiferous  sillimanite  gneiss  │composite gneiss 

 Quartzite 

 Impure crystalline limestone 

 Calc gneiss 

However, the hard rock materials composed of crystalline charnockite, conglomerate, and 

quartzite vein present in the southern part of the area are not suitable for groundwater 

potential zones.  

Brief Geology of the Area: 

Pegmatite, Gneissic Rocks with dominants of feldspar are found largly in and around the 

proposed area. The stike of the exposures extend northsouth direction and sloping towards 

SW direction.  
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Fig 6: Geological map of 5 km buffer zone 
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GEOMORPHOLOGY 

The Geomorphology of Madurai district is characterized by alluvial landforms like active 

channel, levee and flood plain and denudational landforms like hill, valley and pediment / 

pediplain.  

RAINFALL 

Hydrometeorology is the science of study on the transferable dynamics of water and 

energy on the Earth's surface and lower atmosphere. Since, groundwater occurs beneath the 

land surface that fraction hydrologic cycle which can be most recognized with the given 

Hydrometeorological factors and processes to have wide evaluation and understanding. It is 

very essential to analyses i) behavior of rainfall andits distribution, intensity with reference to 

space and seasonal time ii) temperature iii) humidity. 

As the identification of extreme rainfall events is afunction of scale,with the  ability  to  

high light  rainfall  extremes  increasing  in  step  with  the  data resolution.An improved 

understanding of extreme daily rainfall at high spatial resolution is important, because recent 

rainfall related disasters have highlighted the impact that rainfall variability and extremes have 

on society. It is generally agreed that developing countries suffer more from extreme rainfall 

events than developed countries because, being environmentally and socio economically 

vulnerable before the extreme event occurs,developing countries are more sensitive to such 

disasters. 

Hydrometeorology is the science of study on the transferable dynamics of water and 

energy on the Earth's surface and lower atmosphere. Since, groundwater occurs beneath the 

land surface that fraction hydrologic cycle which can be most recognized with the given 

Hydrometeorological factors and processes to have wide evaluation and understanding. It is 

very essential to analyses i) behavior of rainfall and its distribution, intensity with reference to 

space and seasonal time ii) temperature iii) humidity. The state of the atmosphere with respect 

to the temperature, humidity, wind,cloudiness etc. at an ygiven time is generally referred to as 

the weather data.The rainfall process is essentially random in nature. The magnitudes of the 

rainfall can be estimated only with some probability attached to them.Therefore, the analysis 
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of the rainfall data obtained over along period in the past would help the hydrologist to make 

reasonable probabilistic estimates of rainfall to be used in various designs.In India as a whole 

and in particular Tamil Nadu the rainfall regime more or less synchronizes with the agricultural 

calendar year which has been divided in to four seasons.  

Southwest monsoon         -         June to September 

Northeast monsoon          -         October to December 

Winter    -         January to February 

Summer                  -        April to June 

The normal annual rainfall varies from 806 mm (Sholavandan Rain Gauge Station) in  the 

northern part to  964.1 mm (Melur Rainguage Station) in the eastern part of the district.The 

entire district experiences a declining trend in  annual rainfall except at Melur, where a rising 

trend is noticed.The climate is subtropical  and the temperature varies from 15 to 41°C in the 

district.The relative humidity varies from 45 to 85% and is high during NE monsoon. The district 

enjoys a tropical climate. The period from March to may is generally hot and dry. The weather 

is pleasant during the period from November to January. Usually mornings are more humid 

than afternoons.  

 

The average annual rainfall and the 5 years rainfall collected from IMD, Chennai is as 

follows (Source TWAD Board): 

Table 6: Rainfall Data of the proposed mining area 

Actual Rainfall in mm Normal 
Rainfall in 

mm 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1011.3 727.4 610.1 744.1 1002.4 510.2 904.6 734.1 817.9 986.7 819.38 
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Fig .10. Geomorphological map of 5 km Buffer Zone 
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Fig.11.Yearly Acutal and Average Rainfall in mm 

CLIMATE 

The temperature ranges from a maximum of 37 °C to a minimum of 25°C. Like the rest of 

the state, April to June is the hottest months and December to January are the coldest. Rainfall 

of this area is southwest monsoon, with an onset in June and lasting up to September, brings 

rainfall of 517.1 mm, with September being the rainiest month. 

SOIL 

Black soil covers are seen at Tirumangalam area. Vaigai is the Main river within a 

curvilinear course, enters the district north of cholavandan from there it enters Sivaganga 

district and finally debouches into the Palk Strait in the east. The other ephemeral streams are 

Periyar river, Gundar river, Malattar and Govindan Ar.Rivers. The district is characterized by Red 

soil, Black clayey soil and alluvial soil. Red soil is found in all the blocks of the district while black 

clayey soil is found in Tirumangalam, Usilampatti and Peraiyur blocks of the district and alluvial 

soil is found along the courses of the river. The area is built up with Archean rocks, which 

composed of complex gneiss, mica, chalk gneiss with calcareous quartzites, granite gneiss, 

granites and quartz veins. In general, the soils are of sandy loam with reddish colour. Strips of 

alluvial soil are found in the banks of Suruliaru and Vaigaiaru. Black cotton soil is also found in 

some pockets. 
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2.2 HYDROGEOLOGY OF THE AREA 

The occurrence and movement of ground water are controlled by various factors such as 

physiography, climate, geology and structural features. Fissured and Fractured crystalline rocks 

constitute the important aquifer systems in the study area. The water-bearing properties of 

crystalline formations, which lack of primary porosity, depend on the extent of development 

of secondary intergranular porosity in the deeper environment. The occurrence and movement 

of ground water in these rocks are generally unconfined and 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 deeper depth and under semiconfined conditions in the fissured and fractured zones 

above the basement zones. Static water level of the study area depth of the water level varies 

from 8 to 21 meters below ground Level in the surrounding one kilo meter radius open well.  

The major area of the location is underlain by Pigmatites/ Gneissic Rocks with dominants 

of feldspar are found. The crystalline metamorphic gneiss complex consisting Ferruginous 

Hornblede – Biotite gneiss, Epidote-Hornblede gneiss and granite gniess. Ground water is 

occurring in pheratic conditions in weathered and fractured gneiss rock formation. The 

weathering is highly erractic and the depth of abstraction structure is controlled by the 

intensity of weathering and fracturing. Large diameter dug well is more common ground 

abstraction structure in the area. The diameter of the dug well is in the range of 7 to 10 m and 

depth of dug wells range varies from 14 m to 21m bgl. The dug wells yield up to 1 LPS in summer 

months and few wells remains dry. The yield is adequate for irrigation for one or two crops in 

monsoon period. 

The present water levels in this area are in the range of 14 m to 21 m bgl during pre-

monsoon and from 8 m to 12m bgl during the post monsoon. Decadal mean water level of pre- 

and post-monsoon fluctuation is given in Fig.12. The decadal maps reveal that, mean water level 

during pre-monsoon in majority area is < 7m bgl likewise during post monsoon majority part is 

under <14 m ground water level. 
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2.2.1 AQUIFER DESCRIPTION 

Aquifers in geological terms are referred to as bodies of saturated rocks or geological 

formations through which volumes of water flow through the rock/bed into wells and springs. 

The classification of these is a function of water table location within the subsurface, its 

structure and hydraulic conductivities into two namely Confined Aquifers and Unconfined 

Aquifers and then characterized these aquifers. The characterization of aquifers could be done 

using certain geophysical techniques like Electrical Resistivity, Electromagnetic Induction, 

Ground Penetrating Radar (GPR) and Seismic Techniques. Aquifer characterization is 

dependent on the petro-physical properties (porosity, permeability, seismic velocities etc.) of 

the subsurface. In this study we using SSR-MP-ATS1 Resistivity meter to obtaine subsurface 

condition in selected 4 location in and around the lease area up to the depth of 200 meters. 

Results of this Aquifer characterization could be observed and analyzed using varying 

geophysical software (WinRESIST, IPI2Win etc.) to better image the subsurface. 

Groundwater is defined as fresh water (from rain, melting of ice and snow) that soaks 

into the soil and is stored between pore spaces, fractures and joints found in within rocks and 

other geological formations. Groundwater occurs in various geological formations, the ability 

of geological formations to store water is a function of its textural arrangement. The source of 

groundwater most times could be linked to surface run-off and infiltration of rainwater into the 

subsurface and streams from which it leads to the establishment of the water table and serve 

as a primary supplier of streams, springs lakes, bays and oceans. The textural arrangement 

uniformly or tightly arranged texture, loosely arranged texture) found within most geological 

formations and rocks have a strong role to play in water retention and storative capacity of any 

rock or geological formation. Rocks/Geological formation with uniformly or tightly arranged 

texture have high water retaining ability but less transmitting or mobility ability while those 

with higher porosity and higher permeability have sufficiently enough to yield significant 

quantities of groundwater to wells and springs as such any geological formation with such 

characteristic is been referred to as an aquifer. Let us now consider other definitions for 
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aquifers and look at the different types that exist based on its classification and what influences 

these classifications. 

Aquifer must not only be permeable but must also be porous and are found to include 

rock types such as sandstones, conglomerates, fractured limestone and unconsolidated sand, 

gravels and fractured volcanic rocks. While some aquifers have high porosity low permeability 

others have high porosity and high productivity. Those with high porosity and low permeability 

are referred to as poor aquifers and include rocks or geological formation such as granites and 

schist. In this area made up of Pegmatites/ Granitic gneiss is hard and compact only minor 

fissures and fractures seapage of water through aquifers.The high porosity and high 

permeability are regarded as excellent aquifers and include rocks like fractured volcanic rocks. 

Aquifers are generally been classed into two main categories namely confined aquifer and 

unconfined aquifers. 

Table.7. Aquifer description of the Madurai area 

Type of Aquifer Unconfined To Semi Confined Conditions 

Aquifer Parameters Hard Rock Alluvium Area 

Well yield in lpm    45 – 135 315 – 1080 

Transmissivity (T)m2/day 15 – 60 210 – 1500 

Permeability (K)(m/day) 0.98 – 2.45     19.57 – 48.93 

Depth of Water level m/bgl 14-21 6.53-14 

Long term trend of water level:  

The long term fluctuations of water levels range from G.L. to 65-95 m below ground 

level in many parts of the Madurai District. The analysis reveals that the water level has gone 

down in the north, northwest and central parts of the lease area. Elevation and exposure of the 

granitic gneiss is very low yield of water. South  and eastern part of the lease area shallow water 

level has been observed. The inference taken from the annual fluctuation is due to lack of 

rainfall which in turn affects the groundwater levels in phreatic aquifer. The seasonal 

fluctuation study reveals that due to necessity for development of groundwater for different 

sectored needs and due to failure of monsoons, the water level has gone down.  
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2.2.2 GROUND WATER FLOW AND AQUIFER INTERACTION 

It is observed that water table is following the topography and drainage pattern of the 

area. The study area is slightly elevated with gentle slop southwest direction. The major portion 

of flat planner and slightly elevated topography. The pre- and post-monsoon groundwater 

levels within the study area are ranging from 60m bgl to 69m bgl and 58m bgl to 65m bgl 

respectively. The long period average groundwater level fluctuations are ranging from 5 to 7m 

within the one kilometer of the lease area. Similarly, the groundwater levels within the mine 

lease area are 55- 65mbgl during pre and  post monsoon period. The shallow aquifers are absent 

within the site.  

Based on the groundwater levels, groundwater level contour map for pre monsoon and 

post monsoon periods have been prepared. These maps are indicating that the groundwater 

flow direction is in two ways. The major portion of the study area is showing the trend of flow 

direction towards southwest along the dip and all other directions except north,northeastern 

part. Here the water flow direction is towards northeast. Central Ground Water Authority has 

not notified any area in the district. Government of Tamil Nadu vide G.O. No. 53 has banned 

groundwater development for irrigation in the over exploited blocks of Tamil Nadu. The 

groundwater level contour maps for pre monsoon and post monsoon periods are presented in 

Fig.12.  

Based on the groundwater interation and flow study reveals lease area located at 

elevated terrain compare from the surrounding area. The groundwater movement towards 

southwest along the dip direction and all other directions except north,northeastern deeper 

groundwater level observed. The stike of the exposures extend northsouth direction and 

sloping towards SW direction. The strike is arrest the groundwater flow east to west at the 

same time flow diversified in to southwest direction. As pert the resistivity data obtained from 

4 differend location around the I km distance of the lease area revealed that there is no ground 

water interaction up to the depth of 75 m below ground level. The proposed mining depth is 

35m above ground level hence there is no impact on mining activity in these lease area. 
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Fig 12: Water level contour map of 5 km buffer zone 
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Fig 7: Depth to water level map of 5 km buffer zone (Pre monsoon season) 
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Fig 8: Depth to water level map of 5 km buffer zone (Post Monsoon Season) 
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Fig 9: Hydrogeological map of 5 km buffer zone 
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YIELD POTENTIAL 

The estimation of groundwater resources for the district has shown that 2 blocks are 

over exploited and 2 blocks are under “semi critical” category. Tamil Nadu Water Supply and 

Drainage (TWAD) Board is the Government agency responsible for providing drinking water 

supplies to the urban and rural populace in the district. The water requirements of the 

habitations are met with either through surface water sources or through various Mini Water 

Supply Schemes or Integrated water supply schemes utilising the available ground water 

resources. The Vaigai is 258 kilometres (160 mi) long, with a drainage basin 7,031 square 

kilometres (2,715 sq mi) large. It provides water for irrigation for the Madurai district and the 

Dindigul district as well as drinking water to Madurai and Andipatti.The general flow direction 

of the drainage is NWSE. 

The district is underlain predominantly by crystalline formations and alluvium is found 

along the courses of the river. Ground water occurs underphreatic conditions in weathered 

residuum and interconnected shallow fractures and under semi-confined to confined 

conditions in deeper fractures. The depth of weathering varies from 40-45 m bgl in Kambur, 

Kachcharayanpatti, Veerasudamani Patti and Ayvathanpatti area while it varies from 50 to 90 

m bgl in remaining parts of the surrounding lease area. 

2.2.3 GROUND WATER LEVEL TREND ANALYSIS (PRE-MONSOON & POST-MONSOON) 

The primary objective of establishing the ground water monitoring network stations 

is to record the response of ground water regime to the natural and anthropogenic stresses 

of recharge and discharge parameters with reference to geology, climate, physiography, land 

use pattern and hydrologic characteristics. Groundwater is the 2nd largest available reservoir 

of fresh water. Surface waters such as rivers and lakes only accounts for less than 1% of the 

worlds fresh water reserves whereas groundwater accounts for 12% of the world’s freshwater 

resources. Water level / Piezometric heads are resultant of all input/ output from the aquifer. 

Apart from draft of ground water for various purposes, quantum of rainfall and its 

component being recharged to the ground water is major controlling factor of the depth to 
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water levels and it’s annual, seasonal or decadal fluctuations. Rainfall and water level data’s 

are collected from the proposed quarry site.  Ten (2010-2020) years data analysis based on 

that water balance model prepared and predictive measures can be calculated.   

Groundwater level is an important parameter to understand the existing groundwater 

potential of an area. The groundwater potential can be estimated by depth of the water 

found. It can be inferred that if the depth to the water level from ground level is shallow, 

then the groundwater condition is good. In this area only  south,east and wester part of the 

wells shallow water level observed. But if the depth is deep then the groundwater level is 

poor in the north,northwestern part of the lease area. Monsoon and Pre-Monsoon in the 

year of 2010-2020. 10 years average Ground water level in m bgl for pre and post monsoon is 

as 16.2 follows (Source TWAD Board): 

 
Fig.16.Water level trend analysis graphs 

Water level mainly depends upon rainfall, sub-surface geological nature, weathering 

condition, depth to bed rock, etc. In order to understand the water level of the lease area, 

groundwater level data for both pre and post monsoon data were collected around the 

mining area. Based on the data recharge and discharge area identified and planed further 

mining activity.The Ground Water levels from the 10 number of observation wells of TWAD 

have been analyzed for Post-  The   water   table   configuration   has   similarity   with   the   
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surface topography, when only the water table slope is less than the surface slope. The 

altitude of water table in the pre monsoon season 17.9 m in the Doddaradhanahalli location 

which is located western part of the prosed mining area  minimum Nariyanahalli  location  

4.5m  which  is  located  southern  part mining area.However, except for a few days after a 

heavy rainfall, no effluent flow is noticed inthe streams which indicate water table lies below 

the stream end. 

2.2.4 PREDICTED WATER LEVEL DECLINES FOR AFFECTED AQUIFERS (GROUND 

WATER MODELLING) 

Not Applicable  

2.2.5       GROUND WATER QUALITY (PRE MONSOON AND POST-MONSOON) 

The results of the chemical analysis is given in the Table: 
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Table 8: Range of Chemical Constituents of Ground Water collected from different sources in the Project area 

S. 
No. 

Parameter Unit 
DW1 

Savarapatti 
DW2 

Kambur 

BW1 
Veerasudamanipatti 

Mantai kovil 

BW2 
Kachirayanpatti 

Standards as Per IS 10500: 2012 

Acceptable 
Limit 

Permissible 
Limit 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC - 7.2 7.6 7.7 7.5 6.5-8.5 No relaxation 

4 Electrical Conductivity µS/cm 950 1200 1800 1600 Not specified Not specified 

5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 

6 Total Dissolved Solids mg /l 608 768 1152 1024 500 2000 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 136 190.4 661 470 200 600 

8 Calcium as Ca mg/l 32.5 45 156 125 75 200 

9 Magnesium as Mg mg/l 13.5 19 66 38.5 30 100 

10 Sodium as Na mg/l 20.6 18 50.4 52 50 200 

11 Potassium as K+ mg/l 9.2 11 11.5 19 10 12 

12 Bicarbonate as HCO-
3 mg/l 105.5 148.5 378.2 420 200 600 

13 Sulphate as SO4
- mg/l 67.4 345 242.3 135 200 400 

14 Chloride as Cl- mg/l 27.9 32.6 156 87 250 1000 

15 Iron as Fe mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.3 No relaxation 

16 Nitrates as NO3 mg/l 17.2 16 12.5 19.8 45 No relaxation 

17 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 No relaxation 

18 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 5 15 

19 Total Coliform 
Per 

100ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 

Shall not be 
detectable in 

any100 ml 

Shall not be 
detectable in 

any100 ml 

20 E-Coli 
Per 

100ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 

Shall not be 
detectable in 

any100 ml 

Shall not be 
detectable in 

any100 ml 

 

 

383



GROUND WATER IMPACT ASSESSMENT REPORT 
Kachchirayanpatti Village, Melur Taluk, Madurai District- Tamil Nadu 

 

  Geo Technical Mining Solutions,Dharmapuri,Tamil Nadu   43 | P a g e  
 

 

Fig 10: Water quality PH (Open Well) at 1 Km radius  map
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Fig 11: Water quality PH (Bore Well) at 1 Km radius  map 
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 Fig 12: Water quality TDS (Bore Well) at 1 Km radius  map 
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 Fig 13: Water quality TDS (Open Well) at 1 Km radius  map 
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2.2.6    WATER QUALITY OF NEARBY WATER BODIES 

Surface water sample could not be collected, as the water body is a seasonal water body 

and was found dry during the monitoring period. 

 DETAILS OF TUBE WELLS/BORE WELLS & PIEZO WELL 

There is wells in and around the proposed mining area. Our cliend Mr.Rajesh requsting NOC 

for operation of the quarry. As per the hydrological study this quarry operating above the water 

table condition hence there is no impact on groundwater regime due to this mining activity.   

 DETAILS OF GEOPHYSICAL STUDIES CARRIED OUT IN AND AROUND THE  

PROJECT AREA 

Geohydrological survey is supplemented by Geophysical Survey to ascertain water 

bearing zones of shallow, deep horizons and salinity levels. For geophysical survey the Electrical 

Resistivity methods the best and most reliable for ground water prospecting. All geological 

formations possess the property of electrical resistance, in which the current flows through 

them. Resistivity, thus is defined as the resistance offered by a unit cube of material to direct 

current flow through it in a direction perpendicular to two of its opposite faces. The numerical 

value of the resistivity is expressed in Ohm Mts Thus the electrical resistivity principle is based 

on the study of resistance offered by the sub-surface formation to the flow of current, the study 

in turns helps in evaluation the characteristics of the sub-surface layers in terms of electrical 

resistivity. 

METHODOLOGY AND DATA ACQUISITION: 

   Electric Resistivity Method is well established for delineating lateral as well vertical 

discontinuities in the resistive structure of the Earth’s subsurface.  The present study makes use 

of vertical electric sounding (VES) to delineate the Vertical Resistivity structure at depth.  

Schlumberger electrode set up was employed for making sounding measurements. Since it is 

least influenced by lateral in homogeneities and is capable of providing higher depth of 

investigation.  This is four electrodes collinear set up where in the outer electrodes send current 

into the ground and the inner electrodes measure the potential difference. 
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The present study utilizes maximum current electrode separation AB/2. The data from 

this survey are commonly arranged and contoured in the form of Pseudo-section that gives an 

approximate of the subsurface resistivity.  This technique is used for the inversion of 

Schlumberger VES data to predict the layer parameter namely layer resistivity and Geo electric 

layer thickness. The main goal of the present study is to search the vertical in homogeneities 

that is consistent with the measured data. 

For a Schlumberger among the Apparent resistivity can be calculated as follows 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = potential difference between receiving electrodes 

G    = Geometric Factor. 

Rocks show wide variation in resistivity ranging from 10-8 more than 10+14 ohmmeter.  

On a broad classification, one can group the rocks falling in the range of 10-8 to 1 ohmmeter as 

good conductors. 1 to 106 ohmmeter as intermediate conductors and 106 to 1012 ohmmeter as 

more as poor conductor.  The resistivity of rocks and subsurface lithology, which is mostly 

dependent on its porosity and the pore fluid resistivity is defined by Archie’s Law, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr   = Resistivity of Rocks 

ρw = Resistivity of water in pores of rock 

F = Formation Factor 

Ø = Fractional pore volume 

A = Constants with values ranging from 0.5 to 2.5. 
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EQUIPMENT: 
 

The field equipment deployed for the study is in a deep resistivity meter with a model of 

SSR – MP – ATS. This Signal stacking Resistivity meter is a high quality data acquisition system 

incorporating several innovation features for Earth resistivity. In the presence of random earth 

Noises the signal to noise ration can be enhanced by √N where N is the number of stacked 

readings.  This SSR meter in which running averages of measurements [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 … 

(1+2  ...+16/16)] up to the chosen stacks are displayed and the final average is stored 

automatically, in memory utilizing the principles of stacking to achieve the benefit of high 

signals to noise ratio. Based on these above significations the signal stacking resistivity meter 

was used for (VES) Vertical Electric Resistivity Sounding. 

MEASUREMENTS: 
 

Measurements of ground Resistivity is essentially done by sending a current through 

two electrodes called current electrodes (C1 & C2) and measuring the resulting potential by two 

other electrodes called potential electrode (P1 & P2).  The amount of current required to be 

sent into the ground depends on the contact resistance at the current electrode, the ground 

resistivity and the depth of interest (Here 300 mts). 

DATA PRESENTATION: 

The field data obtained from a Vertical Electrical Resistivity Sounding is conventionally 

plotted on a paper with the help of slum software. (A computer aided diagram). 

GEOPHYSICAL DATA INTERPRETATION 

The geophysical data obtained to study the variations in the sub – surface with respect 

to the availability of groundwater. From the interpreted data it has inferred that the area has 

good groundwater potential. The Shallow zones are favorable for ground water extraction. 
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Fig 14: Geophysical Survey locations at 1 Km radius  map 
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PROFILING METHOD 

In this method measuring the lateral variation of a formation, such as resistivity 

methods. Probing, in contrast, is the term used to describe the measurement of lateral and 

vertical variations of a area.  

MEASUREMENT 

Measurements of ground Resistivity is essentially done by sending a current through 

two electrodes called current electrode.  C1 & C2 and measuring the resulting potential by two 

other electrodes called potential electrode (P1 & P2). The amount of current required to be sent 

into the ground depends on the contact resistance at the current electrode, the ground 

resistivity and the depth of interest (Here 200 mts). 

VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING (VES) 

When carrying out a resistivity sounding, current is led into the ground by means of two 

electrodes. With two other electrodes, situated near the center of the array, the potential field 

generated by the current is measured. From the observations of the current strength and the 

potential difference, and taking into account the electrode separations, the ground resistivity 

can be determined. During a resistivity sounding, the separation between the electrodes is 

step-wise increased (known as a Schlumberger Array), thus causing the flow of current to 

penetrate greater depths. When plotting the observed resistivity values against depth on 

double logarithmic paper, a resistivity graph is formed, which depicts the variation of resistivity 

with depth. This graph can be interpreted with the aid of a computer, and the actual resistivity 

layering of the subsoil is obtained. The depths and resistivity values provide the hydro geologist 

with information on the geological layering and thus the occurrence of groundwater. 
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DATA PRESENTATION 

The field data obtained from a detailed geological and geotechnical investigation is 

conventionally plotted on a paper with the help of suitable software’s like I.G.I.S, IPI2 and oasis 

(Geophysical soft), Google Earth Pro, Auto desk (Auto Cad).The geophysical VES data has been 

carried out the investigated area selected VES location within the boundary and refer the 

plotted diagram in Fig. 18. 

Table.9.Resistivity Survey Values  

STATION-1 STATION-II / 
VES-II Gps Coordinates-   10°8'27.64"N- VES-I 

 

 

S.No 

 

 

Ab/2(m) 

 

 

Mn/2(m) 

 

Geometric
al factor 
(G) 

Resistan
ce Value 
in Ohms 

Apparent 
Resistance 

in Ohms 

Resistance 
Value in 

Ohms Ohms 

Apparent 
Resistance in 

Ohms 

1 2 0.5 11.79 13.426 158 6.552 165 
2 4 0.5 49.50 6.325 313 4.632 218 
3 6 0.5 112.36 4.123 463 3.58 270 
4 8 0.5 200.37 2.985 598 6.26 393 
5 10 0.5 313.51 2.346 736 4.396 518 
6 15 2 173.65 6.123 1063 3.365 634 
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7 20 2 311.16 4.489 1397 2.705 743 
8 25 5 188.58 8.959 1689 2.29 863 
9 30 2 704.03 2.768 1949 1.964 971 

10 35 2 959.40 2.301 2208 1.705 1071 

11 40 5 495.02 4.894 2423 1.495 1162 
12 45 5 628.60 4.814 3026 2.58 1418 
13 50 5 777.89 3.788 2947 2.154 1623 
14 60 10 550.03 5.956 3276 1.843 1823 
15 70 10 754.32 4.821 3637 1.569 1971 
16 80 10 990.05 3.912 3873 1.367 2125 
17 90 10 1257.20 3.236 4068 2.252 2475 
18 100 10 1555.79 2.768 4306 1.903 2868 
19 120 20 1100.05 4.125 4538 1.623 3211 
20 140 20 1508.64 3.156 4761 1.414 3552 
21 160 20 1980.09 2.539 5027 1.215 3776 
22 180 20 2514.40 1.934 4863 2.768 4306 
23 200 20 3111.57 1.546 4810 2.943 4642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Inverse Slope Curve for VES-1 

Fig.19,This diagram showing fracture zone levels is 55-65meters indicates green color box. 

Fig.20. This diagram showing fracture zone levels is 45-55 meters indicates Green color box. 
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Fig.21.This diagram showing fracture zone levels is 55-65 meters indicates Green color box. 

STATION-III STATION-IV / 
VES-IV Gps Coordinates-10°8'27.64"N- 78°20'29.07"E VES-III 

 

 

S.No 

 

 

Ab/2(m) 

 

 

Mn/2(m) 

 

Geometric
al factor 
(G) 

Resistan
ce Value 
in Ohms 

Apparent 
Resistance 

in Ohms 

Resistance 
Value in 

Ohms Ohms 

Apparent 
Resistance in 

Ohms 

1 2 0.5 11.79 26.237 186 9.486 156 
2 4 0.5 49.50 11.452 356 4.873 241 
3 6 0.5 112.36 5.472 567 3.78 376 
4 8 0.5 200.37 3.876 643 3.984 487 
5 10 0.5 313.51 3.641 865 3.482 591 
6 15 2 173.65 5.486 1271 4.652 874 
7 20 2 311.16 5.386 1437 4.759 964 
8 25 5 188.58 3.453 1768 3.487 1368 
9 30 2 704.03 3.267 2243 3.687 1687 

10 35 2 959.40 2.385 2541 3.247 1921 

11 40 5 495.02 2.814 2746 2.347 2457 
12 45 5 628.60 3.247 2967 2.581 2648 
13 50 5 777.89 3.987 3186 2.154 2751 
14 60 10 550.03 4.965 3347 3.947 3275 
15 70 10 754.32 4.632 3768 4.187 3961 
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16 80 10 990.05 4.652 4125 4.687 4087 
17 90 10 1257.20 3.236 4032 4.366 4652 
18 100 10 1555.79 3.147 4248 3.462 3768 
19 120 20 1100.05 2.967 4567 3.871 3468 
20 140 20 1508.64 2.642 4763 2.947 3.947 
21 160 20 1980.09 2.478 4.967 2.436 4652 
22 180 20 2514.40 1.957 5047 2.768 4306 
23 200 20 3111.57 1.469 5378 2.943 4642 
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 APPROVED DETAILED DEWATERING PLAN IN CASE OF INFRASTRCTURE 

DEWATERING PROJECTS 

Not applicable 

 PROPOSED USAGE OF PUMPED WATER IN CASE OF MINE DEWATERING 

PROJECTS 

Not applicable 

 COMPREHENSIVE IMPACT ASSESSMENT OF THE IMPACT ON THE GROUND 

WATER REGIME IN & AROUND THE PROJECT AREA. 

RECHARGE & DISCHARGE OF CORE & BUFFER ZONE 

Ground water resources of an area can be distinguished under two categories: - 

1. Dynamic ground water resources 

2. Static ground water resources 

DYNAMIC GROUND WATER RESOURCES    

Dynamic ground water is that amount of water, which is found in the natural zone of 

fluctuation in an aquifer due to ground water recharge. Total ground water recharge (RT) of 

the area can be estimated by assessing the various components of the following equation: - 

           RT = Rr+ Rs+ RI+ Sr+ Rc - - - - - - - - - - - - - - - (I) 

RESULTS 
EXPECTED 

FRACTURE OF  
VES-I 

EXPECTED 
FRACTURE OF  

VES-II 

EXPECTED 
FRACTURE 

OF  
VES-III 

EXPECTED 
FRACTURE 

OF  
VES-IV 

Depth of possible 
fracture  
Zone & 

Miner fissure and 
fracture  

45-5 m 

 
 

50-65m 

 
 

60-70m 

 
 

70-75m 

Maximum mining depth  35m below ground level 
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Where, 

           Rr = Recharge from Rainfall. 

           Rs = Recharge from Irrigation due to surface water. 

           RI = Recharge from Irrigation due to ground water. 

           SI = Recharge through surface water bodies. 

           Rc = Recharge to confined aquifers. 

GROUND WATER RECHARGE IN THE CORE ZONE 

RECHARGE DUE TO RAINFALL (Rrm) 

(A) BY GROUND WATER TABLE FLUCTUATION METHOD: 

Recharge due to rainfall is computed by specific yield water table fluctuation method as below:  

                        Rr = A  S.F  Sy -------------------------------  (III) 

 Where, 

                    Rr   = Recharge due to rainfall in the investigated area. 

                    A    = Rechargeable area = 48800 m2  

                    S.F. = Seasonal fluctuation in water level. 

                           = 1.5 m. as reported. 

                    Sy = Specific yield = 10% for Silty Alluvium (As per available reports of Govt. agencies). 

Therefore, 

                   Rr = 48800  5 x 0.28 

                         = 68360 cbm/annum    

                Rr1   6.8 mcm/annum 

(B) BY RAINFALL INFILTRATION FACTOR METHOD: 

In areas where groundwater level monitoring is not adequate in space & time, rainfall 

infiltration may be adopted. The ground water estimation committee, Govt. of India (1997) has 

suggested norms of recharge from rainfall under various hydro geological conditions. For areas 

as that of Ahmedabad having silty alluvium favorable hydro geological conditions of shallow 
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water level and well-developed drainage, rainfall infiltration factor has been suggested as 20% 

to 25% of the normal rainfall.  

  Rr2  = area x normal rainfall x R.I. factor 

   = 0.068360 x 106 x 0.1227x 0.20 

   = 16775 mcm/annum 

  1.67 mcm/annum 

TOTAL DYNAMIC RESERVES 

Considering all above recharge components, total dynamic reserves in the investigated area 

will be: 

                          RT =   RTP 

                          RT 0.0068360 mcm mcm/annum 

                       RT = 0.0068360 mcm mcm/annum          

GROUND WATER DRAFT OF CORE ZONE 

Ground water draft in the area can be estimated by assessing the various components of the 

following equation: 

          DT = Di + Dd + Din + Dw + Det + Do---------------------- (B)    

                     DT = Total ground water draft 

                     Di  = Ground water draft for irrigation in the area 

                     Dd  = Ground water draft for domestic use in the area 

                     Din = Ground water draft for industrial use in the area 

                     Dw = Ground water draft for irrigation & domestic use around  

                              the area in the radius of influence. 

                    Det = Ground water draft by way of evapotranspiration. 

       Do = Ground water draft as out flow from unconfined aquifer. 

PLANT AREA 

From equation no. (B) 
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                      DT = Di + Dd + Din + Do + Det 

In the investigated area, ground water draft will occur only through existing ground water 

structure, which is constructed in the plant area and being used for the industrial purpose. 

Evapo-transpiration losses are negligible as water table is deep. Therefore, at present there is 

no other ground water draft in the investigated area. 

Hence ground water draft can be computed by reducing the equation (B) to: 

  DTm = Din 

As per CGWA NOC total ground water extraction will be  

  = 5 KLD x 365 days = 1.825 cum/annum  

Net recharge of core zone is 1.825 mcm/annum while net draft is coming 0.21 mcm/annum.  

Table 10: Recharge & draft summary of core zone 

 

7.1 IMPACT ON SURFACE WATER SOURCES 

There are no perennial surface water bodies within the buffer zone, only some seasonal 

ponds located easter part of the lease area but its not affected due to the mining activities . No 

waste water from the industry is being disposed off in any surface water bodies. Hence, there 

is no negative impact on any surface water bodies in nearby areas. 

RECHARGE OF CORE ZONE 

PLANT AREA 

Recharge due to rainfall  

(A )By water table fluctuation method 1.67MCM 

(B) By rainfall infiltration method  1.825 MCM 

Total dynamic reserve for Plant area 1.825 MCM/ANNUM 

DRAFT OF CORE ZONE 

Draft of core zone 

 

0.21 MCM/ANNUM 
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7.2 IMPACT ON GROUNDWATER SOURCES 

Any industrial project involving ground water extraction may have three potential impact on 

the ground water regime: 

• Impact on Ground Water Level 

• Impact on ground water Quality 

• Impact on ground water Yield 

To understand the impact of industry on the groundwater regime recharge discharge analysis 

of the buffer zone is essential. As per the draft analysis of the buffer zone it is apparent that 

major user in the buffer zone is agriculture activity much more in the south,southwest and 

eastern  part of the lease area. In the present context Effort has also been made to plan the 

details of utilization of water being pumped out along with quantification of its various uses. 

Further, with the help of analytical techniques and statistical analysis of water level 

observations attempt has been made to study the impact of mining on ground water regime, 

both with depth and time as well as on surface water sources in the surrounding areas and 

suggest mitigation measures. 

POTENTIAL IMPACTS 

Any industrial project involving ground water extraction may have three potential impact on 

the ground water regime: 

• Impact on ground water Level 

• Impact on ground water Quality. 

• Impact on ground water Yield 

IMPACT ON GROUND WATER LEVEL 

There is no negative impact on ground water level due to plant activity as groundwater 

withdrawal amounts to only 2.19% of the total ground water draft. In the surrounding area, 

there is a negative impact on the water levels as per Govt. reports. This negative impact on the 

water level is mainly due to groundwater used for the irrigation purpose, which amounts to 

82.79% of the total groundwater uses of the buffer zone. 
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IMPACT ON GROUND WATER QUALITY  

The quantity of wastewater generation depends upon the quantity of water used for 

various purposes. Wastewater generated is being treated in the STP and is being used in the 

green belt development and plant process. Hence there is no negative impact on the 

groundwater quality of the area. We suggest Artificial Recharge Techniques in core and buffer 

zone of the existing wells to improve water level as well as quality of the water. 

IMPACT ON GROUND WATER YIELD 

Recharge and discharge of core and buffer zone clearly indicates that area of buffer 

zone falls in the safe category. As per CGWA, district report area also falls in the safe category. 

Besides that, ground water extraction due to plant amounts to only 1.050 KLD of ground water, 

Which is negligible when compared with the draft due to irrigation or other domestic use of 

the buffer zone. Moreover, to mitigate any negative impact industry has already implemented 

rainwater-harvesting measures.  

7.2.1 A DESCRIPTION OF THE IMPACTS ON ENVIRONMENTAL VALUES THAT HAVE OCCURRED, 

OR ARE LIKELY TO OCCUR, BECAUSE OF ANY PAST GROUND WATER ABSTRACTION 

Possible impact and on environmental value of ground water due to industry or nearby area 

due to any past groundwater abstraction along with possible mitigation measures are 

summarised below: 

Table 11:  Summary of potential impacts and mitigation measures 

Potential impacts Proposed/implemented mitigation measures 

 Industrial Nearby areas/irrigation 

Water level depletion  • No impacts were 

identified. However, 

rainwater harvesting 

is being practiced. 

• Change in irrigation practice 

from flood irrigation to 

sprinkler system. 

• By Change in cropping pattern 

from water intensive crop to 

less water intensive crops. 
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• As per CGWA reports by doing 

this about 50% of water used in 

the irrigation activity can be 

saved  

Groundwater quality 

impacts from industrial 

waste water 

• No discharge to the 

natural environment 

water from the 

Project works 

• Wastewater available 

from the domestic 

and industrial use is 

being treated in the 

Sewerage treatment 

plant and treated 

water is being used in 

the green belt 

development and 

industrial process. 

• No impact is reported but 

possibilities of quality impact is 

there due to excess use of 

pesticides and chemical 

fertilizer. 

• To mitigate step wise shifting to 

organic farming is suggested, 

Impact on ground 

water yield 
• No impacts to ground 

water yield were 

identified. 

• Rainwater harvesting 

in the plant area as 

well as village pond. 

• Impact on water yield in nearby 

areas is reported specially in 

summer season. 

• To mitigate this problem change 

in irrigation method and 

cropping pattern is suggested. 

 

7.2.2 A DESCRIPTION OF THE IMPACTS ON ENVIRONMENTAL VALUES THAT HAVE OCCURRED, 

OR ARE LIKELY TO OCCUR, BECAUSE OF ANY PAST GROUND WATER ABSTRACTION, FOR A 

FIVE YEARS PERIOD STARTING ON THE CONSULTATION DAY FOR THE REPORT; AND  OVER 
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THE PROJECTED LIFE OF THE RESOURCE PROJECT AREA, AFFECTED AREA AND RADIUS OF 

INFLUENCE IN CASE OF DEWATERING. 

There is no appreciable negative impact on ground water level due to plant activity. In 

the surrounding area, there is a negative impact on the water levels as per Govt. reports.  

7.3 SOCIO-ECONOMIC ASPECTS 

SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

Socio-economic environment, an essential part of environmental study incorporating 

various facts related to socio-economic conditions in the area, which deals with the total 

environment. Socio economic study includes demographic structure of the area, provision of 

basic amenities viz., housing, education, health and medical services, occupation, water supply, 

sanitation, communication, transportation, prevailing diseases pattern as well as feature of 

aesthetic significance such as temples, historical monuments etc. at the baseline level. This 

would help in visualizing and predicting the possible impact depending upon the nature and 

magnitude of the project. 

  Socio-economic study of an area provides a good opportunity to assess the socio-

economic conditions of an area. This study will possibly estimate the change in living and social 

standards of the particular area benefitted due to the project. The gross economic production 

of the area will be increased substantially due to the existence of this project. It can 

undoubtedly be said that this mine will provide direct and indirect employment and improve 

the infrastructural facilities and standards of living of the area. 

The fabrics of socio-economic changes are so complicated that this study would seem 

to be extremely limited, almost superficial and at time subjective in nature. More thorough and 

quantified socio-economic study will undoubtedly require vastly longer time and resources, and 

is, therefore, beyond the scope of the present study. This report will give a reasonably clear 

picture of the socio-economic conditions prevailing in the study area. 
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OBJECTIVES OF THE STUDY 

The objectives of this socio-economic report consist of: 

• To conduct socio-economic assessment study in Project Area. 

• To know the current socio-economic situation in the region to cover the sub sectors of 

education, health, sanitation, and water and food security. 

• To recommend practical strategic interventions in the sector. 

• To help in providing better living standards. 

• To provide employment opportunities. 

SCOPE OF WORK 

• To study the Socio-economic Environment of area from the secondary sources 

• Prediction of project impact 

• Mitigation Measures 

METHODOLOGY 

Collection of Data 

Data for this project were collected via secondary source (i.e. Government department, 

maps, literature research etc) in the study area. AEC commenced Socio-economic base line 

survey. AEC constituted a survey team of Field Assistants and a Supervisor apprising them the 

project area and relevant documents. 

Presentation of Data & Analysis  

The data collected were presented in a suitable, concise form for further analysis. The 

collected data’s were presented in the form of tabular, diagrammatic, or graphic form. These 

tabulated data were interpreted and analysed with the help of various qualitative techniques 

and ideographic approaches. 

Background Information of the area  

Study area (buffer zone) is the area within 5 km radius of the mining area. The socio-

economic parameters i.e. population growth, density, literacy etc. plays an important role in 
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determining the impact of the proposed activity directly or indirectly on the human population 

of the study area. These impacts may be beneficial or detrimental. 

BASELINE DATA & ANALYSIS 

The socio economic study has been conducted for 5 kms radius of the project area on 

the basis of secondary data available. Information were collected from the data of census 2011 

and the secondary information collected from various government departments like health 

department, agriculture department, IMD etc. 

7.3.1 SETTLEMENTS AND POPULATION DYNAMICS AROUND PROJECT AREA 

An official Census 2011 detail of Madurai, a district of Tamil Nadu has been released by 

Directorate of Census Operations in Tamil Nadu. Enumeration of key persons was also done by 

census officials in Madurai District of Tamil Nadu. In 2011, Madurai had population of 3,038,252 

of which male and female were 1,526,475 and 1,511,777 respectively. In 2001 census, Madurai 

had a population of 2,578,201 of which males were 1,303,363 and remaining 1,274,838 were 

females. Madurai District population constituted 4.21 percent of total Maharashtra population. 

In 2001 census, this figure for Madurai District was at 4.13 percent of Maharashtra population. 

There was change of 17.84 percent in the population compared to population as per 2001. In 

the previous census of India 2001, Madurai District recorded increase of 7.41 percent to its 

population compared to 1991. 

Table 12: Demographic Profile of Madurai district   

Description 2011 2001 

Population 30.38 Lakhs 25.78 Lakhs 

Actual Population 3,038,252 2,578,201 

Male 1,526,475 1,303,363 

Female 1,511,777 1,274,838 

Population Growth 17.84% 7.41% 

*Source: - Census of India, 2011 
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   There are no habitations or villages en-route between the quarry site. The loaded 

vehicles are allowed to move 40 Km/hour on the roads. The haul roads are sprinkled periodically 

to prevent dust. Other facilities such as power, transportation and communication, social 

infrastructure facilities are locally available nearby project site. Nearest town is Melur have all 

facilities like Dispensary at Karungalakudi about 5.0km–Southern side and Vadipatti  Railway 

station –34.0kms- Southwest side. The nearest post office situated at Vanji Nagaram about 4.5 

kms away from the site towards western side. There are no villages located in this area within 

500m radius; the approximate distance and population   are given below: 

Table 13: Population in 5 Km sorounding of the proposed area 

S.No Village Name Direction 
Distance in 

Kms 
Population 

1 Kambur North 2.0 kms 1180 

2 Kachchirayanpatti South 2.5kms 895 

3 Veerasudamani Patti East 1.2kms 658 

4 Ayvathanpatti West 1.2kms 1350 

POPULATION BENEFIT 

 The applicant ensures to take social responsibilities like providing school note books, 

Uniforms to the students below poverty level beside if the villages require any borehole for 

public use the applicant ensure to do so. The applicant will also take part and contribute the 

native cultural activities in the nearby villages. During summer seasons packaged drinking 

water will be kept will be kept in the village for public and for trespassers. The applicant will 

involve and contribute all the socio-cultural allocation in and around the area. The budget 

provisions and allocation for all the above activities will be around Rs.2 lakhs/-for the period of 

five years. 
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ECONOMIC ACTIVITIES 

The economy of an area is defined by the occupational pattern and income level of the 

people in the area. The occupational structure of residents in the study area is studied with 

reference to   work   category. The population is divided occupation wise into three categories, 

viz., main workers, marginal workers and non-workers. The workers include cultivators, 

agricultural labourers, those engaged in household industry and other services. The marginal 

workers are those workers engaged in some work for a period of less than 180 days during the 

reference year. 

The non-workers include those engaged in unpaid household duties, students, retired 

persons, dependents, beggars, vagrants etc. besides institutional inmates or all other non-

workers who do not fall under the above categories. Based on the data mentioned below, the 

agriculture is the main economic activity in the study area. Other economic activities in the 

study area includes manufacturing and service industry. 

Table 14: Occupational categorization in Buffer Zone 

Name Type 
Main Working 

Population 
Cultivator 

Agricultur
al labour 

Household  
industry 

Other 
Workers 

Core Zone  & 
Buffer Zone 

Rural 1,354,632  51,843 81,352 39,753 1,68,3620 

Total 1,354,632  51,843 81,352 39,753 1,68,3620 

 

7.3.2 DEPENDENCY ON SOURCES OF WATER [SURFACE OR SUB-SURFAC] 

Major source of water in the study area is sub-surface/Ground water whereas in some 

villages surface water is also used. Most of the villages have bore wells for irrigation and few 

villagers use canal or pond etc. for irrigation in their fields. For domestic uses the water is 

supplied through the water tap, hand pump, covered well etc. In summer season with the 

increase in demand in water quantity, the amount of supplied water remains almost the same 

in the proportion of the demand. Groundwater extraction from dug wells, shallow tube wells 

and deep tube wells is done through electrical pumps, diesel pumps, wind mills, solar pumps, 
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submersible pump and manually operated pumps. But the quantity of water not fullfil their 

various needs due to failure of monsoon and less amound of groundwater availability in the 

subsurface condition. 

7.3.3 GROUND WATER USES 

Analysis of survey data in the study area we found that the surface water and subsurface 

water /ground water both are used by the users/villagers but ground water is used more than 

surface water. Ground water contributes more in irrigation, drinking and other uses.  

Water Uses in Irrigation 

Water is used in a big quantity in irrigation, but the uses of water in irrigation depends 

on the method of irrigation, type of crop, requirement of water in the crop and the number of 

required rounds of irrigation varies from crop to crop and season to season etc. 

In the primary survey, we have tried to know the different methods used for irrigation in the 

study area, which are the major crops there and how much water is required in those crops. 

Table 15 : Method of Irrigation used in the study Area 

S/N Method of Irrigation Percentage 

1 Flood Method 50 

2 Flood and Sprinkling Method 35 

3 Drip Irrigation Method 15 

Source: Primary Survey 

In the above table we saw that 50% of Farmers in the study area are using only flood 

method for irrigation. Here we observed that maximum farmers irrigated their fields by flood 

method and sprinkling method are also used by the farmers. The visible change in the table 

started to manage water for their irrigation needs for plannimg water management practices 

in the proposed area.  
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7.3.4 IMPROVEMENT / DECLINE IN AGRICULTURAL YIELD IN LAST 5 YEARS 

Major crops cultivated in the study area are Paddy, Cholam ,Maize,Cotton and 

Sugarcane needs 4-5 rounds of irrigation and Other millets, Campu, Black Gram,Green Gram, 

Red Gram and Drumstick and some other crops dependant on seasonal rainfall. 

Table 16: Important  crop pattern in the area 

S/N. Main Crop 
Cropping area 

in Ha 
Production 

(Tonnes) 

1 Paddy 48249 201150 

2 Cholam 11016 24896 

3 Maize 13909 63995 

4 Other millets 3722 6700 

5 Black gram 1264 739 

6 Green gram 3272 2428 

7 Groundnut 1713 3145 

8 Red gram 2278 3572 

9 Cotton 9388 14 

10 Sugarcane 1441 101 

 Total Cultivated Area 96252 306740 

Source: Agriculture Department. 

Overall, it can be said that the farmers spend major part of their income on digging borewell to 

manage their irrigation which results in the low savings so the farmers can be made aware 

about the latest methods of irrigation and the different schemes of the Govt. of India to help 

them. In recent decades formers are changing trip / springler tecniques for their agricultural 

activity to manage seasonal crop yields.  

7.3.5 IMPACT OF EXISTING PROJECT ON LOCAL COMMUNITIES 

POSITIVE IMPACTS 

Employment: 
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Direct and indirect Employment opportunities have been provided in this mining 

operation for the Kachchirayanpatti and its surrounding  village peoples and also providing a 

sustainable and safe working environment for workers. 

Community Skills Development: 

The employees are being benefited from the training programs that instituted by mining 

operators to enable the community labor force to work in the different areas of production.  

Improved Standard of Living: 

Income and living standard of nearby people is being enhanced by the direct and indirect 

employment provided to be surrounding village peoples. 

Economic Exposure and Development: 

Project has made the financial institutions as well as related economic facilities, 

infrastructure and services available to the people. This will expose and introduce the local 

population to factors of economic development including the banking system, financial 

services, and credit and investment schemes. 

ADVERSE SOCIAL IMPACT 

Health Impacts 

The project has the potential for triggering health impacts through domestic water 

contamination, increased dust, creation of breeding grounds for disease vectors, population 

influx which might introduce new diseases in the area, and inadequate sanitation facilities. 

Social impacts related   to   boom-bust cycles (e.g.   increases  in   pregnancies,  sexually 

transmitted  infections, during  bust  times,  mental health issues  such  as  depression and 

anxiety;  overarching  community  health  issues  prominent  during  both  boom  and  bust 

periods  include  burdens  to  health  and  social  services,  family  stress,  violence  towards 

women, etc.) 

Livelihood change 

Due to the labour intensity of the manufacturing sector, the project attracts the more 

able- bodied persons from the community which in turn lead to low labor availability in other 
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sectors of the economy including agricultural, education and health skilled workers. Local 

employment opportunities are being created by the project. 

The socio-economic study of the study area on the behalf of observed villages gives clear 

picture of its population, average household size, literacy rate, sex ratio etc. 

 

 

MITIGATION MEASURES 

Promotion of efficient techniques of irrigation viz. drip and mini sprinklers to increase 

the irrigation efficiency, improve productivity and reduce cost of production. Improve drought 

dependant crop which is aim to increase productivity and also practice water use efficiency and 

to develop a new value chain crop through demonstrations and capacity building. Time to time 

some awareness drive should be conducted for the farmers to make them aware about the 

government schemes for high production and the techniques for using less amount of water 

for irrigation. 

 PROPOSED MEASURES FOR DISPOSAL OF WASTE WATER BY INDUSTRIES 
DRAWING SALINE WATER. 
Not applicable 

 MEASURES TO BE ADOPTED FOR WATER CONSERVATION WHICH INCLUDE 
RECYCLING, REUSE, TREATMENT, ETC. THIS INCLUDES THE WATER BALANCE 
CHART BEING ADOPTED BY THE FIRM ALONG WITH DETAILS OF WATER 
CONSERVATION METHODS TO BE ADOPTED. 

Not applicable 

10 . ANY OTHER DETAILS PERTAINING TO THE PROJECT 

RAINWATER HARVESTING MEASURES 

Following methods shall carry out the rainwater harvesting 

1. Roof top & paved area rainwater harvesting through injection wells. 

2. Natural groundwater recharge through open land. 
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Rooftop rainwater runoff 

The industrial roofs are of RCC finished with cement sand mortar. Most of the water can 

be collected with roof drains hence 85% rainwater can be available. About 15% of water is lost in 

evaporation etc. The water is collected through rainwater drains from rooftop. The roof should 

be finished to avoid percolation and should be cleaned every year before rains. The roof top 

rainwater & surface runoff rainwater shall be collected through existing rainwater drains. 

Rooftop water recharge in to the near by existing wells to improve and water level as well as 

increase water quality. 

Surface Runoff of Rainwater  

The subsurface reservoirs are technically feasible alternative for storing surplus 

monsoon runoff. Wide spectrums of techniques are in vogue to recharge ground water 

reservoir. The artificial recharge techniques vary widely depending upon hydrogeological 

studies of the area. The maximum rate at which water can enter the soil at particular point 

depends upon infiltration capacity. The infiltration capacity depends upon soil type, moisture 

content, organic matter, vegetative cover, season, air entrapment, etc. The infiltration and 

percolation capacity are closely related formation condition. The infiltration takes place due to 

gravity but capillary force divert gravity water. The infiltration capacity of land formation is not 

suitable for surface percolation system hence for recharge of ground water reservoir through 

injection well system has been implemented.  

 11. FINDINGS/CONCLUSION 

 This rough stone and gravel mining quarry  is located at Kachchirayanpatti village an 

extent of 1.35.5 Hectare in S.F.No: 22/1 & 22/1  Vide Patta No. 3975 in Kachchirayanpatti 

village in Melur Taluk, Madurai District, Tamil Nadu State. 

 Area of buffer zone falls in the safe category, as per CGWA, district report area also falls 

in the safe category. 
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 Groundwater extraction due to the purpose only 5 KLD of ground water, Which is 

negligible when compared with the draft due to irrigation or other domestic use of the 

buffer zone.  

 The study area mainly comprises of Agriculture land, Industrial area followed by 

waterbody.  

 The average annual rainfall is recorded in 819.38 mm. 

  Groundwater in and around the study area occurs under semi confined and confined 

conditions. The movement of Groundwater is mainly controlled by primary porosity of 

inter granular spaces. 

 During pre and post monsoon period depth to waterbearing formations are varied 

widely from 45-90m bgl. 

 Total gross dynamic reserves in the core zone and buffer zone have been estimated of 

the order of 1 million cbm/annum. 

 There is no negative impact on ground water level due to mining activity of the 

proposed area. Withdrawal amount is only 1.050KLD of the total ground water draft 

from core and buffer zone area.  

 Moreover, industry has already implemented rainwater-harvesting measures to 

mitigate any negative impact. 

 We recommend the quarry operation done 50 meter below ground level beyond this 

limit possible to touch groundwater regime. From the hydrogeological study potential 

groundwater zones are identified 45-90 meter bgl in and around I km radius of the lease 

area.  

 

************* 
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4.6 பசுசம அைண் நமம் பாட்டு திட்டம்   174 

6.1 சுற்றுசூழல் கண்காணிப்பு விளக்கப்படம் 194 

10.1 சுைங்க மதாழிலாளை ்தனிபட்ட உபகைணம் 254 
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எளிதோன பிைதி ிதித்துவத்திற்கோக முன்மமோழியப்பட்ட குவோைிகள் மற்றும் 
தற்நபோதுள்ள குத்தரக குவோைிகள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: - 

 

முன்பமொழிய ் டட் குெொரி 

குறி
யீடு 

உரிலமயொ
ளரின் 
ப யர ்

கிரொமம் & 

புை. 
எை்கள் 

அளவு 
(பெக்
ட்) 

நிலை குறியீடு 

P1 
திரு. 
D.ரொலேஷ் 

கட்சிைோயன்
பட்டி 

22/1&22

/2 
1.35.5 

முன்பமொழிய
 ் டட்  குதி 

மமோதத்ம்                                    1.35.5 மெக்நடை ்

தற்ல ொதுள்ள குெொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிலமயொ
ளரின் 
ப யர ்

கிரொமம் & குறியீ
டு 

உரிலமயொ
ளரின் 
ப யர ்

கிரொமம் & 

E1 
   

N.செல்வம் 

கட்சிைோயன்
பட்டி 

24/1 

(பகுதி) 
2.00.0 

21.01.2016 -

20.01.2026 

E2 

 

S.ெரவணன் 
கட்சிைோயன்

பட்டி 
21/1(ப
குதி) 

2.72.0 
21.01.2019 – 

20.01.2024 

E3 

 

S. 
செோலமலல 

கட்சிைோயன்
பட்டி 22/5A 0.34.8 

14.06.2016 – 

13.06.2021 

பமொத்தம்  5.068 மெக்நடை ்     

பமொத்த குழுமம் அளவு  6.42.3 மெக்நடை ்

ரகவிடப்பட்ட மற்றும் கோலோவதியோன குவோைிகள் 

குறி
யீடு 

உரிலமயொ
ளரின் 
ப யர ்

 

கிரொமம்  
 

புை. 
எை்க
ள் 

அளவு 
(பெக்ட்) நிலை 

-NIL- 
 

• ஆதொரம்:  i).JD/AD கடிதம் – Rc.No. 665/2020 - சுைங்கங்கள்,  ோள்: 08.1.2021 

• குறி ்பு: 
MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O.  2269 (இ) 

நததி: 01.07.2016 
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குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இணக்கம் 

P1 – திரு. D.ராஜேஷ்  

“ToR வழங்கிய கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No. 8666/SEAC/ToR-1042/2022 ஜததி: 

31:01:2022 

குறிப்பிட்ட நிபந்தறனகள் 

1 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்மமாழிைப்பட்ட சுைங்க குதத்சகப் பகுதியில் 

சுைங்க நடவடிக்சகசை முன்மமாழிபவை ் ஏற்கனநவ 

நமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவை ் பின்வரும் விவைங்கசள 

AD/DD, சுைங்கங்களில் இருந்து அளிக்க நவண்டும். 

a) AD/DD சுைங்கங்களால் 

வழங்கப்பட்ட கசடசி பணி 
அனுமதியுடன் முந்சதை 

சுைங்கங்களின் மைைல்பாடு 

மற்றும் நிறுதத்தத்ின் காலம் 

என்ன 

ஆட்சியை ்  டவடிக்ரககளின்படி, 

ஆதைவோளை ்24 டிசம்பை ்2015 அன்று 
சுைங்க மசயல்போட்ரடத ்
மதோடங்கி 23 டிசம்பை ்2010 அன்று 
முடித்தோை.் DD சுைங்கங்கள் 
வழங்கிய பணி 
அனுமதிப்பத்திைத்திலும் இது 
கோட்டப்பட்டுள்ளது.  

b) நதாண்டிமைடுக்கப்பட்ட 

கனிமங்களின் அளவு. 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிச ்
சோன்றிதழ் 42450 மீ 3 சோதோைண கல்  
மற்றும் 4333 மீ3 சைரளகரள 5 

ஆண்டு திட்ட கோலத்தில் 
மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 
கனிமங்களோக மதளிவோகக் 
கோட்டுகிறது.  

c)  சுைங்கத்தின் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

ஆழத்தின் விவைம். 

ஏற்கனநவ அங்கீகைிக்கப்பட்ட 
சுைங்கத்தின் ஆழம் 11.5மீ ஆகும், 

EC இல் பக்க எண் ளது. 
d) முன்பு அசடைப்பட்ட 

சுைங்கத்தின் உண்சமைான 

ஆழம் 

முன்னை ் அரடயப்பட்ட 
சுைங்கத்தின் உண்ரமயோன 
ஆழம் தரை மட்டதத்ிலிரு ்து 11.5 

மீ கீநழ இரு ்தது. 
e) அந்த குத்தசக பகுதியில் 

ஏற்கனநவ மவட்டிமைடுக்கப்பட்ட 

நபைின் மபைை.் 

2015-2020 கோலப்பகுதிக்கோன 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிச ்
சோன்றிதழ், அ ்த குத்தரகப் 
பகுதியில் சுைங்கம் மவட்டிய  பை ்
ைோநெஷ் என்பரதக் கோட்டுகிறது. 

f) EC மற்றும் CTO ஏற்கனநவ 

மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

ைமைப்்பிக்கப்படும். 

2015-2020 சுைங்கத் திட்ட 
கோலத்திற்குப் மபறப்பட்ட EC 

மற்றும் CTO ஆகியரவ இரணப்பு 
III இல் சமீபத்தில் 
அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்ட 
அறிக்ரகயுடன் 
இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 
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g) அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டத்தின்படி சுைங்கம் 

நமற்மகாள்ளப்பட்டதா (அல்லது 

EC நிைண்யிக்கப்பட்ட 

மபஞ்சுகளுடன் வழங்கப்பட்டால். 

ஆம். ஆதைவோளை ் கண்டிப்போக 
அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்
திட்டத்ரதப் பின்பற்றியுள்ளோை ்

2. சுைங்க குத்தசக பகுதியின் 

கல்மவட்டு பற்றிை விைிவான 

ஆை்வு அளிக்கப்பட நவண்டும். 

குத்தரக பகுதியின் புவியியல் 
பிைிவு 2.3.2, பக்க எண்.26 
அத்தியோயம் II இன் கீழ் 
விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. முன்னதாக மபறப்பட்ட EC க்கு 

ஆதைவாளை ் இணக்க 

அறிக்சககசள வழங்க 

நவண்டும். 

ஆம். ஒப்புக்மகோண்டு 
குறிப்பிட்டோை.் 

4. முன்மமாழிபவை ் தகுதிவாை்ந்த 

அதிகாைியிடம் இருந்து நிலதத்டி 

நீை ்அனுமதி மபற நவண்டும். 

ஆம். ஒப்புக்மகோண்டு 
குறிப்பிட்டோை.் 

5. அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட, 

தற்நபாதுள்ள மைங்கசள 

மீண்டும் நடுதல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாைிகள் மற்றும் 

நீைந்ிசலகளுக்கு இசடநை உள்ள 

பாதுகாப்பு தூைம் உள்ளிட்ட 

சுற்றளவில் ைமமான நவலிகள், 

பசுசமப் பகுதி ஆகிைவற்றின் 

புசகப்படங்கசள ஆதைவாளை ்

வழங்க நவண்டும். 

ஆம். ஒப்புக்மகாண்டு 

குறிப்பிட்டாை.் 

6. திட்ட முன்மமாழிபவை,் 1 கிமீ 

(சுற்றளவில்) உள்ள நிலத்தடி 

நீசை உறிஞ்சும் கிணறுகள், 

திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் 

நமற்பைப்பு நீைந்ிசலகளான 

ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாை்கள், குளங்கள் 

நபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்சகசை விவைிக்கும் 

நீைம்ட்டத்தின் விளிம்பு 

வசைபடத்சத கருத்தில் 

மகாண்டு நீை-்புவியிைல் ஆை்சவ 

நமற்மகாள்ள நவண்டும். சுைங்க 

நடவடிக்சககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகசள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD \ TWAD 

இலிருந்து பருவமசழ மற்றும் 

பருவமசழ அல்லாத 

பருவங்களுக்கு நைகைிக்கப்பட்ட 

நீை ்நிசல தைவு. 

 ீை ்  ிரலத ் தைவுகரளச ்
நசகைிப்பதற்குப் 
பயன்படுதத்ப்படும் கிணறுகளின் 
எண்ணிக்ரக மற்றும் பிற 
மதோடைப்ுரடய தகவல்கள் 
இரணப்பு V இல் ஒரு தனி 
 ீைவ்ளவியல் அறிக்ரகயில் 
மகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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7. நமற்பைப்பு நீை ் / நிலத்தடி நீை ்

தைம், காற்றின் தைம், மண் தைம் 

மற்றும் நபாக்குவைத்து/வாகன 

இைக்கம் ஆை்வு உட்பட 

தாவைங்கள்/விலங்குகள் 

மதாடைப்ான சுற்றுைச்ூழல் 

மற்றும் சுற்றுைச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பசடத ் தைசவ 

முன்மமாழிபவை ் வழங்க 

நவண்டும். 

அத்தியோயம் III இன் கீழ் பிைிவுகள் 
3.3-3.6 பக்க எண் 68-126 இல் 
விவைங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
பிைிவு 2.6.2, பக்க எண்.44-46 இல் 
அத்தியோயம் II இன் கீழ் 
நபோக்குவைத்து விவைங்கள் 
மகோடுக்கப்பட்டுள்ளன.. 

8 காற்று மாசுபாடு, நீை ் மாசுபாடு 

மற்றும் சுகாதாை பாதிப்புகள் 

ஆகிைவற்றின் அடிப்பசடயில் 

சுற்றுைச்ூழலில் உள்ள அசனத்து 

சுைங்கங்களிலிருந்தும் 

சுைங்கத்தால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆை்சவ 

முன்மமாழிபவை ் நமற்மகாள்ள 

நவண்டும், அதன்படி 

சுற்றுைச்ூழல் நமலாண்சம 

திட்டம் தைாைிக்கப்பட நவண்டும். 

அத்தியோயம் VII இன் கீழ் பிைிவு 7.4, 

பக்க எண்.213-225 இல் 
ஒட்டுமமோத்த தோக்க ஆய்வு 
நமற்மகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

9 ைமூக-மபாருளாதாை ஆை்வுகள் 

சுைங்க நடவடிக்சகயிலிருந்து 5 

கிமீ இசடைக மண்டலத்திற்குள் 

நமற்மகாள்ளப்பட நவண்டும். 

சமூக-மபோருளோதோை ஆய்வுகள் 
நமற்மகோள்ளப்பட்டன மற்றும் 
முடிவுகள் அத்தியோயம் III இன் கீழ் 
பிைிவு 3.7, பக்க எண். 126-144 இல் 
விவோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10 சுைங்க குத்தசகக்கு 

பைன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி மற்றும் 

300மீ இசடைக மண்டலம் மற்றும் 

சுைங்க நடவடிக்சகயின் நபாது 

அதன் நமலாண்சம ஆகிை 

இைண்டிலும் ஒரு மை ஆை்வு ஆை்வு 

(இனங்களின் மபைை,் வைது, 

விட்டம் நபான்றசவ) 

நமற்மகாள்ளப்படும். 

பக்க எண்.173-175ல் 4.6.2.1-4.6.2.3 

பிைிவுகளில் IV அதத்ியோயத்தின் 
கீழ் பசுரம பகுதி நமம்போட்டு 
முன்மமோழிவு 
மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

11 முன்மமாழிைப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான விைிவான சுைங்க 

மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்சகயில் நைைக்்கப்படும். 

சுைங்க மூடல் விவைங்கள் பக்க 
எண்.31-41 இல் பிைிவு 2.4.2-2.4.5 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 
கண்ணிமவடி மூடல் திட்ட 
தகடுகள் படம் 2.13 a & b, பக்க 
எண்.36-37 இல் அத்தியோயம் II 

மற்றும் இரணப்பு III இல் 
மகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

12 உள்ளூை ் வசிப்பவைக்ளால் மபாது 

விைாைசணயின் நபாது 

எழுப்பப்பட்ட அசனத்து 

மபோது விசோைரணக் 
கூட்டத்திற்குப் பிறகு இறுதி EIA 
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குவாைிகளும் கவனிக்கப்பட 

நவண்டும் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்சககள் அல்லது 

நமலாண்சமத ் திட்டம் 

அதற்நகற்ப திருத்தப்பட்டு, 

MoEF&CC அலுவலக குறிப்பாசண 

மதாடைப்ாக SEIAA/SEAC க்கு 

ைமைப்்பிக்கப்பட நவண்டும். 

அறிக்ரகயில் இது 
புதுப்பிக்கப்படும். 

13. 2016 ஆம் ஆண்டின் O.A. எண்.186 

(M.A.எண். 350/2016) மற்றும் 

O.A.எண்.200/2016 இல் உள்ள 

மாண்புமிகு NGT, முதன்சம 

மபஞ்ை,் புது தில்லியின் "குறிப்பு 

விதிமுசறகள்" 

பிைைச்ிசனக்கான பைிந்துசைக்கு 

உட்பட்டது. மற்றும் 

O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016) 

மற்றும் O.A. எண். 102/2017 மற்றும் 

O.A. எண். 404/2016 (M.A.No758/2016, 

M.A.No 920/2016, M.A.No. 1122/2016, 

M.A.No.12/2017 & M.A.No. 843/2017) 

மற்றும் O.A.20 No. 40 மற்றும் O.A.20 

No. 40 (M.A.No. 981/2016, 

M.A.No.982/2016 & M.A.No. 384/2017). 

ஒப்புக்மகோண்டு குறிப்பிட்டோை.் 

14 திட்டத்சதை ் சுற்றியுள்ள 

பசுசமப் பகுதியின் நநாக்கம் 

பறக்கும் உமிழ்சவக் 

சகப்பற்றுவதும், அழகிைல் 

நமம்பாட்டிற்கு கூடுதலாக 

உருவாகும் இசைைை்சலக் 

குசறப்பதும் ஆகும். DFO, 

மாவட்டம்/மாநில நவளாண்சமப் 

பல்கசலக்கழகத்துடன் 

கலந்தாநலாசித்து வளாகத்திலும் 

அசதை ் சுற்றிலும் பைந்த 

அளவிலான உள்நாட்டு தாவை 

இனங்கள் நடப்பட நவண்டும். 

தாவை இனங்கள் தடிமனான 

விதான உசற, வற்றாத 

பசுசமைான இைல்பு, மைாந்த 

நதாற்றம் மற்றும் மபைிை இசல 

பகுதிகள் ஆகிைவற்சறக் 

மகாண்டிருக்க நவண்டும். 

நடுதத்ை அளவிலான மைங்கள் 

மற்றும் புதைக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிை மைங்கள் நடப்பட 

நவண்டும். மிைாவாக்கி 

விைிவோன பசுரம பகுதி 
நமம்போட்டுத் திட்டம் பிைிவு 4.6.2, 

பக்க எண்.173-175 அத்தியோயம் IV 

இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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முசறயில் நடவு மைை்வது, 

அதாவது மவவ்நவறு வசகைான 

மைங்கசள மிக மநருங்கிை 

இசடமவளியில் நடுவது முைற்சி 

மைை்ைலாம், இது நல்ல பைச்ை 

நிறத்சத தரும். பசுசமப் 

பகுதிசை சுைங்கப் பகுதியின் 

சுற்றளவில் உருவாக்க நவண்டும், 

இதனால் மூடப்படும் நநைத்தில் 

மைங்கள் நன்றாக 

வளைந்்திருக்கும். 

15. திட்ட முன்மமாழிபவை,் 

தற்நபாதுள்ள/உத்நதை பசுசமப் 

பகுதியின் விவைங்கசள GPS 

ஆைவுதம்தாசலவுகள் மற்றும் 

குசறந்தபட்ைம் சுைங்கப் 

பகுதிசைை ் சுற்றி நடப்பட 

உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ள 

மைங்களின் பட்டிைசல வழங்க 

நவண்டும். 

  

புசகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் 

நகலுடன் 3Uமீ அகலத்திற்கு, 

அதுவும் EIA அறிக்சகயில் 

நைைக்்கப்படும். 

ஒப்புக்மகோண்டு குறிப்பிட்டோை.் 

16  ீைம்ட்டம் மற்றும் கட்டுப்போடற்ற 
 ீை ்ிரலகள் சுமோை ் 20மீட்டைோக 
இரு ்தது, எனநவ தளத்தின் 
 ிரலரய மதிப்பிடுவதற்கும் 
 ிலப் பயன்போட்டு முரறரய 
மதிப்பிடுவதற்கும், SEAC இன் 
துரணக் குழுவின் தளதர்தப் 
போைர்வயிட குழு முடிவு மசய்தது. 

ஒப்புக்மகோண்டு குறிப்பிட்டோை.் 

கூடுதல் நிபந்தறனகள் 

1 MoEF&CC அலுவலக 

குறிப்பாசணயின்படி. 22-65/2017-

IA.III நததி: 30.09.2020, மற்றும் 

20/10/2020 மபாது கலந்தாை்வின் 

நபாது எழுப்பப்பட்ட 

கவசலகசள முன்மமாழிபவை ்

நிவைத்்தி மைை்வாை ் மற்றும் 

முன்மமாழிைப்பட்ட அசனத்து 

ஒப்புக்மகோண்டு குறிப்பிட்டோை.் 
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நடவடிக்சககளும் சுற்றுைச்ூழல் 

நமலாண்சம திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதிைாக இருக்கும். 

2 சுற்றுைச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

கைிைமில வாயு 

மவளிநைற்றதச்த விைிவாக 

ஆை்வு மைை்வதுடன், கைிைமில 

உமிழ்சவத் தணிக்க காைப்ன் 

மூழ்கிகளின் வளைை்ச்ி மற்றும் 

மவப்பநிசல குசறப்பு உள்ளிட்ட 

பிற உமிழ்வு மற்றும் காலநிசல 

தணிப்பு நடவடிக்சககளின் 

கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட 

நடவடிக்சககசள 

பைிந்துசைக்கும். 

ஒப்புக்மகோண்டு குறிப்பிட்டோை ்

3 சுற்றுைச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

பல்லுயிை,் இைற்சக சுற்றுைச்ூழல், 

மண் நுண்ணுயிை ் தாவைங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

விசத வங்கி ஆகிைவற்சற 

ஆை்வு மைை்து, இைற்சக சூழசல 

பைாமைிக்க நடவடிக்சக எடுக்க 

நவண்டும். 

சூழலியல் விவைங்கள் பிைிவு 3.6, 

பக்க எண்.94-126 அத்தியோயம் III 

இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

4 அப்பகுதியின் நிசலைான 

நமலாண்சம மற்றும் மபாருடக்ள் 

மற்றும் நைசவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுைச்ூழசல 

மீட்மடடுப்பதற்கு நடவடிக்சக 

குறிப்பாக பைிந்துசைக்கப்பட 

நவண்டும். 

ஒப்புக்மகோண்டு குறிப்பிட்டோை.் 

நிறலயான குறிப்பு விதிமுறைகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாைிைான உற்பத்தி 

விவைங்கள் மகாடுக்கப்பட 

நவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்சதை எந்த ஒரு 

வருடத்திலும் எட்டப்பட்ட 

அதிகபட்ை உற்பத்திசை 

மதளிவாகக் குறிப்பிட 

நவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நசடமுசறக்கு வந்த பிறகு 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வசக திட்டம் அல்ல. இந்த 

திட்டம் B1 வசகயின் கீழ் வருகிறது. 
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உற்பத்தியில் ஏநதனும் 

அதிகைிப்பு இருந்ததா 

என்பசதயும் திட்டவட்டமாக 

மதைிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ை 

உற்பத்தி. 

2 சுைங்கத்தின் உைிசமைான 

குத்தசகதாைை ்

முன்மமாழிபவை ் என்பசத 

ஆதைிக்கும் ஆவணத்தின் நகல் 

மகாடுக்கப்பட நவண்டும். 

குவாைி அசமக்க 

முன்மமாழிைப்பட்ட இடம் பட்டா 

நிலம். இசணப்பு III இல் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டத்துடன் ஆவணம் 

இசணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டம், EIA மற்றும் மபாது 

விைாைசண உட்பட அசனத்து 

ஆவணங்களும் சுைங்க 

குத்தசக பகுதி, உற்பத்தி 

நிசலகள், கழிவு உற்பத்தி 

மற்றும் அதன் நமலாண்சம, 

சுைங்க மதாழில்நுட்பம் 

நபான்றவற்றின் 

அடிப்பசடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக 

இருக்க நவண்டும் மற்றும் 

குத்தசகதாைைின் மபைைில் 

இருக்க நவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டாை.் 

4.  சுைங்க குத்தசக பகுதியின் 

அசனத்து மூசல 

ஒருங்கிசணப்புகளும், உைை ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/ 

நடாநபாஷீட், நிலப்பைப்பு தாள், 

புவியிைல் மற்றும் பகுதியின் 

புவியிைல் ஆகிைவற்றில் 

மிசகப்படுதத்ப்பட்டிருக்க 

நவண்டும். முன்மமாழிைப்பட்ட 

பகுதியின் அதத்சகை படம் 

நிலப் பைன்பாடு மற்றும் 

ஆை்வுப் பகுதியின் (சமை 

மற்றும் இசடைக மண்டலம்) 

பிற சூழலிைல் அம்ைங்கசளத ்

மதளிவாகக் காட்ட நவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் அரனத்து மூரல 
ஒருங்கிரணப்புகளும் பக்க எண்.17-

18 இல் அட்டவரண 2.2 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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5.  இந்திை ைைந்வ ஆஃப் இந்திைா 

நடாநபாஷீட்டில் 1:50,000 

அளவில் அப்பகுதியின் 

புவியிைல் வசைபடம், 

அப்பகுதியின் நில 

வடிவங்களின் புவியிைல், 

தற்நபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுைங்க 

வைலாறு, முக்கிைமான 

நீைந்ிசலகள், ஓசடகள் மற்றும் 

ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகிைவற்சறக் 

குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பட 

நவண்டும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள புவியிைல் 

வசைபடம் படம் 2.8, பக்க எண்.28 

மற்றும் நிலத்நதாற்ற வசைபடம் 

படம் 2.9, பக்க எண்.29 இல் 

அத்திைாைம் II இன் கீழ் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

6.  சுைங்க நடவடிக்சககளுக்காக 

முன்மமாழிைப்பட்ட 

நிலத்சதப் பற்றிை விவைங்கள், 

அைசின் நில பைன்பாட்டுக் 

மகாள்சகக்கு சுைங்கம் 

இணங்குகிறதா என்ற 

தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட 

நவண்டும்; சுைங்கத்திற்கான 

நிலத்சத மாற்றுவதற்கு 

மாநில நில பைன்பாட்டு 

வாைிைம் அல்லது 

ைம்மந்தப்பட்ட அதிகாைியிடம் 

அனுமதி மபற்றிருக்க 

நவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிசை, 

வருவாை்த்துசற அதிகாைிகளுடன் 

புவியிைல் துசற அதிகாைிகள் ஆை்வு 

மைை்து, மாநில அைசின் 

மகாள்சகயின்படி நிலம் குவாைிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறிைப்பட்டது. 

7. முன்மமாழிைப்பட்ட நிறுவனம் 

அதன் இைக்குநைக்ள் குழுவால் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட நன்கு 

வசைைறுக்கப்பட்ட 

சுற்றுைச்ூழல் மகாள்சகசைக் 

மகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

நவண்டும்? அப்படிைானால், 

சுற்றுைச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தசனகள் 

ஏநதனும் மீறல்/விலகல்/மீறல் 

ஆகிைவற்சறக் கவனத்தில் 

மகாள்ள பைிந்துசைக்கப்பட்ட 

முன்மமாழிபவை ் சுற்றுைச்ூழல் 

மகாள்சகசை வடிவசமத்துள்ளாை,் 

நமலும் இது அத்திைாைம் X இன் கீழ் 

பிைிவு 10.1, பக்க எண்.237-238 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மைைல்பாட்டு 

மைைல்முசற/மைைல்முசறகள் 

பற்றிை விளக்கத்துடன் 

சுற்றுைச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்சகயில் 

குறிப்பிடப்படுமா சுற்றுைச்ூழல் 

பிைைச்ிசனகசளக் 

சகைாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தசனகளுக்கு 

இணங்குவசத உறுதி 

மைை்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிசல அசமப்பு அல்லது 

நிைவ்ாக உத்தைவு 

வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இைக்குநைக்ள் 

குழு மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாைைக்ள் அல்லது 

பங்குதாைைக்ளுக்கு 

இணங்காதசவ / சுற்றுைச்ூழல் 

விதிமுசறகசள மீறுதல் பற்றி 

புகாை ் மைை்யும் முசறயும் EIA 

அறிக்சகயில் 

விவைிக்கப்படலாம். 

8. சுைங்கப் பாதுகாப்பு 

மதாடைப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுைங்கம் மற்றும் 

திறந்த காஸ்ட் சுைங்கத்தின் 

நபாது ைாை்வு ஆை்வு, மவடிப்பு 

ஆை்வு நபான்றசவ உட்பட, 

விைிவாக இருக்க நவண்டும். 

ஒவ்மவாரு ைந்தைப்்பத்திலும் 

முன்மமாழிைப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்சககள் வழங்கப்பட 

நவண்டும். 

இது இைந்திைமைமாக்கப்பட்ட 

முசறசை உள்ளடக்கிை 

திறந்தமவளி குவாைி 
நடவடிக்சகைாகும். பாசற ஒரு 

கடினமான, கைச்ிதமான மற்றும் 

ஒநை மாதிைிைான உடலாக 

இருப்பதால், மபஞ்சின் உைைம் 5 மீ 

மற்றும் அகலம் 5 மீ 900 மபஞ்ை ்

நகாணங்களுடன் 

பைாமைிக்கப்படும். 

சுைங்க நமலாளை,் சுைங்கத் தசலவை ்

மற்றும் சுைங்கம் மைை்ைப்பட்டது 

நபான்ற திறசமைான நபைக்ளின் 

நமற்பாைச்வயில் குவாைி 
நடவடிக்சககள் 

நமற்மகாள்ளப்படும். 
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சுற்றுைச்ூழல் அனுமதிசைப் மபற்ற 

பிறகு, DGMS இலிருந்து நதசவைான 

அனுமதிகள் மபறப்படும். 

9. குத்தசக சுற்றளவில் இருந்து 

சுைங்க குத்தசகசை சுற்றி 10 

கிமீ மண்டலதச்த ஆை்வு பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் 

உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

நபான்ற தைவுகள் 

சுைங்கம்/குத்தசக காலம் 

வசை இருக்க நவண்டும். 

இந்த ஆை்வுக்காகக் கருதப்படும் 

ஆை்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 

மகாண்டது மற்றும் EIA 

அறிக்சகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் நபான்ற அசனத்துத ்

தைவுகளும் சுைங்கம் / குத்தசகக் 

காலத்திற்கானது. 

10. வனப்பகுதி, விவைாை நிலம், 

நமை்ைை்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

ைைணாலைம், நதசிை பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்மபைைந்்த பாசதகள், 

நீைந்ிசலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுைச்ூழல் அம்ைங்கசளக் 

குறிக்கும் ஆை்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பைன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

நவண்டும். சுைங்க குத்தசகப் 

பகுதியின் நில பைன்பாட்டுத ்

திட்டம், மைைல்பாட்டுக்கு 

முந்சதை, மைைல்பாட்டு 

மற்றும் மைைல்பாட்டுக்கு 

பிந்சதை கட்டங்கசள 

உள்ளடக்கிைதாக 

தைாைிக்கப்பட்டு 

ைமைப்்பிக்கப்பட நவண்டும். 

நிலப்பைன்பாடு மாற்றத்தின் 

தாக்கம் ஏநதனும் இருந்தால் 

மகாடுக்கப்பட நவண்டும். 

பக்க எண்.102 இல் அத்திைாைம் III 

இன் கீழ் ஆை்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பைன்பாடு மற்றும் நிலப்பைப்பு 

முசற விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மைைல்பாட்டிற்கு முந்சதை, 

மைைல்பாட்டு மற்றும் 

மைைல்பாட்டுக்கு பிந்சதை 

கட்டங்கசளக் காட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பைன்பாட்டுத ்

திட்டம், அத்திைாைம் II இன் கீழ் 

அட்டவசண 2.3, பக்க எண்.24 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11. சுைங்க குதத்சகக்கு மவளிநை 

உள்ள நிலப்பைப்பின் அளவு, 

சுைங்க குதத்சகயில் இருந்து 

தூைம், அதன் நில பைன்பாடு, R 

மற்றும் R சிக்கல்கள் ஏநதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் 

விவைங்கள் மகாடுக்கப்பட 

நவண்டும். 

மபாருந்தாது. குத்தசக பகுதிக்கு 

மவளிநை குப்சபகள் எதுவும் 

முன்மமாழிைப்படவில்சல 
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12. திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் 

ைம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மாநில 

வனத்துசறயில் உள்ள 

தகுதிவாை்ந்த 

அதிகாைியிடமிருந்து 

ைான்றிதழ் வழங்கப்பட 

நவண்டும். காடுகளின் நிசல 

குறித்து திட்ட ஆதைவாளை ்

ஏநதனும் முைணாகக் 

கூறினால், அந்த இடத்சத 

மாநில வனத்துசற 

அசமைை்கத்தின் பிைாந்திை 

அலுவலகத்துடன் இசணந்து 

ஆை்வு மைை்து, காடுகளின் 

நிசலசைக் கண்டறிைலாம், 

அதன் அடிப்பசடயில், இதில் 

உள்ள ைான்றிதழ் நமநல 

குறிப்பிட்டுள்ளசதப் 

மபாறுத்து மவளியிடப்படும். 

இதுநபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத ்

துசறயின் பிைதிநிதி நிபுணை ்

மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும்.   

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழிைப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிக்குள் வன நிலம் இல்சல 

மற்றும் உத்நதை திட்டப் பகுதி பட்டா 

நிலமாகும். அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

சுைங்கத் திட்டம் இசணப்பு III இல் 

இசணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13. நிகை தற்நபாசதை மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு காடு 

வளைப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

உசடந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிசல 

குறிப்பிடப்பட நவண்டும். 

வனத்துசற அனுமதியின் 

நகசலயும் வழங்க நவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

முன்மமாழிைப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமும் 

இல்சல. 

14 பட்டிைலிடப்பட்ட 

பழங்குடியினை ் மற்றும் பிற 

பாைம்பைிை வனவாசிகள் (வன 

உைிசமகசள அங்கீகைிதத்ல்) 

ைட்டம், 2006ன் கீழ் வன 

உைிசமகசள அங்கீகைிப்பதன் 

பபாருந்தாது. 

சுைங்க குதத்ரக பகுதியில் கோடுகள் 
அல்லது வனவோசிகள் / கோடு சோை ்்த 
சமூகங்கள் எதுவும் இல்ரல. 
கோடுகளோல் போதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்கள் (PF) அல்லது மக்கள் (PP) 
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நசடமுசற நிசல 

குறிப்பிடப்பட நவண்டும். 

இருக்கக்கூடோது. எனநவ, 

போைம்பைிய வனவோசிகளின் 
உைிரமகள் திட்டதத்ின் கோைணமோக 
சமைசம் மசய்யப்படோது, 
அத்தியோயம் III இன் கீழ் பக்க 
எண்.103-104. 

15 ஆை்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவைங்கள், 

நதசவைான விவைங்களுடன் 

மகாடுக்கப்பட நவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ைிசைவ்் கோடுகள் 
எதுவும் கோணப்படவில்ரல. இ ்த 
விஷயம் அத்தியோயம் III இன் கீழ் 
பக்க எண்.104-111 இல் 
விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

16 ஆை்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளில் சுைங்கத ்

திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவைங்கள் 

வழங்கப்படுவசதக் கண்டறிை 

ஒரு ஆை்வு மைை்ைப்பட 

நவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் 

நவறு ஏநதனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் 

மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்நகற்ப, 

நதசவப்படும் விைிவான 

தணிப்பு நடவடிக்சககள், 

மைலவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்பட்டு 

ைமைப்்பிக்கப்பட நவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 
இரு ்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 
வனவிலங்குகள்/போதுகோக்கப்பட்ட 
பகுதி எதுவும் இல்ரல. இது 
மதோடைப்ோன தகவல் பக்க எண்.121-

122 ல் அத்தியோயம் III இன் கீழ் 
மகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

17 நதசிைப் பூங்காக்கள், 

ைைணாலைங்கள், 

உயிைக்்நகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள், 

ைாம்ைாை ் தளம், புலி/ 

ைாசனகள் காப்பகங்கள்/ 

(உள்ளது மற்றும் 

முன்மமாழிைப்பட்டசவ), 

சுைங்க குத்தசகக்கு 10 

கி.மீக்குள் ஏநதனும் இருந்தால், 

அசவ மதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட நவண்டும். 

தசலசம வனவிலங்கு 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் நதசிைப் பூங்காக்கள், 

உயிைக்்நகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/ைாசன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்சல. அத்தியோயம் III இன் கீழ் 
பக்க எண் .122-123. 
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காப்பாளைால் 

அங்கீகைிக்கப்பட்டது. நமநல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுைச்ூழல் 

பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் 

அருகாசமயில் இருப்பதால், 

அத்தசகை திட்டங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிை நதசவைான 

அனுமதிசை, நதசிை 

வனவிலங்கு வாைிைத்தின் 

நிசலக்குழுவில் இருந்து 

மபற்று, அதன் நகல் 

வழங்கப்பட நவண்டும். 

18 ஆை்வுப் பகுதி [சமை 

மண்டலம் மற்றும் இசடைக 

மண்டலம் (சுைங்க 

குத்தசகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. சுற்றளவு)] பற்றிை 

விைிவான உயிைிைல் ஆை்வு 

நமற்மகாள்ளப்பட நவண்டும். 

தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவைங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூை ் மற்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனிைாக, 

சமை மற்றும் இசடைக 

மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனிைாக, அத்தசகை 

முதன்சம கள ஆை்வின் 

அடிப்பசடயில் வழங்கப்பட 

நவண்டும், இது தற்நபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அட்டவசணசை மதளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆை்வுப் பகுதியில் 

ஏநதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் 

காணப்பட்டால், அவற்சறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்மெட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் நதசவைான 

திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துசறயுடன் 

கலந்தாநலாசித்து, விவைங்கள் 

ஒரு விைிவோன உயிைியல் ஆய்வு 
ரமய மற்றும் இரடயக 
மண்டலங்களில் 
நமற்மகோள்ளப்பட்டது மற்றும் 
முடிவுகள் அத்தியோயம் III இன் கீழ் 
பக்க எண் .123-124 இல் 
விவோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புை ் ைட்டம், 

1972 இன் படி ஆை்வுப் பகுதிக்குள் 

எந்த அட்டவசண I வசக 

விலங்குகள் கவனிக்கப்படவில்சல 

மற்றும் IUCN இன் படி 

பாதிக்கப்படக்கூடிை, ஆபத்தான 

அல்லது அைச்ுறுத்தும் வசககளில் 

எந்த உயிைினமும் வைாது. ஆை்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பட்டிைல் இனங்கள் எதுவும் இல்சல. 
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அளிக்கப்பட நவண்டும். அசத 

மைைல்படுத்த நதசவைான 

நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் 

ஒரு பகுதிைாக மைை்ைப்பட 

நவண்டும். 

19 கடுசமைான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆைவல்லி 

மசலதம்தாடைின்' கீழ் 

வைக்கூடிை திட்டப் பகுதிகள் 

(சுைங்க நடவடிக்சககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகசள 

ஈைக்்கும்) ஆகிைவற்றின் 

அருகாசமயும் குறிப்பிடப்பட 

நவண்டும், நமலும் 

நதசவப்படும் இடங்களில், 

பைிந்துசைக்கப்பட்ட 

அதிகாைிகளின் அனுமதிை ்

ைான்றிதழ்கள். உத்நதை சுைங்க 

நடவடிக்சககள் 

பைிசீலிக்கப்படும் வசகயில் 

SPCB அல்லது மாநில சுைங்கத ்

துசற பாதுகாக்கப்பட 

நவண்டும் மற்றும் வழங்கப்பட 

நவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆை்வுப் பகுதிைானது 

‘அதிகமாக மாசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்சல மற்றும் 

‘ஆைவல்லி மசலதம்தாடைின் கீழ் 

வைாது. 

20 இநதநபால், கடநலாை 

திட்டங்களுக்கு, CRZ வசைபடம் 

LTL ஐ வசைைறுக்கும் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

ஏமென்சிகளில் ஒன்றால் 

முசறைாக 

அங்கீகைிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

பகுதி, CRZ மதாடைப்ான சுைங்க 

குத்தசகயின் இடம், 

ைதுப்புநிலங்கள் நபான்ற 

கடநலாை அம்ைங்கள், ஏநதனும் 

இருந்தால், வழங்கப்பட 

நவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் 

வரும் சுைங்கத் திட்டங்கள் 

ைம்பந்தப்பட்ட கடநலாை 

மண்டல நமலாண்சம 

பபாருந்தாது. 

திட்டம் C.R.Z ஐ ஈைக்்கவில்சல. 

அறிவிப்பு, 2018. 
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ஆசணைத்தின் ஒப்புதசலப் 

மபற நவண்டும்). 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவைங்கள் 

(PAP) அளிக்கப்பட நவண்டும். 

R&R திட்டத்சதத் தைாைிக்கும் 

நபாது, மதாடைப்ுசடை 

மாநில/நதசிை மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிநைற்றக் மகாள்சகசை 

பாைச்வயில் சவத்திருக்க 

நவண்டும். SCs / STs மற்றும் 

ைமூகத்தின் பிற நலிவசடந்த 

பிைிவினசைப் 

மபாறுத்தமட்டில், அவைக்ளின் 

நதசவகசள மதிப்பிடுவதற்கு 

குடும்ப வாைிைாக ஒரு நதசவ 

அடிப்பசடயிலான மாதிைி 
கணக்மகடுப்பு 

நமற்மகாள்ளப்பட நவண்டும், 

நமலும் துசறைாை ்

திட்டங்கசள ஒருங்கிசணத்து 

அதற்நகற்ப மைைல் 

திட்டங்கசள தைாைித்து 

ைமைப்்பிக்க நவண்டும். மாநில 

அைசின் வைி துசறகள். சுைங்க 

குத்தசக பகுதியில் 

அசமந்துள்ள கிைாமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்சலைா 

என்பசத மதளிவாக 

மவளிப்படுதத்லாம். 

கிைாமங்கசள மாற்றுவது 

மதாடைப்ான பிைைச்ிசனகள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் ைமூக-

மபாருளாதாை அம்ைங்கள் 

உள்ளிட்டசவ அறிக்சகயில் 

விவாதிக்கப்பட நவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

300 மீட்டை ் சுற்றளவில் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

இல்சல. எனநவ, திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான (PAP) 

R&R திட்டம் / இழப்பீடு விவைங்கள் 

எதிைப்ாைக்்கப்படவில்சல. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமசழ 

அல்லாதது) [அதாவது, மாைை்-்

நம (நகாசட காலம்); 

அக்நடாபை-்டிைம்பை ்

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகோட்டுதல்களின்படி ெனவைி - 
மோைச் ் 2022 கோலகட்டத்திற்கோன 
அடிப்பரடத ் தைவு 



 

xxxiii 

 

(மசழக்காலத்திற்குப் பின்); 

டிைம்பை ் - பிப்ைவைி 
(குளிைக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 

அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 

காற்றின் தைம் குறிதத் 

முதன்சம அடிப்பசடத் தைவு, 

நீைின் தைம், இசைைை்ல் நிசல, 

மண் மற்றும் தாவைங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

நைகைிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் 

பிற தைவுகள் நததி வாைிைாக 

ைமைப்்பிக்கப்படும். EIA மற்றும் 

EMP அறிக்சக. தளம் ைாைந்்த 

வானிசல தைவுகளும் 

நைகைிக்கப்பட நவண்டும். 

கண்காணிப்பு 

நிசலைங்களின் இருப்பிடம், 

ஆை்வுப் பகுதி முழுவசதயும் 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வசகயில் இருக்க நவண்டும் 

மற்றும் முன் நமலாதிக்க 

காற்றின் திசை மற்றும் 

உணைத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்சதக் கருத்தில் 

மகாண்டு நிைாைப்படுதத் 

நவண்டும். சுைங்க குத்தசகக்கு 

500 மீட்டருக்குள் குசறந்த 

பட்ைம் ஒரு கண்காணிப்பு 

நிசலைமாவது இருக்க 

நவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலசவ, குறிப்பாக இலவை 

சிலிக்காவிற்கு, மகாடுக்கப்பட 

நவண்டும். 

நசகைிக்கப்பட்டது. முதன்ரம 
அடிப்பரட தைவு மற்றும் முடிவுகள் 
அத்தியோயம் III இன் கீழ் பிைிவுகள் 
3.0-3.6.7, பக்க எண் .52-126 இல் 
நசைக்்கப்பட்டுள்ளன. 

23 பகுதியின் காற்றின் தைத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கதச்த 

கணிக்க காற்றின் தை 

மாதிைிைாக்கம் 

நமற்மகாள்ளப்பட நவண்டும். 

இது கனிம 

நபாக்குவைத்துக்கான 

வாகனங்களின் இைக்கத்தின் 

AERMOD ஐப் பைன்படுத்தி 

மாசுபடுத்தும் GLC களின் 

அதிகைிக்கும் கணிப்புக்கான 

காற்றின் தை மாதிைிைாக்கம் 

மைை்ைப்பட்டது. மாதிைி முடிவுகள் 

அத்திைாைம் IV இன் கீழ் பிைிவு 4.4.2.3, 

பக்க எண் 158-161 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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தாக்கதச்தயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள நவண்டும். 

பைன்படுதத்ப்பட்ட மாதிைியின் 

விவைங்கள் மற்றும் மாடலிங் 

மைை்ை பைன்படுத்தப்படும் 

உள்ளட்ீடு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட நவண்டும். 

காற்றின் தை வசைைசறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், 

உணைத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடம், ஏநதனும் 

இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகிைவற்சறத் மதளிவாகக் 

குறிக்கும் இருப்பிட 

வசைபடத்தில் காட்டப்படலாம். 

பிைதான காற்றின் திசைசைக் 

காட்டும் வசைபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

24 திட்டத்திற்கான நீை ் நதசவ, 

அதன் இருப்பு மற்றும் ஆதாைம் 

ஆகிைசவ வழங்கப்பட 

நவண்டும். விைிவான நீை ்

ைமநிசலயும் வழங்கப்பட 

நவண்டும். திட்டத்திற்கான 

நன்னீை ் நதசவசை குறிப்பிட 

நவண்டும். 

திட்டத்திற்கான நீைத் ் நதசவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாைம் ஆகிைசவ 

அட்டவசண 2.15, பக்க எண்.49 இல் 

அத்திைாைம் II மற்றும் அட்டவசண 

4.1, பக்க எண்.150 இல் அத்திைாைம் IV 

இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

25 திட்டத்திற்கு நதசவைான 

அளவு தண்ணீை ் எடுப்பதற்கு 

உைிை அதிகாைியிடம் இருந்து 

நதசவைான அனுமதி 

வழங்கப்பட நவண்டும். 

ஒப்புக்மகோண்டது & குறிப்பிடட்து. 

26 திட்டத்தில் நமற்மகாள்ள 

உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ள நீை ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்சககள் 

பற்றிை விளக்கம் அளிக்கப்பட 

நவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழிைப்பட்டுள்ள 

மசழநீை ் நைகைிப்பு பற்றிை 

விவைங்கள் ஏநதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட நவண்டும். 

நவசல மைை்யும் குழியின் ஒரு பகுதி 

மசழ மபை்யும் நபாது மசழ நீசை 

நைகைிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

இவ்வாறு நைகைிக்கப்படும் நீை,் 

பசுசம மண்டல வளைை்ச்ிக்கும், 

தூசிசை அடக்குவதற்கும் 

பைன்படுதத்ப்படும். 

நதாண்டப்பட்ட குழிசை மசழ நீை ்

நைகைிப்பு அசமப்பாக மாற்றவும், 

வசைவு பருவதத்ில் திட்ட 
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கிைாமத்திற்கு நீை ் நதக்கமாகவும் 

மைைல்பட சுைங்க மூடல் திட்டம் 

தைாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 நமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி 

நீை ் ஆகிை இைண்டிலும் நீைின் 

தைத்தில் இதத்ிட்டத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, 

நதசவப்பட்டால், நதசவைான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்சககள் 

வழங்கப்பட நவண்டும். 

நமற்பைப்பு நீை ் மற்றும் நிலத்தடி நீை ்

உள்ளிட்ட நீை ் சூழலின் தாக்க 

ஆை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்சககள் அதத்ிைாைம் IV இன் 

கீழ் பிைிவு 4.3, பக்க எண். 149-152 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்சமைான 

கண்காணிக்கப்பட்ட 

தைவுகளின் அடிப்பசடயில், 

நவசல மைை்வது நிலத்தடி 

நீைில் குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது ைம்பந்தமாக நதசவைான 

தைவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்படலாம். நவசல 

நிலத்தடி நீை ் அட்டவசணயில் 

குறுக்கிடும் பட்ைதத்ில், ஒரு 

விைிவான நீைந்ிசல ஆை்வு 

நமற்மகாள்ளப்பட்டு அறிக்சக 

அளிக்கப்பட நவண்டும். 

தற்நபாதுள்ள நீைந்ிசலகளின் 

விவைங்கள் மற்றும் இந்த 

நீைந்ிசலகளில் சுைங்க 

நடவடிக்சககளின் தாக்கம் 

ஆகிைசவ அறிக்சகக்கு 

இசடநைைானசவ. நிலதத்டி 

நீருக்கு அடியில் நவசல 

மைை்வதற்கும், நிலத்தடி நீசை 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திை 

நிலத்தடி நீை ் ஆசணைத்திடம் 

நதசவைான அனுமதிசைப் 

மபற்று, அதன் நகசல வழங்க 

நவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

 ிலத்தடி  ீை ் மட்டம், தரை 
மட்டத்திற்கு கீநழ 45-50 மீ ஆழத்தில் 
கோணப்படுகிறது. 
குவோைியின் இறுதி ஆழம் 35 மீ. (1.5மீ 
சைரள+33.5மீ சோதோைண கல்) 
எனநவ, சுைங்க  டவடிக்ரக 
 ிலத்தடி  ீைம்ட்டத்தில் குறுக்கிடோது. 
 ிலத்தடி  ீைம்ட்டத்தின்  ிகழ்வு 
மதோடைப்ோன தைவு இரணப்பு IV இல் 
இரணக்கப்பட்டுள்ள தனி 
 ீைவ்ளவியல் அறிக்ரகயில் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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29 குத்தசகப் பகுதி வழிைாகை ்

மைல்லும் பருவகால அல்லது 

நவறு எந்த நீநைாசடயின் 

விவைங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழிைப்பட்ட மாற்றம் / 

திசைதிருப்பல், ஏநதனும் 

இருப்பின், அது நீைிைல் 

துசறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகிைவற்சறக் மகாண்டு வை 

நவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓசடகள், 

பருவகால அல்லது பிற நீைந்ிசலகள் 

எதுவும் மைல்லவில்சல. எனநவ, 

நீைந்ிசலகளில் எந்த மாற்றமும் 

அல்லது திருப்பமும் 

எதிைப்ாைக்்கப்படவில்சல. 

30 தளத்தின் உைைம், நவசல 

மைை்யும் ஆழம், நிலதத்டி நீை ்

அட்டவசண நபான்றசவ AMSL 

மற்றும் BGL இைண்டிலும் 

வழங்கப்பட நவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வசைபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் ைைாைைி உைைம் 170 

மீ AMSL ஆகும். சுைங்கத்தின் இறுதி 

ஆழம் 35 மீ. இப்பகுதியில். நீை ்

மட்டத்திற்கு ஆழம் 45-50மீ BGL. 

31 ஒரு காலக்மகடுவுடன் கூடிை 

முற்நபாக்கு பசுசமப் பகுதி 

நமம்பாட்டுத ் திட்டம் 

அட்டவசண வடிவத்தில் 

(நநைிைல் மற்றும் அளவு 

கவநைெ், தாவை இனங்கள் 

மற்றும் கால அளசவக் 

குறிக்கும்) தைாைிக்கப்பட்டு 

ைமைப்்பிக்கப்பட நவண்டும், 

அசத மனதில் சவத்து, 

திட்டத்சதத் மதாடங்குவதற்கு 

முன் அசதை ் மைைல்படுதத் 

நவண்டும். நதாட்டம் மற்றும் 

ஈடுமைை்யும் காடு வளைப்்பின் 

கட்டம் வாைிைான திட்டம், 

நதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி 

மற்றும் நடப்பட நவண்டிை 

இனங்கள் ஆகிைவற்சறக் 

குறிக்கும் வசகயில் மதளிவாக 

பட்டிைலிடப்பட நவண்டும். 

ஏற்கனநவ நடவு மைை்த 

விவைங்கசள அளிக்க 

நவண்டும். பசுசமப் பகுதிக்கு 

நதைந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவை 

பசுசம பகுதி நமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்திைாைம் IV இன் கீழ் பிைிவு 4.6.2.3-

4.6.3ல் பக்க எண்.173-178 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இனங்கள் அதிக சுற்றுைச்ூழல் 

மதிப்சபக் மகாண்டிருக்க 

நவண்டும் மற்றும் உள்ளூை ்

மற்றும் பூைவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுபாட்சடத ்

தாங்கும் இனங்கள் 

ஆகிைவற்றிற்கு 

முக்கிைத்துவம் அளிக்கும் 

வசகயில் உள்ளூை ்மக்களுக்கு 

நல்ல பைன்பாட்டு மதிப்பாக 

இருக்க நவண்டும். 

32 இத்திட்டத்தின் காைணமாக 

உள்ளூை ் நபாக்குவைத்து 

உள்கட்டசமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

நவண்டும். தற்நபாசதை 

ைாசல மநட்மவாைக்்கில் 

(திட்டப் பகுதிக்கு மவளிநை 

உள்ளசவ உட்பட) திட்டத்தின் 

விசளவாக டிைக் 

நபாக்குவைத்தில் 

திட்டமிடப்பட்ட அதிகைிப்பு, 

அதிகைிக்கும் சுசமசைக் 

சகைாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பசதக் குறிக்கும் 

வசகயில் மைைல்பட 

நவண்டும். உள்கட்டசமப்சப 

நமம்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு, சிந்திக்கப்பட்டால் 

(மாநில அைசு நபான்ற பிற 

நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்சக 

உட்பட) உள்ளடக்கப்பட 

நவண்டும். இந்திை ைாசல 

காங்கிைஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

முன்மமாழிபவை ்

நபாக்குவைத்து ஆை்வின் 

தாக்கதச்த நடத்த நவண்டும். 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆை்வுப் பகுதியில் நபாக்குவைத்தின் 

தாக்கதச்த பகுப்பாை்வு 

மைை்வதற்காக நபாக்குவைத்து 

அடைத்்தி கணக்மகடுப்பு 

நமற்மகாள்ளப்பட்டது, நமலும் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்மமாழிைப்பட்ட நபாக்குவைத்து 

காைணமாக குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவும் இல்சல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்திைாைம் II 

இன் கீழ் பகுதி 2.6.2, பக்க எண்.44-

46இல் விவைங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

33 சுைங்கத் மதாழிலாளைக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்சைட் 

குவாைி குத்தசகக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு உள்கட்டசமப்பு மற்றும் பிற 
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தங்குமிடம் மற்றும் வைதிகள் 

பற்றிை விவைங்கள் 

சுற்றுைச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்சகயில் நைைக்்கப்பட 

நவண்டும். 

வைதிகள் சுைங்கத ்

மதாழிலாளைக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும், நமலும் இது 

அத்திைாைம் II இன் கீழ் பிைிவு 2.6.4, 

பக்கஎண் 49 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுைங்கத்திற்குப் பிந்சதை நிலப் 

பைன்பாடு மற்றும் சுைங்கம் 

அகற்றப்பட்ட பகுதிகசள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் 

நபாதுமான 

எண்ணிக்சகயிலான 

பிைிவுகளுடன்) மீட்மடடுப்பது 

மற்றும் மறுசீைசமத்தல் 

ஆகிைசவ சுற்றுைச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்சகயில் 

மகாடுக்கப்பட நவண்டும். 

சுைங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

இசணப்பு III இல் இசணக்கப்பட்ட 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாகும். 

35 இந்தத் திட்டத்தின் 

மதாழில்ைாை ் சுகாதாை 

பாதிப்புகள் எதிைப்ாைக்்கப்பட 

நவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழிைப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்சககள் விைிவாக 

விவைிக்கப்பட நவண்டும். முன் 

நவசல வாை்ப்பு மருத்துவ 

பைிநைாதசன மற்றும் 

காலமுசற மருத்துவ 

பைிநைாதசன அட்டவசணகள் 

பற்றிை விவைங்கள் EMP இல் 

இசணக்கப்பட நவண்டும். 

சுைங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழிைப்பட்ட 

நதசவைான வைதிகளுடன் 

கூடிை திட்டக் குறிப்பிட்ட 

மதாழில்ைாை ் சுகாதாைத ்

தணிப்பு நடவடிக்சககள் 

விைிவாக இருக்கலாம். 

திட்டத்தின் மதாழில்ைாை ் சுகாதாை 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்சககள் அதத்ிைாைம் IV இன் 

கீழ் பிைிவு 4.8, பக்க எண்.184-185 இல் 

விைிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

36 இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதாை 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாடைப்ுசடை 

இந்த திட்டதத்ால் மபாது சுகாதாை 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிைப்ாைக்்கப்படவில்சல. CSR 

மற்றும் CER மைைல்பாடுகளின் 
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நடவடிக்சககள் முசறைாக 

மதிப்பீடு மைை்ைப்பட 

நவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழிைப்பட்ட தீைவ்ு 

நடவடிக்சககள் பட்மெட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விைிவாக 

விவைிக்கப்பட நவண்டும். 

விவைங்கள் அத்திைாைம் VIII இன் கீழ் 

பக்க எண்.234-235 இல் பிைிவுகள் 8.6 

மற்றும் 8.7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 ைமூக-மபாருளாதாை 

முக்கிைத்துவம் மற்றும் 

உள்ளூை ் ைமூகத்தின் 

மைல்வாக்கு ஆகிைசவ திட்ட 

ஆதைவாளைால் வழங்கப்பட 

நவண்டும். முடிந்தவசை, 

மைைல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு 

பைிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

ஆை்வுப் பகுதியின் ைமூக-

மபாருளாதாை சூழலில் 

எதிைம்சறைான தாக்கம் எதுவும் 

எதிைப்ாைக்்கப்படவில்சல, நமலும் 

இந்தத் திட்டம் 23 நபைக்ளுக்கு 

நவசலவாை்ப்சப வழங்குவதன் 

மூலம் ைமூக-மபாருளாதாைை ்

சூழலுக்கு பைனளிக்கும் வசகயில் 

பிைிவு 8.1, பக்க எண்.231 அத்திைாைம் 

VIII இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

38 சுற்றுைச்ூழல் பாதிப்புகசளத் 
தணிக்க விைிவான 

சுற்றுைச்ூழல் நமலாண்சமத ்

திட்டம் (EMP), நில 

பைன்பாட்டின் மாற்றம், 

விவைாைம் மற்றும் நமை்ைை்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏநதனும் 

இருந்தால், மதாழில்ைாை ்

சுகாதாை பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்மமாழிைப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பாதிப்புகள் ஆகிைசவ 

அடங்கும். 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் தாக்கங்கசளக் 

குசறப்பதற்கான திட்டத்திற்கான 

விைிவான சுற்றுைச்ூழல் 

நமலாண்சமத் திட்டம் அத்திைாைம் 

X இன் கீழ் பக்க எண்.237-258 இல் 

நைைக்்கப்பட்டுள்ளது. 

39 மபாது விைாைசண புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட 

முன்மமாழிபவைின் 

அைப்்பணிப்பு மற்றும் அசத 

மைைல்படுத்துவதற்கான 

பட்மெட் ஏற்பாடுகளுடன் 

காலக்மகடுவு மைைல் திட்டமும் 

வழங்கப்பட நவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்சகயில் இசணக்கப்பட 

நவண்டும். 

மபாது விைாைசணயின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்சகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 
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40 திட்டத்திற்கு எதிைாக 

நிலுசவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவைங்கள், 

ஏநதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிைாக ஏநதனும் 

நீதிமன்றத்தால் இைற்றப்பட்ட 

வழிகாட்டுதல் / உத்தைவுடன் 

மகாடுக்கப்பட நவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிைாக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு 

நிலுசவயில் இல்சல. 

41 திட்டத்தின் மைலவு (மூலதன 

மைலவு மற்றும் மதாடை ்மைலவு) 

மற்றும் EMP ஐ 

மைைல்படுத்துவதற்கான 

மைலவு மதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட நவண்டும். 

திட்டை ்மைலவு ரூ. 25,95,000/- 

CER மைலவு ரூ. 51,900/- 

சுற்றுைச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்சககசளை ்
மைைல்படுத்துவதற்காக, 
அத்திைாைம் Xன் கீழ் பக்க எண்.237-

258 இல் முன்மமாழிைப்பட்ட 
திட்டத்திற்கான தற்நபாசதை 
ைந்சத சூழ்நிசலசைக் கருத்தில் 
மகாண்டு, மூலதனை ் மைலவாக 
ரூ.11.05 லட்ைமும், மதாடைை் ்
மைலவாக ரூ.2.25 லட்ைமும் 
முன்மமாழிைப்பட்டுள்ளது. 

42 நபைிடை ் நமலாண்சம திட்டம் 

தைாைிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்சகயில் நைைக்்கப்படும். 

நபைிடை ் நமலாண்சமத் திட்டம் 

மதாடைப்ான விவைங்கள் பிைிவு 7.3, 

பக்க எண்.206-213 அத்திைாைம் VII 

இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

43 திட்டம் மைைல்படுதத்ப்பட்டால், 

அதன் பலன்கள் விவைிக்கப்பட 

நவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுைச்ூழல், 

ைமூகம், மபாருளாதாைம், 

நவசல வாை்ப்பு 

நபான்றவற்சற மதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

திட்ட விவைங்களின் நன்சமகள் 

அத்திைாைம் VIII இன் கீழ் பக்க 
எண்.231- 235 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

44 ஜமை்கூறியவை்றைத் தவிர, கீஜழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான 

புள்ளிகளும் பின்பை்ைப்பட ஜவண்டும்: 

a) EIA/EMP அறிக்சகயின் 

நிைவ்ாகை ்சுருக்கம் 

தனி புத்தகமாக 

இசணக்கப்பட்டுள்ளது. 

    

b)  

அசனத்து ஆவணங்களும் 

அட்டவசண மற்றும் 

மதாடைை்ச்ிைான பக்க 

அசனத்து ஆவணங்களும் 

அட்டவசண மற்றும் 

மதாடைை்ச்ிைான பக்க எண்ணுடன் 

ைைிைாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
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எண்ணுடன் ைைிைாகக் 

குறிப்பிடப்பட நவண்டும். 

c)  அறிக்சகயில் தைவுகள் 

வழங்கப்பட்டால், குறிப்பாக 

அட்டவசணகளில், தைவு 

நைகைிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 

ஆதாைங்கள் குறிப்பிடப்பட 

நவண்டும். 

நைகைிக்கப்பட்ட தைவுகளின் 

அட்டவசணகள் மற்றும் 

ஆதாைங்களின் பட்டிைல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

d) MoEF&CC/NABL அங்கீகாைம் 

மபற்ற ஆை்வகங்கசளப் 

பைன்படுத்தி நீை,் காற்று, மண், 

ைத்தம் நபான்றவற்றின் 

அசனத்து 

பகுப்பாை்வு/நைாதசன 

அறிக்சககசளயும் திட்ட 

ஆதைவாளை ் இசணக்க 

நவண்டும். திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் நபாது அசனத்து 

அைல் பகுப்பாை்வு/நைாதசன 

அறிக்சககளும் இருக்க 

நவண்டும் 

அடிப்பசட கண்காணிப்பு 

அறிக்சககள் இந்த அறிக்சகயுடன் 

அத்திைாைம் III இல் 

இசணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் நபாது இறுதி 

சுற்றுைச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு (EIA) 

அறிக்சகயில் அைல் அடிப்பசட 

கண்காணிப்பு அறிக்சககள் 

ைமைப்்பிக்கப்படும். 

e) வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாத நவறு 

மமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

மமாழிமபைைப்்பு வழங்கப்பட 

நவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

f) அசமைை்கத்தால் முன்னை ்

வகுக்கப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டங்களின் சுற்றுைச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான 

நகள்வித்தாளும் பூைத்த்ி 

மைை்ைப்பட்டு 

ைமைப்்பிக்கப்படும். 

அது இறுதி EIA/EMP அறிக்சகயுடன் 

இசணக்கப்படும். 

g) EIA அறிக்சகசைத ்

தைாைிக்கும் நபாது, MoEF&CC 

வழங்கிை 

ஆதைவாளைக்ளுக்கான 

அறிவுறுதத்ல்கள் மற்றும் 

ஆநலாைகைக்ளுக்கான 

அறிவுறுதத்ல்கள் O.M. எண். J-

11013/41/2006-IA. இந்த 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டாை.் 

MoEF & CC O.M வழங்கிை 

வழிமுசறகள் எண். J-11013/41/2006-

IA. ஆகஸ்ட் 4, 2009 நததியிட்ட II (I) 

பின்பற்றப்பட்டது. 
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அசமைை்கத்தின் 

இசணைதளத்தில் கிசடக்கும் 

4 ஆகஸ்ட் 2009 நததியிட்ட II (I) 

பின்பற்றப்பட நவண்டும். 

h) அடிப்பசட நநாக்கம் மற்றும் 

திட்ட அளவுருக்களில் ஏநதனும் 

மாற்றங்கள் 

மைை்ைப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I 

மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

ைமைப்்பிக்கப்பட்டசவ) 

அத்தசகை 

மாற்றங்களுக்கான 

காைணங்களுடன் MoEF&CC 

யின் கவனத்திற்குக் மகாண்டு 

வைப்பட நவண்டும் மற்றும் 

அனுமதி மபறப்பட நவண்டும். 

நமலும் மாற்றப்பட நவண்டும். 

வசைவு EIA/EMP இன் 

கட்டசமப்பு மற்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

விைாைசண மாற்றங்களுக்குப் 

பிறகு (PH. மைைல்முசறயில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் தவிை) 

திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ 

மீண்டும் நடத்த நவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

i) சுற்றறிக்சக எண். J-

11011/618/2010-IA இன் படி. II(I) 

நததியிட்ட 30.5.2012, திட்டத்தின் 

தற்நபாசதை 

மைைல்பாடுகளுக்கு 

சுற்றுைச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தசனகளின் இணக்க 

நிசல குறிதத் 

ைான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்சக, 

சுற்றுைச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிசல மாற்ற 

அசமைை்கத்தின் பிைாந்திை 

அலுவலகத்திலிருந்து 

மபாருந்தாது. 
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மபறப்பட நவண்டும். 

மபாருந்தக்கூடிைதாக 

இருக்கலாம். 

j) சுற்றுைச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்சகயில் (i) முக்கிை 

நிலப்பைப்பு அம்ைங்கள், 

வடிகால் மற்றும் சுைங்கப் 

பகுதி, (ii) புவியிைல் 

வசைபடங்கள் மற்றும் 

பிைிவுகள் மற்றும் (iii) சுைங்கக் 

குழியின் பகுதிகள் மற்றும் 

மவளிப்புறக் குப்சபகள், 

ஏநதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் நமற்பைப்புத ்

திட்டமும் இருக்க நவண்டும். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்ைங்கசளக் காட்டுகிறது. 

நமற்பைப்பு மற்றும் புவியிைல் 

திட்டங்கள் படம் 2.11, பக்க எண்.33 

இல் நைைக்்கப்பட்டுள்ளன. 

மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 

படங்கள் 2.13A & B, பக்க எண் .36-37 

இல் நைைக்்கப்பட்டுள்ளன. 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான 

வளரச்ச்ிலய உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லமக் கருவியாகும், 

மமலும் இது ஒரு சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் 

சபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய 

பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் கருவியாகும், இது 

எந்தசவாரு திட்டத்திற்கும் சபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் 

முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு சசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் மபாது 

இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி 

சசய்கிறது. இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் முரண்களை  குலறக்கிறது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க 

உதவுகிறது.  

கடட்ுமானத் ததாழிலுக்கு சாதாரண கல் முக்கியத் ததளை. 

தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் மதுளர மாைட்டம், தமலூர ்தாலுகாவில் உை்ை 

கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் தமாத்தம் 6.42.30 தெக்தடர ்

பரப்பைளைக் தகாண்ட 1 (ஒன்று) முன்தமாழியப்படட் & 3 (மூன்று) 

குைாரிகைின் ஒடட்ுதமாத்த சுளமளயக் கருத்தில் தகாண்டு இந்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளக தயாரிக்கப்படட்ுை்ைது. 

MoEF & CC அறிவிப்பு SO இன் படி குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்பட்டது 

2269(E) தததி 1 ஜூளல 2016. இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ளக தபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்கத் தயாரிக்கப்படுகிறது கடிதம் 

எண்: SEIAA- Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8666/SEAC/ToR-1042/2022 தததி 31.01.2022 

திரு.D ராதஜஷ் 
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 அடிப்பளடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு ஜனைரி - மாரச் ் 2022 

காலகட்டத்தில் தமற்தகாை்ைப்பட்டது, இந்தத் திட்டத்தால் ஏற்படும் 

ஒடட்ுதமாத்த பாதிப்புகளைக் கருத்தில் தகாை்ைதற்காக இந்தத் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளம 

திட்டம் (EMP) அறிக்ளக தயாரிக்கப்பட்டது, ஒடட்ுதமாத்த சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு தமற்தகாை்ைப்படுகிறது, அளதத் ததாடரந்்து  

பாதகமான தாக்கங்களை குளறக்க தனித்தனியாக விரிைான 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளம திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது. 

1.1 அறிக்ரகயின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், அரசு. 

இந்தியாவின், அதன் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் மூலம் 

S.O. 14 சசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் வரத்்தமானி அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O.ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), 

சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, அதாவது A (> 100 செக்மடர)் மற்றும் B (≤ 

100 செக்மடர)், மற்றும் பின்னிலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமம் 

சூழ்நிலல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பற்றிய 

மதலவகலள திட்டவட்டமாக வழங்குதல். 

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிட்ட உத்தரவின்படி, 

மாண்புமிகு மதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, O.A. 2018 இன் எண். 

173 & O.A. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண 

புல. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளம திட்டம் ஆகியவற்றின் 

மதலவலய சதளிவுபடுத்தியது, எனமவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

சபாது ஆமலாசலன 5 முதல் 25 செக்மடர ் "P1" பிரிவில் விழுகிறது 

மற்றும் SEAC/SEIAA மற்றும் குழுமம் நிலலலமக்காக 

மதிப்பிடப்படுகிறது. 
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முன்சமாழியப்படட் திட்டங்கள் வலக "B1" சசயல்பாடு 1(a) 

(குழுமம் சூழ்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான தபாதுமக்கைிடம் ஆதலாசளன  நடத்தி சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு தமிழ்நாடு மாநில 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆளணயத்தில் (SEIAA-TN) 

பரிசீலிக்கப்படும்.  

தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

ஆளணயத்திடம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுைதற்காக தபாது 

மக்கை் கருத்து தகட்பு கூட்டம் நடத்துைதற்காக ைளரவு சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ளக குறிப்பு விதிமுளறகைின் (ToR) 

அடிப்பளடயில் தயாரிக்கப்பட்டது.  

1.2 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

அட்டவரை 1.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள்  

திட்டத்தின் சபயர ்
 திரு.D. ராதஜஷ் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராைல் குவாரி  
புல எண் 22/1 மற்றும் 22/2 

அளவு 1.35.5 செக்மடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் 
மாவட்டம் 

கசச்ிராயன்பட்டி கிராமம், மமலூர ்தாலுக்கா, 

மதுலர மாவட்டம். 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

அட்டவரை 1.2 திட்ட முன்மமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட ஆதரவாளர ்சபயர ் திரு.D. ராதஜஷ் 

முகவரி 

திரு.ததய்தைந்திரன் 

கசச்ிராயன்பட்டி கிராமம் மற்றும் 

ைஞ்சிநகரம் - அஞ்சல், 

தமலூர ்தாலுக்கா, மதுளர மாைட்டம். 

தமிழ்நாடு. பின் குறியீடு: 625101. 

லகமபசி 9047119333 

நிலல உரிலமயாளர ்

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்
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படம் 1.1 500 மீட்டர ்சுற்றளவிற்குள் குவாரிகளின் த ாகுப்பபக் காட்டும் தெயற்பகக்ககாள் படம் 
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1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

 5.0மீ சபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ சபஞ்ச ் அகலம் சகாண்ட 

திறந்தசவளி பாதி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம் 

குவாரி பணிகள் மமற்சகாள்ளப்பட மவண்டும். மதாண்டும் இயந்திரம் 

மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலல சவடிப்லபத் தவிரக்்க கல் 

உளடக்கும் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

அட்டவரை 1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் (P1) 

திட்ட ஆதைவாளை் 
மபயை் 

 திரு.D.ராகேஷ் சாதாைை கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாைி 
இடவிலக்க 

ைளரபடதாை் எண் 
58-J/08 

அடச்மரலக 

 
10°8'31.73"N முதல் 10°8'31.40"N ைளர 

தீரக்்கமரலக 

 
78°20 '26.10"E முதல் 78°20'25.90"E ைளர 

மிக உயரந்்த உயரம் 

 
171 மீட்டர ்சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு தமல் 

சுரங்கத்தின் 
முன்சமாழியப்படட் 

ஆழம் 

 

35 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 

 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் 

கனமீட்டரில் (m3) 

மமல் மண் 
கனமீட்டரில் (m3) 

420561 567 

ததாண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் 

கனமீட்டரில் (m3)  

தமல் மண் 

கனமீட்டரில் (m3) 

131201 567 

தற்மபாதுள்ள குழி 
அளவு 

 

குழி I-1.17.88  தெக்தடர ்X (ஆழம்) 4 மீட்டர ் 

குழி-I-1.17.88 தெக்தடர ்X D 4மீ 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
(முன்சமாழியப்படட்து) 

 

126 மீ (L) x 76 மீ (W) x 35 மீ (D) 
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சுற்றியுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டம் 

 

50-55 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 

சுரங்க முலற 

 

திறந்ததைைி இயந்திரமயமாக்கப்படட் 
சுரங்கம் துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

 

முன்தமாழியப்படட் குத்தளகப் பகுதி ஒரு 

பட்டா நிலம் மற்றும் இது 1.3 மீ மற்றும் 

உயரத்தில் சற்று உயரமான 

நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதியின் உயரம் 
சராசரி கடல் மடட்த்திலிருந்து அதிகபடச்ம் 

171 மீ மற்றும் குளறந்தபடச்ம் 169 மீ. தநாக்கி 

சரளைகைால் மூடப்படட்ு இப்பகுதி 

ைடதமற்குப் பக்கமாக சாய்ந்துை்ைது 

இளடவிலக்க ைளரபடதாை் எண் 58J/08 இல் 

விழுகிறது.. 

நிலப்பரப்பு 

 

ஜாக் மெமர ் 3  

கம்பரசர ் 1 

மதாண்டும் இயந்திரம் 1 

டிப்பரக்ை் 1  

சவடிக்கும் முலற 

 

25 மிமீ டயாவின் குழம்பு 

தைடிமருந்துகளைப் பயன்படுத்தி 

கடட்ுப்படுத்தப்படட் தைடிக்கும் முளற. 

சாதாரண கல்ளல உளடப்பதற்கும் 

குவிப்பதற்கும் முன்தமாழியப்பட்டது. 

சுரங்க தைளல ஆடக்ை் 23 

திட்ட சசலவு ரூ. 25,95,000/- 

CER சசலவு @ திட்டச ்
சசலவில் 2% 

ரூ. 51,900/- 

அருகிலுள்ள 
நீரந்ிலலகள் 

 

வீரசூடாமணிப்பட்டி 

குைம் 

0.42 கிதலாமீட்டர ்

சதன் கிழக்குப் 
பக்கம் 

ஓளட 0.54 கிதலாமீட்டர ்
சதன்மமற்கு 

பக்கம் 
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நல்லகுைம் 0.65 கிமலாமீட்டர ்

ைடதமற்க்குப் 
பக்கம் 

பட்டனம்பட்டி அளண 8.2கிமலா மீட்டர ்

ைடதமற்க்குப் 

பக்கம் 

பசுளம அரண் 

மமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 250 சதுர 

மீட்டர ் பரப்பைவில் 50 மரங்களை நட 

உத்ததசிக்கப்படட்ுை்ைது. 

முன்சமாழியப்படட் 
நீர ்மதலவ 

 

1.050 KLD 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

 

சுந்தரராயபுரம் ராயரப்ட்டி - 330மீ - 

ததன்கிழக்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3.1 சுரங்க திட்ட ்தின் இடம் 

முன்சமாழியப்படட் அலனத்து குவாரித் திட்டங்களும் 

கசச்ிராயன்பட்டி கிராமம், மமலூர ்தாலுகா மற்றும் மதுலர மாவட்டம் 

ஆகியவற்றில் அடங்கும். திட்டப் பகுதி மதுலரயிலிருந்து சதன்மமற்மக 

34 கிமீ சதாலலவிலும், மமலூருக்கு 12 கிமீ சதற்கிலும், கசச்ிராயன்பட்டி 

கிராமத்திலிருந்து 2.5 கிமீ சதற்கிலும் அலமந்துள்ளது. 

படம் 1.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் 
காட்டும் முக்கிய வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி: 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சசயல்முலற நான்கு 

நிலலகலளக் சகாண்டிருக்கும். இந்த நிலலகள் வரிலசயாக கீமழ 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: - 

❖ திலரயிடல், 

❖ மநாக்குதல்  

❖ சபாது ஆமலாசலன & 

❖ மதிப்பீடு 

1.4.1 திரையிடல் 

❖ ைழக்கறிஞர ் 16.09.2020 அன்று சாதாரண கல் குைாரி 

குத்தளகக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

❖ துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதம், உதவி இயக்குனர,் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற, மதுலர, Rc.No.665/Mines/2020, 

மததி: 31.12.2020 அவரக்ளால் வழங்கப்பட்டது. 

❖ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி ைாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் இளண இயக்குநர/்உதவி இயக்குநர ்

(i/c), புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளற, மதுளர மாைட்டம், 

Rc.எண். 665/2020/சுரங்கங்கை், நாை்:08.01.2021. 

❖ இளண இயக்குநர/்உதவி இயக்குநர ் (i/c), புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத் துளற, மதுளர, 500மீ சுற்றைவு குைாரி விைரங்களை 

Rc.No.665/2020/Mines, தததி 08.01.2021 அன்று தைைியிட்டார.் 

❖ முன்தமாழியப்படட் திட்டம், மாண்புமிகு ததசிய பசுளம 

தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் நிளறதைற்றப்பட்ட 04.09.2018 

& 13.09.2018 தததியிட்ட உத்தரவின்படி “B1” ைளகயின் கீழ் 

ைருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் 

MoEF & CC அலுைலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 

12.12.2018. 
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❖ ஆன்லலனில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுவதற்கு ஆதரவாளர ்

விண்ணப்பித்துள்ளார,் முன்சமாழிவு எண். SIA/TN/ MIN/ 65869 

/2021, மததி: 21.07.2021. 

❖ SEIAA-TN அலுைலகத்தில் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ToR முன்தமாழிவு 

மற்றும் SEIAA ைழங்கியது, ஒப்புதல் Lr. எண். SEIAA-TN/ F.No. 

8666/2021, தததி 27.07.2021. 

 1.4.2 க ாக்கங்கள் 

          முன்மமாழிபவை்: திரு.D.ராகேஷ் 

❖ இந்த முன்சமாழிவு 08.10.2021 அன்று நலடசபற்ற 237வது SEAC 

கூட்டத்தில் லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR 

வழங்குவதற்கு பரிந்துலரத்தது. 

❖ 24.01.2022 & 25.01.2022 அன்று நலடசபற்ற 481வது SEIAA கூ ட்டத்தில் 

இந்த முன்சமாழிவு பரிசீலிக்கப்படட்ு, கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8666/SEAC/ToR-1042/2022, மததி:31.01.2022.    

1.4.3 தபாது மக்கள் ஆகலாெபன 

தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு ைாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

தசயலாைரிடம் தபாது விசாரளணளய முளறயாக, தநரக்கடட்ுப்பாடு 

மற்றும் தைைிப்பளடத்தன்ளமயுடன் நடத்துைதற்கான விண்ணப்பம், 

திட்டத் தைத்திதலா அல்லது மாைட்டத்தில் அதன் அருகாளமயிதலா 

தபாதுமக்கைின் பங்தகற்ளப உறுதி தசய்கிறது. இந்த ைளரவு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளம திட்டம் 

அறிக்ளகயுடன் மற்றும் தபாது மக்கை் கருத்து தகட்பு ஆதலாசளன 

நடைடிக்ளககைின் முடிவுகை் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளம திட்டம் அறிக்ளகயில் விைரிக்கப்படும். 

 1.4.4 மதிப்பீடு 

        மதிப்பீடு குறிக்கிறது விண்ணப்பத்தின் மாநில நிபுணர ்

மதிப்பீடட்ுக் குழுவின் (SEAC) விரிைான ஆய்வு மற்றும் இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளம திட்டம் 

(EIA&EMP) தபான்ற பிற ஆைணங்கை் அறிக்ளக, விளைவு தபாது மக்கை் 
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ஆதலாசளனகை் உட்பட தபாது விசாரளண சுற்றுசச்ூழலுக்கான 

அனுமதிளய ைழங்குைதற்காக சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குமுளற 

ஆளணயத்திடம் முன்தமாழிபைரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

நடைடிக்ளககை். 

பின்வரும் குறிப்புகலளப் பயன்படுத்தி அறிக்லக 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது: 

❖ கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் 

வழிகாடட்ுதல் லகமயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

2010 EIA அறிவிப்பு, சசப்டம்பர ்14, 2006 

❖ ToRLr.No. SEIAA-TN/F. எண்.8666/SEAC/ToR-1042/2022, மததி:31.01.2022 

❖ முன்சமாழியப்படட் திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டம். 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

 ைழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுளற (ToR)   

❖  ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No. 8666/SEAC/ToR-1042/2022, மததி:31.01.2022 

1.6 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பி ்ப ய கை்காைிப்பு 

முன்சமாழியப்படட் திட்ட ஆதரவாளரக்ள், MoEF & CC இன் படி 

ஒவ்சவாரு காலண் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 அன்று EC 

வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகள் சதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய 

சமரப்்பிக்க மவண்டும். அறிவிப்பு SO 5845 (E) மததி: 26.11.2018. 

1.7 சுற்றுெச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு ஆவண ்தின் மபாதுவான 

அரமப்பு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லகயின் ஒடட்ுசமாத்த 

உள்ளடக்கங்கள் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் சவளியிடப்பட்ட 

"மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதல் லகமயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்படட் 
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உள்ளடக்கங்களின் பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு ஆவணத்தின் சபாதுவான அலமப்பு பின்வருமாறு இருக்க 

மவண்டும். 

❖       அறிமுகம் 

❖       திட்ட விளக்கம் 

❖       சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

❖       எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & 

            தணிப்பு  நடவடிக்லககள் 

❖       மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (சதாழில்நுட்பம் & தளம்) 

❖       சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖       கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖       திட்டத்தின் நன்லமகள் 

❖       சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

❖       சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டம் (EMP) 

❖       சுருக்கம் & முடிவு 

❖       ஈடுபடட்ுள்ள ஆமலாசகரக்ளின் சவளிப்பாடு. 

1.8 ஆய்வின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், 

குழுமம் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் ஒடட்ுசமாத்த 

தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு 

ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர 

அளவுகள், சிளதவுறும்  அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்

சவளிமயற்றம், தூசி உருவாக்கம் மபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. சுற்றுசச்ூழலில் குழுமம் குவாரி திட்டங்களால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கும், அதனால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 
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நடவடிக்லககலள பரிந்துலரப்பதற்கும், பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக, பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் (ஜனைரி முதல் - 

மாரச் ் 2022) ைளர  அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

மமற்சகாள்ளப்பட்டது முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம்.  

அட்டவரை 1.4 சுற்றுசச்ூழல் பை்புக்கூறுகள் 

வைி
ரச 
எை் 

பை்புக்கூறுக
ள் 

அளவுருக்கள் 
மூல மற்றும் 
அதிை்மவை் 

1 
சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, 

NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 
மாதங்களுக்கு 
வாரத்திற்கு இரண்டு 
முலற 24 மணி மநர 
மாதிரிகள் சதாடரந்்து 
எடுக்கப்படும் 

(1   லமய & 7 இலடயக) 

2 
வானிலல 
ஆய்வு 

காற்றின் மவகம் 
மற்றும் திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
மலழப்சபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு 
அருகில், மணிமநரப் 
பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் 
இரண்டாம் நிலல 
மூலங்களிலிருந்து 
சதாடரந்்து மூன்று 
மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், 

மவதியியல் 
மற்றும் 
பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 
மசகரிக்கப்பட்டன - 4 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 

மமற்பரப்பு நீர ்
மாதிரிகள்; படிக்கும் 
காலத்தில் ஒருமுலற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு 
மற்றும் நீரவ்ாழ் 
தாவரங்கள் 
மற்றும் 
விலங்கினங்க
ள் 10 கிமீ 

வலரயறுக்கப்பட்ட 
முதன்லம 
கணக்சகடுப்பு மற்றும் 
இரண்டாம் நிலல தரவு 
வனத்துலறயிடம் 
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சுற்றளவு 
வட்டத்திற்குள் 
உள்ளன. 

இருந்து 
மசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி மட்டங்கள் 

dB(A) இல் 
இலரசச்ல் 
அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA 

ஆய்வின் மபாது 24 

மணிமநரத்திற்கு 
ஒருமுலற தரவு 
கண்காணிக்கப்படுகிற
து 

6 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

இயற்பியல் 
மற்றும் 
இரசாயன 
அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 6 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு 

பல்மவறு 
வலககளுக்கு 
நிலம் 
பயன்பாடு 

சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 
நிலப்பரப்பு தாள் 
மற்றும் 
சசயற்லகக்மகாள் 
படங்கள் மற்றும் 
முதன்லம ஆய்வு 
ஆகியவற்றின் 
அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக-
சபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

சமூக-
சபாருளாதார 
மற்றும் 
மக்கள்சதாலக 
பண்புகள், 

சதாழிலாளர ்
பண்புகள் 

முதன்லம 
கணக்சகடுப்பு மற்றும் 
இந்திய மக்கள் சதாலக 
கணக்சகடுப்பு 2011 

மபான்ற இரண்டாம் 
நிலல ஆதாரங்களின் 
தரவுகளின் 
அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் 
வடிகால் 
அலமப்பு, 

நீமராலடகளின் 
தன்லம, 

நீரந்ிலல 
பண்புகள், 

ரீசாரஜ்் மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 
ஆதாரங்களில் இருந்து 
மசகரிக்கப்பட்ட தரவு 
மற்றும் நீர-்புவியியல் 
ஆய்வு அறிக்லக 
தயாரிக்கப்பட்டது. 
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சவளிமயற்றும் 
பகுதிகள் 

10 

இடர ் மதிப்பீடு 
மற்றும் மபரிடர ்
மமலாண்லம 
திட்டம் 

தீ மற்றும் 
சவடிப்புகள் 
மற்றும் நசச்ுப் 
சபாருடக்ளின் 
சவளியீடு 
ஆகியவற்றால் 
மபரழிவு 
ஏற்படக்கூடிய 
பகுதிகலள 
அலடயாளம் 
காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 
சதாடரப்ுலடய 
ஆபத்துக்கான இடர ்
பகுப்பாய்வின் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
அடிப்பலடயில். 

  ஆதாரம்: கள கண்காணிப்பு தரவு 

   SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் மதலவகளின்படி தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 

1.8.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிரு ்து ஒழுங்குமுரற 

இைக்கம் & மபாரு ்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

❖  தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி 

குத்தலகக்கு விண்ணப்பம் 

❖   தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் 

திட்டத்லதத் தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

சபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதம் 

சபறப்பட்டது. 

❖   தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் 

திருத்தத்தின்படி சுரங்கத் திட்டம் விதி 41 & 42 இன் கீழ் 

அங்கீகரிக்கப்படட்து. 

❖   ToRLr.No. SEIAA-TN/F.No. 8666/SEAC/ToR-1042/2022 மததி:31.01.2022 
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படம் 1.3 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட இடவிலக்க வபரபட ாள் 10 கிமீ சுற்றளவில் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்ட  ள ்ப க் காட்டுகிறது 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

   2.0 அறிமுகம் 

              முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவொரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனு தி ததவவ. ஒரு முன்ம ொழியப்பட்ட 

 ற்று ் தற்தபொதுள்ள ஐந்து குவொரிகள் ஒரு குவாரி த ாகுப்பப  

உருவொக்குகின்றன; ஜூவல 1, 2016 தததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 

2269(E) இன் படி கணக்கிடப்பட்டது  ற்று ் ம ொத்த பரப்பளவு 6.42.3 

மெக்தடர ்ஆகு ். 

குழுமம் அளவு 5 மெக்தடருக்கு த ல் இருப்பதொல், 2018 ஆ ் 

ஆண்டின் குறிப்பொவன எண். 173 இல்,  ொண்புமிகு ததசிய பசுவ த் 

தீரப்்பொய ், புது தில்லி இயற்றிய தததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட 

ஆவணயின்படி இந்த முன்ம ொழிவு “B1” வவகயின் கீழ் வருகிறது. & OA 

எண், 2016 இன் 186  ற்று ் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018,  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் 

மதளிவுத்திறவனப் மபறுவதற்கு சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு, 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்பம திட்டம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

தபறுவ ற்கான தபாது மக்கள் ஆமலாசபனக்கான ம பவ.  

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

       முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் குறிப்பிட்ட தள ்  ற்று ் இந்த 

திட்டத்திற்கு கூடுதல் பகுதி ததவவயில்வல. முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ் உற்பத்தி/மவளிதயற்ற ் 

இல்வல. குழு  ் முன்ம ொழியப்பட்ட  ற்று ் ஏற்கனதவ உள்ள 

அவனத்து குவொரிகளுக்கு ் சுரங்க முவற மபொதுவொனது. ஜொக்ெொ ் ர ்

துவளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல் மூல ் மபற்தறொர ் பொவறயிலிருந்து 

கணிச ொன அளவு பொவறகவள பிரித்து, திறந்தமவளி 

இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட முவறயில் ததொண்டுவதற்கு 

முன்ம ொழியப்படட்து.  
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2.1.1 திட்டத்தின் இருப்பிட விவரங்கள் 

முன்ம ொழியப்படட்  ற்று ் ஏற்கனதவ உள்ள குவொரி திட்டங்கள் 

கசச்ிரொயன்பட்டி கிரொ  ், த லூர ்தொலுகொ  ற்று ்  துவர  ொவட்ட ் 

ஆகியவற்றில் அடங்கு ். திட்டப் பகுதி  துவரயில் இருந்து 

மதன்த ற்தக 33 கிமீ மதொவலவிலு ், த லூருக்கு மதற்தக 12.0 கிமீ 

மதொவலவிலு ், கசச்ிரொயன்பட்டி கிரொ த்தின் மதன்கிழக்தக 1.20 கிமீ 

மதொவலவிலு ் அவ ந்துள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன்  ண்டல ், 

ததசியப் பூங்கொ, புலிகள் கொப்பக ், யொவனகள் வழித்தட ்  ற்று ் 

உயிரக்்தகொளக் கொப்பகங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் இந்தத் திட்ட ் வரொது. 

அட்டவணை 2.1 திட்டதள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள 
சொவல 

திண்டுக்கல்-மதுபரபை இபணக்கும் ததசிய 
மநடுஞ்சொவல (NH-7) த ற்குப் பகுதியில் சுமார ்4 
கிமீ த ாபலவில் அபமந்துள்ளது. 

அருகில் உள்ள 
கிரொ  ் 

வீரசூடாமணி பட்டி - கிழக்குப் பகுதியில் 1.2 
கி.மீ. 

அருகில் உள்ள 
நகர ் 

த லூர–் 8 கிமீ – வடமமற்கு 

அருகிலுள்ள 
இரயில்தவ 

மதுபர -34கிமீ த ன்மமற்கில் அபமந்துள்ளது. 

அருகில் உள்ள 
வி ொன நிவலய ் 

மதுபர -43கிமீ த ன்மமற்கில் அபமந்துள்ளது. 

துவறமுக ் 
தூ ்துக்குடி- 112 கிமீ – த ன்கிழக்கில்  
அபமந்துள்ளது. 

ஆதொர ்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியொ தடொதபொஷீட் & கூகுள் எரத்் பட ்                                      

அட்டவணை 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் எல்ணல 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

மூணல தூை் 

 எை்கள். அட்சரரணக  தீரக்்கரரணக 

1 10°8'31.73"வ 78°20'26.10"கி 

2 10°8'30.46" வ 78°20'26.99" கி 

3 10°8'29.31" வ 78°20'28.81" கி 

4 10°8'28.47" வ 78°20'28.37" கி 
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5 10°8'27.64" வ 78°20'29.07" கி 

6 10°8'26.25" வ 78°20'28.34" கி 

7 10°8'26.60" வ 78°20'27.37" கி 

8 10°8'25.91" வ 78°20'26.54" கி 

9 10°8'25.92" வ 78°20'26.17" கி 

10 10°8'25.75" வ 78°20'25.26" கி 

11 10°8'28.57" வ 78°20'25.43" கி 

12 10°8'31.40" வ 78°20'25.90" கி 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் 

 

 

 

படம் 2.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியின்   புகைப்படங்ைள் 



 

19 | P a g e  

 

 

படம் 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் 500மீ சுற்றளணவக் காட்டும் கூகுள் படம்
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                                படம் 2.3 கூகுள் எரத்் படத்தில் கிராம வணரபடம் மிணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் ரமற்பரப்பு அம்சங்கணளக் 

காட்டும் இருப்பிட வணரபடம் 
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படம் 2.5 5 கிமீ சுற்றளவில் ரமற்பரப்பு அம்சங்கணளக் காட்டும் இருப்பிட வணரபடம் 
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 படம் 2.6 திட்ட தளத்தில் இருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் ரமற்பரப்பு அம்சங்கணளக் காட்டும் 

இருப்பிட வணரபடம்
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2.2 திட்டப் பகுதி 

❖ முன்ம ொழியப்படட் திட்ட ் தள ் சொரந்்தது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குள் கனி ப் பயன் அல்லது மசயலொக்க ் எதுவு ் 

முன்ம ொழியப்படவில்வல. 

❖ முன்ம ொழியப்படட் பகுதியில் வன நில ் எதுவு ் இல்வல  ற்று ் 

மபரிய தொவரங்கள்  ற்று ்  ரங்கள் இல்பல. 

அட்டவணை 2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில 

பயன்பாட்டு முணற 

நில பயன்பாட்டு முணற 

விளக்கம் 

தற்ரபாணதய 
பகுதி 

(மெை்ட்டர்) 

குவாரியின் இறுதிப் 
பகுதி (மெை்டர்) 

குவொரிக்கு உட்படட் பகுதி 1.71.9 0.85.3 

உள்கட்டவ ப்பு இல்வல 0.01.0 

சொவலகள் 0.01.0 0.02.0 

பயன்படுத்தப்படொத 
பகுதி 

0.16.6 
0.37.6 

பசுவ  அரண் இல்வல 0.09.6 

ம ொத்த ் 1.35.5 1.35.5 

                 ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ்  

2.3 புவியியல் 

2.3.1  துகர  ொவட்டத்தின் புவியியல் 

உள்ளூர ்புவியியல் தள ் சொரந்்த புவியியலுக்கொன கட்டவ ப்வப 

வழங்குகிறது. பிரொந்திய புவியியலின் பின்னணியில் தள ் சொரந்்த 

புவியியல் தரவுகள் வவக்கப்படு ் தபொது, த லு ் கணிச ொன  ற்று ் 

அறிவியல் பூரவ் ொன விளக்கங்கவள உருவொக்க முடியு ். இந்திய 

புவியியல் ஆய்வு (GSI),  ொநில புவியியல் ஆய்வுகள், பல்கவலக்கழகங்கள், 

ஆரொய்சச்ி நிறுவனங்கள், உள்ளூர ் அரசொங்கங்கள்  ற்று ் 
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மவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்கள் தபொன்ற பல ஆதொரங்களில் பிரொந்திய 

புவியியல் தகவல்கவளக் கொணலொ ். 

 துவர  ொவட்ட ் தீபகற்பக் பநசிக் வளொகத்தின் பரந்த 

அளவிலொன உயரத்ர உரு ொற்றப் பொவறகளொல் சூழப்படட்ுள்ளது. இந்த 

பொவறகள் பரவலொக வொனிவல  ற்று ் சமீபத்திய பள்ளத்தொக்கு 

நிரப்புதல்  ற்று ் இடங்களில் வண்டல் மூல ் 

த மலழுதப்படுகின்றன.  ொவட்டத்தில் நிகழு ் முக்கிய பொவற வவககள் 

சொரத்னொவகட், கிரொவனட், கொ ்ப்ளக்ஸ் பநஸ்கள் முக்கிய ொக 

ெொரன்்ப்மளண்ட்  பதயொவடட் பநஸ்  ற்று ் சில்லி வனட்பநஸ், 

அடிப்பவட  ற்று ் தீவிர அடிப்பவட ஊடுருவல்கள், படிக சுண்ணொ ்பு, 

வசவனட், 

மபக் ொவடட் ற்று ்குவொரட்ஸ்்தவை்ன், பட ்2.7இல்கொட்டப்படட்ுள்ளது. 

 ொவட்டத்தின் அடுக்கு வரிவச அட்டவவண 2.4 இல் 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.4  துகர  ொவட்டத்தின் ஸ்ட்ரொடிகிரொபி 

வயது குழு லித்தொலஜி 

தெொதலொசீன் --- 

சிவப்பு தலொமி/பிளொக் 
பருத்தி  

 ண் / களி ண் ± 

ஜிப்ச ் 

மசதனொதசொயிக்  கன்கர/்கொல்க்-துஃபொ 

நிதயொப்தரொமடதரொதசொயிக் 

அமில 
ஊடுருவல்க
ள் 

குவொரட்ஸ்் மவய்ன் 

மபக் ொவடட் 
பிங்க் கிரொவனட் 

 

சிவ வல 
வசவனட் 
வளொக ் 

மநஃமபலின்-வசவனட் 

 
சொக் ஹில்ஸ் 
(அடிப்பவட 

வபரொக்ஸவனட்/டுவன
ட் 
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ஊடுருவல்க
ள்) 

ஆரக்்கியன் - 
தபலிதயொபுதரொமடதரொதசொயி
க் 

தீபகற்ப 
பநசிக் 
கொ ்ப்ளக்ஸ் 
(II) PGC (II) 

பிங்க் கிரொவனட் பநஸ் 

ஹாரன்் பிளண்ட 
பமைாபடட் பநஸ் 

ஆரக்்கியன் 
சொரத்னொவக
ட் குழு 

சொரத்னொவகட் 
(வவகப்படுத்தப்படொதது
) 
வபரொக்ஸீன் 
கிரொனுவலட் 
தபண்டட் த க்னவடட் 
குவொரட்வ்சட ்

2.3.2 உள்ளூர் புவியியல் 

  ஆய்வுப் பகுதியொனது பிரொந்தியப் தபொக்வகப் பின்பற்றுகிறது 

 ற்று ் முக்கிய ொக பட ் 2.6 இல் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி, 

சொரத்னொவகட்டின் ஒதர  ொதிரியொன உருவொக்க ொக கடின ொன பொவற 

உருவொக்கத்வத உள்ளடக்கியது . திட்டப் பகுதியொனது மவற்று 

நிலப்பரப்பொகு ்  ற்று ் 1மீ முதல் 2மீ தடி ன் மகொண்ட த ல்  ண்   

உருவொக்க ் மகொண்டது; 1மீ முதல் 2 மீ வவர த ல்  ண்   உருவொகிய பிறகு 

பொரிய சொரத்னொவகட் உருவொக்க ் கொணப்படுகிறது, இது அருகில் 

இருக்கு ் குவொரி குழியிலிருந்து மதளிவொக ஊகிக்கப்படுகிறது. சூப்பர ்

நிவலயின் வரிவச கீதழ மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

வயது குழு லித்தாலஜி 

சமீப --- 
த ல்  ண் (1-2மீ 

தடி ன்) 

ஆரக்்கியன் சொரத்னொவகட் குழு சொரத்னொவகட்  
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படம் 2.7 மதுணர மாவட்டத்தின் புவியியல் வணரபடம் 
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        படம் 2.8 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் புவியியல் வணரபடம் 
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      படம் 2.9 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவுக்கு நில வடிவங்ைளின் 

ததொற்ற வணரபடம்
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள்: 

  சொதொரண கல்  ற்று ் மமல் மண்  வளங்கள்  ற்று ் இருப்புக்கள், 

முன்ம ொழியப்படட் திட்டத்திற்கொன அதிகபடச் குத்தவகப் பகுதிவய 

உள்ளடக்கு ் வவகயில் பிரிவுகவளத் திட்டமிடுவதன் மூல ் 

குறுக்குமவடட்ு முவறயின் அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட்டது.புவியியல் 

வளங்களின் கிவடக்கு ் தன்வ யின் அடிப்பவடயில், சுரங்க அகழ்வு 

முவறயில் மபஞ்ச ் அவ ப்பவதக் கருத்தில் மகொண்டு, 7.5 மீ 

(பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிவயச ்சுற்றியுள்ள பொதுகொப்புத் தவட)  ற்று ் 

துல்லிய ொன பகுதி தகவல்மதொடரப்ு கடிதத்தின்படி பொதுகொப்பு தூர ் 

 ற்று ் பூட்டப்பட்டவதக் கழித்தல் ஆகியவற்வறக் கருத்தில் மகொண்டு, 

அகழ்வொய்வு இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. மபஞ்ச ்உருவொக்கத்தின் தபொது 

இருப்புக்கள் (மபஞ்ச ்லொஸ் என்று ் அவழக்கப்படுகிறது)  ற்று ் உத்ததச 

திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுவ  / பக்கசச்ுவ  (100% மீட்பு 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது) இல்வல என்பவதக் கருத்தில் மகொண்டு சுரங்க 

வகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. 

அட்டவணை 2.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிணடக்கும் 
புவியியல் வளங்கள் 

வள வணக 
சாதாரை கல் 
ைனமீட்டரில் 

கிரொவல்  
ைனமீட்டரில் 

கனமீட்டரில்  புவியியல் 
வள ் 

420561 
567 

கனமீட்டரில் சுரங்க வள ் 131201 567 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ்  
அட்டவணை 2.6 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்டம் 

    ஆை்டு 
சாதாரை கல் 
ைனமீட்டரில்  

கிரொவல் 
ைனமீட்டரில்  

I 23721 567 

II 25080 -- 

III 29680 -- 

IV 22080 -- 

V 30640 -- 

மமாத்தம் 131201 567 

 ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் 
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2.4.1 கழிவுகணள அகற்றுதல்: 

     இந்த சொதொரண கல் குவொரி நடவடிக்வககளில் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 
கழிவுகள் எதுவு ் இல்வல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபொருடக்ளு ் 
பயன்படுத்தப்படு ் (100%). த ல் ண்ணின் த ல் அடுக்கு அகற்றப்படட்ு 
ததவவப்படு ் வொடிக்வகயொளரக்ளுக்கு தநரடியொக விற்கப்படு ். 
2.4.2 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம்: 

 சுரங்கத்தின் மபொருளொதொர ஆழ ், பொதுகொப்பு  ண்டலங்கள், 

அனு திக்கப்பட்ட பகுதி தபொன்ற சில நவடமுவற அளவுருக்களின் 
அடிப்பவடயில் இறுதி குழி அளவு வடிவவ க்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவணை 2.7 இறுதி குழி பரிமாைம் 

குழி நீள ் (மீ) 

(அதிைபட்ச ்) 

அைல ் (மீ) 

(அதிைபட்ச ்) 

ஆழ ்(மீ) 

(அதிைபட்ச ்) 

I 
126 76 

 பர மட்ட ்திற்கு 
கீமழ 35 மீ 

2.4.3 சுரங்க மூடல் 

❖  சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு த ாந் ரவு தசை்ைப்பட்ட  ள ்ப  அ ன் 

இைற்பகைான நிபலக்கு ் திரும்பச ்தசை்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏம னும் பா கமான விபளவுகபள ்  டுக்கும் அல்லது குபறக்கும் 

அல்லது மனி  ஆமராக்கிைம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு 

அசச்ுறு ் ல்கபள ்  டுக்கும் அல்லது குபறக்கும் பிற உற்ப ்திப் 

பைன்பாடுகளுக்கு ்  ைாரப்டு ்துகிறது. சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, 

பாதுகாப்பு ்  பட மற்றும் மமல் தபஞ்சுகள் மற்றும்  ற்காலிக 

நீர ்்ம க்கம் ஆகிைபவ சுற்றுசச்ூழபல மமம்படு ்தும். 

❖ புனரவ்ொழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள்  னிதரக்ளுக்கு ் 

விலங்குகளுக்கு ் உடல் ரீதியொக பொதுகொப்பொக இருப்பது, புவி-

மதொழில்நுட்ப ரதீியொக நிவலயொனது, புவி-தவதியியல் ரீதியொக 

 ொசுபடுத்தொதது/  ொசுபடுத்தொதது  ற்று ் சுரங்கத்திற்குப் பிந்வதய 

நில பயன்பொடவ்டத் தக்கவவத்துக்மகொள்ளு ் திறன் மகொண்டதொக 

இருத்தல் ஆகியவவ முக்கிய மூடல் தநொக்கங்களொகு ்.
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               படம் 2.10 குவாரி குத்தணக திட்டம் மற்றும் ரமற்பரப்புதிட்டம் 
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படம் 2.11 குவாரி ரமற்பரப்பு மற்றும் புவியியல் திட்டம் 
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படம் 2.12 (A) ஆை்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் 
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படம் 2.12  (b) ஆை்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்திப் பிரிவுகள் 
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படம் 2.13  (A )கருத்தியல் மற்றும் முற்ரபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் 
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படம் 2.13  (B) கருத்தியல் மற்றும் முற்ரபாக்கான சுரங்க மூடல் பிரிவு 
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2.4.4 சுரங்ை வடிவக ப்பு சுரங்ை மூடல் திட்டமிடல் & விருப்பங்கள் 

பரிசீலணனகள் 

❖ உள் மற்றும் தவளிப்புற பங்கு ாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் 

வடிவபமப்பு பரிசீலபனயின் ஆரம்ப கட்ட ்தில் என்னுபடை 

மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ சுரங்கக் குழியின் எல்பலயில் 2 மீட்டர ் உைரம் தகாண்ட கட்டு 

கட்டு ல் மற்றும் அ ன் நிபல ் ன்பமபை எல்லா மநர ்திலும் 

உறுதி தசை் ல் மற்றும் மபழயின் மபாது குழிக்கு மண் 

சரிவப யும் மசகரிப்பப யும்  விரக்்க இைற்பகைான சரிவில் 

மபல வடிகால் அபமக்கவும்.  

❖ கனிம ்ப  முழுபமைாகச ் சுரண்டிை பிறகு, விப ்துகபள ் 

 விரக்்க,  ாழ்வான தபஞ்ச ்கால் சுவர ்பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் 

இல்லாமல் தவற்றுப் பரப்பாகப் பராமரிக்கப்படும்.  

❖ சுரங்க மூடப்படுவ ற்கு முன் அபன ்து கூரப்மைான 

விளிம்புகளும் தமன்பமைான முக ்திற்கு உபடைணிந்து, 

த ாங்கும் சுவர ் பக்க ்தில்  ளரவ்ான குப்பபகள் இல்லாமல் 

இருப்பப  உறுதி தசை்யும். 
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❖ சமூகப் தபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதிைாக திட்ட ஆ ரவாளர,் TNPCB & 

TWAD இன்  ரநிபலகளின்படி பைனுள்ள சு ்திகரிப்பு 

தசைல்முபறக்குப் பிறகு, மசமிக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழி நீபர 

அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வழங்க உறுதிைளிக்கிறார.்  

❖ பூரவ்ீக இனங்கள் எல்பல ்  படகளில் 3 வரிபச வடிவங்களில் 

நடப்படும் மற்றும் 1 வது தபஞ்சில், தபாதுமக்கள் மற்றும் 

கால்நபடகளின் உள்ளாரந்்  நுபழபவ ்  டுக்க வாசலில் ஒரு 

முழு மநர காவலாளி நிைமிக்கப்படும். 

❖ குவாரிக்கு தசல்லும் பாப  மூடப்பட்டவுடன் உடனடிைாக 

துண்டிக்கப்படும். 

❖  ளவபமப்பு வடிவபமப்பு  ைாரிக்கப்பட்டு, புவியிைல் மற்றும் 

சுரங்க ் துபறயின் அங்கீகார ்ப ப் தபற மவண்டும்.  

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ளவபமப்பின்படி கட்டுவ ற்கு 

முன்தமாழிபவருக்கு அறிவுறு ் ப்படுகிறது. 

❖  ள ்தில் விடப்பட்ட கட்டபமப்புகளின் இைற்பிைல் மற்றும் 

இரசாைன நிபல ் ன்பம, உயிரிைல் ரீதிைாக மவறுபட்ட, 

நிபலைான சூழலின் இைற்பகைான மறுவாழ்வு, இறுதி நில 

பைன்பாடு உகந்  ாக உள்ளது மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் 

உள்ளூர ் சமூக ்தின் ம பவகளுக்கு இணங்குகிறது மற்றும் 

ம பவகபள எடு ்துக்தகாள்வது. மூடு லின் சமூக-தபாருளா ார 

 ாக்க ்ப  உள்ளூர ் சமூகம் கணக்கில் எடு ்துக்தகாள்வது 

மற்றும் குபறக்கிறது. 

❖ சுரங்கம் மூடப்படுவ ால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலிைலில் 

சா கமான மாற்றம் ஏற்படும். 
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2.4.5 சுரங்ை பிந்ணதய மூடல் கை்காைிப்பு 

திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதொடரப்ொன மூடலுக்குப் பிந்வதய 

கண்கொணிப்பின் தநொக்க ் மூடல் தநொக்கங்கவள அவடவவத உறுதி 

மசய்வதொகு ். 

❖    மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் புவி மதொழில்நுட்ப நிவலத்தன்வ வய             

கண்கொணிக்கவு ். 

❖    வடிவவ ப்பு தநொக்கங்களின் சொதவனவய உறுதிப்படுத்த, குழி 

சுவரக்ளில் தவர ஆட்சிவய கண்கொணிக்கவு ். 

❖    மீன், மீன் வொழ்விடங்கள்  ற்று ் வனவிலங்கு பொதுகொப்பு 

மதொடரப்ொன மூடல் தநொக்கங்கவள உறுதிப்படுத்த குழியில் உள்ள நீர ்

 ட்டத்வத கண்கொணித்தல் ஆகியவவ அவடயப்படுகின்றன. 

❖    கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட குழி மவளிதயற்று ் புள்ளிகளில்  ொதிரி நீரின் 

தர ்  ற்று ் அளவு. 

❖    நீர ் த லொண்வ  சிக்கல் உள்ள எதிரப்ொரொத பகுதிகவளக் 

கண்டறிந்து தசொதிக்கவு ். 
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❖    மபர ்்கள் & தவலிகள் தபொன்ற தவடகளின் தநரவ் வய ஆய்வு 

மசய்யவு ். 

❖    மசயல்திறவன தீர ்ொனிக்க தவடகளுடன் வனவிலங்கு 

மதொடரப்ுகவள கண்கொணிக்கவு ். 

❖    மபொருந்தக்கூடிய மவள்ள ் நிவறந்த குழிகளில் நீரவ்ொழ் 

வொழ்விடங்கவள ஆய்வு மசய்யவு ். 

❖    தூசி அளவவக் கண்கொணிக்கவு ். 

அட்டவணை 2.8 சுரங்ை மூடல் வரவு மசலவுத் திட்ட ் 

மசயல்பொடு 
ஆண்டு மசலவு 

ம ொத்த 

மசலவு I II III IV V 

7.5,50 மீட்டர ்

பாதுகாப்பு 

மண்டல ்தில் 

ம ாட்டம் 

மற்றும் 

அணுகு 

கம்பிகள் 

எண்கள் 

50 50 50 50 50 
@ 100 ரூபாை்/ 

மரக்கன்றுகள் 
ரூ 25,000 

ம ாட்ட 

தசலவு 
5000 

5000 5000 5000 5000 

கம்பி மவலி 

புதுப்பி ் ல் 

(515 மீட்டர)் 

1,54,500/- 

ஒரு 

மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 

ரூ 

1,54,500 

தமா ் ம் 
ரூ 

1,79,500 

ஆதொர ்: FAE  ற்று ் EC ஆல் முன்ம ொழியப்பட்டது 

2.5 சுரங்க முணற 

முன்ம ொழியப்படட் திட்டத்திற்கொன சுரங்க முவற 

மபொதுவொனது. திறந்தமவளி இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முவறயொனது, மபஞ்ச ்உயரத்திற்குக் குவறயொத மபஞ்ச ்அகலத்துடன் 

5.0 மீட்டர ் உயர மபஞ்சுகவள உருவொக்குவவத 

உள்ளடக்கியது. இருப்பினு ், சொதொரண கல் குவொரிகவளப் மபொறுத்த 

வவரயில், த தல உள்ள விதிமுவறகள் 106 (2) (b) இன் விதிகவளக் 

கவடப்பிடிப்பது, சுரங்கச ் சிக்கல்களுடன் இவணந்த பல்தவறு 

உள்ளொரந்்த மபட்தரொமஜனடிக் கொரணிகளொல் அரிதொகதவ 
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சொத்திய ொகு ். எனதவ, சுரங்கச ்சடட் ் - 1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் 

ஒழுங்குமுவற 106 (2) (b) உடன் ததவவயொன ஏற்பொடுகள் 

கிவடக்கப்மபற, சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரிடமிருந்து த ற்கண்ட 

ஒழுங்குமுவற விதிகளில் தளரவ்ு மபற முன்ம ொழியப்பட்டது. 

சொதொரண கல் ஒரு குளியலவற உருவொக்க ்  ற்று ் பொவறயில் 

இருந்து கணிச ொன அளவு பொவறகவள பிளவுபடுத்துவது ஜொக்ெொ ர ்

துவளயிடுதலின் மூல ் த ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் ஸ்லரி 

மவடி ருந்துகள் மவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படு ். ரொக் பிதரக்கர ்

அலகுடன் இவணக்கப்பட்ட அகழ்வு எந்திர ்  மபரிய பொவறகவள 

உவடத்து ததவவயொன அளவு துண்டு துண்டொக உவடக்க அருகிலுள்ள 

மநொறுக்கிகள் பயன்படுத்தப்படு ்.  

2.5.1 துணளயிடுதல் & மவடித்தல் 

கீதழ மகொடுக்கப்படட்ுள்ள அளவுருக்களின்படி துவளயிடுதல் 

 ற்று ் மவடித்தல் த ற்மகொள்ளப்படு ். 

இவடமவளி                   – 1.2மீ 

சுவ                      – 1.0 மீ 

துவளயின் ஆழ ்                  – 1.5 மீ 

ஒரு துவளக்கு கட்டண ்     – 0.50 - 0.75 கிதலொ 

தூள் கொரணி        – 6.0 டன்கள்/கிதலொ 

துவள விட்ட ்       – 32 மி.மீ 

2.5.1.1 மவடிமபாருட்களின் வணக 

குழ ்பு மவடிமபொருடக்ள் (ஒரு திரவ ், ஆக்ஸிஜதனற்றிகள்  ற்று ் 

எரிமபொருளின் கணிச ொன பகுதிகவளக் மகொண்ட ஒரு மவடிக்கு ் 

மபொருள், த லு ் ஒரு தடிப்பொக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் மடட்டதனட்டர ்& 

மவடிக்கு ் உருகி. 

2.5.1.2 மவடிமபாருட்களின் ரசமிப்பு 

திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிமபொருடக்வள தசமிப்பதற்கொன 

முன்ம ொழிவு எதுவு ் இல்வல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவொளரக்ள் 

தவடிக்கும் நடவடிக்வககவள த ற்மகொள்வதற்கொக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
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தவடிதபாருள் முகவரக்ளுடன் ஒப்பந்த ் மசய்துள்ளனர ் ற்று ் DGMS 

வழிகொடட்ுதல்களின்படி திறவ யொன நபர ் பொதுகொப்பு  ற்று ் 

ஒடட்ும ொத்த குவொரி நடவடிக்வககளின் த ற்பொரவ்வக்கு 

பணிய ரத்்தப்படுவொர.் 

மவடி ருந்துகள் தினசரி அடிப்பவடயில் மவடி ருந்து 

ஏமஜன்சியில் இருந்து மபறப்படு ்  ற்று ் திறவ யொன பிளொஸ்டர ்

த ற்பொரவ்வயின் கீழ் மவடிபவப்பு  த ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மவடிக்கு ் இருப்பு இல்வல என்பவத உறுதி மசய்யு ்; ஏததனு ் இருப்பு 

சப்வளயர ்மூல ் திரு ்ப எடுக்கப்படு ். 

2.5.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவணை 2.9 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணசப்படுத்தல் 

வரிணச 
எை் 

வணக எண்ைள் 
அளவு / 

மகாள்ளளவு 

உந்துதல் 
சக்தி 

1 ஜொக் தெ ர ்
டிரில்ஸ் 

3 1.2 மீ மு ல் 2 

மீ 

அழு ் ப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பரசர ் 1 400psi டீசல் இைக்கி 

3 டிப்பர ் 1 300 HP டீசல் இைக்கி 

4 பக்மகட் / ரொக் 
பிதரக்கர ்
மகொண்ட 
ததொண்டு ் 
இயந்திர ்    

1 

15 டன்கள் டீசல் இைக்கி 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் 

2.5.3மசயல்பாட்டின் அளவு 

அட்டவணை 2.10 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மசயல்பாட்டு 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

 

கனமீட்டரில் 
சொதொரண 
கல் 

(5 ஆண்டு 
திட்ட கொல ்) 

கனமீட்டரில் த ல் 
 ண்  

புவியியல் வளங்கள் 42,1128 576 
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சுரண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

13,1768 
576 

ஐந்தொண்டு திட்ட 
கொலத்திற்கு உற்பத்தி 

13,1768 - 

சுரங்கத் திட்ட கொல ் 5 ஆண்டுகள் 

தவவல நொட்களின் 
எண்ணிக்வக 

300 நொட்கள் 

ஒரு நொவளக்கு உற்பத்தி 88 2 

லொரி சுவ களின் 
எண்ணிக்வக ( ஒரு 
சுவ க்கு   6 மீட்டர ்3 ) 

15 

 

0.33 

சுரங்கத்தின் ம ொத்த ஆழ ் 35 மீட்டர ் பர மட்ட ்திற்கு கீமழ 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ்,ToR 

2.6 மபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 வடிகால் முணற 

வடிகொல் முவற என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகொல் படுவகயில் உள்ள 

நீதரொவடகள், ஆறுகள்  ற்று ் ஏரிகளொல் உருவொக்கப்பட்ட 

வடிவ ொகு ், இது ஒரு நிலப்பரப்பில் உள்ள பொவறகள்  ற்று ் 

புவியியல் கட்டவ ப்புகளின் பண்புகவள 

மவளிப்படுத்துகிறது. நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் 

கடின ொன அல்லது ம ன்வ யொன பொவறகள் ஆதிக்க ் 

மசலுத்தினொலு ், நிலத்தின் சொய்வு ஆகியவற்றொல் அவவ 

நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. திட்டப் பகுதிக்குள் ஓவடகள், கொல்வொய்கள், 

நீரந்ிவலகள் எதுவு ் கடக்கவில்வல. முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதியின் 

வடிகொல் வடிவ ொனது, பட ் 2.15 இல் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி, 

த ற்பரப்பிற்கு அடியில் சீரொன பொவறயியவலக் குறிக்கு ் மடன்ட்ரிடிக் 

- துவண மடன்ட்ரிடிக் ஆகு ். 

2.6.2 ரபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

சரக்கு தபொக்குவரத்து பொவத அடிப்பவடயில் நடத்தப்பட்ட 

தபொக்குவரத்து கணக்மகடுப்பில், சொதொரண கல் முக்கிய ொக 

திருமங்கலம் - தநடுங்குளம் சாபலயில் மபாக்குவர ்து அடர ்்தி 

அளவீடுகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டன. 
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 கனரக மமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் 

இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வபககளின் கீழ் 

வாகனங்கபள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணி 

மநரமும் மபாக்குவர ்து அடர ்்தி அளவீடுகள் த ாடரச்ச்ிைாக 

மமற்தகாள்ளப்பட்டன. கனரக த ொட்டொர ் வொகனங்கள், இலகுரக 

வொகனங்கள்  ற்று ் இரு/மூன்று சக்கர வொகனங்கள் என மூன்று 

வவககளின் கீழ் வொகனங்கவள கொடச்ி கண்கொணிப்பு  ற்று ் எண்ணி 

மூல ் 24  ணி தநரமு ் தபொக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் 

மதொடரச்ச்ியொக த ற்மகொள்ளப்பட்டன. சொவலகளில் தபொக்குவரத்து 

மநரிசல் அதிக ொக இருப்பதொல், ஒவ்மவொரு நிவலயத்திலு ் ஒதர 

தநரத்தில் இரண்டு திறவ யொன நபரக்ள் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர.் ஒவ்மவொரு ஷிப்டிலு ் ஒரு நபர ் தபொக்குவரத்வத 

கணக்கிடுவதற்கு இரு திவசகளிலு ். ஒவ்மவொரு  ணி தநரத்தின் 

முடிவிலு ், புதிதொக எண்ணு ் பதிவு ் த ற்மகொள்ளப்பட மவண்டும். 

அட்டவணை 2.11 தபொை்குவரத்து ைணை்மைடுப்பு இடங்கள் 

   ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவணை 2.12 தற்ரபாதுள்ள ரபாக்குவரத்து அளவு 

நிணலயக் 
குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 
வாகனங்கள் 

மமாத்த 
PCU 

PCU இல்ணல PCU இல்ணல PCU No இல்ணல 

TS1 135 405 50 50 120 60 515 

TS2 45 135 20 20 50 25 180 

   ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு 

நிணலயக் 
குறியீடு 

சாணலயின் மபயர் 
தூரம் 

மற்றும் 
திணச 

சாணல வணக 

TS1 

திருசச்ி - மமலூர ் NH-38 

சாபல- (SH-35 மவலூர-் 

தூ ்துக்குடிபை 

இபணக்கிறது) 

1.4 கிமீ-

கிழக்கு 

ம சிை 

தநடுஞ்சாபல- 

(NH-38-டபுள் 

மலன்) 

TS2 

கம்பூர ் விளக்கு-

ராவு ் ம்பட்டி கிராம 

சாபல (NH-38 திருசச்ி-

மமலூர ்இபணக்கிறது) 

2.4 கிமீ-

வடக்கு 

கிராம சாபல 

(ஒற்பற வழி) 
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* PCU  ொற்று ் கொரணி: HMV (டிரக்குகள்  ற்று ் தபருந்து) = 3, LMV (கொர,் 

ஜீப்  ற்று ் ஆட்தடொ) = 1  ற்று ் 2/3 சக்கர வொகனங்கள் = 0.5 

அட்டவகண 2.13 ஒரு நாணளக்கு சாதாரை கல் ரபாக்குவரத்து 

ஒரு நொகளை்கு சொதொரண ைல் தபொை்குவரத்து 

லாரிகளின் 
திறன் 

ஒரு நாணளக்கு 
ஒட்டுமமாத்த 
பயைங்களின் 
எை்ைிக்ணக 

PCU இல் மதாகுதி 

15 டன் 15 45 

ஆ ாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

அட்டவகண 2.14 தபொை்குவரத்து மதொகுதியின் சுருை்ை ் 

பாணத 

PCU இல் 
தற்ரபாது

ள்ள 
ரபாக்குவ

ரத்து 
அளவு 

திட்டத்தா
ல் 

ரபாக்குவ
ரத்து 

மபருகும் 

மமாத்த 
ரபாக்குவ

ரத்து 
அளவு 

IRC - 1960 
வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU இல் 

மைிரநரத் 
திறன் 

திருசச்ி - 
த லூர ்
NH-38 
சொவல 

515 45 660 1500 

க ்பூர ்
விளக்கு - 
ரொவுத்த ்
பட்டி 
கிரொ  
சொவல 

180 45 225 1200 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு பகுப்பொய்வு 
சுருக்க ் 

இந்த திட்டத்தின் கொரண ொக தற்தபொதுள்ள தபொக்குவரத்து 
மநரிசல் அதிக ொக இருக்கொது. 

IRC 1960 இன் படி தற்தபொதுள்ள இந்த கிரொ  சொவல ஒரு  ணி 
தநரத்தில் 1,200 PCU ஐ வகயொள முடியு ்  ற்று ் முக்கிய  ொவட்ட சொவல 
ஒரு  ணி தநரத்தில் 1500 PCU ஐ வகயொள முடியு ். எனதவ இந்த 
முன்ம ொழியப்படட் தபொக்குவரத்து கொரண ொக எந்த இவணப்பு ் 
இருக்கொது.  
2.6.3 கனிமப் பயன் மற்றும் மசயலாக்கம் 

முன்ம ொழியப்படட் எந்தத் திட்டத்திலு ் கனி ச ்மசயலொக்க ் அல்லது 

தொதுப் பயன் படுத்து ் திட்ட ் எதுவு ் இல்வல. 



 

47 | P a g e  

 

 

படம் 2.14 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ரபாக்குவரத்து அடரத்்தி வணரபடம்
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படம். 2.15 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வணரபடம்
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2.6.4 தற்ரபாதுள்ள உள்கட்டணமப்புகள் 

சுரங்க அலுவலக ், மதொழிலொளரக்ளுக்கொன தற்கொலிக 

ஓய்வவறகள், கழிவவற  ற்று ் சிறுநீர ் கழிப்பிட வசதிகள் தபொன்ற 

உள்கட்டவ ப்புகள் குவொரி குத்தவகக்கு வழங்கப்படட் பிறகு சுரங்க 

விதியின்படி கட்டப்படு ். 

2.7 திட்டத் ரதணவ 

2.7.1 தை்ைீர் ரதணவ 

KLD இல் தண்ணீர ் ததவவகள் பற்றிய விவரங்கள் கீதழ 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவணை 2.15 திட்டத்திற்கான நீர் ரதணவ 

ரநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுவற 0.500 KLD RO குடிநீர ் படயின்றி 
வழங்குவ ற்கும், தூசிபை 
அடக்குவ ற்கும், பசுபம மண்டல 
மமம்பாட்டிற்கும் தசாந் மாக 
ஆழ்துபள கிணறு அபமக்க 
உ ்ம சிக்கப்படட்ுள்ளது. 

பசுபம பகுதி 
வளரச்ச்ி 

0.200 KLD 

குடிநீர ் ற்று ் 
வீடட்ு உபமைாகம் 

0.350 KLD 

மமாத்தம்   1.050 KLD 

ஆதொர ்: முன்னுரிவ  அறிக்வக 

2.7.2 சக்தி மற்றும் பிற உள்கட்டணமப்பு ரதணவகள் 

எந்த முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு ் சுரங்க 

நடவடிக்வககளுக்கு மின்சொர ் ததவவயில்வல. குவொரி மசயல்பொடு 

பகல் தநரத்தில்  டட்ுத  பரிந்துவரக்கப்படுகிறது (மபொது ஷிப்ட் 8 AM - 

5 PM,  திய உணவு இவடதவவள 1 PM - 2 PM). அலுவலக ்  ற்று ் பிற 

உள்கட்டவ ப்புகளில் பயன்படுத்துவதற்கொன மின்சொர ் அந்தந்த 

திட்ட முன்ம ொழிபவரொல் SEB இலிருந்து மபறப்படு ். 

 2.7.3 எரிமபாருள் ரதணவ 

சரகளை்கு: 

ம ாண்டும் இைந்திரம் நுகரவ்ு     = 10 லிட்டர ்/ மணி 

ம ாண்டும் இைந்திரம் திறன்   =    60 மீ 3 / மணிமநரம் 

மணிமநரம் ம பவ   =    567/60 = 10 மணிமநரம் 
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டீசல் நுகரவ்ு  =    10 மணிமநரம் x 10 லிட்டர ்

தமா ்  டீசல் நுகரவ்ு  =   100 லிட்டர ்HSD 

 

சொதொரண ைல்லுை்கு: 

ம ாண்டும் இைந்திரம் நுகரவ்ு     =    16 லிட்டர ்/ மணி 

ம ாண்டும் இைந்திரம் திறன்    =    20 மீ 3 / மணி 

மணிமநரம் ம பவ   =    131201/20 = 6560 மணிமநரம் 

டீசல் நுகரவ்ு    =    65,090 மணிமநரம் x 16 லிட்டர ்

தமா ்  டீசல் நுகரவ்ு   =   104960 லிட்டர ்HSD 

தமா ்  டீசல் நுகரவ்ு வாழ்நாள் முழுவதும் 1,04,960 லிட்டர ்HSD ஆகும். 

2.7.4 திட்டச ்மசலவு 

அட்டவணை 2.16 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் திட்டச ்மசலவு 

தசைல்பாடட்ு தசலவு Rs. 22,75,000/- 

EMP தசலவு Rs.   3,20,000/- 

ம ொத்த திட்டச ்மசலவு Rs. 25,95,000/- 

  ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் & முன்னுரிவ  

அறிக்வக 

 2.7.5 ரவணலவாய்ப்பு  

நாளாந்  குவாரி நடவடிக்பககபள மமற்தகாள்ள சுரங்க ் 

திட்ட ்தில் பின்வரும் சுரங்கபணி மவபலைாடக்ள் 

முன்தமாழிைப்படட்ுள்ளது. மவபலவாை்ப்பு என்பது 

முன்தமாழிைப்படட் உற்ப ்தி இலக்பக இலக்காகக் தகாண்டது 

மற்றும் முன்தமாழிைப்பட்ட திட்ட ்திற்கான உமலாக சுரங்க 

விதிமுபறகள், 1961 இன் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்க மவண்டும். 

அட்டவணை 2.17 உத்ரதச மனிதவள வரிணசப்படுத்தல் 

வ.எண் வகை பங்கு இல்கல 

1.  

 

   

திறபமைானவர ்

குவாரி மமலாளர ் 1 இல்பல 

கணக்காளர ் மற்றும் 

நிரவ்ாகி 

1 இல்பல 

ம ாண்டும் இைந்திரம் 

ஆபமரட்டர ்& டிபரவர ்

2 நபரக்ள் 
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ஜாக் சு ்தி இைக்குபவர ் 2 நபரக்ள் 

தபாறிமுபறைாளர ் 1 இல்பல 

பிளாஸ்டர/்மமட் 2 நபரக்ள் 

2. அபர 

திறபமைான 

துபளப்பான் 4 நபரக்ள் 

3. திறபமைற்றவர ் மஸ்தூர ்/ த ாழிலாளர ் 10 நபரக்ள் 

 ம ொத்த ் =  23 நபரை்ள் 

                 ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள் 

2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவணை 

சுற்றுசச்ூழல் அனு தி கிவடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்வக 

மதொடங்கு ். தமிழ்நொடு  ொநில  ொசுக்கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்திட ் 

இருந்து CTO  ற்று ் CTE மபறப்படு ். சுரங்க நடவடிக்வக மதொடங்கு ் 

முன் சுற்றுசச்ூழல் அனு தியின் தபொது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகள் 

மதொகுக்கப்படு ். 

அட்டவணை 2.18 எதிர்பாரக்்கப்படும் ரநர அட்டவணை 

வ. 

எை் 
விவரங்கள் 

ரநர அட்டவணை 

(மாதத்தில்) குறிப்புைள் ஏததனு ் 

இருந்தொல் 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் 

அனு தி 

      

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்ட ் நிறுவப்பட்ட 

கொல ் 

3 இயக்க 

ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி மதொடங்கு ் 

கொல ் 

கொலவரிவச  ொறுபடலொ ்; விதிகள்  ற்று ் விதிமுவறகளுக்கு 

உட்பட்டது /& பிற எதிரப்ொரொத சூழ்நிவலகள் 

      ஆதொர ்: EIA அறிவிப்பு & CPCB வழிகொடட்ுதல்கள் 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ொது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே 

சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் சூழலியே் பண்புகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-

லேவே் களத் தரடவ சிறப்பாகப் பாராை்ை உதவும். பரந்த-ஸ்லபக்ை்ரம் 

நிடேடமகடள நன்கு புரிந்துலகாள்ள திை்ை சூழலின் அடிப்படை நிடே 

பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பைட்ுள்ளது. அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் தரமானது 

நிேம், நீர,் காற்று, சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியே் மற்றும் சமூக-

லபாருளாதார நிடே லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் பின்னணி 

சுற்றுசச்ூழே் காை்சிடயக் குறிக்கிறது. மத்திய மாசுக் கைட்ுப்பாைட்ு 

வாரியம் (CPCB) வழிகாைட்ுதே்களுைன் ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மாரச் ்2022 

மாதங்களிே் திை்ை தளத்தின் அடிப்படை நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. குழுமம் குவாரிகள் குறித்து 

சுற்றுசச்ூழே் தரவுகள் லசகரிக்கப்பைட்ுள்ளன எக்ஸேன்ஸ் லேபரை்ைரி, ISO 

9001:2015and ISO/IEC 17025:2017 சான்றிதழ் & MoEF அறிவிக்கப்பை்ை ஆய்வகம். 

கீலழ உள்ள பண்புகளுக்கு -  

❖ நிே 

❖ தண்ணீர ்

❖ காற்று 

❖ சத்தம் 

❖ உயிரியே் 

❖ சமூக லபாருளாதார நிடே 

ஆய்வு பகுதி 

சுற்றிலும் 10 கிமீ சுற்றளவு (வான்வழி தூரம்) பரப்பளவு சுற்றளவு இன் 

சுரங்க லதாகுப்பு சுற்றுசச்ூழே் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுக்காக 

கருதப்படுகிறது. தற்லபாதுள்ள சூழடேப் புரிந்து லகாள்ள தரவு லசகரிப்பு 

பயன்படுத்தப்பை்ைது லகாத்து அதற்கு எதிராக திை்ைத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கடள மதிப்பிை முடியும். ஆய்வு பகுதி இரண்டு மண்ைேங்களாக 
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பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது: டமய மண்ைேம் மற்றும் இடையக மண்ைேம். டமய 

மண்ைேம் ஆகும் லகாத்து என கருதப்படுகிறது மற்றும் தாங்கே் மண்ைேம் 

குழுமத்தின் சுற்றளவிே் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு. டமய மற்றும் இடையக 

மண்ைேங்கள் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

லகாள்ளப்படுகின்றன. 

ஆய்வு காலம் 

❖ அடிப்படை ஆய்வு ஜனவரி 2022– மாரச் ் 2022 வடரயிோன ஆய்வுக் 

காேத்திே் நைத்தப்பை்ைது. 

ஆய்வு முறற  

❖ லமாத்த ஸ்லைஷன் உதவியுைன் திை்ைப் பகுதி விரிவாக ஆய்வு 

லசய்யப்பைட்ு, GPS உதவியுைன் எே்டேத் தூண்கள் எடுக்கப்பை்ைன. 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்டதப் புரிந்துலகாள்வதற்காக, 

லசயற்டகக்லகாள் பைங்களின் மீது எே்டே ஒருங்கிடணப்புகள் 

மிடகப்படுத்தப்பை்ைன. புவன் (இஸ்லரா) மூேம் இறந்தார.் 

❖ மண் மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பைட்ு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது 

லதாைரப்ுடைய இயற்பியே்-லவதியியே் பண்புகள், பரிமாற்றம் 

லகஷன்ஸ், ஊை்ைச ்சத்துக்கள் & நுண்ணூை்ைச ்சத்துக்கள் லபான்றடவ, 

பாதிப்டப மதிப்பிடுவதற்காக காரணமாக சுரங்க நைவடிக்டககள் 

மற்றும் பசுடம பகுதி மரக்கன்றுகடள பரிந்துடரக்க லவண்டும் 

வளரச்ச்ி. 

❖ நிேத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காேத்திே் தற்லபாதுள்ள ஆழ்துடள 

கிணறுகளிலிருந்து லசகரிக்கப்பைை்ன, அலத லநரத்திே் இடையக 

மண்ைேத்திே் உள்ள குளங்களிலிருந்து லமற்பரப்பு நீர ்

லசகரிக்கப்பை்ைது. மாதிரிகள் இருந்தன பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது 

நீரின் தரத்டத தீரம்ானிக்க லதடவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுலகாே்களின் அடிப்படையிே்) மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் 

பாரட்வயிே் லபாருத்தமானடவ முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களின் 

தாக்கம் 
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❖ காற்றின் திடச, லவப்பநிடே, ஈரப்பதம், மடழப்லபாழிவு மற்றும் 

லபாதுவான வானிடே பற்றிய தரவுகடள லசகரிக்க தளத்திே் 

வானிடே ஆய்வு டமயம் அடமக்கப்பை்ைது. சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரத்டத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, பறக்கும் தூசிக்கான சுவாச தூசி 

மாதிரிகள் (RDS), வாயு இடணப்புகளுைன் கூடிய PM10 மற்றும் SO2, NOX 

மற்றும் PM2.5 மற்றும் பிறவற்றிற்கான ஃடபன் ைஸ்ை் மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

லசகரிக்கப்பை்ைன. NAAQ விதிமுடறகளின்படி அளவுருக்கள் 

மற்றும்பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது முதன்டம காற்று மாசுபடுத்திகள் 

காற்றின் தரத்தின் தற்லபாடதய நிடேடய உருவாக்குவதற்கு. 

❖ தி சத்தம் அடிப்படை அளடவ நிறுவ ஒலி அளவு மீை்ைர ் உதவியுைன் 

லவவ்லவறு இைங்களிே் லவவ்லவறு இைங்களிே் நிடே அளவீடுகள் 

லசய்யப்பை்ைன. தாக்க மண்ைேத்திே் இடரசச்ே் அளவுகள். 

❖ தற்லபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் வடிவத்டத 

ஆய்வு லசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியடே 

மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்படை உயிரியே் ஆய்வுகள் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. 

❖ தற்லபாடதய சமூக-லபாருளாதார நிடேடமகடளப் 

புரிந்துலகாள்வதற்கும் அதனாே் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியிே் கிராமம் மற்றும் குடும்ப 

அளவிே் சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

முன்லமாழியப்பைை் சுரங்கத் திை்ைத்திற்கு. 

❖ ஆய்வுக்குத் லதடவயான பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் அளவுருக்களுக்கான 

மாதிரி முடறகள், மாதிரியின் அதிரல்வண், மாதிரி பகுப்பாய்வு முடற 

லபான்றடவ அை்ைவடண 3.1 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 
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அட்டவறை 3.1 கை்காைிப்பு பை்புக்கூறுகள் மற்றும் 
கை்காைிப்பின் அதிர்வவை் 

பை்பு 

 

அளவுருக்க
ள் 

கை்காைிப்
பின் 

அதிர்வவை் 

இடங்களி
ன் 

எை்ைிக்
றக 

வெறிமுறற 

நிே 

பயன்பா
டு/ 

நிே 

உடற 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிரு
ந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவுக்கு
ள் நிேப் 

பயன்பாைட்ு 

முடற 

2011 மக்கள் 

லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு 

மற்றும் 

லசயற்டகக்
லகாள் 

பைங்களிலிருந்
து தரவு 

சுரங்க 

டமய 

பகுதி 

லசயற்டகக்லகா
ள் பைங்கள் 

முதன்டம ஆய்வு 

*மண்  

இயற்பியே்-

லவதியியே் 

பண்புகள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

ஒருமுடற 

6 

(1டமய&5 

இடையக 

மண்ைேம்
) 

IS 2720 

லவளாண்டம 

டகலயடு - 

இந்திய லவளாண் 

ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிே், புது 

திே்லி 

* 

தண்ணீர ்

தரம்  

உைே், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியா
வியே் 

அளவுருக்க
ள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

ஒருமுடற 

6 

(2லமற்பர
ப்பு நீர ்& 4 

நிேத்தடி 

நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிடேகள் 

வானிடே 

ஆய்வு  

காற்றின் 

லவகம் 

காற்றடிக்கு
ம் திடச 

லவப்ப 

நிடே 

லமக மூடி 

உேர ் குமிழ் 

லவப்பநி
டே 

மடழப்லபா
ழிவு 

1 மணிலநர 

லதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானி
யங்கி 

வானிடே 

நிடேயம் 

1 

தள குறிப்பிை்ை 

முதன்டம தரவு & 

IMD 

நிடேயத்திலிருந்
து இரண்ைாம் 

நிடே தரவு 

* 

சுற்றுப்பு
ற 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

24 மணி 
லநரமும், 

வாரத்திற்கு 

8 

(1 டமய ர ்

& 7 பஃபர)் 

IS 5182 பகுதி 1-23 

லதசிய 

சுற்றுப்புற காற்று 
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காற்றின் 

தரம் 

தப்பிலயாடி
ய தூசி  

இரண்டு 

முடறயும் 

(மாரச்-்லம 

2021.) 

தர தரநிடேகள், 

CPCB 

*ஒலி 

மை்ைங்க
ள் 

சுற்றுப்புறச ்

சத்தம் 

ஒவ்லவாரு 

இைத்திற்கும் 24 

மணிலநரம் 

மணிலநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 டமய & 

7 

இடையக 

மண்ைேம்
) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாைட்ுதே்க
ளின்படி 

சூழலியே்  

தற்லபாதுள்
ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விேங்கினங்
கள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

களப்பயணம் 

மூேம் 

படிப்பு 

பகுதி 

குவாை்லரை் & 

டிரான்லஸக்ை் 
ஆய்வு மூேம் 

முதன்டம ஆய்வு 

இரண்ைாம் நிடே 

தரவு - வன 

லவடே திை்ைம் 

சமூக 

லபாருளா
தார 

அம்சங்க
ள் 

சமூக-

லபாருளாதா
ர பண்புகள், 

மக்கள்லதா
டக 

புள்ளிவிவர
ங்கள் 

மற்றும் 

ஆய்வு 

பகுதியிே் 

இருக்கும் 

உள்கை்ை
டமப்பு 

தள வருடக & 

மக்கள் 

லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு, 2011 

படிப்பு 

பகுதி 

முதன்டம 

கணக்லகடுப்பு, 

மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு & 

லதடவ 

அடிப்படையிோ
ன மதிப்பீடுகள். 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

     * அடனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் லசாதடன லவண்டும் CPCB மற்றும் 

MoEF & CC வழிகாைட்ுதே்களின்படி லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 

3.1 ெிலச ்சூழல் 

இந்த பிரிவின் முக்கிய லநாக்கம், முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 

தளத்டதச ் சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை 

நிடேடய வழங்குவதாகும், இதனாே் சுரங்க நைவடிக்டககள் காரணமாக 
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சுற்றுப்புறங்களிே் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கடள எதிரக்ாேத்திே் 

மதிப்பிை முடியும். 

3.1.1 ெில பயன்பாடு/ ெிலப்பரப்பு  

 நிேப் பயன்பாைட்ு வடரபைத்டத தயாரிப்பதற்காக 1:50,000 

அளவுலகாே் லகாண்ை NNRMS, லபங்களூர ் & லேவே் III வடகப்பாடு 

ஆகியவற்றாே் வழங்கப்பை்ை வழிகாைட்ுதே்களான அத்தியாயம் - V இே் 

பரிந்துடரக்கப்பைை் விடசகளின் அடிப்படையிே் நிே பயன்பாைட்ு 

வடகப்பாை்டிற்கு ஒரு காை்சி விளக்க நுை்பம் பின்பற்றப்பைட்ுள்ளது. 

இப்பகுதியின் நிே பயன்பாைட்ு முடற புவன் (இஸ்லரா) LISS III பைத்தின் 

மூேம் ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு வடரபைம் 

நிேப் பயன்பாைட்ுக் கவடரப் பகுப்பாய்வு லசய்வதற்காக எடுக்கப்பை்ைது. 

அட்டவறை 3.2 ெிலப் பயன்பாடு ெிலப்பரப்பு ஆய்வுப் பகுதியின் 

புள்ளிவிவரங்கள் 

 வ. 
எை். 

வறகப்பாடு 

பகுதி 
(வெக்டடர்

) 

பகுதி 
(%) 

1 பயிர ்நிேம் 14582 48.3 

2 புதர ்உள்ள அே்ேது இே்ோத நிேம் 2825 9.4 

3 சுரங்க/லதாழிே்துடற கழிவு நிேங்கள் 29 0.1 

4 வடளந்த மற்றும்/அே்ேது இரவினஸ் நிேம் 47 0.2 

5 தரிசு நிேம் 5706 18.9 

6 அைரந்்த காடு 1445 4.8 

7 நீரந்ிடேகள் 60 0.2 

8 
கடரலயார உப்புத்தன்டம/ 
காரத்தன்டமயாே் பாதிக்கப்பை்ை நிேம் 135 0.4 

9 லதாை்ைங்கள் 4581 15.2 

10 தரிசு பாடற/ கே் கழிவு/ தாள் பாடற அரா 690 2.3 

11 தீரவ்ு 82 0.3 

வமாத்த பரப்பளவு 30182 100.00 

  ஆதாரம்: LISS III லசயற்டகக்லகாள் பைங்கள்
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 டம் 3.1 முன்பமொழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு ெிலப் பயன்பாடு/ெிலப்பரப்பு 

வறரபடம் வரை டம்
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படம் 3.2 ஆய்வுப் பகுதியில் ெிலப் பயன்பாடு/ெிலப்பரப்பு 

விகிதத்றதக் காட்டும் றப வறரபடம் 

 நிேப் பயன்பாடு/நிேப்பரப்பு வடரபைம் (பைம்.3.1), அை்ைவடண 

(3.2), மற்றும் டப வடரபைம் (பைம்.3.2) ஆகியவற்றிலிருந்து, ஆய்வுப் 

பகுதியிே் உள்ள நிேத்தின் லபரும்பகுதி 48% நிேத்டத உள்ளைக்கிய 

கிராப்லேண்ை் நிேம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. லமாத்த நிேப்பரப்பு, 

அடதத் லதாைரந்்து தரிசு நிேம் (19%), லதாை்ைங்கள் (15%), புதர ் உள்ள 

அே்ேது இே்ோத நிேம் (10%), அைரந்்த காடுகள் (5%) மற்றும் தரிசு 

பாடற/கே் கழிவுகள் / தாள் பாடறப் பகுதி (2.3%). 

 ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள லமாத்த சுரங்கத் லதாழிே்துடற பகுதி 29 

லெக்லைர ் ஆகும். 6.42.3 லெக்லைர ் பரப்பளவானது லமாத்த சுரங்கப் 

பரப்பிே் 0.06% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. இந்த சிறிய சதவீத 

48%

10%

19%

5%

1%

15%

2.3%

Crop land

Land with or without Scrub

Mining/Industrial waste lands

Gullied and/or Ravinous Land

Fallow land

Dense forest

Water Bodies

Land affected by salinity/

alkalinity coastal

Plantations

Barren rocky/ stony waste/ sheet

rock ara

Settlement
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சுரங்க நைவடிக்டககள் சுற்றுசச்ூழலிே் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 ெிலப்பரப்பு 

 முன்லமாழியப்பைை் திை்ைப் பகுதியானது லபரும்பாலும் 

அடேயிே்ோத நிேப்பரப்பு மற்றும் மரங்கள் மற்றும் கை்டிைங்கள் 

லபான்ற தடைகள் இே்ோதது மற்றும் MSL க்கு லமே் அதிகபைச்ம் 171 மீ 

மற்றும் குடறந்தபைச்ம் 169 மீ உயரம் லகாண்ை சிறப்பாக 

அழிக்கப்பை்ை பகுதிகள். சாய்வு லதன்லமற்கு லநாக்கி உள்ளது. 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அறமப்பு 

 அத்தியாயம் 2 இே் ஏற்கனலவ விவரிக்கப்பைட்ுள்ளபடி, திை்ை 

தளங்கள் லைன்ை்ரிடிக் வடிவத்டதக் காைட்ும் பகுதிக்குள் அைங்கும். 

3.1.4 ெிலெடுக்க உைர்திறன் 

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அடல்ஸ் IS: 1893 

- 2002 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி, BMTPC இன் படி, முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் III, குறறந்த சசத அபாய 

மண்டலத்தில் விழுகிறது. திட்டப் பகுதி மதற்கு தீபகற்பக் கவசத்தில் 

கடினமான பாறற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நிறலயானது 

இந்தியா. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திை்ைப் பகுதிக்குள் வனவிேங்கு சரணாேயங்கள், லதசிய பூங்கா 

மற்றும் லதாே்லபாருள் நிடனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இே்டே. திை்ைப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பை்ை மற்றும் ஒதுக்கப்பை்ை வனப் பகுதி எதுவும் 

இே்டே. எனலவ, வன நிேத்டத டகயகப்படுத்துதே்/திருப்புதே் 

லதடவயிே்டே. முன்லமாழியப்பைை் சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழே் உணரத்ிறன் லதாைரப்ான விவரங்கள், 

அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் அருகிலுள்ளநீரந்ிடேகள் 

அை்ைவடணகள்3.3&3.4 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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அட்டவறை 3.3 திட்டப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுசச்ூழல் உைர்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்களின் விவரங்கள் 

வ. 
எ

ை் 

உைர்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

வபயர் 
குவாரி 

வதாகுப்புலிருெ்து 

கிமீ தூரம் 

1 

லதசிய பூங்கா / 

வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள் 

இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

2 காப்பு காடு 

அழகர ்ஹில்ஸ் 
ஆர.்எஃப் 

மதன்சமற்கு 6.6 கிமீ 

மமாட்டமறல 
ஆர.்எப் 

8.4 கிமீ வடசமற்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்லதக்கங்
கள்/ 

அடணகள் / 

ஓடைகள் / ஆறுகள் 

ஓறட 0.54 கிமீ மதன்சமற்கு 

வீரசூடாமணிப்ப
ட்டி மதாட்டி 

மதாட்டி 

0.4 கிமீ மதன்கிழக்கு 

நல்லகுளம் 0.65 கிமீ வடசமற்கு 

காடட்ுமிட்டன்ப
ட்டி அறண 

8.2 கிமீ வடசமற்கு 

4 

புலிகள் 

காப்பகம்/யாடனக
ள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்லகாள 

காப்பகம் 

இே்டே 
10கிமீசுற்றளவிே்இே்

டே 

5 
கடுடமயான 

மாசுபை்ை பகுதிகள் 
இே்டே 

10கிமீசுற்றளவிே்இே்
டே 

6 சதுப்புநிேங்கள் இே்டே 
10கிமீசுற்றளவிே்இே்

டே 

7 மடேகள்/மடேகள் இே்டே 
10கிமீசுற்றளவிே்இே்

டே 

8 

அறிவிக்கப்பை்ை 

லதாே்லியே் 

தளங்கள் 

இே்டே 
10கிமீசுற்றளவிே்இே்

டே 

9 

லதாழிே்கள்/ 

அனே்மின் 

நிடேயங்கள் 

இே்டே 
10கிமீசுற்றளவிே்இே்

டே 

10 பாதுகாப்பு நிறுவே் இே்டே 
10கிமீசுற்றளவிே்இே்

டே 

ஆதாரம்: லதசிய ஆய்வு மற்றும் வடரபை அடமப்பு இடைவிேக்க 

வடரபைத்தாள்   
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அட்டவறை 3.4 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்திற்கு 

அருகிலுள்ள ெீர்ெிறலகள்- P1 

முன்வமாழியப்பட்ட தளம் P1 

வ. எை் வபயர் தூரம் & திறச 

1 ஓறட 0.54கி.மீ மதன்சமற்கு 

2 வீரசூடாமணிப்பட்டி குளம் 0.42கி.மீ மதன்கிழக்கு 

3 நல்லகுளம் 0.65கி.மீ வடசமற்கு 

4 காடட்ுமிட்டன்படட்ி அறண 8.2கி.மீ வடசமற்கு 

ஆதாரம்: கிராம வடரபைம் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.2 மை் சூழல் 

                ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிேச ் சூழலின் 

முக்கியமான கூறுகளிே் ஒன்றாகும். கேப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து லசகரிக்கப்பைட்ு லவவ்லவறு அளவுருக்களுக்கு 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிைங்கள் அை்ைவடண 3.5 மற்றும் பைம் 3.4 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளன. 

மை் மாதிரி எடுப்பதன் டொக்கம்: 

❖ ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை மண்ணின் பண்புகடளத் 

தீரம்ானிக்க 

❖ மண்ணின் பண்புகளிே் முன்லமாழியப்பை்ை லசயே்பாை்டின் 

தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்ய மற்றும் 

❖ விவசாய உற்பத்தியின் தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்ய 
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அட்டவறை 3.5 மை் மாதிரி இடங்கள் 

வ. 
எ

ை் 

இருப்பிட
க் 

குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறைப்புக
ள் 

1 S-1 
றமய 

மண்டலம் 

திட்டப் 
பகுதி 

     10° 8'25.63"N  

78°20'25.12"E 

2 S-2 

கசச்ிராயன்பட்
டி 

1.4 கி.மீ 
மதன்கிழக்

கு 

     10° 8'11.85"N  

78°21'12.55"E 

3 S-3 

படட்ூர ் 3.5 கி.மீ 
மதன்சமற்

கு 

     10° 7'58.60"N  

78°18'33.11"E 

4 S-4 
கம்பூர ் 2.2 கி.மீ 

வடசமற்கு 

      10° 9'36.79"N  

78°19'58.32"E 

5 S-5 
கருங்கல்குடி 2.8 கி.மீ 

வடசமற்கு 

      10° 9'33.16"N  

78°21'36.04"E 

6 S-6 
வஞ்சினகிராம

ம் 

5.6 கி.மீ 
வடசமற்கு 

      10° 8'39.09"N  

78°23'34.59"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் 

ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

3.2.1 ஆய்வு முறற 

மண்ணின் தரத்டத ஆய்வு லசய்வதற்காக, பே்லவறு நிே 

பயன்பாைட்ு நிடேடமகடளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திை்ைத் 

தளத்திலும் அடதச ் சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிடேடயயும் 

மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன. 

        90-லச. மீ ஆழம் வடர மண்ணிே் ஆகர ் லபாரிங் (பைம் 3.3) மூேம் 

மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்ைன. மண் வடக, தாவர உடற, 

உள்கை்ைடமப்பு வசதிகள் உை்பை லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு 

நைவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் மண் மாதிரி 

எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன, இது மண்ணின் 

பண்புகளின் ஒைட்ுலமாத்த லயாசடனடய வழங்கும். மாதிரிகள் உைே் 

மற்றும் லவதியியே் பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. 
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மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைன. மாதிரிகள் 

பாலித்தீன் டபகளிே் நிரப்பப்பைட்ு, குறியிைப்பைட்ு ஆய்வகத்திற்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பை்ைன மற்றும் முடறயின் விவரங்கள் 

அை்ைவடண 3.6 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.6 மை் மாதிரியின் விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அதிரல்வண் ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலிருந்தும் ஒரு ஒரு லபரிய 

அளவிோன ஒரு சிறிய பிரதிநிதி துடணக்குழு, லசறிவு 

மாதிரி ஆய்வு காேத்திே் ஒருமுடற 

முடற லமே் மண்ணின் கேடவயான கிராப் மாதிரிகள் 3 

ஆழம் மை்ைங்களிே் இருந்து லசகரிக்கப்பைட்ு 

பகுப்பாய்வுக்கான பிரதிநிதி மாதிரிடய வழங்க 

கேக்கப்பை்ைன. அடவ காற்று புகாத பாலித்தீன் 

டபகளிே் லசமிக்கப்பைட்ு ஆய்வகத்திே் ஆய்வு 

லசய்யப்பை்ைன. 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

3.2.2 மை் பரிடசாதறன முடிவுகள் 

"மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (M. L. ஜாக்சன், 1967) & லவளாண்டம, 

கூைட்ுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நேத்துடற, லவளாண்டம மற்றும் 

விவசாயிகள் நே அடமசச்கம், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றிே் 

பரிந்துடரக்கப்பைை் நிடேயான முடறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை 

முக்கிய பண்புகள் லமாத்த அைரத்்தி, லபாலராசிை்டி, ஊடுருவே் விகிதம், 

pH மற்றும் கரிமப் லபாருைக்ள், டநை்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் 

லபாை்ைாசியம். மண்ணின் நிடேயான வடகப்பாடுகள் பைம் 3.4 

மற்றும் மண்ணின் இயற்பியே்-லவதியியே் பண்புகள் மற்றும் 

லசாதடன முடிவுகள் அை்ைவடண 3.7 இே் கீலழ லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.   
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படம் 3.3 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்றதச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் மை் மாதிரி  

  இடங்கறள காட்டும் கூகுள் எரத்் படம் 
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படம் 3.4 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து சுமார் 10 கிமீ சுற்றளவில் மை் டவதியியலில் இடஞ்சார்ெ்த 

மாறுபாடு
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அட்டவறை 3.7 ஆய்வுப் பகுதியின் மை்ைின் தரம் 

ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தின் மாதிரி முடிவுகள். 

அளவுருக்கள் 

எஸ்-1 

(முக்கிய 

மை்டலம்) 

எஸ்-2 

(வசங்கப்பறட) 

எஸ்-3 

(சாத்தங்குடி) 

எஸ்-4 

(ெடுக்டகாட்றட) 

எஸ்-5 

(டி. புதுப்பட்டி) 

எஸ்-6 

(கீழஊரப்பனூர்) 

1 p H 2 7 ° C _ 8.1 8.24 7.89 7.92 8 7.12 

2 
25̊C இே் மின் 

கைத்துத்திறன் (µ s/cm) 
541 536 437 508 493 407 

3 அடமப்பு 
  களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 
களிமண் களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

   களிமண் 

களிமண் 

4 மணே் (%) 37.5 38.8 39.1 34.4 34.7 35.5 

5 வண்ைே்மண் (%) 39.1 36.9 34.8 38.7 37.5 38.2 

6 களிமண் (%) 23.4 24.3 26.1 26.9 27.8 26.3 

7 நீர ்தாங்கும் திறன் (%) 48.1 47.5 45.3 49.2 46.7 45.8 

8 லமாத்த அைரத்்தி (g/cc) 1.04 1.15 1.09 0.98 0.95 1.18 

9 லபாலராசிை்டி (%) 31.7 32.5 29.5 26.9 28.3 26.4 

10  காே்சியம் (Ca), (mg/Kg) 2.09 2.35 1.88 2.13 2.43 2.74 

11 
லமக்னீசியம் (Mg),  

(mg/Kg) 
176         183 168 173 187 169 

12 
 மாங்கனீஸ் (Mn)  

(mg/Kg) 
25.8         23.6 27.4 26.5 27.5 28.3 

13 
 துத்தநாகம் (Zn),  

(mg/Kg) 
108 126 135 126 117 121 

14 
கலபாரான் (B),  

(மி.கி. /கி. கி) 
37.9 33.6 34.8 35.6 35.9 32.5 

15 குலளாடரடு (Cl), (mg/Kg) 167 175 182 158 142 187 

16 
 சே்லபை்(S04),  

(மிகி/கிலோ) 
146 163 152 172 168 149 

17 
 லபாை்ைாசியம் 

(K), (mg/Kg) (mg/Kg) 

0.65 0.98 1.03 1.12 0.85 0.78 

18 
 பாஸ்பரஸ்(P) (கிலோ/ 

லெக்ைர)் 
0.71 0.76 0.59 0.62 0.48 0.49 
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3.2.3 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

இயற்பியல் பை்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அறமப்பு, மமாத்த 

அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி மற்றும் நீர ்றவத்திருக்கும் திறன் ஆகியறவ 

ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அறமப்பு 

களிமண் முதல் களிமண் வறர இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியில் 

மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 0.95 மற்றும் 1.18 g/cc வறர மாறுபடும். நீர ்

பிடிப்பு திறன் 45.3 முதல் 49.2 வறர மற்றும் சபாசராசிட்டி 26.4 முதல் 

32.5% வறர மாறுபடும். 

இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்றம சற்று காரமானது முதல் வலுவான 

காரமானது pH 7.12 முதல் 8.24 வறர இருக்கும் 

❖ றநட்ரஜன் 146 முதல் 172 கிசலா/ லெக்லைர ்வறர இருக்கும் 

❖  குசளாறரடு 142 முதல் 1.87 மி.கி/கிசலா வறர இருக்கும் 

❖  மபாட்டாசியம் 24.7 மற்றும் 43.7 mg/kg வறர இருக்கும் 

3.3 ெீர் சூழல் 

    நீர ் ஆதாரங்கள், லமற்பரப்பு மற்றும் நிேத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியிே் குறிப்பிைத்தக்க பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த 

ஆய்வின் லநாக்கம், முக்கியமான நீர ்தர அளவுருக்கடள மதிப்பிடுவது 

மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாை்டு சமூக பயன்பாடு, 

லபாழுதுலபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியே் 

ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கங்கடள மதிப்பீடு லசய்வது ஆகும். 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் லகன்களிே் லசகரிக்கப்பைட்ு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு விதிமுடறகளின்படி லகாண்டு லசே்ேப்பை்ைன. 

3.3.1 டமற்பரப்பு ெீர் வளங்கள் 

   இப்பகுதியிே் மிதமான மடழப்லபாழிவு உள்ளது, திறந்தலவளி 

கிணறுகளிே் மடழநீர ்லசமிப்பு அப்பகுதியிே் நடைமுடறயிே் உள்ளது 
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மற்றும் லசமிக்கப்பை்ை நீர ் சிே மாதங்களுக்குப் பிறகு குடிநீர ்

ஆதாரமாக லசயே்படுகிறது மடழக்காேம். 

3.3.2 ெிலத்தடி ெீர ்வளங்கள் 

      நிேத்தடி நீர ் அசல்சயன் மற்றும் சமீபத்திய வண்ைே் படிக 

வடிவங்களிே் ஏற்படுகிறது. நிேத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நைத்டத 

மடழப்லபாழிவு, நிேப்பரப்பு, புவியியே், புவியியே், கை்ைடமப்புகள் 

லபான்றவற்றாே் கைட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. நிேத்தடி நீர ் வானிடே 

மற்றும் உடைந்த பாடறகளிே் ஃபிலரடிக் நிடேயிே் ஏற்படுகிறது. 

நிேத்தடி நீரின் இயக்கம் வானிடே மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தாே் 

கைட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துடளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள 

கிணறுகள் இப்பகுதியிே் நிேத்தடி நீடர உறிஞ்சும் கை்ைடமப்புகள் 

ஆகும். லதாண்ைப்பை்ை கிணற்றின் விை்ைம் 7 முதே் 10 மீ வடரயிலும், 

ஆழ்துடள கிணறுகளின் ஆழம் 9 முதே் 13 மீை்ைர ்வடரயிலும் இருக்கும். 

லதாண்ைப்பை்ை கிணறுகள் லகாடை மாதங்களிே் 1 ஒரு வினாடிக்கு 

லிை்ைர ் வடர நீர ் விடளவி தரும் மற்றும் சிே கிணறுகள் வறண்டு 

இருக்கும். பருவமடழ காேத்திே் ஒன்று அே்ேது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு 

நீர ்பாய்சச்ுவதற்கு மகசூே் லபாதுமானது. 

3.3.3 ஆய்வு முறற 

 உளவு ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் கண்காணிப்பு 

இைங்கள் இதன் அடிப்படையிே் இறுதி லசய்யப்பை்ைன: 

❖ வடிகாே் முடற 

❖ குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிைம் / பாதிப்பு ஏற்பைக்கூடிய 

பகுதிகள் 

❖ அடிப்படை நிடேடமகடளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள 

பகுதிகள் 

 இரண்டு (2) லமற்பரப்பு, இரண்டு (2) திறந்த கிணறு மற்றும் 

இரண்டு (2) ஆழ்குழாய் கிணறு நீர ்மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

லசகரிக்கப்பைட்ு இயற்பியே்-லவதியியே் நிடேடமகள், கன 

உலோகங்கள் மற்றும் லமற்பரப்பு மற்றும் நிேத்தடி நீரிே் சுரங்கம் 
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மற்றும் பிற நைவடிக்டககளின் விடளடவ மதிப்பிடுவதற்காக 

பாக்டீரியாவியே் உள்ளைக்கங்கள். அலமரிக்க லபாது சுகாதார சங்கம் 

(APHA) லவளியிை்ை CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் தண்ணீர ் மற்றும் 

கழிவுநீடர ஆய்வு லசய்வதற்கான நிடேயான முடறகள்' 

ஆகியவற்றாே் குறிப்பிைப்பை்ை நடைமுடறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. நீர ்மாதிரி இைங்கள் அை்ைவடண 3.8 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது மற்றும் பைம் 3.5 ஆக காை்ைப்பைட்ுள்ளது 

அட்டவறை 3.8 ெீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எ

ை் 

குறியீ

டு 
இடங்கள் 

வதாறலவு 

மற்றும் 

திறச 

ஒருங்கிறைப்

புகள் 

டமற்பரப்பு ெீர ்

1 SW-1 டமய மண்ைேம் 
டமய 

மண்ைேம் 

10° 8'30.37"N  

78°20'38.14"E 

2 SW-2 
வீரசூைாமணிப்பை்டி

குளம் 

லதன்கிழக்

கிே் 0.5 கிமீ 

10° 8'18.26"N  

78°20'43.06"E 

ெிலத்தடி ெீர ்

3 BW-1 
வீரசூைாமணிப்பை்டி 

மாந்டத லகாவிே் 

கிழக்கு 0.85 

கிமீ 

10° 8'22.99"N  

78°20'55.77"E 

4 BW-2 கசச்ிராயன்பை்டி 
வைகிழக்கி

ே் 1.5 கிமீ 

10° 8'11.28"N  

78°21'13.85"E 

5 DW-1 சவரப்பை்டி 
வைகிழக்கி

ே் 2.3 கிமீ 

10° 8'37.88"N  

78°21'43.19"E 

6 DW-2 கம்பூர ்
வைகிழக்கி

ே் 2.2 கி.மீ 

10° 9'34.38"N  

78°19'46.34"E 

GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபரை்ைரி மூேம் ஆன்-டசை் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
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படம் 3.5 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்றதச ்சுற்றி 10கி.மீ சுற்றளவில் ெீர் மாதிரி டசகரிக்கப்பட்ட 

இடங்கறளக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம் 
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அட்டவறை 3.9 ெிலத்தடி ெீர் மாதிரி தர முடிவுகள் 

வ.எ
ை். 

அளவுரு அலகு 
DW1 

சவரப்பட்டி 
DW2 கம்பூர் 

BW1 

வீரசூடாமைி
ப்பட்டி 

மாெ்றத 

டகாவில் 

BW2 

கசச்ிராயன்ப
ட்டி 

IS 10500: 2012 இன் படி 

தரெிறலகள் 

ஏற்றுக்வகாள்
ளக்கூடிய 

வரம்பு 

அனுமதிக்கப்
பட்ட வரம்பு 

1 நிறம் லெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 

2 நாற்றம் - 
ஒத்துக்லகாள்ளக்

கூடியது 

ஒத்துக்லகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்லகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்லகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்லகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்லகாள்ள
க்கூடியது 

3 pH@ 25oC - 7.2 7.6 7.7 7.5 6.5-8.5 தளரவ்ு இே்டே 

4 மின் கைத்துத்திறன் µS/cm 950 1200 1800 1600 
குறிப்பிைப்பை

விே்டே 

குறிப்பிைப்பை
விே்டே 

5 லகாந்தளிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 

6 
லமாத்த கடரந்த 

திைப்லபாருள்கள் 
mg /l 608 768 1152 1024 500 2000 

7 
லமாத்த 

கடினத்தன்டமCaCO3 
mg/l 136 190.4 661 470 200 600 

8 காே்சியம் Ca mg/l 32.5 45 156 125 75 200 

9 லமக்னீசியம் Mg mg/l 13.5 19 66 38.5 30 100 

10 லசாடியம் Na mg/l 20.6 18 50.4 52 50 200 

11 லபாை்ைாசியம் K+ mg/l 9.2 11 11.5 19 10 12 

12 டபகாரப்லனை் HCO-3 mg/l 105.5 148.5 378.2 420 200 600 

13 சே்லபை் SO4- mg/l 67.4 345 242.3 135 200 400 

14 குலளாடரடு Cl- mg/l 27.9 32.6 156 87 250 1000 

15 இரும்பு Fe mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.3 தளரவ்ு இே்டே 

16 டநை்லரை்டுகள் NO3 mg/l 17.2 16 12.5 19.8 45 தளரவ்ு இே்டே 

17 முன்னணி Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 தளரவ்ு இே்டே 

18 துத்தநாகம் Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 5 15 

19 லமாத்த லகாலிஃபாரம்் 

100 

மிே்லிக்
கு 

< 2 < 2 < 2 < 2 

எந்த 100 

மிே்லியிலும் 

கண்ைறிய 

முடியாது 

எந்த 100 

மிே்லியிலும் 

கண்ைறிய 

முடியாது 

20 E - லகாலி 

100 

மிே்லிக்
கு 

< 2 < 2 < 2 < 2 

எந்த 100 

மிே்லியிலும் 

கண்ைறிய 

முடியாது 

எந்த 100 

மிே்லியிலும் 

கண்ைறிய 

முடியாது 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ்தரநிடேகள்; # WHO தரநிடேயின்படி அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் இே்ோத நிடேயிே் 

குடிநீடர குடிநீருக்கு    பயன்படுத்தோம். குறிப்பு: WW- திறந்த கிணறு நீர,் BW - ஆழ்துடள கிணறு நீர.் 
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அட்டவறை 3.10 டமற்பரப்பு ெீர் மாதிரியின் தர முடிவுகள் 
வ
 எ
ண்

 

அளவுரு அலகு 

முடிவு 

CPCB சிறந்த  யன் ொட்டிற்கு 
நியமிக்க ் ட்டது 

SW1 

ரமய மண்டலம் 

குழி தண்ணீை் 

SW2 

நல்லகுளம் 

1 நிறம் Hazen 5 10 300 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்மகாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்மகாள்ளக்கூடியது குறிப்பிடப்படவில்றல 

3 pH@ 25oC - 6.5 6.6 6.5 – 8.5 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 25°C µS/cm 255 315 குறிப்பிடப்படவில்றல 

5 மகாந்தளிப்பு NTU 3.6 6.2 குறிப்பிடப்படவில்றல 

6 
மமாத்த கறரந்த 
திடப்மபாருள்கள் 

mg /l 163 202 1500 

7 CaCO3 மமாத்த கடினத்தன்றம mg/l 453.6 589.5 குறிப்பிடப்படவில்றல 

8 Ca என கால்சியம் mg/l 116.5 128 குறிப்பிடப்படவில்றல 

9 மமக்னீசியம் Mg  mg/l 39.5 65.6 குறிப்பிடப்படவில்றல 

10 நா என சசாடியம் mg/l 34.2 69.3 50 

11 மபாட்டாசியம் K+  mg/l 13.5 18.4 12 

12 றபகாரப்சனட் HCO-3  mg/l 329.4 384.3 200 

13 சல்சபட் SO4- mg/l 56 68 400 

14 Cl- குசளாறரடு mg/l 156.8 265.3 600 

15 
Fe இரும்பு 

mg/l 
BDL (DL:0.1) 

BDL (DL:0.2) 
0.3 

16 றநட்சரட்டுகள் NO3 mg/l 11.2 15 50 

19 
உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் சதறவ, 3 

நாட்கள் @ 27°C 
mg/l 4.2 5.6 3 

20 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் சதறவ mg/l 16 20.3 குறிப்பிடப்படவில்றல 

21 கறரந்த ஆக்ஸிஜன் mg/l 4.3 4.7 4 

22 மமாத்த சகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

தற்சபாது 

 

5000 

23 E - சகாலி குறிப்பிடப்படவில்றல 

24 
மமாத்த இறடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கள் 
mg/l 15.5 20.3 - 
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3.3.4 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

     முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்களின் முடிவுகள் IS 10500:2012 இன் 

தரநிடேகளுைன் ஒப்பிைப்பைட்ு பின்வரும் பிரிவுகளிே் 

விவாதிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

3.3.4.1 டமற்பரப்பு ெீர் 
 pH 6.5 முதே் 6.6 வடர மாறுபடும், அலத லநரத்திே் கேங்கே் 
தன்டம ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 
காரப்லனைட்ுகள், டபகாரப்லனைட்ுகள், குலளாடரடுகள், 

பாஸ்லபைக்ள், டநை்லரைட்ுகள், காே்சியம், லமக்னீசியம் மற்றும் 
லசாடியம் உள்ளிை்ை TDS லமற்பரப்பு நீரிே் 255 முதே் 315 mg/l வடர 
மாறுபடுகிறது. குலளாடரடு 156.8 முதே் 265.3 mg/l வடர மாறுபடும்; 
டநை்லரை் 11.2 முதே் 15mg/l வடர மாறுபடும், அலதசமயம் சே்லபை் 56 

முதே் 68mg/l வடர இருக்கும். 
3.3.4.2 ெிலத்தடி ெீர் 
 நீர ்மாதிரிகளின் pH ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதே் 8.5 

வடர, 7.2 முதே் 7.7 வடர இருக்கும். அடனத்து மூேங்களிலிருந்தும் நீர ்

மாதிரிகளின் சே்லபைட்ுகள் மற்றும் குலளாடரடுகள் நீரின் தரத் 

தரத்தின்படி ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

தண்ணீர ் மாதிரிகளிே் உள்ள லகாந்தளிப்பு லதடவடய பூரத்்தி 

லசய்கிறது. அடனத்து மாதிரிகளிலும் TDS 608- 1152 mg/l வரம்பிே் 

காணப்படுகிறது. அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் லமாத்த 

கடினத்தன்டம 136 மற்றும் 661 mg/l வடர மாறுபடும். நுண்ணுயிரியே் 

அளவுருக்கள் பற்றி லபசுடகயிே், எே்ோ இைங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் லதடவடய பூரத்்தி லசய்கின்றன. IS 10500:2012 உைன் 

ஒப்பிடும்லபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை அடனத்து 

அளவுருக்களும் பரிந்துடரக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.3.5 ெீர்ெிறல ஆய்வுகள் 

TOR பரிந்துறரத்தபடி விரிவான நீரவ்ளவியல் ஆய்வுகள் 

சமற்மகாள்ளப்பட்டன மற்றும் இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட நீரந்ிறல 

அறிக்றக இறணப்பு IV இல் இறணக்கப்படட்ுள்ளது. 
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3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்திே் சுரங்க நைவடிக்டககளின் 

தாக்கத்டத மதிப்பிடுவதற்கு, தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. 

காற்று சூழே் குறித்த அடிப்படை ஆய்வுகளிே் குறிப்பிை்ை காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றிே் அவற்றின் தற்லபாடதய 

நிடேகள் ஆகியடவ அைங்கும். குழுமத்டத சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

உள்ள ஆய்வு மண்ைேத்டதப் லபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்படைத் தகவடே உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியிே் காற்று 

மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கள் லபரும்பாலும் வாகன லபாக்குவரத்து, 

லசப்பனிைப்பைாத கிராம சாடே மற்றும் உள்நாை்டு மற்றும் விவசாய 

நைவடிக்டககளாே் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். அடிப்படைக் 

காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்லபாடதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத நிறுவுவதாகும். குழமத்டத 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைத்தின் லசயே்பாை்டின் லபாது சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவடத மதிப்பிடுவதற்கும் 

இடவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இைங்கடள அடையாளம் காணுதே், கண்காணிப்பு 

காேத்திே் பின்பற்றப்பை்ை முடற மற்றும் மாதிரி அதிரல்வண் 

ஆகியவற்டற விவரிக்கிறது. 

3.4.1 வானிறலயியல் 

காற்றின் தரத்றதப் அறிய  வானிறல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிறல நிறல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு 

இறடசயயான காற்றற உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் 

மிகவும் பரந்த கால இறடமவளியில் சிதறல் மற்றும் அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுறடய பிற மசயல்முறறகறள வலுவாக பாதிக்கின்றன 

குழுமம்  குவாரிகறள மூடி, திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக 

வானிறல நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் சவகம், 

காற்றின் திறச, ஈரப்பதம் மற்றும் மவப்பநிறல ஆகியவற்றிற்கு எந்த 
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தறடகளும் இல்றல என்பதால் தறர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் 

நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. ஆன்றசட் கண்காணிப்பு நிறலயத்திலிருந்து 

மபறப்பட்ட வானிறல தரவு அட்டவறண 3.14 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

ஆன்றசட் தரவுகளின்படி, ஜனவரி, 2022 இல் மவப்பநிறல 

சராசரியாக 27 0C உடன் 19 முதல் 310C வறர மாறுபடுகிறது; பிப்ரவரி, 

2022 இல் சராசரியாக 28.50C உடன் 220C முதல் 330C வறர; மற்றும் மாரச்,் 

2022 இல் சராசரியாக 320C உடன் 24 முதல் 350C வறர. மூன்று மாத 

காலப்பகுதியில், ஈரப்பதம் சராசரியாக 59 முதல் 76% வறர இருந்தது. 

அதிகபடச் சராசரி ஈரப்பதம் ஜனவரி, 2022 இல் அளவிடப்பட்டது, 

அசதசமயம் மாரச்,் 2022 இல் குறறந்தபடச்ம். காற்றின் சவகத்றதப் 

பற்றி சபசும்சபாது, ஜனவரி, 2022 இல் காற்றின் சவகம் 1.12 முதல் 

6.63மீ/வி வறர சராசரியாக 3.19 மீ/வி வறர மாறுபடுகிறது; பிப்ரவரி, 

2022 இல் 0.94 முதல் 6.02m/s வறர சராசரியாக 2.87m/s; மற்றும் மாரச்,் 2022 

இல் 0.78 முதல் 5.59m/s வறர சராசரியாக 2.48m/s. மூன்று மாதங்களில், 

கிளவுட் கவர ்மதிப்புகள் 0 முதல் 8 octas வறர இருந்தது.  

அட்டவறை 3.11 தளத்தில் வானிறல தரவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் ஜனவரி 
2022  

பிப்ரவரி 
2022  

மாரச் ்
2022 

1 லவப்பநிடே 

(0C) 

அதிகபைச்ம் 31 33 35 

குடறந்தபைச்ம் 19 22 24 

சராசரி 27 28.5 32 

2 லவப்பநிடே 

(0C) 

சராசரி 
76 62 59 

3 காற்றின் 

லவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபைச்ம் 6.63  6.02 5.59 

குடறந்தபைச்ம் 1.12 0.94 0.78 

சராசரி 3.19 2.87 2.48 

4 கிளவுை ்கவர ்

(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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3.4.1.1 காலெிறல 

இங்குள்ள காேநிடே லவப்பமண்ைேமானது. மதுடரயிே் 

குளிரக்ாேத்டத விை லகாடை மடழ அதிகம். மதுடரயிே் சராசரி 

ஆண்டு லவப்பநிடே 28.2 °C | 82.7 °F. ஒரு வருைத்திே், 849 மிமீ | 33.4 

அங்குேம். வறண்ை மாதம் ஜனவரி, 16 மிமீ | 0.6 அங்குே மடழ. 

சராசரியாக 180 மி.மீ. யுைன், அக்லைாபரிே் அதிகபைச் மடழப்லபாழிவு 

ஏற்படுகிறது 7.1 அங்குேம். 

 லம ஆண்டு லவப்பமான மாதம். லம மாதத்திே் சராசரி 

லவப்பநிடே 31.0 °C | 87.8 °F. ஆண்டின் மிகக் குடறந்த சராசரி 

லவப்பநிடே டிசம்பர ் மாதத்திே் 24.6 °C ஆகும் | 76.4 °F. 164 மிமீ | 

வித்தியாசம் உள்ளது வறண்ை மற்றும் ஈரமான மாதங்களுக்கு 

இடையிே் 6 அங்குே மடழப்லபாழிவு. ஆண்டு முழுவதும் லவப்பநிடே 

மாறுபாடு 6.4 °C | 11.4 °F. 

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/madurai-5892/ 

3.4.1.2 மறழப்வபாழிவு 

அட்டவறை 3.12 மறழப்வபாழிவு தரவு 

உை்றமயான மறழப்வபாழிவு மி. மீ சாதாரை 

மறழப்வபாழிவு 

மி. மீ 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

610.1 744.1 1002.4 510.2 904.6 734.1 927.9 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai  

 இதிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியின் மாவை்ைத்திற்கான 

மடழப்லபாழிவு லதாைரப்ான தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது, 2013-18 

காேகை்ைத்தின் தரவுகளின்படி, சராசரி ஆண்டு மடழயளவு 927.9 மி. மீ 

என கணக்கிைப்பைட்ுள்ளது. 6 ஆண்டுகளிே், 2016 ஆம் ஆண்டிே் மிகக் 

குடறந்த மடழயும் (510.2 மிமீ), 2015 ஆம் ஆண்டிே் அதிக மடழயும் 

(1002.4 மிமீ) பதிவாகியுள்ளது. 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/madurai-5892/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai
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3.4.1.3 காற்று முறற  

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளத்திே் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும் இடரசச்ே் ஆகியவற்றின் சிதறே் முடறடய உள்ளூர ்காற்றின் 

முடற லபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவத்டத பகுப்பாய்வு 

லசய்வதற்கு 3 மாத காேப்பகுதியிே் காற்றின் லவகம் மற்றும் 

திடசயின் மணிலநர தளம் சாரந்்த தரவு லதடவப்படுகிறது. பைம் 3.11 

இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி இவ்வாறு உருவாக்கப்பை்ை காற்றின் 

திடசடய காைட்ும் வடரபைம் லவளிப்படுத்துகிறது: 

❖ ஆய்வுக் காேத்திே் அளவிைப்பை்ை சராசரி காற்றின் லவகம் 2.84m/s 

ஆகும். 

❖ லதன்லமற்கு முதே் லதற்கு வடரயிோன திடசகளிே் 

லமலோங்கிய காற்று ஆதிக்கம் லசலுத்தியது. 

 

படம் 3.6 காற்றின் திறசறய காட்டும் வறரபடம் 
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3.4.1.4 முதன்றம மற்றும் இரை்டாம் ெிறல தரவுகளுக்கு இறடடய 

உள்ள வதாடர்பு 

தளத்திே் லசகரிக்கப்பை்ை வானிடே தரவு மதுடரயிே் இருந்து 

லசகரிக்கப்பை்ை இரண்ைாம் நிடே தரவுகடளப் லபாேலவ உள்ளது. 

லதாைரப்ு பகுப்பாய்வு பின்வரும் விவரங்கடள லவளிப்படுத்துகிறது: 

❖ கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்திே், ஆன்-டசை் தரவுகடளப் 

லபாறுத்தமை்டிே், மதுடர IMDயின் சராசரி அதிகபைச் மற்றும் 

குடறந்தபைச் லவப்பநிடே அதிகமாக இருந்தது. 

❖ ஐஎம்டி, மதுடரயுைன் ஒப்பிடும்லபாது தளத்திே் ஈரப்பதம் 

குடறவாக இருந்தது. 

❖  தளத்திே் காற்றின் லவகம் மற்றும் திடசயானது IMD, மதுடரயிே் 

உள்ளடதப் லபான்ற லபாக்டகக் காைட்ுகிறது. 

3.4.2 ஆய்வுமுறற மற்றும் குறிக்டகாள்கள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்லபாடதய காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உைன் அதன் 

இணக்கத்டத மதிப்பிடுவது ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியிே் காற்று 

மாசுபாை்டின் கவனிக்கப்பை்ை ஆதாரங்கள் லதாழிே்துடற, 

லபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாை்டு நைவடிக்டககள். 

பின்வருவனவற்டறக் கருத்திே் லகாண்டு விஞ்ஞான ரீதியாக 

வடிவடமக்கப்பைை் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

லநை்லவாரக்் மூேம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்படை நிடே 

நிறுவப்பைட்ுள்ளது: 

❖ சிலனாப்டிக் அளவிே் வானிடே நிடே 

❖ ஆய்வுப் பகுதியின் நிேப்பரப்பு 

❖ அடிப்படை நிடேடயப் லபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 

காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள் 

❖ லவவ்லவறு லசயே்பாடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிைம் 

❖ அணுகே் மற்றும் ஆற்றே் கிடைக்கும் தன்டம 
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3.4.3 மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவறை 3.13 AAQ பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் முறற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முறற கருவி 

PM2.5 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி 
தயாரிப்பது - லதரல்மா 

சுற்றுசச்ூழே் கருவிகள் - TEI 121 

PM10 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
லமக்-லதரல்மா சுற்றுசச்ூழே் 

கருவிகள் - TEI 108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(லமம்படுத்தப்பை்ை 

லமற்கு மற்றும் லகய்க் 

முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(லஜக்கப் & 

லொசல்ெய்சர ்

மாற்றியடமக்கப்பை்ை 

முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

இேவச 

சிலிகா 
நிலயாஷ் – 7601 

காணக்கூடிய 

ஸ்லபக்ை்லராஃலபாை்லைாலமை்ரி 
ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி & CPCB அறிவிப்பின் அடிப்படையிே் 

மாதிரி முடற 

அட்டவறை 3.14 டதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர தரெிறலகள் 

வ. 
எ

ை் 

மாசுபடுத்து
ம் 

டெரம் 

எறடயுள்
ள சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் வசறிவு 

வதாழில்து
றற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் 

மற்றும் பிற 

பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உைர்திறன் 

பகுதி (மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்ட
து 

1 

சே்பர ்டை 

ஆக்டசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 

டநை்ரஜன் 

டை 

ஆக்டசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 
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3 

துகள்கள் 

(10µm க்கும் 

குடறவான 

அளவு) PM10 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

60.0 

10°.0 

60.0 

100.0 

4 

நுண்துகள்க
ள் (அளவு 2.5 

µm PM2.5 

(μg/m3) க்கும் 

குடறவானது 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I லததி: 18 நவம்பர ்

2009 

*ஒரு வருைத்திே் குடறந்தபைச்ம் 104 அளவீடுகளின் வருைாந்திர 

எண்கணிதம் வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 24 மணிலநரத்திற்கு சீரான 

இடைலவளியிே் எடுக்கப்பை்ைது. 

** 24 மணிலநரம் / 8 மணிலநரம் அே்ேது 1 மணிலநரம் 

கண்காணிக்கப்படும் மதிப்பு ஒரு வருைத்திே் 98 % லநரத்திற்கு இணங்க 

லவண்டும். இருப்பினும், 2% லநரம், அடவ வரம்புகடள மீறோம் ஆனாே் 

லதாைரந்்து இரண்டு நாை்கள் கண்காணிப்பிே் இே்டே. 

3.4.4 மாதிரிக்கான அதிர்வவை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மாரச் ் 2022 காேப்பகுதியிே் 

லதாைரச்ச்ியான 24 மணிலநர (8 மணி லநர 3 ஷிப்ை்) அை்ைவடணடய, 

எைட்ு (8) இைங்களிே் வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

சுற்றுப்புறத்தின் அடிப்படைத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாைட்ுதே்கள் 

மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சே்பர ் டை ஆக்டசடு (SO2) 

மற்றும் டநை்ரஜன் டை ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக காற்று 

உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக 

ஒவ்லவாரு கண்காணிப்பு நிடேயத்திலும் தடர மை்ைத்திலிருந்து 

குடறந்தபைச்ம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்திே் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது 

உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் 
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இே்ோத திறந்தலவளியிே் டவக்கப்பைட்ுள்ளன, இே்டேலயனிே் 

அடவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக லசயே்படுகின்றன, இதன் 

விடளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குடறவாக இருக்கும். 

3.4.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தர கை்காைிப்பு ெிறலயங்கள் 

        தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்காக, 

பைம் 3.12 இே் காைை்ப்பைட்ுள்ளபடி, எைட்ு கண்காணிப்பு நிடேயங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் அடமக்கப்பை்ைன. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை 

தளத்திே் இருந்து அளவிைப்பை்ை மாதிரி இைங்கள் மற்றும் காற்று 

மாசுபடுத்திகளின் லசறிவுகள் அை்ைவடணகள் 3.18 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.15 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ) கை்காைிப்பு 

இடங்கள் 

வ. 
எ

ை் 

இருப்பிட
க் 

குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறைப்புக
ள் 

1 AAQ-1  
றமய 

மண்டலம் 

திட்டப் 
பகுதி 

10° 8'25.63"N  

78°20'25.12"E 

2 AAQ-2  

கசச்ிராயன்பட்
டி 

1.4 கி. மீ 

மதன்கிழக்
கு 

10° 8'11.85"N  

78°21'12.55"E 

3 AAQ-3  

வஞ்சினகிராம
ம் 

5.6 கி. மீ 
மதன்சமற்

கு 

10° 8'39.09"N  

78°23'34.59"E 

4 AAQ-4  
கருங்கல்குடி 2.8 கி. மீ 

வடகிழக்கு 

10° 9'33.16"N  

78°21'36.04"E 

5 AAQ-5  
கம்பூர ் 2.2 கி. மீ 

வடசமற்கு 

10° 9'36.79"N  

78°19'58.32"E 

6 AAQ-6 

படட்ூர ் 3.4 கி. மீ 
மதன்சமற்

கு 

10° 7'58.60"N  

78°18'33.11"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி



83 | P a g e  

 

 

படம் 3.7 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுப்புற காற்றின்  

தர கை்காைிப்பு ெிறலயத்தின் இருப்பிடங்கறளக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம்
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அட்டவறை 3.16 AAQ முடிவுகளின் சுருக்கம் 

PM2.5 

ெிறலய 

ஐடி 
அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 20.9 17.9 19.41 20.76 0.77 

AAQ-2 23.6 20.3 21.78 23.55 1.09 

AAQ-3 21.5 18.2 19.55 19.58 0.93 

AAQ-4 21.8 19.1 20.57 21.8 0.67 

AAQ-5 22.9 18.9 21.43 22.85 0.75 

AAQ-6 20.7 18.3 19.63 20.65 0.72 

PM10 

ெிறலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 41.6 38.6 39.52 41.48 0.61 

AAQ-2 43.9 39.6 41.96 43.81 0.92 

AAQ-3 40.2 37.6 38.96 40.06 0.78 

AAQ-4 42.8 38.5 40.71 42.8 1.02 

AAQ-5 42.5 35.5 39.68 42.18 1.93 

AAQ-6 42.8 37.1 40.64 42.75 1.70 

SO2  

ெிறலய 

ஐடி 
அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 7.5 4.5 6.24 7.41 0.66 

AAQ-2 8.6 5.2 6.88 8.42 0.86 

AAQ-3 6.7 4.2 5.42 5.8 0.76 

AAQ-4 7.8 6.3 7.12 7.80 0.53 

AAQ-5 7.9 5.3 6.65 7.81 0.77 

AAQ-6 7.7 5.1 6.31 7.6 0.73 

NO2 

ெிறலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 22.9 18.2 20.59 22.72 22.9 

AAQ-2 23.9 19.3 22.14 23.90 23.9 

AAQ-3 22.6 18.5 20.67 22.47 22.6 

AAQ-4 24.1 19.6 22.44 24.10 24.1 

AAQ-5 22.8 18.9 21.06 22.75 22.8 

AAQ-6 22.3 18.3 19.60 22.02 22.3 
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அட்டவறை 3.17ஆய்வுப் பகுதியில் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம், 

சராசரி மற்றும் 98வது சதவீதம் சராசரி காற்று மாசுபடுத்தும் 

வசறிவுகள் 

வ.எை் அளவுரு 

மாசுபடுத்தும் வசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அதிகபைச்ம் 21.90 42.30 7.70 23.10 

2 குடறந்தபைச்ம் 18.78 37.82 5.10 18.80 

3 சராசரி 20.40 40.25 6.44 21.08 

4 98வது சதவீதம் 21.53 42.18 7.47 22.99 

5 NAAQ 

விதிமுடறகள் 

60 100 80 80 

குறிப்பு: PM2.5µm க்கும் குறறவான துகள்களின் அளவு; PM10- 

துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குறறவானது; SO2-சல்பர் றட 

ஆக்றசடு; றெட்ரஜனின் NOx-ஆக்றசடுகள்; SD-தரெிறல விலகல்   

 

படம் 3.8 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம் மற்றும் 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட PM2.5 இன் சராசரி 

வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது. 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6

Maximum 20.9 23.6 21.5 21.8 22.9 20.7

Minimum 17.9 20.3 18.2 19.1 18.9 18.3

Mean 19.41 21.78 19.55 20.57 21.43 19.63

98th percentile 20.76 23.55 19.58 21.8 22.85 20.65

NAAQ Norms 60 60 60 60 60 60
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படம் 3.9 பார ் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம் மற்றும் 

PM10 இன் சராசரி வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது, 10கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைிப்பு ெிறலயங்களில் இருெ்து 

10கிமீ சுற்றளவில் அளவிடப்படுகிறது 

 

படம் 3.10 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர 

கை்காைிப்பு ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட SO2 இன் 

அதிகபட்ச, குறறெ்தபட்ச மற்றும் சராசரி வசறிவுகறளக் காட்டும் 

பார் விளக்கப்படம் 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6

Maximum 41.6 43.9 40.2 42.8 42.5 42.8

Minimum 38.6 39.6 37.6 38.5 35.5 37.1

Mean 39.52 41.96 38.96 40.71 39.68 40.64

98th percentile 41.48 43.81 40.06 42.8 42.18 42.75

NAAQ Norms 100 100 100 100 100 100
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6

Maximum 7.5 8.6 6.7 7.8 7.9 7.7

Minimum 4.5 5.2 4.2 6.3 5.3 5.1

Mean 6.24 6.88 5.42 7.12 6.65 6.31

98th percentile 7.41 8.42 5.8 7.80 7.81 7.6
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படம் 3.11 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம் மற்றும் 

10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட Nox இன் சராசரி 

வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது 

 

 

படம் 3.12 பார் விளக்கப்படம் 10கிமீ சுற்றளவில் வளிமை்டலத்தில் 

மாசுகளின் அதிகபட்ச, குறறெ்தபட்ச மற்றும் சராசரி 

வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6

Maximum 22.9 23.9 22.6 24.1 22.8 22.3

Minimum 18.2 19.3 18.5 19.6 18.9 18.3

Mean 20.59 22.14 20.67 22.44 21.06 19.60

98th percentile 22.72 23.90 22.47 24.10 22.75 22.02

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80
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 PM2.5  PM10  SO2  NO2

Maximum 21.90 42.30 7.70 23.10

Minimum 18.78 37.82 5.10 18.80

Mean 20.40 40.25 6.44 21.08

98th percentile 21.53 42.18 7.47 22.99
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3.4.6 பறக்கும் தூசி உமிழ்வு 

        ஆய்வுக் காேத்திே் 8 AAQ கண்காணிப்பு நிடேயங்களிே் 30 

நாை்களுக்கு தப்பிலயாடிய தூசி பதிவு லசய்யப்பை்ைது. முடிவுகள் 

அை்ைவடணகள் 3.21 மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் 3.22 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன 

அட்டவறை 3.18 சராசரி பறக்கும் தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சராசரி SPM (µg/m3) 
AAQ 1 51.8 

AAQ 2 54.8 

AAQ 3 48.26 

AAQ 4 53.02 

AAQ 5 50.46 

AAQ 6 52.92 

ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்டசை் கண்காணிப்பு/ 

மாதிரி  

அட்டவறை 3.19 பறக்கும் தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 

சராசரி 51.8 54.8 48.26 53.02 50.46 52.92 

குடறந்தபைச்ம் 49.5 52.1 45.5 51.6 48.3 50.6 

அதிகபைச்ம் 53.7 56.9 49.7 55.2 51.6 55.9 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்டககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 

 

படம் 3.13 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள எட்டு கை்காைிப்பு 

ெிறலயங்களில் சராசரி SPM வசறிவு மாறுபாடுகறளக் காட்டும் 

பார் விளக்கப்படம்.  

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5

Average 51.8 54.8 48.26 53.02 50.46

Min 49.5 52.1 45.5 51.6 48.3

Max 53.7 56.9 49.7 55.2 51.6
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3.4.7 முடிவுகள் & கலெ்துறரயாடல் 

 கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 37.1 µg/m3 முதே் 43.9µg/m3 வடர 

இருக்கும்; PM2.5 18.2 µg/m3 முதே் 23.6 µg/m3 வடர; SO2 4.2µg/m3 முதே் 8.6 

µg/m3 வடர; NO2 18.2 µg/m3 முதே் 24.1µg/m3 வடர. மாசுபடுத்திகளின் 

லசறிவு அளவுகள் CPCB ஆே் பரிந்துடரக்கப்பைை் NAAQS இன் 

ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.5 இறரசச்ல் சூழல் 

சாடே மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டககளிே் வாகன இயக்கம் 

என்பது ஆய்வுப் பகுதியிே் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுரங்க 

நைவடிக்டக மற்றும் வாகனப் லபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் 

சுற்றுசச்ூழே் மதிப்பீடு, லசவிப்புேன், உைலியே் பதிே்கள் லபான்ற 

பே்லவறு காரணிகடளக் கருத்திே் லகாண்டு லமற்லகாள்ளோம். 

எரிசச்ே் மற்றும் லபாது சமூக பதிே்கள். 

ஆய்வுப் பகுதியிே் இடரசச்ே் கண்காணிப்பின் முக்கிய 

லநாக்கம், அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ நிறுவுவதும், திை்ைத் 

தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள திை்ைச ் லசயே்பாடுகளின் லபாது 

உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் லமாத்த இடரசச்லின் 

தாக்கத்டத மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.5.1 மாதிரி இடங்கறள அறடயாளம் காணுதல் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்காக, 10கிமீ சுற்றளவிே் வணிக, குடியிருப்பு, 

கிராமப்புறப் பகுதிகடள உள்ளைக்கிய எைட்ு (8) இைங்களிே் இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வின் லநாக்கம் மற்றும் 

லநாக்கங்கடளப் பூரத்்தி லசய்ய லபாருத்தமான இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பு முடற லதரவ்ு லசய்யப்பை்ைது. 
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அட்டவறை 3.20 இறரசச்ல் கை்காைிப்பு இடங்களின் 

விவரங்கள் 

வ. 
எை் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறைப்புகள் 

1 N1 
றமய மண்டலம் திட்டப் பகுதி 10° 8'25.63"N  

78°20'25.12"E 

2 N2 
கசச்ிராயன்பட்டி 1.4 கிமீ 

மதன்சமற்கு 
10° 8'11.85"N  
78°21'12.55"E 

3 N3 
வஞ்சினகிராமம் 5.6 கிமீ 

மதன்சமற்கு 
10° 8'39.09"N  
78°23'34.59"E 

4 N4 
கருங்கல்குடி 2.8 கிமீ 

வடகிழக்கு 
10°9'33.16"N   
78°21'36.04"E 

5 N5 
கம்பூர ் 2.2 கிமீ 

வடசமற்கு 
10° 9'36.79"N  
78°19'58.32"E 

6 N6 
பட்டூர ் 3.4 கிமீ 

மதன்சமற்கு 
10° 7'58.60"N  
78°18'33.11"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-
டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.5.2 கை்காைிப்பு முறற 

ஆய்வுக்கு டிஜிை்ைே் சவுண்ை் லேவே் மீை்ைர ் பயன்படுத்தப்பை்ைது. 

அடனத்து வாசிப்பும் தடர மை்ைத்திலிருந்து 1.5 மீை்ைர ்உயரத்திே் உள்ள ‘ஏ-

லவயிை்டிங்’ அடேவரிடச லநைல்வாரக்்கிே் எடுக்கப்பை்ைது. 

ஒலி நிடே மீை்ைர ் ஒரு நிடேயான மற்றும் நிடேயான வாசிப்டபக் 

லகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காேத்திலும் உண்டமயான ஒலி 

அளடவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குடறபாை்டைத் தணிக்க, Leq 

ஆே் குறிப்பிைப்பை்ை லதாைரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிடே 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிடே, 'Leq', பின்வரும் 

சமன்பாை்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிை்ை காேத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த 

நிடே, 'L' இலிருந்து லபறோம். சமமான இடரசச்ே் நிடே கணித ரீதியாக 

பின்வருமாறு வடரயறுக்கப்படுகிறது: 

Leq = 10 பதிவு L / T∑ (10Ln/10) 

L = லநரத்தின் லசயே்பாை்டிே் ஒலி அழுத்த நிடே dB (A) 

  T = கவனிப்பின் லநர இடைலவளி 

 லநரத்தின் லசயே்பாைாகக் காை்ைப்படும் அளவிைப்பை்ை இடரசச்ே் 

அளவுகள், சமூகத்தின் ஒலியியே் காேநிடேடய விவரிக்க பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிை லநர இடைலவளியிே் 

பதிவுலசய்யப்பை்ை இடரசச்ே் அளவுகள் சமமான இடரசச்ே் அளவுகளுக்குக் 

கணக்கிைப்படும். சமமான இடரசச்ே் நிடே என்பது லநரம் மாறுபடும் 

இடரசச்ே் நிடேகடள விவரிக்கும் ஒற்டற எண் விளக்கமாகும்.
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படம் 3.14 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் இறரசச்ல் ெிறல கை்காைிப்பு 

ெிறலயத்தின் இருப்பிடங்கறளக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம்
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3.5.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளவின் 

பகுப்பாய்வு 

டிஜிை்ைே் ஒலி அழுத்த நிடே ஒலி நிடே மீை்ைர ் (மாைே்: HTC SL-

1352) மூேம் அளவிைப்படுகிறது. ஆய்வுக் காேத்திே் லபறப்பை்ை 

பே்லவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது. பகே் 

லநரத்திலும் இரவு லநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பைை்து. முடிவுகள் 

கீலழ உள்ள அை்ைவடண 3.24  

பகே் லநரம்: 6:00 மணி முதே் 22.00 மணி வடர. 

இரவு லநரம்: 22:00 மணி முதே் 6.00 மணி வடர. 

அட்டவறை 3.21 சுற்றுப்புற இறரசச்ல் தர முடிவு 

வ.எை். இடங்கள் 

இறரசச்ல் 

ெிறல (dB (A) 

Leq) 
சுற்றுப்புற ஒலி 

தரெிறலகள் 
பகல் 

டெரம் 

இரவு 

டெரம் 

1 டமய மண்ைேம் 44.2 37.5 

வதாழில்துறற 

ொள் டெரம்- 75 

dB (A) 

இரவு டெரம்- 70 

dB (A) 

2 கசச்ிராயன்பை்டி 45.3 38.1 குடியிருப்பு 

பகல் டெரம் – 

55 dB (A) 

இரவு டெரம்- 45 

dB (A) 

3 வஞ்சினகிராமம் 42.3 39.3 

4 கருங்கே்குடி 45.1 39 

5 கம்பூர ் 44.8 38.9 

6 பைட்ூர ் 44.3 38.1 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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படம் 3.15 றமய மற்றும் இறடயாக மை்டலங்களில் அளவிடப்பட்ட 

பகல் டெர இறரசச்ல் அளறவக் காட்டும் பார் விளக்கப்படம் 

 

படம் 3.16 றமய மற்றும் இறடயக மை்டலங்களில் இரவு டெர 

இறரசச்ல் அளறவக் காட்டும் பார் விளக்கப்படம் 

N1 N2 N3 N4 N5 N6

Day Time (Db (A) Leq) 44.2 45.3 42.3 45.1 44.8 44.3

Standards 75 55 55 55 55 55
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3.5.4 முடிவுகள் & கலெ்துறரயாடல் 

          முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள 6 இைங்களிே் 

சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளவுகள் அளவிைப்பை்ைன. டமய மண்ைேத்திே் 

பகே் லநரத்திே் 44.2 dB (A) Leq மற்றும் இரவு லநரத்திே் 37.5dB (A) Leq ஆக 

இருந்தது. இடையக மண்ைேத்திே் பகே் லநரத்திே் 42.3 முதே் 45.3dB (A) 

Leq வடரயிலும், இரவிே் 38.1 முதே் 39.3 dB (A) Leq வடரயிலும் 

பதிவுலசய்யப்பை்ை இடரசச்ே் அளவுகள் மாறுபடும். இதனாே், 

லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இடரசச்ே் அளவு CPCB 

இன் லதடவகடளப் பூரத்்தி லசய்கிறது. 

3.6 சூழலியல் சூழல் 

சூழலியே் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கும் இடையிோன உறவுகள் மற்றும் லதாைரப்ுகடளக் 

டகயாளும் அறிவியலின் ஒரு கிடள ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது, குறிப்பாக உயிரினங்களின் 

பை்டியே் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிே் இருக்கும் அடிப்படை சூழலியே் 

நிடேடமகடள மதிப்பீடு லசய்தே். உயிரியே் ஆய்வின் முக்கிய 

லநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் லதாைரப்ான அடிப்படைத் தரவுகடள 

லசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள் குறித்த 

பகுதியின் விரிவான ஆய்வு மூேம் தரவு லசகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

பே்லவறு ஆதாரங்களிே் இருந்தும், அதாவது, மாவை்ை வன 

அலுவேகம், தமிழ்நாடு அரசு லபான்ற அரசுத் துடறகளிலிருந்தும் 

தகவே் லசகரிக்கப்படுகிறது. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 

சரிபாரப்்பு பை்டியே் தளத்திே் கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துடற 

பதிவுகளின் அடிப்படையிே் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

தமிழ்நாடு இந்திய தீபகற்பத்தின் லதற்லக உள்ள மாநிேமாகும், 

இது 1,30, 058 சதுர கிமீ பரப்பளவிே் பரவியுள்ளது. லதன் 

மாநிேங்களிே், சாம்பியன் மற்றும் லசத்தாே் இந்தியாவிே் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை லமாத்த 16 முக்கிய காடுகளிே் அதிகபைச்மாக 9 



95 | P a g e  

 

காடுகடள தமிழ்நாடு லகாண்டுள்ளது. முக்கிய வடககளுக்குள் 

அடவ இருக்கும் மண்ைேத்திே் 48 துடண வடககள். 

3.6.1 டவறலயின் டொக்கம் 

இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் லநாக்கம் இேக்கிய ஆய்வு, கள 

ஆய்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு லசயே் திை்ைத்துைன் அவற்றின் தணிப்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் சூழலியே் உணரத்ிறன் ஏற்பிகடள 

அடையாளம் காண்படத உள்ளைக்கியது. முன்லமாழியப்பை்ை 

சாதாரண கே் குவாரியின் டமய மற்றும் தாங்கே் மண்ைேத்திே் 

ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது, சுரங்கத் தளத்தின் சுற்றுசச்ூழே் 

நிடேடமகள் குறித்த உண்டமத் தகவே்கடளக் லகாண்டு 

வருவதற்காக முதன்டம மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தரவுகடளப் 

பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வு முடறயாகவும் அறிவியே் பூரவ்மாகவும் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி. 

     முன்லமாழியப்பை்ை குவாரி தளத்தின் எே்டேயிே் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள லபாதுவான வாழ்விை வடக, தாவர அடமப்பு, 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் சரக்குகடளத் தயாரித்தே் 

ஆகியடவ ஆய்விே் அைங்கும். சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் 

வாய்ந்த பகுதிகடள அடையாளம் காணவும், டமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இடையக மண்ைேத்திலும் ஏலதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், 

உள்ளூர ்அே்ேது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் உள்ளனவா என்படத அடையாளம் காணவும் 

தளத்தின் உயிரியே் மதிப்பீடு லசய்யப்பை்ைது. லதடவப்பை்ைாே், 

வனவிேங்குகளின் வாழ்விைங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET 

இனங்கள் ஏலதனும் இருந்தாே் அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கும் 

லபாருத்தமான தணிப்பு நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும் இந்த 

ஆய்வு வடிவடமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

3.6.2. ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

சாதாரண கே் குவாரியின் டமயப் பரப்பளவு 1.65.5 லெக்லைர,் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 
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பன்முகத்தன்டமயிே் தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது, ஆனாே் 

தற்லபாடதய பணிகள் சாதாரண கே் குவாரியின் சுற்றுசச்ூழலிலும், 

முக்கிய குத்தடகப் பகுதியின் பே்லுயிர ் லபருக்கத்திலும் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. சரியான 

தணிப்பு மற்றும் நிடேயான லமோண்டம திை்ைம். குவாரி 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி ஒரு லவற்று நிேப்பரப்பாகும், 

அலத சமயம் இடையக மண்ைேத்திே் சிே இைங்களிே் விவசாய நிேம் 

ஆதிக்கம் லசலுத்துகிறது. தாவரங்கள், விேங்கினங்கள் மற்றும் 

பன்முகத்தன்டம மதிப்பீை்டின் அடிப்படை ஆய்வின் லபாது பின்வரும் 

முடறகள் பயன்படுத்தப்பை்ைன. 

3.6.3 உயிரியல் ஆய்வுகளின் டொக்கங்கள் 

தற்டபாறதய ஆய்வு பின்வரும் டொக்கங்களுடன் 

டமற்வகாள்ளப்பட்டது: 

❖ உள்ளூர ் பே்லுயிர ் லபருக்கத்திே் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 

திை்ைத்தின் சாத்தியமான தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்தே் மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு லதடவப்பை்ைாே், 

தணிப்பு நைவடிக்டககடள பரிந்துடரத்தே். 

❖ சுரங்க நைவடிக்டக மற்றும் அடதச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் 

(நிேப்பரப்பு மற்றும் நீரவ்ாழ்) தன்டம மற்றும் பரவடே 

மதிப்பிடுதே். 

❖ தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள், எண்லைமிக், அரிய, 

அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET 

இனங்கள்) டமய மற்றும் தாங்கே் பகுதியிலிருந்து 

தனித்தனியாகச ் லசகரித்து, தற்லபாதுள்ள விேங்கினங்களின் 

அை்ைவடணடயத் லதளிவாகக் குறிப்பிைவும். 

❖ மாநிே வனம் மற்றும் வனவிேங்குத் துடறயுைன் 

கேந்தாலோசித்து அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான பைல்ஜை் 

ஒதுக்கீடுகளுைன் லதடவயான திை்ைத்டதத் தயாரித்து, ஆய்வுப் 
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பகுதியிே் காணப்படும் விேங்கினங்கள் ஏலதனும் 

அை்ைவடணயிே் இருந்தாே், விவரங்கள் அளிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ பே்லுயிர ் லபருக்கத்திற்கான பயனுள்ள லமோண்டம மற்றும் 

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககடள வகுக்க. 

3.6.4 மாதிரியின் முறற 

தற்லபாடதய ஆய்வு பின்வரும் படிகளிே் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது: 

❖ முன்லமாழியப்பைை் குவாரி தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காை்சி சந்திப்பு ஆய்வு 

மூேம் கள ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

❖ டமய மற்றும் இறடயக பகுதிகடள ஆய்வு லசய்த பிறகு, 

விரிவான மேர ் சரக்கு லதாகுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியின் அடனத்து தாவரங்களின் பை்டியே் தயாரிக்கப்பைட்ு 

அவற்றின் வாழ்விைங்கள் பதிவு லசய்யப்பை்ைன. 

❖ IUCN லரை் லைை்ைா புக் மூேம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் சரிபாரக்்கப்பை்ைன. 

❖ தாவரங்கள் மற்றும் விேங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிைப்பை்ைன. 

3.6.4.1 தள டதர்வு அளவுடகால்கள் 

 நிேப்பரப்பு, நிேப்பயன்பாடு, தாவர அடமப்பு லபான்றவற்டறக் 

லகாண்டு மாதிரி இைங்கடளத் லதரவ்ுலசய்தது. இயற்டகத் 

தாவரங்கள், சாடேலயாரத் லதாை்ைம் மற்றும் காடு அே்ோத பகுதி 

(விவசாயத் துடற, சமலவளிப் பகுதிகளிே், கிராம தரிசு நிேம், 

முதலியன) ஆகியவற்றிே் அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பை்ைன. 

லவவ்லவறு இனங்களின் பிரதிநிதித்துவம். மாதிரி தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் பருவமடழக்கு பிந்டதய 

காேத்திே் லமற்லகாள்ளப்பைட்ு, டமயப் பகுதியிலும், திை்ைப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வடரயிோன தாங்கே் பகுதியிலும் 

நிேத்தடி தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் பை்டியடே 

மதிப்பிடுவதற்காக லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. மாதிரி எடுக்கும்லபாது 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களுக்கு எந்த லசதமும் ஏற்பைாது. 
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 படம் 3.17 தாவரங்களின் சீரற்ற மாதிரியின் திட்ட வறரபடம் 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியே் நிடேடய 

வழங்குவதற்காக, பே்லுயிர ்மாதிரிக்காக 10-கிமீ இடையக மண்ைேம் 

நான்கு காோண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது, அதாவது, NE 

(குவாரட்ைே்-1), NW (குவாரட்ைே்-2) SW (குவாரட்ைே்-3) மற்றும் SE 

(குவாரட்ைே்-4). மரங்கள் (20x20-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் 

மூலிடககள் (2x2-மீ) ஆகியவற்றிற்கான லதாராயமாக மாதிரியான 

நாற்கரங்களிே் உள்ள ஒவ்லவாரு காோண்டுகளும், நிேவும் புவியியே் 

நிடேடமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்பன்முகத்தன்டம 

அம்சங்கடளப் லபாறுத்து ஆய்வு லசய்யப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.4.2 குவாட்ரட்ஸ் முறற 

          20 × 20 மீ அளவுள்ள குவாை்ரைட்ுகள் லகார ்மற்றும் 5 கிமீ தாங்கே் 

பகுதிக்குள் லதாராயமாக அடமக்கப்பை்ைன; ஒவ்லவாரு நாற்கரமும் 

மரங்கடள (>5 லச.மீ. GPH) மதிப்பிடுவதற்காக அடமக்கப்பை்ைது 

மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 10மீ துடண  

நாற்கரங்கள் கூடு கை்ைப்பைட்ுள்ளன. சிறிய ஓடை பகுதி, 

விவசாயக் கைட்ுகளிே் உள்ள மரங்கள், லைங்க் பண்ைக்ள், பண்டண 

வனத் லதாை்ைங்கள், வனவிேங்குப் பகுதிகள், இயற்டக வனப் பகுதி, 

அலவன்யூ லதாை்ைங்கள், வீைட்ுக் லகாே்டேப்புறங்கள் லபான்ற மாதிரி 
முயற்சிகடள அதிகப்படுத்தவும், இனங்கள் ஒருடமப்பாைட்ைக் 

குடறக்கவும் லதாராயமாக நாற்கரங்கள் அடமக்கப்பை்ைன. 

முதலியன. ஒவ்லவாரு நாற்கரத்திலும் மரம் (20 × 20 மீ) மற்றும் புதர ்(10 × 

10 மீ) லசரந்்த நபரக்ள் தனித்தனியாக பதிவு லசய்யப்பைட்ு களத்திே் 

அடையாளம் காணப்பைட்ுள்ளனர.் குவாை்லரைஸ்் மாதிரி முடறகள் 

பைம் 3.22 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது.  
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3.6.5 தாவரயினங்கள் 

        தாவரயினங்கலின் ஆய்வு லமற்கூறிய முடறடயப் பயன்படுத்தி 

டமய மற்றும் இடையக மண்ைேங்களிே் தற்லபாதுள்ள நிேப்பரப்பு 

தாவரங்கடள பை்டியலிைப்பை்ைது. தாவரங்களின் விவரங்கள் 

அடுத்தடுத்த பிரிவுகளிே் விவரிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.5.1 றமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரயினங்கள் 

வறகபிரித்தல் அடிப்பறடயில் 11 குடும்பங்கறளச ் சசரந்்த 
மமாத்தம் 15 இனங்கள் முக்கிய சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் இருந்து 
பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 
தடற்டயான நிலப்பரப்பாகும். கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் 
வாழ்விட வறகப்பாட்டின் புதர ் 4 மற்றும் ஏறுபவரக்ள் 3 தாவர 
ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் அடிப்பறடயில், மபரும்பாலான 
இனங்கள் மூலிறககள் 3 மற்றும் மரங்கள் 4 முடிவு, அது 
அட்டவறணயில் குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்றமயான 
ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்று காடட்ுகிறது. 3.25 

3.6.5.2 இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரயினங்கள் 

இசதசபான்ற சூழல் இறடயக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் றமய 
மண்டல பகுதிறய விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்றமயுடன் 
ஒப்பிடலாம், ஏமனனில் அருகிலுள்ள விவசாய நிலம் ஆனால் தற்சபாது 
சாகுபடி இல்றல. இதில் 33 குடும்பங்கறளச ் சசரந்்த மமாத்தம் 70 

இனங்கள் தாங்கல் மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. 
அவற்றில் மலர ் (70) வறககள் பதின்மூன்று மரங்கள் (43%), மலவன் 
புதரக்ள் (15%) மற்றும் முப்பது மூலிறககள் (16%) மற்றும் ஏறுபவரக்ள் 
ஒன்பது (12%), மகாடிகள் நான்கு (5%), புல் நான்கு (5%) அறடயாளம் 
காணப்பட்டது. தாவர ஆய்வுகளின் தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, 

அட்டவறண 3.26 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃசபசபசி 
மற்றும் சபாசயசி, குக்குரப்ிசடசி ஆகியறவ முக்கிய ஆதிக்கம் 
மசலுத்தும் இனங்கள் என்பறதக் காடட்ுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் 
அவற்றறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் 
அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் இல்றல. அறிவியல் மபயர ் மகாண்ட 
தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவறண 3.26 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன.
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 டம் 3.18 சூழலியல் ஆய்வு இரு ்பிட வரை டம் (5 கிமீ சுற்றளவு) 
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படம் 3.19 சூழலியல் ஆய்வு இருப்பிட வறரபடம் (10கிமீ சுற்றளவு) 
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 குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 10. வனப்பகுதி, விவசாய ெிலம், 

டமய்சச்ல் ெிலம், வனவிலங்கு சரைாலயம், டதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்வபயரெ்்த பாறதகள், ெீர்ெிறலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கறளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் ெிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட டவை்டும். 

சுரங்க குத்தறகப் பகுதியின் ெில பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

வசயல்பாட்டுக்கு முெ்றதய, வசயல்பாட்டு மற்றும் வசயல்பாட்டுக்கு 

பிெ்றதய கட்டங்கறள உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட டவை்டும். ெிலப்பயன்பாடு மாற்றத்தின் தாக்கம் 

ஏடதனும் இருெ்தால் வகாடுக்கப்பட டவை்டும். 

    குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி லவற்று நிேப்பரப்டபக் 

காைட்ுகிறது. இப்பகுதி லதன்லமற்குப் பக்கமாக லேசான சாய்வாக 

உள்ளது. வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் அே்ேது லதசிய பூங்காக்கள் 

அே்ேது முக்கியமான பறடவகள் பகுதிகள் (IBAகள்), அே்ேது 

ஈரநிேங்கள் அே்ேது விேங்கினங்கள் அே்ேது நீரந்ிடேகள் அே்ேது 

மனித குடியிருப்புகளின் புேம்லபயரந்்த பாடதகள் லபான்ற 

பாதுகாக்கப்பை்ை அே்ேது சுற்றுசச்ூழே் ரீதியாக உணரத்ிறன் லகாண்ை 

பகுதிகள் எதுவும் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் 

இே்டே. சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ தாங்கே் 

மண்ைேத்திே் கூை, காப்புக் காடுகள் அே்ேது உயிரக்்லகாளக் 

காப்பகங்கள் அே்ேது வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் அே்ேது லதசிய 

பூங்காக்கள் அே்ேது முக்கியமான பறடவப் பகுதிகள் (IBAs) அே்ேது 

விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் இே்டே. எனலவ, 

ஆய்வின் கீழ் உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ 

இடையக மண்ைேம்) சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் இே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 12) மாெில வனத்துறறயில் உள்ள 

தகுதி வாய்ெ்த அதிகாரியிடமிருெ்து ஒரு சான்றிதறழ வழங்க 

டவை்டும், திட்டப் பகுதியில் வன ெிலம் ஏடதனும் இருெ்தால், அறத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. காடுகளின் ெிறல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர ்
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ஏடதனும் முரைாகக் கூறினால், அெ்த இடத்றத மாெில வனத்துறற 

அறமசச்கத்தின் பிராெ்திய அலுவலகத்துடன் இறைெ்து ஆய்வு 

வசய்து, காடுகளின் ெிறலறயக் கை்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பறடயில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் டமடல 

குறிப்பிட்டுள்ளறதப் வபாறுத்து வவளியிடப்படும். இதுடபான்ற 

எல்லா ெிகழ்வுகளிலும், மாெில வனத் துறறயின் பிரதிெிதிகள் 

ெிபுைர் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

    சுரங்க குத்தடக பகுதியிலோ அே்ேது தாங்கே் மண்ைேத்திலோ 

ஒதுக்கப்பை்ை (RF) அே்ேது பாதுகாக்கப்பை்ை (PF) காடுகள் இே்டே. 

இதனாே், வன நிேம் எந்த வடகயிலும் ஈடுபைவிே்டே. எனலவ, 

வனத்துடறயின் சான்றிதழ் லதடவயிே்டே.  

குறிப்பு விதிமுறறகள்: 13) திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உறடெ்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான ெிகர தற்டபாறதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு காடு வளர்ப்பு (CA) உள்ளிட்டவற்றுக்கான வன 

அனுமதியின் ெிறல குறிப்பிடப்பட டவை்டும். வனத்துறற 

அனுமதியின் ெகறலயும் வழங்க டவை்டும். 

   முன்பு கூறியது லபாே், உத்லதச திை்ைத்திே் எந்த வடகயிலும் வன 

நிேம் சம்பந்தப்பை்டிருக்கவிே்டே. எனலவ வன அனுமதி 

லதடவயிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள்: 14) பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் 

பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிறமகறள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006 இன் கீழ் வன உரிறமகறள அங்கீகரிப்பதன் 

ெறடமுறற ெிறல குறிப்பிடப்பட டவை்டும். 

    சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் காடுகலளா, வனவாசிகலளா, 

காடுகடளச ்சாரந்்த சமூகங்கலளா இே்டே. காடுகளாே் பாதிக்கப்பை்ை 

குடும்பங்கள் (PF) அே்ேது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூைாது. எனலவ, 

இத்திை்ைத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிடமகள் 

பாதிக்கப்பைாது. 
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குறிப்பு விதிமுறறகள்: 15) ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், டதறவயான விவரங்களுடன் 

வகாடுக்கப்பட டவை்டும். 

     ஆய்வுப் பகுதியிே் பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகலளா (RF) 

பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகலளா (PF) இே்டே. ஆய்வுப் பகுதிக்கு அருகிே் 

காப்புக்காடு இே்டே. சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் இறடயக 

மண்ைேத்திே் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பை்டியே் 

லசப்ைம்பர ் 2020 இே் (மடழக்காேம்) முதன்டம கணக்லகடுப்பின் 

அடிப்படையிே் லசகரிக்கப்பை்ைது. ஒவ்லவாரு நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 

25-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) லசரந்்த நபரக்ள் தனித்தனியாக பதிவு 

லசய்யப்பை்ைனர.் மற்றும் களத்திே் அடையாளம் காணப்பைட்ுள்ளனர.் 

ஆனாே் பருவகாே பயிர ் நிேங்களிே் இருபடி பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்பைவிே்டே. சுரங்க குத்தடக பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் கீலழ அை்ைவடண எண்.3.25 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

          அட்டவறை 3.22 றமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ.எ
ை் 

ஆங்கிலப் 

வபயர் 

வட்டார 

வமாழி 

வபயர் 

அறிவியல் 

வபயர் 
குடும்பப் 

வபயர் 

மரங்கள் 

1 
அகாசியா 

நிலோை்டிகா 

கருலவேம் 

மரம் 

வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 
ஃலபலபசிலய 

2 லவம்பு லவம்பு 
அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 
லமலியாசிலய 

3 
மிே்ேை்டியா 

பின்னைா 

லபாங்கம் 

எண்லணய் 

மரம் 

லபாங்கமியா 

பின்னைா 
ஃலபலபசிலய 

4 லமஸ்குயிை் லவலிகாத்தா
ன் மரம் 

புலராலசாபி
ஸ் 

ஜூலிஃப்லளா
ரா 

ஃலபலபசிலய 

புதரக்ள் 

1 மிே்க்வீை ் எருக்கு 

கலோை்லராபி
ஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலனசி
லய 
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2 டவே்ை்லசஜ் யுனிலசடி 
ேந்தனா 

லகமரா 

லவரல்பலனசி
லய 

3 
றநட் ஷ்சட 

பிளான் 
சுண்றடகா 

சசாலனம் 
சடாரவ்ும்  சசாலசனசிசய 

மூலிறககள் 

1 
காமன் 

லிலயாகஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 

அஸ்லபரா 

ோமியாசிலய 

2 

லைவிே்ஸ் 

லதாரன்் 

லநருஞ்சி டிரிபுேஸ் 

லைலரஸ்ை்ரி
ஸ் 

ஜிலகாபிலேே்
ஸ் 

3 

லமௌண்டை
ன் 

க்லனாைக்்ரா
ஸ் 

பூடே 

பூண்டு 

ஏரவ் ேனை அமரன்லதசி 

4 
பாசிே் கருந்துளசி ஓசிமம் 

பசிலிகம் 

ோமியாசிலய 

  வகாடிகள்   

1 
இண்டியன் 

லைாஅப் 

அருகம்புே் டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 

லபாயசாயி 

2 
சதாப் புல் புல் சபா 

அஃபினிஸ் 

மபாஅசால் 

3 

மபாதுவான 
நட் மசட்ஜ் 

சகாறர றசபரஸ் 
சராடட்ுண்ட

ஸ்  

றசபசரசிசய 

அட்டவறை 3.23 இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ.எ
ை் 

ஆங்கிலப் 
வபயர் 

வட்டார 
வமாழி 
வபயர் 

அறிவியல் 
வபயர் 

குடும்பப் 
வபயர் 

வளங்க
றளப் 

பயன்ப
டுத்தும் 
வறக 

*(E,M,EM) 

மரங்கள்  

1 லதங்காய் லதன்டன 
மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலப
ரா 

அலரலகசி
லய 

EM 

2 லவம்பு 
அே்ேது 
இந்திய 
இளஞ்சிவப்
பு 

லவம்பு அசாடிராக்
ைா 
இண்டிகா 

லமலிலயசி M 

3 அகாசியா 
நிலோை்டி
கா 

கருலவேம் 
மரம் 

வசல்சலி
யா 
நிலோை்டி
கா 

ஃலபலபசி
லய 

M 
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4 லநே்லிக்கா
ய் 

அடர 
லநே்லி 

ஃபிே்ோந்
தஸ் 
அமிேம் 

ஃபிோந்லத
சிலய 

EM 

5 லநானி நுனா மரம் லமாரிண்
ைா 
சிை்ரிஃலபா
லியா 

ரூபியாசி
லய 

M 

6 புளி புளியமரம் புளி 
இண்டிகா 

ஃலபலபசி
லய 

EM 

7 சீன 
தூய்டமயா
ன மரம் 

லநாசச்ி டவலைக்
ஸ் 
லநகுண்
லைா 

ோமியாசி
லய 

ஈ 

8 மூங்கிே் மூங்கிே் பம்புசா 
பாம்லபா 

Poaceae E 

9 யூகலிப்ைஸ் டதேம் 
மரம் 

யூகலிப்ை
ஸ் 
லைரிடிகார்
னிஸ் 

மிரல்ைசி  M 

10 மாம்பழம் மங்கா மங்கிஃலப
ரா 
இண்டிகா 

அனகாரட்ி
யாசிலய 

E 

11 இந்திய 
அத்தி மரம் 

அதி ஃபிகஸ் 
லரசிலமா
சா 

லமாலரசி
லய 

EM 

12 லதக்கு லதக்கு லைக்லைா
னா 
கிராண்டி
ஸ் 

ோமியாசி
லய 

E 

13 லசபுலிக்மி
லராபாேன் 

கடுக்காய் லைரம்ினா
லியா 
லசபுோ 

காம்ப்லர
லைசி 

EM 

14 கருப்பு 
பிளம் 

நாவே்மரம் டசஜியம் 
சீரகம் 

மிரல்ைசி EM 

15 பப்பாளி பப்பாளி 
மரம் 

கரிகா 
பப்பாளி 
எே் 

காரிலகசி EM 

16 லபாங்கமி
யா 
பின்னைா 

லபாங்கம் Millettia 
pinnata 

ஃலபலபசி
லய 

M 

17 ஆேமரம் ஆேமரம் ஃபிகஸ் 
லபங்கா
லேன்சிஸ் 

லமாலரசி
லய 

E 

18 லகாய்யா லகாய்யா டசடியம் 
குஜாவா 

மிரல்ைசி EM 

19 எலுமிசட்ச ஏழுமுசட்ச
பாேம் 

சிை்ரஸ் 
எலுமிசட்ச 

ருலைசி EM 
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20 முருங்டக 
மரம் 

முருங்க 
மரம் 

லமாரிங்கா 
ஒலிஃலபரா 

லமாரிங்
லகசி 

EM 

21 மருதாணி மருதாணி ோலசானி
யா 
இன்ரம்ிஸ் 

லித்லரசி EM 

22 இந்திய 
லநே்லிக்கா
ய் 

கைட்ு 
லநே்லி 

Phyllanthus 
emblica 

ஃபிோந்லத
சிலய 

EM 

23 இந்திய ஃபிர ்
மரம் 

லநை்டிலிங்
கம் 

பாலிோத்
தியா 
ோங்கிஃ
லபாலியா 

அன்லனா
லனசிலய 

E 

24 சிரிஸ் மரம் வாடக அே்பிசியா 
லேலபக் 

ஃலபலபசி
லய 

M 

25 ஆசிய 
படனமரம் 

படன மரம் லபாராசஸ் 
ஃபிளாலப
ே்லிஃபர ்

அலரலகசி
லய 

E 

26 மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

சப்லபாை்
ைா 

மணிே்க
ரா 
ஜலபாை்ைா 

சப்லபாை்
ைாசி 

E 

27 கஸ்ைரை்் 
ஆப்பிள் 

சீதாப்பழம் அன்லனா
னா 
லரை்டிகு
லேை்ைா 

அன்லனா
லனசிலய
  

E 

28 பீப்பே் அரசன்மர
ம் 

Ficus 
religiosa 

லமாலரசி
லய 

M 

29 கறிலவப்பி
டே மரம் 

காை்சிப்பி
ள்டள மரம் 

முரர்யா 
லகானிகி 

ருலைசி EM 

30 வாடழ மரம் வாடழமர
ம் 

மூசா 
அக்குமி
னாை்ைா 

முலசசிலய EM 

புதரக்ள்  

1 ஆவாரம் ஆவடர லசன்னா 
ஆரிகுேை்
ைா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

2 பாே் கடள எருக்கு 
அே்ேது 
மகுைம் பூ 

கலோை்
லராபிஸ் 
ஜிகாண்டி
யா 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

3 சுத்திகரிப்பு 
நை்டு 

கை்ைமணக்
கு 

ஜை்லராபா 
கரக்ாஸ் 

Euphorbiace
ae 

EM 

4 இந்திய 
மே்லோ 

துத்தி அபுடிலோ
ன் 
இண்டிகம் 

லமலிலயசி M 

5 றநட்சஷட் 
ஆறல 

சுண்டைகா லசாேனம் 
லதாரவ்ும் 

லசாேலன
சிலய 

EM 
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6 முக்லகாண 
தளிர ்

சதுரகே்லி யூலபாரப்ி
யா 
பழங்காே 

Euphorbiace
ae 

NE 

7 டெக்லரா
பிோ 
ஸ்பிலனாசா 

நீரம்ுள்ளி டெை்லரா
பிோ 
ஆரிகுேை்
ைா 

அகந்லதசி M 

8 ைச-்மீ-நாை் லதாை்ைாே்
சிணுங்கி 

மிலமாசா 
புடிகா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

9 லராஸி 
லபரிவிங்கி
ள் 

நித்யகே்
யாணி 

காத்ராந்த
ஸ் 
லராஸஸ் 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

10 காேணி 
மேர ்

லசம்பருத்
தி 

டெபிஸ்
கு லராசா-
சிலனன்சி
ஸ் 

மாே்லவசி EM 

11 இந்திய 
ஒலியாண்ை
ர ்

அராலி லநரியம் 
இண்டிகம் 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

மூலிறககள்  

 
1 

 

 
லகரை் புே் 

 
 
பாரத்்தீனி
யம் 

பாரத்்தீனி
யம் 
ஹிஸ்ை
லராலபார
ஸ் 

 
 
ஆஸ்லைலர
சி 

NE 

 இந்திய 
காப்பரல்ீஃப் 

குப்டபலம
னி 

அகலிபா 
இண்டிகா 

Euphorbiace
ae 

M 

 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 
லைனுஃப்
லளாரம் 

ோமியாசி
லய 

M 

 லபாதுவான 
நை்டு லசம்பு 

லகாடர டசபரஸ் 
லராைட்ுண்
ைஸ் 

டசபலரசி NE 

 லபாதுவான 
லுகாஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 
அஸ்லபரா 

ோமியாசி
லய 

M 

 ஏடழ நிேம் 
தைட்ையான
து 

குன்னலகா
ரா 

டசபரஸ் 
கம்ப்ரஸஸ் 

டசபலரசி NE 

 காற்றின் 
புயே் 

கீழநீலி Phyllanthus 
niruri 

ஃபிோந்லத
சிலய 

EM 

 வங்காள 
பகே்பூ 

கானம்வா
ழ் 

கலமலினா 
லபங்கா
லேன்சிஸ் 

கலமலிலன
சிலய 

M 

 லரை் 
ொக்வீை ்

முகூரத்டத Boerhavia 
diffusa 

Nyctaginacea
e 

M 
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 டிரிைாக்ஸ் 
லைய்சி 

வீைட்ுகாய
பூண்டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்
லபன்ஸ் 

ஆஸ்லைலர
சி 

M 

 கிளிலயாம் 
விஸ்லகாசா 

நாய் கடுகு லசலோம் 
விஸ்லகா
சா 

கிளிலயா
லமசி 

M 

 ஐலராப்பிய 
கருப்பு 
டநை்லஷை் 

மணத்தக்
காளி 

லசாேனும்
னிக்ரம் 

லசாேலன
சிலய 

EM 

ஏறுபவரக்ள் 

57 ஐவி பூசணி லகாடவ லகாக்கினி
யா 
கிராண்டி
ஸ் 

குக்குரப்ி
லைசி 

M 

58 கூரான 
பாக்கு 

லகாவக்கா
ய் 

டிரிலகாசா
ந்லதஸ் 
டிலயாகா 

குக்குரப்ி
லைசி 

EM 

59 பை்ைாம்பூச்
சி பை்ைாணி 

கரக்கரட்ும் கிளிை்லைா
ரியா 
லைரல்னடி
யா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

60 பாை்டிே் 
காவேர ்

லசாரக்கா
ய் 

ோலஜனா
ரியா 
சிலசராரி
யா 

குக்குரப்ி
லைசி 

EM 

61 காைட்ு 
மே்லிடக 

மே்லி ஜாஸ்மின
ம் 
அகஸ்டிஃ
லபாலியம் 

ஒலிலயசி EM 

62 தண்டு 
லகாண்ை 
லகாடி 

லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ரா
ங்குேரிஸ் 

விை்லைசி M 

63 இந்திய 
சாரஸ்்பரிே்
ோ 

நன்னாரி லெமிலை
ஸ்மஸ் 
இண்டிகஸ் 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

64 காைட்ு 
கசப்பு 

பாவற்காய் லமாலமார்
டிகா 
சரண்டியா 

குக்குரப்ி
லைசி 

EM 

65 காைட்ு நீர ்
எலுமிசட்ச 

சிறுபுடன
க்கலி 

பாசிஃப்
லளாரா 
ஃலபாடிைா 

பாசிப்
லளாலரசி 

M 

வகாடிகள் 

66 நை்டு புே் லகாடர டசபரஸ் 
லராை்ைா
ண்ைஸ் 

டசபலரசி M 

67 தண்ணீர ்
கீடர 

வள்ளிகீ
டர 

ஐலபாமி
யா 

கன்வாே்வு
லேசிலய 

EM 
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அக்வாை்டி
கா 

68 க்லரானா 
டிரிஃப்லளா
ரா 

சிறு புேடி லைஸ்லமா
டியம் 
ைட்ரஃப்
லளாரம் 

ஃலபலபசி
லய 

EM 

69 இலபாமியா 
லரனிஃபார்
மிஸ் 
லசாயிஸ் 

எலிக்கதி
டே 

Merremia 
gangetica 

கன்வாே்வு
லேசிலய 

NE 

புற்கள் 
70 எராக்லராஸ்

டிஸ் 
புே்லு எராக்லரா

ஸ்டிஸ் 
ஃலபருஜி
னியா 

Poaceae E 

71 இந்திய doab அருகம்புே் டசலனா
ைான் 
ைாக்டை
ோன் 

Poaceae E 

72 காற்றாடே 
புே் 

லசவ்வரகு
ப்புே் 

குலளாரிஸ் 
பாரப்ைா 

Poaceae NE 

*E- லபாருளாதாரம், M- மருத்துவம், EM- லபாருளாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவம், NE- மதிப்பீடு லசய்யப்பைவிே்டே 

3.6.5.3 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

    ஆய்வுக் காேத்திே் நீரவ்ாழ் தாவரங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியிே் காணப்பை்ை நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் பை்டியே் அை்ைவடண எண். 3.27 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

அட்டவறை 3.24 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

வ.எ
ை். 

அறிவியல் வபயர ் வபாது 

வபயர் 
வடவமா

ழி 

வபயர் 
(தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட
வரக்ளின் சிவப்பு 

பட்டியல் 

இனங்கள் 

1 ஐலகாரன்ியா 

கிராசிப் 

நீர ்

பதும
ராகம் 

ஆகாய 

தாமடர 

NA 

2 அலபாலனாலஜலைா
னாைன்ஸ் 

மிதக்கு
ம் 

சரிடக 

ஆடே 

லகாை்டிகி
ழங்கு 

NA 
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3 லகலரக்ஸ் 

க்ரூசியாை்ைா 

குறுக்
கு புே் 

லகாடரப்
புே்லு 

NA 

4 டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 

துரும்பு 

புே் 

அருகம்பு
ே் 

LC 

  * LC- குறறெ்த கவறல, NA- இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்றல

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972ன் அட்டவறையின்படி 

அழிெ்துவரும் மற்றும் உள்ளூர் உயிரினங்கறள பட்டியலிடுங்கள் 

1. ஆய்வுப் பகுதியில் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் தாவரங்கள் 

IUCN லரை் லிஸ்ை் என்பது தாவர மற்றும் விேங்கு இனங்களின் 

உேகளாவிய பாதுகாப்பு நிடேடயப் பற்றிய உேகின் மிக விரிவான 

பை்டியோகும். ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் 

கிடளயினங்களின் அழிவு அபாயத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு 

அளவுலகாே்கடளப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுலகாே்கள் 

அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் உேகின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் 

லபாருந்தும். அதன் வலுவான அறிவியே் அடிப்படையுைன், IUCN சிவப்பு 

பை்டியே் உயிரியே் பன்முகத்தன்டமயின் நிடேக்கு மிகவும் 

அதிகாரப்பூரவ் வழிகாை்டியாக அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியிே் உள்ள பை்டியலிைப்பை்ை தாவரங்களிே், அடவ எவருக்கும் 

எந்த அசச்ுறுத்தே் வடகயும் ஒதுக்கப்பைவிே்டே. 

2. ஆய்வுப் பகுதியின் எை்வடமிக் தாவரங்கள் 

டி லகண்லைாே் (1855) முதன்முதலிே் " எண்ைமிக்" என்ற கருத்டதப் 

பயன்படுத்தினார,் இது ஒரு வடகபிரித்தே் அேகின் ஒரு பகுதியாக 

வடரயறுக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக ஒரு தடைலசய்யப்பை்ை 

விநிலயாகம் அே்ேது வாழ்விைத்டதக் லகாண்ை ஒரு இனம், புவியியே், 

சுற்றுசச்ூழே் அே்ேது தற்காலிக தடைகள் மூேம் அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதியிலிருந்து தனிடமப்படுத்தப்பை்ைது. பதிவு லசய்யப்பை்ை தாவர 

வடககளிே், இந்த பிராந்தியத்தின் உள்ளூர ் தாவரங்களின் நிடே 

எதுவும் ஒதுக்கப்பைவிே்டே. 
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3. பல்லுயிர ்வவப்பப் பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் குறிப்பிை்ை பே்லுயிர ் டமயங்கள் எதுவும் 

இே்டே. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் 

இே்டே. 

3.6.6 விலங்கினங்கள் 

பாலூை்டிகள், பறடவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பை்ைாம்பூசச்ிகள் ஆகியடவ லமற்லகாள் காை்ைப்பைட்ு பை்டியலிைப்பை்ை 

முடறயின்படி விேங்கு கணக்லகடுப்பு லமற்லகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

பை்டியலிைப்பை்ை அடனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் 

மற்றும் இந்திய வனவிேங்கு பாதுகாப்பு சைை்ம், 1972 உைன் 

ஒப்பிைப்பை்ைன. முக்கிய பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

3.6.6.1 விலங்கின முறற 

விேங்கினங்கடளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிை்ை 

விேங்கினப் பண்புகடளப் புரிந்து லகாள்ள கணிசமான அளவு லநரம் 

எடுக்கும். குத்தடக இைங்களிலிருந்து லசகரிக்கப்பைை் முதன்டம 

தரவுகளின் அடிப்படையிே் விேங்கினங்களின் மதிப்பீடு 

லசய்யப்பைட்ுள்ளது. விேங்குகளின் பாரட்வ மற்றும் திை்ைப் பகுதியிே் 

அவரக்ளின் வருடககளின் அதிரல்வண் ஆகியவற்டறப் லபாறுத்து 

உள்ளூர ்மக்களிைமிருந்தும் இருப்பு உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கூடுதோக, 

அதிகாரிகள், உள்ளூர ்மக்கள் இப்பகுதியின் விேங்கினங்கடள ஆய்வு 

லசய்வதற்கான மற்லறாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்

லசயே்பாடுகள் உைே்/சுறுசுறுப்பான லதைே், பாடறகள், துவாரங்கள், 

லவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கைட்ும் தளங்களின் இருப்பிைம் மற்றும் 

வாழ்விை மதிப்பீடு லபான்றடவ ஆகும். வடகபிரித்தே் அடையாளம் 

என்பது கள வழிகாை்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிேங்குகள் பற்றிய தரவு 

தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூேம் லசய்யப்பை்ைது. 

தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விேங்கியே் ஆய்வு (ZSI). விரிவான 
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விேங்கினங்கள் அை்ைவடண 3.28 மற்றும் 3.29 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.6.1.1 பாலூட்டிகளின் கைக்வகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

லநரடி மற்றும் மடறமுக சான்றுகள் மூேம் பாலூை்டிகடள ஆய்வு 

லசய்வதற்காக அடனத்து முக்கிய வாழ்விைங்களுக்கும் டேன் 

டிரான்லசக்ை் முடறகள் (நடைபயிற்சி மற்றும் வாகனத்திே்) மூேம் 

தீவிர ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது. வாழ்விைத்டதப் லபாறுத்து 10 × 100 -மீ 

லீனியர ் டிரான்லசக்ைக்டள நிறுவுவதன் மூேம் மேம் (அதாவது, 

சிதறே்) மற்றும் பக் குறி லபான்ற மடறமுக முடறகள் (அதாவது, 

தற்லபாதுள்ள வனவிேங்கு விடளயாைட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் 

வனப் பாடதகள்). 

லபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிோன பாலூை்டிகடள ஆய்வு லசய்ய 

லநரடி கண்காணிப்பு நுை்பம் பயன்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. ஆனாே் இந்த 

நுை்பம் தினசரி பாலூை்டிகளின் கணக்லகடுப்புக்கு மிகவும் 

லபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கடள அடையாளம் காண நே்ே 

புடகப்பைங்களும் எடுக்கப்பை்ைன. 

3.6.6.1.2 பறறவகளின் கைக்வகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்டக முடறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறடவ 

பாரட்வகடளப் பயன்படுத்தி பறடவகள் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன. பறடவ குரே் ஒலிகள் மற்றும் புடகப்பைங்கள் 

மூேம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுைன் கேந்தாலோசித்து இனங்கள் 

அடையாளம் காணப்பை்ைன. புள்ளி எண்ணிக்டக: இந்த முடறகளிே், 

பாரட்வயாளர ்லதாராயமாக லதரந்்லதடுக்கப்பை்ை புள்ளியிே் நிற்பார ்

மற்றும் 50 மீ சுற்றளவிே் காணப்படும் அே்ேது லகைை் பறடவகள் 5 

நிமிைங்களுக்கு பதிவு லசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதே் 

புள்ளியிலிருந்து குடறந்தது 30 மீ லதாடேவிே் மற்லறாரு புள்ளியிே் 

மீண்டும் மீண்டும் லசய்யப்படுகிறது. ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 20-

புள்ளி எண்ணிக்டகடய நாங்கள் கணக்கிைட்ுள்லளாம், இது 10 கிமீ 
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சுற்றளவு பகுதிக்குள் லமாத்தம் 80-புள்ளி எண்ணிக்டகடய (20 x 4) 

உருவாக்குகிறது. 

சந்தரப்்பவாத பறடவ பாரட்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியிே் பயணம் 

லசய்யும் லபாது, கணக்லகடுப்பு லநரத்திே் பே பறடவ இனங்கள் 

கண்ைறியப்படும். இத்தடகய இனங்கள் அவற்றின் லதாற்றத்தாே் 

அே்ேது அவற்றின் அடழப்பின் மூேம் மீண்டும் குறியிைப்படுகின்றன. 

3.6.6.1.3 ஊர்வனவற்றின் கைக்வகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

ஸ்ைாண்ைரை்் வாக் ை்ரான்லசக்ை் விஷுவே் என்கவுன்ைர ் சரல்வ 

முடறகள் லபான்ற பே கணக்லகடுப்பு நுை்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் 

ஒவ்லவாரு வாழ்விைத்திலும் ஊரவ்ன மாதிரியாகப் 

பயன்படுத்தப்பை்ைன. இந்த கணக்லகடுப்பின் லபாது, இனங்கடள 

அடையாளம் காண புடகப்பைங்கள் எடுக்கப்பை்ைன. கிராம மக்கள் 

நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து நிடேயான கள வழிகாை்டிகடளப் 

பயன்படுத்தி இனங்கள் அடையாளம் காணப்பை்ைது. 

பை்ைாம்பூசச்ி 10 × 10° மீ அளவுள்ள 2 லநரியே் குறுக்குலவைட்ுகளாே் 

கணக்கிைப்பை்ைது, ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் குடறந்தபைச்ம் 1 கிமீ 

இடைலவளியிே் லபாைப்பை்ைது. லமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் 

வனவிேங்கு நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து தற்லபாதுள்ள 

இேக்கியங்கள் மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தகவே்களிே் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.6.2 றமய மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்தின் டமய மண்ைேத்திே் லமாத்தம் 17 

வடகயான இனங்கள் காணப்படுகின்றன, சாதாரண கே் மற்றும் 

சரடள குவாரி (அை்ைவடண 3.28) அவற்றிே் பூசச்ிகள் 7 (37%), ஊரவ்ன 3 

(14%), பறடவ 7 (38%). டமய சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் இருந்து 13 

குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 17 இனங்கள் பதிவு 

லசய்யப்பைட்ுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் 
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சுற்றுப்புறங்களிே் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகலவா அே்ேது 

பரவக்கூடியதாகலவா இே்டே. அை்ைவடண I இனங்கள் இே்டே 

மற்றும் நான்கு இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் லமாத்தம் 

ஒன்பது வடகயான பறடவகள் காணப்பை்ைன. ஆதிக்கம் லசலுத்தும் 

இனங்கள் லபரும்பாலும் பறடவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் மற்றும் 

வயே்லவளி விஜயத்தின் லபாது நீரவ்ீழ்சச்ிகள் எதுவும் 

காணப்பைவிே்டே. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. அறிவியே் 

லபயருைன் டமய மண்ைேத்திே் உள்ள விேங்கினங்களின் விவரங்கள் 

அை்ைவடணயிே் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 3.28 

அட்டவறை 3.25றமய மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ.எ
ை் 
இல்
றல 

வபாதுவா
னது 

வபயர்/ஆ
ங்கிலப் 
வபயர் 

குடும்பப் 
வபயர் 

அறிவியல் 
வபயர் 

வனவி
லங்கு 

பாதுகா
ப்பு 

சட்டம் 
1972 

அட்டவ
றை 

பட்டிய
ல் 

IUCN 
சிவ
ப்பு 

பட்டி
யல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 லபாதுவான 
புலி 

நிம்பலி
லை 

ைானஸ் 
லஜனுடியா 

NL NL 

2 சிவப்பு 
நரம்புகள் 
லகாண்ை 
ைாரை்்ைர ்

லிலபே்லு
லிலை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகாே
ம்பி 

NL LC 

3 லவைட்ுக்கி
ளி 

அக்ரிடி
லை 

டெலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

4 நீேப்புலி நிம்பலி
லை 

திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 குசச்ிப்பூச்
சி 

லோன்
லசாடிலை 

கராசியஸ் 
லமாலராசஸ் 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 
குடிலயறிய
வர ்

லபரிலை லகலைாப்சிலியா 
டபரந்லத 

NL LC 
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7 மன்டிஸ் 
பிராரத்்த
டன 

மாண்டி
லை 

மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

8 லகாடிை்ை 
புலி 

நிம்பலி
லை 

ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

9 அக்லரயா 
வலயாோ 

நிம்பலி
லை 

அக்லரயா 
வலயாோ 

NL LC 

ஊர்வன 

10 லதாை்ை 
பே்லி 

அகமிலை கலோைஸ்் 
லவரச்ிகேர ்

NL LC 

11 லபாதுவான 
வீைட்ு 
லகக்லகா 

லகக்லகா
னிலை 

லெமிைாக்டைே
ஸ் ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

12 விசிறி-
லதாண்டை
ப் பே்லி 

அகமிலை சிதனாலபான்டி
லசரியானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

13 இந்திய புே 
சுை்டி 

முரிசட முஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

NL 

பறறவகள் 

14 ஆசிய 
பசட்ச 
லதனீ 
உண்பவர ்

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரிய
ண்ைலிஸ் 

NL LC 

15 லகாயே் குக்கலி
லை 

யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

16 லபாதுவான 
டமனா 

ஸ்ைரன்ி
லை 

அக்ரிலைாலதரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

17 காே்நடை 
எக்லரை ்

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

18 வீைட்ுக் 
காகம் 

லகாரவ்ி
லை 

லகாரவ்ஸ் 
ஸ்ப்லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 

19 லகாயே் குக்கலி
லை 

யூடினாமிஸ் 
ஸ்லகாலோலபசி
யஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

20 காகம் 
ஃலபசண்ை் 

குக்கலி
லை 

லசன்ை்லராபஸ் 
சிலனன்சிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

21 இந்திய 
குளம் 
லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

22 சாம்பே் 
ை்லராங்லகா 

டிக்ரூரி
லை 

டிக்ரூரஸ் 
லுலகாலபயஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NE- மதிப்பீடு லசய்யப்பைவிே்டே; LC- குடறந்த கவடே, NT - அருகிே் 

அசச்ுறுத்தே், T- அசச்ுறுத்தே் 
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3.6.6.3 இறடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

 வடகபிரித்தே் அடிப்படையிே் 34 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த 

லமாத்தம் 48 இனங்கள் தாங்கே் சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் இருந்து 

பதிவு லசய்யப்பைட்ுள்ளன. வாழ்விை வடகப்பாை்டின் அடிப்படையிே் 

லபரும்பாோன இனங்கள் பறடவகள் 13(35%), அடதத் லதாைரந்்து 

பூசச்ிகள் 7 (20%), ஊரவ்ன 9 (19%), பாலூை்டிகள் 3 (6%) மற்றும், 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (6%). Aves14(40%) நான்கு அை்ைவடண II இனங்கள் 

உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஆறு இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் 

படி அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் 

லமாத்தம் 20 வடகயான பறடவகள் காணப்பை்ைன. ஆபத்தான, 

ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்பைவிே்டே. 

            ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் லபரும்பாலும் பறடவகள் 

மற்றும் பூசச்ிகள் மற்றும் மூன்று நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவான கள 

விஜயத்தின் லபாது (லொப்லோபாை்ராசஸ் டைலஜரினஸ்), (ரானா 

லெக்ஸாைாக்டைோ), (ஸ்லபலராலதகா ப்ரீவிலசப்ஸ்) காணப்பை்ைன. 

விேங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கே் மண்ைேத்தின் முடிவு, 

நிம்ஃபாலிலை மற்றும் அகமிலை, மான்டிலை ஆகியடவ ஆய்வுப் 

பகுதியிே் முதன்டமயான ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் 

காைட்ுகிறது, இது அை்ைவடண எண்.3.28. மற்றும் 3.29 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியிே் அை்ைவடண I இனங்கள் 

எதுவும் இே்டே. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விேங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்டமயின் விவரம் பைம் எண்.3.26 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. தாங்கே் 

மண்ைேத்திே் உள்ள விேங்குகளின் பன்முகத்தன்டம பற்றிய 

விவரங்கள் அை்ைவடண எண்.3.29 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.
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அட்டவறை 3.26 இறடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ.எ
ை் 

வபாதுவா
னது 

வபயர்/ஆ
ங்கிலப் 

வபயர் 

குடும்பப் 

வபயர் 
அறிவியல் 

வபயர் 

அட்டவ
றை 

பட்டியல் 

வனவில
ங்குகள் 

பாதுகாப்
புச ்

சட்டம் 

1972 

Iucn 

சிவ
ப்பு 

பட்டி
யல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 ைவ்னி 
லகாஸ்ைர ்

நிம்பலிலை ைானஸ் 

கிரிசிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 மிே்க்வீை் 
பை்ைாம்பூ
சச்ி 

நிம்பலிலை ைாடனலன NL LC 

3 நீேப்புலி நிம்பலிலை திருமடே 

லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4 லபாதுவா
ன இந்திய 

காகம் 

நிம்பலிலை யூப்லோயா 

லகார ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 பசட்ச 

சதுப்பு 

பருந்து 

லிலபே்லுலி
லை 

ஆரத்்லதை்ரம் 

சபீனா 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 

குடிலயறிய
வர ்

லபரிலை லகலைாப்சிலியா 

டபரந்லத 

NL LC 

7 லகாடிை்ை 

புலி 

நிம்பலிலை ைானஸ் 

பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 எறும்பு ஃபாரம்ிசி
லை 

காம்லபாலனாை
ஸ் விசினஸ் 

NL NL 

9 சிவப்பு 

நரம்புகள் 

லகாண்ை 

ைாரை்்ைர ்

லிலபே்லுலி
லை 

சிம்லபை்ரம் 

ஃலபான்ஸ்லகாே
ம்பி 

NL LC 

10 குடறவா
ன புே் 

நீேம் 

டேலசனி
லை 

ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

11 மன்டிஸ் 

பிராரத்்த
டன 

மாண்டிலை மாண்டிஸ் மதம் NL NL 
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12 லவைட்ுக்கி
ளி 

அக்ரிடிலை டெலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

13 லபாதுவா
ன புலி 

நிம்பலிலை ைானஸ் 

லஜனுடியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

ஊர்வன 

14 பசல்சாந்தி சாமலிலயா
னிலை 

பசல்சாந்தி 

ஜீோனிகஸ் 

Sch II 

(பகுதி II) 

LC 

15 லதாை்ை 

பே்லி 

அகமிலை கலோைஸ்் 

லவரச்ிகேர ்

NL LC 

16 பசட்ச 

லகாடி 

பாம்பு 

லகாலுப்ரி
லை 

அலெதுே்ோ 

நசுதா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

17 லபாதுவா
ன வீைட்ு 

லகக்லகா 

லகக்லகானி
லை 

லெமிைாக்டை
ேஸ் 

ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

18 எலி பாம்பு லகாலுப்ரி
லை 

Ptyas சளி Sch II 

(பகுதி II) 

LC 

19 விசிறி-

லதாண்
டைப் 

பே்லி 

அகமிலை சிதனாலபான்டி
லசரியானா 

NL LC 

20 இந்திய 

நாகப்பாம்
பு 

எோபிலை நஜா நஜா அை்ைவ
டண IV 

LC 

21 அளவிைப்
பை்ை 

டவப்பர ்

பாரத்்லத
ன் 

எோபிலை எசச்ிஸ் கரினா 
ைஸ் 

Sch II 

(பகுதி II) 

LC 

22 ரஸ்ஸலின் 

டவப்பர ்

விலபரிலை விமபற 
ருஸ்ஸலி 

Sch II 

(பகுதி II) 

LC 

பாலூட்டிகள் 

23 இந்திய 

படன 

அணிே் 

சியூரிலை பியூனம்சபால்
ஸ் பல்மரும் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

24 இந்திய 

புே சுை்டி 

முரிலை முஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

LC 

25 வீைட்ு 

சுை்டி 

முரிலை மஸ் மஸ்குேஸ் 

டைைல்ேரி 
NL LC 

பறறவகள்  

26 வீைட்ுக் 

காகம் 

லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ்ஸ்ப்
லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 
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27 காே்நடை 

எக்லரை ்

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

28 கருப்பு 

ை்லராங்
லகா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

29 சிவப்பு 

காற்லறாை்
ைமான 

புே்புே் 

டபக்லனா
லனாடிலை 

டபக்லனாலைா
ஸ்லகஃபர ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

30 இந்திய 

குளம் 

லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 

கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

31 ஆசிய 

பசட்ச 

லதனீ 

உண்பவர ்

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரி
யண்ைலிஸ் 

NL LC 

32 சிறிய 

சூரிய 

பறடவ 

லநக்ைரினி
லை 

லநக்லைரினியா 

ஆசியை்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

33 லபாதுவா
ன டமனா 

ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

34 நீே ராக் 

புறா 

லகாேம்பி
லை 

லகாேம்பா 

லிவியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

35 லபாதுவா
ன கூடு 

ராலிலை ஃபுலிகா அை்ரா அை்ைவ
டண IV 

LC 

36 சிறிய 

சூரிய 

பறடவ 

லநக்ைரினி
லை 

லநக்லைரினியா 

ஆசியை்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

37 ஷிக்ரா அசிபிை்ரி
லை 

ஆக்சிபிை்ைர ்

லபடியஸ் 

NL LC 

38 லபாதுவா
ன காடை 

ஃபாசியானி
லை 

மகாடூரனிஸ் 
மகாடூரனிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

39 சிறிய நீே 

கிங்ஃபிஷ
ர ்

அே்லசடினி
லை 

அே்சிலைா 

அத்திஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

40 லராஜா 

வடளயம் 

லகாண்ை 

பூங்கா 

பிை்ைாகுலி
லை 

பிை்ைசுோ 

கிராலமரி 
NL LC 

41 சாம்பே் 

ஃபிராங்
லகாலின் 

ஃபாசியானி
லை 

ஃபிராங்லகாலி
னஸ் 

பாண்டிசீரியன
ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 
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42 இரண்டு 

வாே் 

குருவி 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

43 லவள்டள 

மாரப்க 

நீரக்்கை்டி 

ராலிலை அமலராரன்ிஸ் 

ஃபீனிகுரஸ் 

NL LC 

44 சாம்பே் 

ை்லராங்
லகா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

45 லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

ெிலெீர் வாழ்வன 

46 இந்திய 

பரல்ராவ் 

தவடள 

டிக்லராக்
லளாசிலை 

ஸ்பிஹாராசதச 
ப்சரவிஸ்ப்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

47 பசட்ச 

குளம் 

தவடள 

ராணிலை ராணா 

லெக்ஸாைாக்
டைோ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

48 புலி 

தவடள 

லகாரல்ைை்
ைா 

லொப்லோபாை்
ராசஸ் 

டைகிரினஸ் 

(ரானா 

டைகரினா) 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NL-நாை்லிஸ்ை,் LC-Leastconcern, NT-Nearthreatene. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 16) ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவறதக் கை்டறிய ஒரு ஆய்வு வசய்யப்பட 

டவை்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் டவறு ஏடதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்டகற்ப, டதறவப்படும் விரிவான தைிப்பு 

ெடவடிக்றககள், வசலவு தாக்கங்களுடன் டவறல வசய்து 

சமர்ப்பிக்கப்பட டவை்டும். 

1 லமாத்த சுரங்க குத்தடகப் பரப்பான 1.35.5 லெக்லைரிே், 

சுரங்கத் திைை்த்தின்படி முதே் ஐந்தாண்டுகளிே் சுமார ்1.17.9 லெக்லைர ்

சுரங்க நைவடிக்டகக்கு பயன்படுத்த உத்லதசிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

லவடிப்பு, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தூசி உருவாக்கம் 
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உள்ளிை்ை பிற இடையூறுகள் வனவிேங்குகளுக்கு பாதகமான 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆனாே் இந்த பாதிப்புகள் 

உண்டமயான சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 500 மீற்றருக்கு அப்பாே் நீடிக்க 

வாய்ப்பிே்டே. நான்கு அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 

இருபத்தி ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. லமாத்தம் 13 வடகயான பறடவகள் 

இடையகப் பகுதியிே் காணப்பை்ைன. ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. இப்பகுதியிே் 

மடழப்லபாழிவு குடறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் காரணமாக 

நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி லசய்யப்பைாமலோ அே்ேது 

லவளிலயற்றப்பைாமலோ இருப்பதாே், உத்லதச சுரங்க நைவடிக்டக 

இந்த RET இனங்கள் மீது கூடுதே் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கடள 

ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 10 கிமீ சுற்றளவிே் சுற்றுசச்ூழே் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அே்ேது பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள் 

எதுவும் இே்டே. எனலவ RET இனங்கள் அே்ேது வனவிேங்குகடளப் 

பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிை்ை பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 17) டதசியப் பூங்காக்கள், 

சரைாலயங்கள், உயிரக்்டகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம்சார் தளம் புலி/யாறன காப்பகங்கள்/ 

(இருக்கும் மற்றும் முன்வமாழியப்பட்டறவ), சுரங்க குத்தறகக்கு 10 

கிமீக்குள் ஏடதனும் இருெ்தால், அறவ வதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

டவை்டும். தறலறம வனவிலங்கு காப்பாளரால் முறறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட வறரபடம். டமடல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக உைரத்ிறன் வாய்ெ்த பகுதிகள் 

அருகாறமயில் இருப்பதால், அத்தறகய திட்டங்களுக்குப் 

வபாருெ்தக்கூடிய டதறவயான அனுமதி, டதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் ெிறலக்குழுவிலிருெ்து வபறப்பட்டு அதன் ெகல் 

வழங்கப்பட டவை்டும். 
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லதசிய பூங்காக்கள், சரணாேயங்கள், உயிரக்்லகாள 

காப்பகங்கள், வனவிேங்கு தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், 

புலி/யாடன காப்பகங்கள்/ (இருப்படவ மற்றும் 

முன்லமாழியப்பைை்டவ) சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 10 கி. மீக்குள் 

இே்டே. திை்ைப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள் கூை இே்டே. 

எனலவ லதசிய வனவிேங்கு வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு 

எழவிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 18) ஆய்வுப் பகுதியின் [றமய 

மை்டலம் மற்றும் இறடயக மை்டலம் (சுரங்க குத்தறகயின் 

சுற்றளவில் 10 கிமீ ஆரம்)] விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

டமற்வகாள்ளப்பட டவை்டும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிெ்துவரும், உள்ளூர் மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, றமய மற்றும் தாங்கல் மை்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தறகய முதன்றம கள ஆய்வின் 

அடிப்பறடயில் வழங்கப்பட டவை்டும், இது தற்டபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அட்டவறைறய வதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏடதனும் திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

காைப்பட்டால், அவற்றறப் பாதுகாப்பதற்கான பட்வஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் டதறவயான திட்டமும் மாெில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துறறயுடன் கலெ்தாடலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட டவை்டும். அறத வசயல்படுத்த டதறவயான ெிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக வசய்யப்பட டவை்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியே் ஆய்வு [டமய மண்ைேம் 

மற்றும் சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இடையக 

மண்ைேம்] லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் முடிவுகள் அை்ைவடணகள் 

3.28 முதே் 3.29 வடர ToR புள்ளி எண்.15 இன் கீழ் வழங்கப்பைட்ுள்ளன. 

நான்கு அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஆறு 

இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் 

கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியிே் லமாத்தம் 20 வடகயான பறடவகள் 
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காணப்பை்ைன. பறடவயின் முக்கிய அசச்ுறுத்தே் விவசாயத்திே் 

பூசச்ிக்லகாே்லிகளின் பயன்பாடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ்

மற்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இே்டே. ஆய்வுப் பகுதியிே் அை்ைவடண 

I இனங்கள் எதுவும் இே்டே [டமய மண்ைேம் மற்றும் தாங்கே் 

மண்ைேம் (சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவிே் 10 கி. மீ சுற்றளவு)] 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைமானது லமலே குறிப்பிைட்ுள்ள இனங்கள் மீது 

லநரடியாகலவா அே்ேது மடறமுகமாகலவா பாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 31) ஒரு அட்டவறை வடிவத்தில் 

(டெரியல் மற்றும் அளவு கவடரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்றறக் குறிக்கும்) ஒரு காலக்வகடுவுக்குட்பட்ட 

முற்டபாக்கான பசுறம பகுதி டமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்பிக்கப்பட டவை்டும், மனதில் றவத்து, அறத முன்டனாக்கி 

வசயல்படுத்த டவை்டும். திட்டத்தின் வதாடக்கத்தில். டதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுவசய்யும் காடு வளர்ப்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 

டதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் ெடப்பட டவை்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்றறக் குறிக்கும் வறகயில் வதளிவாக பட்டியலிடப்பட 

டவை்டும். ஏற்கனடவ ெடவு வசய்த விவரங்கறள அளிக்க 

டவை்டும். பசுறமப் பகுதிக்கு டதர்ெ்வதடுக்கப்பட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்றபக் வகாை்டிருக்க 

டவை்டும் மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசுபாட்றடத் தாங்கும் இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கும் வறகயில் உள்ளூர் மக்களுக்கு ெல்ல பயன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க டவை்டும். 

சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் சுமார ் 0.30.7 லெக்லைர ் மைட்ுலம 

முதே் ஐந்து ஆண்டுகளிே் பசுடம பகுதி லமம்பாைட்ுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்பை உள்ளது. லவம்பு, லபாங்கமியா, பின்னை்ைா, 

லகசுவரினா லபான்ற பிராந்திய மரங்கள் குத்தடக எே்டே மற்றும் 

வழித்தைங்கள் மற்றும் லசயே்பைாத குப்டபகள் மீது நைப்படும். 
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3.6.6.4. ஆய்வு பகுதியின் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் 

விலங்கினங்கள்: 

1. இெ்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் படி 

வனவிேங்குகள் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972, ஜனவரி 17, 2003 அன்று 

திருத்தப்பை்ைது, இது வன விேங்குகள், பறடவகள் மற்றும் 

தாவரங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழடே உறுதி லசய்யும் லநாக்கிே் அதனுைன் லதாைரப்ுடைய 

அே்ேது அதனுைன் லதாைரப்ுடைய அே்ேது தற்லசயோன 

விஷயங்களுக்கும் வழங்குவதற்கான ஒரு சை்ைமாகும். நாை்டின் 

பாதுகாப்பு. பாரட்வயுள்ள சிே விேங்கினங்களுக்கு இந்திய 

வனவிேங்கு (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972-ன்படி லவவ்லவறு 

அை்ைவடணயிே் அவற்டறச ் லசரப்்பதன் மூேம் பாதுகாப்பு 

வழங்கப்பை்ைது. இங்கு அழியும் அபாயத்திே் உள்ள புேம்லபயரந்்த 

விேங்கினங்கள் எதுவும் இப்பகுதியிே் காணப்பைவிே்டே. இந்த பகுதி 

எந்த விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதயும் அே்ே. 

2. IUCN RED (2013) பட்டியலின்படி 

இயற்டக பாதுகாப்புக்கான சரவ்லதச ஒன்றியம் IUCN சிவப்பு 

பை்டியே் என்பது தாவர மற்றும் விேங்கு இனங்களின் உேகளாவிய 

பாதுகாப்பு நிடேடயப் பற்றிய உேகின் மிக விரிவான பை்டியோகும். 

ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் கிடளயினங்களின் அழிவு 

அபாயத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு அளவுலகாே்கடளப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுலகாே்கள் அடனத்து 

உயிரினங்களுக்கும் உேகின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் லபாருந்தும். 

அதன் வலுவான அறிவியே் அடிப்படையுைன், IUCN சிவப்பு பை்டியே் 

உயிரியே் பன்முகத்தன்டமயின் நிடேக்கு மிகவும் அதிகாரப்பூரவ் 

வழிகாை்டியாக அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. இடையக மண்ைேத்திே் 

அை்ைவடண II மற்றும் IV ஆகியடவ அறிவிக்கப்பை்ை இனங்கள் கீலழ 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 
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1. அட்டவறை II இனங்கள் 

பசல்சாந்தி, எலி பாம்பு, சவ் ஸ்லகே்ை் விரியன், ரசே்ஸ் விரியன்.   

2. அட்டவறை IV இனங்கள் 

 பசட்சக் குளத் தவடள, இந்திய துவாரத் தவடள, கருப்பு 

ை்லராங்லகா, சிவப்பு-லவண்டு புே்புே், லகாயே், இந்திய வயே் எலி, 

இந்திய படன அணிே், சிறிய புே், லபாதுவான இந்திய காகம், லகாடிைை் 

புலி, லபாதுவான புலி, நீேப்புலி, ைானி லகாஸ்ைர,் இந்திய சுவர ் பே்லி, 

இந்தியன் குளம் லகாக்கி, சாம்பே் லகாக்கி லபான்றடவ, 

3.6.7 முடிவுகள் மற்றும் கலந்துரையொடல் 

   வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவறண I வறக விலங்குகள் இல்றல மற்றும் IUCN 

இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வறககளில் எந்த உயிரினமும் இல்றல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்றல. எனசவ, குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்றக சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத ஏற்படுத்தாது. 

3.7 சமூக-ப ொருளொதொை சூழல் 

 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியறமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாறக 

அறமப்பு, அடிப்பறட வசதிகறள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் 

மற்றும் மருத்துவ சசறவகள், மதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், 

தகவல் மதாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்களின் முறற மற்றும் 

சகாவில்கள், வரலாற்று நிறனவுசச்ின்னங்கள் சபான்ற அம்சங்கறள 

உள்ளடக்கியது. அடிப்பறட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்றம மற்றும் 

அளறவப் மபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்றத காட்சிப்படுத்தவும் 

கணிக்கவும் உதவும். 
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       இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் 

சமூக-மபாருளாதார நிறல கணிசமாக சமம்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது சநரடி 

மற்றும் மறறமுக சவறலவாய்ப்றப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் 

உள்கட்டறமப்பு வசதிகறள சமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்றகத் 

தரத்றத சமம்படுத்த வழிவகுக்கும். 

3.7.1 ஆய்வின் நநொக்கங்கள் 

சமூக-லபாருளாதார ஆய்வின் லநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

❖ உத்லதச சுரங்கத் திை்ைத்தின் ஆய்வுப் பகுதியிே் வாழும் 

மக்களின் சமூக-லபாருளாதார நிடேடய ஆய்வு லசய்தே் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள மக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்திே் 

திை்ைத்தின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுதே் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியிே் எடுக்கப்பை லவண்டிய சமூக லமம்பாைட்ு 

நைவடிக்டககடளப் பரிந்துடர லசய்தே் 

3.7.2 நவரலயின் நநொக்கம் 

❖ இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் 

சமூக-மபாருளாதார சூழறல ஆய்வு மசய்தல் 

❖ தரவு சசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

❖ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

❖ தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

3.7.3 மொவட்ட விவைக்குறி ்பு 

            2011 மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பின்படி, தமிழ்நாை்டின் 

மதுடர மாவை்ைத்திே் லமாத்த மக்கள் லதாடக 3,038,252. இதிே் 1,526,475 

ஆண்கள் மற்றும் 1,511,777 லபண்கள். 2011 இே் மதுடர மாவை்ைத்திே் 

லமாத்தம் 7,94,887 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. மதுடர மாவை்ைத்தின் 

சராசரி பாலின விகிதம் 990. லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் 2011 மக்கள் 

லதாடக கணக்லகடுப்பின்படி, 60.8% மக்கள் நகரப்்புறங்களிே் 

வாழ்கின்றனர,் 39.2% லபர ் கிராமப்புறங்களிே் வாழ்கின்றனர.் 

நகரப்்புறங்களிே் சராசரி கே்வியறிவு விகிதம் 89.4% ஆகவும், 
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கிராமப்புறங்களிே் 74.1% ஆகவும் உள்ளது. லமலும், மதுடர 

மாவை்ைத்திே் நகரப்்புறங்களிே் பாலின விகிதம் 996 ஆகவும், 

கிராமப்புறங்களிே் பாலின விகிதம் 982 ஆகவும் உள்ளது. 

மதுடர மாவை்ைத்திே் 0-6 வயதுக்குை்பை்ை குழந்டதகளின் மக்கள் 

லதாடக 313978 ஆகும், இது லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் 10% ஆகும். 0-6 

வயதுக்குை்பை்ை 162517 ஆண் குழந்டதகளும் 151461 லபண் 

குழந்டதகளும் உள்ளனர.் எனலவ, 2011 மக்கள் லதாடகக் 

கணக்லகடுப்பின்படி, மதுடரயின் குழந்டத பாலின விகிதம் 932 ஆக 

உள்ளது, இது மதுடர மாவை்ைத்தின் சராசரி பாலின விகிதத்டத (990) 

விைக் குடறவு. மதுடர மாவை்ைத்தின் லமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 

83.45% ஆகும். மதுடர மாவை்ைத்திே் ஆண்களின் கே்வியறிவு விகிதம் 

80.17% ஆகவும், லபண்களின் கே்வியறிவு விகிதம் 69.43% ஆகவும் 

உள்ளது. 

3.7.4 ஆய்வு  குதியின் சமூக-ப ொருளொதொை நிரல 

 கசச்ிராயன்பை்டி என்பது தமிழ்நாை்டின் மதுடர மாவை்ைம் 

லமலூர ்தாலுகாவிே் உள்ள ஒரு லபரிய கிராமமாகும், இதிே் லமாத்தம் 

2009 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்தின் 

மக்கள்லதாடக 7657, இதிே் 3902 ஆண்கள் மற்றும் 3755 லபண்கள் 

மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பு 2011. கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்திே் 0-6 

வயதுடைய குழந்டதகளின் மக்கள் லதாடக 750 ஆகும், இது 

கிராமத்தின் லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் 9.79% ஆகும். 

கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்தின் சராசரி பாலின விகிதம் 962 ஆகும், இது 

தமிழ்நாை்டின் மாநிே சராசரியான 996 ஐ விைக் குடறவு. மக்கள் 

லதாடக கணக்லகடுப்பின்படி கசச்ிராயன்பை்டியின் குழந்டத பாலின 

விகிதம் 834 ஆகும், இது தமிழ்நாை்டின் சராசரியான 943 ஐ விைக் 

குடறவு. கசச்ிராயன்பை்டி கிராமம் தமிழ்நாை்டுைன் ஒப்பிடும்லபாது 

குடறந்த கே்வியறிவு விகிதத்டதக் லகாண்டுள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டிே், 
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கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்தின் கே்வியறிவு விகிதம் 72.56% ஆக 

இருந்தது, இது தமிழ்நாை்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. 

கசச்ிராயன்பை்டியிே் ஆண்களின் கே்வியறிவு 84.74% ஆகவும், 

லபண்களின் கே்வியறிவு 60.11% ஆகவும் உள்ளது. இந்திய 

அரசியேடமப்பு மற்றும் பஞ்சாயதி ராஜ் சை்ைத்தின்படி, 

கசச்ிராயன்பை்டி கிராமம் கிராமத்தின் பிரதிநிதியாக 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ை சரப்ஞ்சாே் (கிராமத் தடேவர)் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. எங்கள் இடணயதளத்திே், கசச்ிராயன்பை்டி 

கிராமத்திே் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமடன பற்றிய 

தகவே்கள் இே்டே. 

அட்டவறை 3.27 கசச்ிராயன்பட்டி கிராம மக்கள் வதாறக 

உை்றமகள் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்டக 2009 

மக்கள் லதாடக 7657 

ஆண் மக்கள் லதாடக 3902 

லபண் மக்கள் லதாடக 3755 

குழந்டதகள் மக்கள் லதாடக 750 

பாலின விகிதம் 979 

எழுத்தறிவு 996 

ஆண் எழுத்தறிவு 84.74% 

லபண் எழுத்தறிவு 60.11% 

பை்டியே் பழங்குடியினர ்(ST) 0 

பை்டியே் சாதி (SC) 1334 

 கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்திே் லமாத்தம் 220 வீடுகளுக்கு லமே் 

குடிநீர ்மற்றும் சாக்கடை லபான்ற அடிப்படை வசதிகள் உள்ளன. கிராம 

பஞ்சாயத்து எே்டேக்குள் சாடேகள் அடமக்கவும், அதன் அதிகார 

வரம்பிற்குள் வரும் லசாத்துகளுக்கு வரி விதிக்கவும் இது 

அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 
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அட்டவறை 3.28 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தின் மக்கள் வதாறக 

வமாத்த மக்கள் 
வதாறக 

ஆை் மக்கள் 
வதாறக 

வபை் மக்கள் 
வதாறக 

7657 3902 3755 

3.7.4.1 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தின் எழுத்தறிவு  

 கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்தின் லமாத்த கே்வியறிவு விகிதம் 

தமிழ்நாை்டுைன் ஒப்பிடும்லபாது குடறந்த கே்வியறிவு விகிதத்டதக் 

லகாண்டுள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டிே், கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்தின் 

கே்வியறிவு விகிதம் 72.56% ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நாை்டின் 80.09% 

ஆக இருந்தது. கசச்ிராயன்பை்டியிே் ஆண்களின் கே்வியறிவு 84.74% 

ஆகவும், லபண்களின் கே்வியறிவு 60.11% ஆகவும் உள்ளது. 

3.7.4.2 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தின் வதாழிலாளி விவரம் 

 கசச்ிராயன்பை்டி கிராமத்திே் லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் 4020 

லபர ்பணி நைவடிக்டககளிே் ஈடுபைட்ுள்ளனர.் 51.77 % லதாழிோளரக்ள் 

தங்கள் லவடேடய முக்கிய லவடே (லவடேவாய்ப்பு அே்ேது 6 

மாதங்களுக்கு லமே் சம்பாதித்தே்) என்று விவரிக்கிறாரக்ள், அலத 

லநரத்திே் 48.23 % லபர ்6 மாதங்களுக்கும் குடறவான வாழ்வாதாரத்டத 

வழங்கும் விளிம்பு நைவடிக்டககளிே் ஈடுபைட்ுள்ளனர.் பிரதான 

லவடேயிே் ஈடுபைட்ுள்ள 4020 லதாழிோளரக்ளிே், 405 லபர ்

விவசாயிகள் (உரிடமயாளர ் அே்ேது இடண உரிடமயாளர)் மற்றும் 

1282 லபர ்விவசாயத் லதாழிோளரக்ள். 

அட்டவறை 3.29 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் பைிபுரியும் 

மக்கள் வதாறக 

வறக வமாத்தம் ஆை் வபை் 

முக்கிய லதாழிோளரக்ள் 2081 1271 810 

உழவரக்ள் 405 291 114 

விளிம்புநிடே லதாழிோளரக்ள் 1939 1080 859 
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அட்டவரண 3.30ஆய்வு ்  குதியின் மக்கள் பதொரக மற்றும் எழுத்தறிவுத் தைவு 

வ.எ
ை் 

வபயர் 

குடும்பங்க
ளின் 

எை்ைிக்
றக 

வமாத்
த 

மக்க
ள் 

வதா
றக 
வகா
ை்ட 
ெபர் 

வமா
த்த 

மக்க
ள் 

வதா
றக 

ஆை் 

வமா
த்த 

மக்க
ள் 

வதா
றக 

ஆை் 

கல்விய
றிவு 

வபற்ற 
மக்கள் 

வதாறக 
வகாை்
ட ெபர ்

கல்விய
றிவு 

வபற்ற 
மக்கள் 

வதாறக 
ஆை் 

கல்வியறி
வு வபற்ற 

மக்கள்
வதாறக 
வபை் 

படிப்பறி
வற்ற 

ெபர்கள் 

படிப்பறி
வற்ற 
ஆை் 

படிப்பறி
வற்ற 

வபை் 

1 அரிை்ைாபை்டி 683 2770 1448 1322 1789 1080 709 981 368 613 

2 
அயன்பாண்ை

ங்குடி 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 அய்யாபை்டி 1230 4934 2470 2464 2965 1781 1184 1969 689 1280 

4 புதமங்கேம் 954 3412 1671 1741 2191 1189 1002 1221 482 739 

5 
லசாக்கலிங்க

புரம் 
1934 7887 3963 3924 5391 3090 2301 2496 873 1623 

6 லசாக்கம்பை்டி 743 2789 1325 1464 1684 940 744 1105 385 720 

7 எை்டிமங்கேம் 617 2301 1168 1133 1499 840 659 802 328 474 

8 
கசச்ிராயன்ப

ை்டி 
2009 7657 3902 3755 5012 2960 2052 2645 942 1703 

9 கம்பூர ் 1985 7925 3998 3927 4442 2663 1779 3483 1335 2148 

10 
கருங்காேக்கு

டி 
1708 6842 3475 3367 4748 2614 2134 2094 861 1233 

11 
காவத்டதயம்

பை்டி 
81 280 134 146 176 95 81 104 39 65 

12 
கவுண்ைன்பை்

டி 
363 1334 652 682 982 532 450 352 120 232 

13 கீடழயூர ் 1473 5712 2921 2791 4139 2338 1801 1573 583 990 

14 கீழவளவு 1496 6015 3014 3001 3968 2255 1713 2047 759 1288 

15 லகசம்பை்டி 1174 4607 2274 2333 2580 1540 1040 2027 734 1293 

16 
லகாடுக்கம்ப

ை்டி 
829 3317 1710 1607 1932 1200 732 1385 510 875 
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17 
லகாங்கம்பை்

டி 
754 2933 1505 1428 1946 1139 807 987 366 621 

18 
லகாை்ைாம்பை்

டி 
1375 5406 2716 2690 3959 2229 1730 1447 487 960 

19 
குன்னமம்பை்

டி 
162 601 302 299 330 193 137 271 109 162 

20 
குன்னாரம்பை்

டி 
803 3163 1575 1588 1961 1136 825 1202 439 763 

21 மேம்பை்டி 685 2534 1240 1294 1533 840 693 1001 400 601 

22 மே்ேம்பை்டி 166 664 332 332 466 253 213 198 79 119 

23 மணப்பசல்சரி 1438 5441 2716 2725 3557 2073 1484 1884 643 1241 

24 லமேவேவு 1485 5745 2903 2842 3671 2192 1479 2074 711 1363 

25 நாவினிபை்டி 2384 9423 4725 4698 6470 3601 2869 2953 1124 1829 

26 பனங்குடி 257 856 430 426 579 315 264 277 115 162 

27 பாண்ைங்குடி 255 948 459 489 678 381 297 270 78 192 

28 பை்டூர ் 975 3817 1959 1858 2156 1287 869 1661 672 989 

29 
புதுசுக்கம்பை்

டி 
1240 4777 2449 2328 3321 1890 1431 1456 559 897 

30 புலிப்பை்டி 468 1828 932 896 1102 635 467 726 297 429 

31 
லசன்னகரம்ப

ை்டி 
785 2945 1507 1438 1996 1139 857 949 368 581 

32 சுக்கம்பை்டி 301 1107 557 550 701 396 305 406 161 245 

33 சுக்கம்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 தரக்குடி 96 349 171 178 244 135 109 105 36 69 

35 தும்டபப்பைட்ி 1741 6571 3274 3297 4451 2430 2021 2120 844 1276 

36 திருசச்ுடன 456 1837 946 891 1147 687 460 690 259 431 

37 
வாடழசல்சரி

ப்பை்டி 
354 1408 685 723 1019 551 468 389 134 255 

38 வஞ்சிநகரம் 1216 4824 2422 2402 3063 1754 1309 1761 668 1093 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு – 2011
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அட்டவரண 3.31 ஆய்வு ்  குதியின்  ணியொளைக்ள் விவைம் 

வ.எ
ை் 

வபயர் 

வமாத்த 
வதாழிலா

ளர் 
மக்கள் 

வதாறக 
ெபர் 

வமாத்த 
வதாழிலா

ளர் 
மக்கள் 

வதாறக 
ஆை் 

வமாத்த 
வதாழிலா

ளர் 
மக்கள் 

வதாறக 
வபை் 

முக்கி
ய 

டவ
றல 
வசய்
யும் 

மக்க
ள் 

வதா
றக 
ெபர் 

முக்கிய 
பைிபுரியு

ம் 
மக்கள்வதா

றக 
ஆை்கள் 

முக்கிய 
பைிபுரி

யும் 
வபை்க

ள் 

முக்கி
ய 

விவ
சாயி 

மக்கள் 
வதா
றக 
ெபர் 

முக்கிய 
விவசாயத் 

வதாழிலாள
ர்கள் மக்கள் 

வதாறக 
ெபர் 

முக்கிய 
மற்ற 

வதாழிலாள
ர்கள் மக்கள் 

வதாறக 
ெபர் 

டவ
றல 
வசய்
யாத 

மக்கள் 
வதா
றக 
வகா
ை்ட 
ெபர் 

1 அரிை்ைாபை்டி 1496 912 584 1017 665 352 266 501 243 1274 

2 
அயன்பாண்ை

ங்குடி 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 அய்யாபை்டி 2652 1526 1126 2599 1499 1100 269 1793 504 2282 

4 புதமங்கேம் 1848 990 858 1774 958 816 241 1280 248 1564 

5 
லசாக்கலிங்க

புரம் 
3630 2318 1312 2872 1920 952 352 1166 1270 4257 

6 லசாக்கம்பை்டி 1610 807 803 1383 775 608 394 564 382 1179 

7 எை்டிமங்கேம் 1319 737 582 1013 647 366 192 703 112 982 

8 
கசச்ிராயன்ப

ை்டி 
4020 2351 1669 2081 1271 810 405 1282 378 3637 

9 கம்பூர ் 4459 2453 2006 3453 1969 1484 345 2106 935 3466 

10 
கருங்காேக்கு

டி 
2957 2005 952 2848 1941 907 332 1527 979 3885 

11 
காவத்டதயம்

பை்டி 
210 107 103 204 107 97 0 198 6 70 

12 
கவுண்ைன்பை்

டி 
694 393 301 476 285 191 50 230 193 640 

13 கீடழயூர ் 2933 1768 1165 2738 1682 1056 498 1488 722 2779 

14 கீழவளவு 2469 1682 787 2218 1569 649 530 844 805 3546 

15 லகசம்பை்டி 2750 1371 1379 2059 1121 938 191 1678 182 1857 

16 
லகாடுக்கம்பை்

டி 
1971 1067 904 1740 1004 736 448 1114 153 1346 

17 லகாங்கம்பை்டி 1582 922 660 1109 641 468 315 602 186 1351 
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18 
லகாை்ைாம்பை்

டி 
2339 1559 780 1964 1346 618 429 598 697 3067 

19 
குன்னமம்பை்

டி 
396 188 208 393 186 207 79 302 12 205 

20 
குன்னாரம்பை்

டி 
1709 935 774 850 606 244 220 365 234 1454 

21 மேம்பை்டி 1520 754 766 1343 677 666 344 779 215 1014 

22 மே்ேம்பை்டி 421 221 200 103 74 29 0 35 68 243 

23 மணப்பசல்சரி 2743 1626 1117 1852 1185 667 760 610 453 2698 

24 லமேவேவு 3210 1747 1463 2716 1466 1250 891 1417 382 2535 

25 நாவினிபை்டி 4128 2739 1389 3710 2587 1123 657 1583 1345 5295 

26 பனங்குடி 285 215 70 278 211 67 3 257 17 571 

27 பாண்ைங்குடி 490 274 216 241 153 88 23 22 193 458 

28 பை்டூர ் 2006 1160 846 1666 964 702 256 1187 180 1811 

29 
புதுசுக்கம்பை்

டி 
2119 1396 723 1476 1088 388 439 261 765 2658 

30 புலிப்பை்டி 908 587 321 540 428 112 13 329 191 920 

31 
லசன்னகரம்ப

ை்டி 
1527 903 624 978 692 286 302 480 192 1418 

32 சுக்கம்பை்டி 675 377 298 585 371 214 146 334 101 432 

33 சுக்கம்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 தரக்குடி 134 111 23 134 111 23 35 40 58 215 

35 தும்டபப்பைட்ி 3516 2030 1486 2315 1458 857 168 1549 584 3055 

36 திருசச்ுடன 1082 615 467 729 454 275 57 331 321 755 

37 
வாடழசல்சரிப்

பை்டி 
571 389 182 461 315 146 190 184 67 837 

38 வஞ்சிநகரம் 2234 1462 772 1531 1063 468 422 642 446 2590 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு – 2011 
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அட்டவரண 3.32ஆய்வு ்  குதியில் தகவல் பதொடைப்ு மற்றும் ந ொக்குவைத்து வசதிகள் 

வ.எை் ஊர் வபயர ் PO SPO PTO T PCO MP IC/CSC PCF BS PBS RS NH SH MDR BTR GR NWR FP 

1 அை்ைப்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

2 அயன்பாண்ைங்குடி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

3 அய்யாபை்டி 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

4 புதமங்கேம் 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

5 லசாக்கலிங்கபுரம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

6 லசாக்கம்பை்டி 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

7 எை்டிமங்கேம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

8 கசச்ிராயன்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

9 கம்பூர ் 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

10 கருங்காேக்குடி 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

11 காவத்டதயம்பை்டி 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

12 கவுண்ைன்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

13 கீடழயூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

14 கீழவளவு 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

15 லகசம்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

16 லகாடுக்கம்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

17 லகாங்கம்பை்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

18 லகாை்ைாம்பை்டி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

19 குன்னமம்பை்டி 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

20 குன்னாரம்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

21 மேம்பை்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

22 மே்ேம்பை்டி 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

23 மணப்பசல்சரி 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

24 லமேவேவு 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

25 நாவினிபை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

26 பனங்குடி 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

27 பாண்ைங்குடி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

28 பை்டூர ் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

29 புதுசுக்கம்பை்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
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30 புலிப்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

31 லசன்னகரம்பை்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

32 சுக்கம்பை்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

33 சுக்கம்பை்டி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

34 தரக்குடி 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

35 தும்டபப்பை்டி 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

36 திருசச்ுடன 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

37 வாடழசல்சரிப்பை்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

38 வஞ்சிநகரம் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

சுருக்கங்கள்: PO - தபால் அலுவலகம்; MP - மமாறபல் சபான் கவசரஜ்; RS - ரயில் நிறலயம்; GR - சரறள சாறலகள்; SPO - துறண தபால் அலுவலகம்; 

IC / CSC - இன்டரம்நட் கஃசப/மபாது சசறவ றமயம்; NH - சதசிய மநடுஞ்சாறலகள்; NWR - நீரவ்ழிகள் நதிக்கு மசல்லவும்; PTO - தபால் மற்றும் தந்தி 
அலுவலகம்; PCF - தனியார ்கூரியர ்வசதி; SH - மாநில மநடுஞ்சாறலகள்; பி - கால் பாறத; டி- மதாறலசபசி (சலண்டற்லன்); BS - மபாது சபருந்து 
சசறவ; MDR - முக்கிய மாவட்ட சாறல; PCO - மபாது அறழப்பு அலுவலகம் / மமாறபல்; PBS - தனியார ்சபருந்து சசறவ; BTR - பிளாக் டாப்ட் (புக்கா 
சாறலகள்). குறிப்பு: 1 - கிராமத்திற்குள் கிறடக்கும் 2 – கிறடக்கவில்றல 

அட்டவரண 3.33 ஆய்வு ்  குதியில் நீை் மற்றும் வடிகொல் வசதிகள் 

வ. 
எை் 

ஊர் வபயர ் TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 அை்ைப்பை்டி 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

2 அயன்பாண்ைங்குடி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

3 அய்யாபை்டி 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

4 புதமங்கேம் 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

5 லசாக்கலிங்கபுரம் 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

6 லசாக்கம்பை்டி 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

7 எை்டிமங்கேம் 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

8 கசச்ிராயன்பை்டி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 கம்பூர ் 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

10 கருங்காேக்குடி 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

11 காவத்டதயம்பை்டி 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

12 கவுண்ைன்பை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

13 கீடழயூர ் 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

14 கீழவளவு 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

15 லகசம்பை்டி 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
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16 லகாடுக்கம்பை்டி 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

17 லகாங்கம்பை்டி 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 

18 லகாை்ைாம்பை்டி 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

19 குன்னமம்பை்டி 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

20 குன்னாரம்பை்டி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

21 மேம்பை்டி 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

22 மே்ேம்பை்டி 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

23 மணப்பசல்சரி 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

24 லமேவேவு 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

25 நாவினிபை்டி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

26 பனங்குடி 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

27 பாண்ைங்குடி 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

28 பை்டூர ் 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 

29 புதுசுக்கம்பை்டி 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

30 புலிப்பை்டி 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

31 லசன்னகரம்பை்டி 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

32 சுக்கம்பை்டி 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

33 சுக்கம்பை்டி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

34 தரக்குடி 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

35 தும்டபப்பை்டி 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

36 திருசச்ுடன 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

37 வாடழசல்சரிப்பை்டி 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

38 வஞ்சிநகரம் 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

சுருக்கங்கள்: டி - குழாய் நீர;் ஆர ்/ சி - ஆறு / கால்வாய்; CW - மூடப்பட்ட கிணறு; T/P/L - மதாட்டி / குளம் / ஏரி; UCW - மூடப்படாத கிணறு; குறுவட்டு 

- மூடப்பட்ட வடிகால்; மஹசப்ி - றக பம்ப்; OD - திறந்த வடிகால்; TW/BH - குழாய் / ஆழ்துறள கிணறு; CT - மபாது மக்களுக்கான சமூக கழிப்பறற 

வளாகம்; எஸ் – வசந்த குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிறடக்கும்; 2 – கிறடக்கவில்றல 
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அட்டவரண 3.34 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 

வ.எை் ஊர் வபயர ் ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL APS BSRO PS 

1 அை்ைப்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 அயன்பாண்ைங்குடி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

3 அய்யாபை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 புதமங்கேம் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 லசாக்கலிங்கபுரம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 லசாக்கம்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 எை்டிமங்கேம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 கசச்ிராயன்பை்டி 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

9 கம்பூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

10 கருங்காேக்குடி 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 காவத்டதயம்பை்டி 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

12 கவுண்ைன்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 கீடழயூர ் 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 கீழவளவு 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

15 லகசம்பை்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

16 லகாடுக்கம்பை்டி 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 லகாங்கம்பை்டி 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 லகாை்ைாம்பை்டி 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 குன்னமம்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 

20 குன்னாரம்பை்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

21 மேம்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 மே்ேம்பை்டி 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

23 மணப்பசல்சரி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

24 லமேவேவு 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

25 நாவினிபை்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 பனங்குடி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

27 பாண்ைங்குடி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

28 பை்டூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

29 புதுசுக்கம்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

30 புலிப்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 லசன்னகரம்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 சுக்கம்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 சுக்கம்பை்டி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 
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34 தரக்குடி 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

35 தும்டபப்பை்டி 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 திருசச்ுடன 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 வாடழசல்சரிப்பை்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 வஞ்சிநகரம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html வங்கி; ஆரஎ்ம் - வழக்கமான சந்டத; COB - கூை்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - விவசாய சந்டத சங்கம்; 
ஏசிஎஸ் - விவசாய கைன் சங்கங்கள்; NC - ஊை்ைசச்த்து டமயங்கள்; SHG - சுய உதவிக் குழு; NC-AC - ஊை்ைசச்த்து டமயங்கள் - அங்கன்வாடி டமயம்; 
DBRO - பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு அலுவேகம்; PS - பவர ்சப்டள  குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிடைக்கும்; 2 - கிடைக்கவிே்டே  

அட்டவரண 3.35 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

வ. 
எண் 

ஊர ்லபயர ்
PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 அை்ைப்பை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 

அயன்பாண்ைங்கு
டி 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

3 அய்யாபை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 புதமங்கேம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 லசாக்கலிங்கபுரம் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 லசாக்கம்பை்டி 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 எை்டிமங்கேம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 கசச்ிராயன்பை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 கம்பூர ் 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 கருங்காேக்குடி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 

காவத்டதயம்பை்
டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 கவுண்ைன்பை்டி 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 கீடழயூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 கீழவளவு 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 லகசம்பை்டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 லகாடுக்கம்பை்டி 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 லகாங்கம்பை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 லகாை்ைாம்பை்டி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 குன்னமம்பை்டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 குன்னாரம்பை்டி 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 மேம்பை்டி 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 மே்ேம்பை்டி 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html


140 | P a g e  

 

23 மணப்பசல்சரி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 லமேவேவு 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 நாவினிபை்டி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 பனங்குடி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 பாண்ைங்குடி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 பை்டூர ் 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 புதுசுக்கம்பை்டி 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

30 புலிப்பை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 லசன்னகரம்பை்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32 சுக்கம்பை்டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 

சுக்கம்பை்டி NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

34 தரக்குடி 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

35 தும்டபப்பை்டி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36 திருசச்ுடன 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

37 

வாடழசல்சரிப்பை்
டி 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

38 வஞ்சிநகரம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html சுருக்கங்கள்: PPS-Pre-Primary School; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிடே லமே்நிடேப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-

பாலிலைக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு; EC-லபாறியியே் கே்லூரி; VTS-லதாழிற்பயிற்சி பள்ளி / ITI; எம்எஸ்-நடுநிடேப் பள்ளி; பி-தனியார;் MC-

மருத்துவக் கே்லூரி; SSD- ஊனமுற்லறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-லமே்நிடேப் பள்ளி; MI-லமோண்டம கே்லூரி/நிறுவனம்; குறிப்பு – 1 - 

கிராமத்திற்குள் கிடைக்கும்; 2 - கிடைக்கவிே்டே  

அட்டவரண 3.36 ஆய்வு ்  குதியில் மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எை் ஊர் வபயர ் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC 
NGM-

I/O 

1 அை்ைப்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 அயன்பாண்ைங்குடி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

3 அய்யாபை்டி 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 புதமங்கேம் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 லசாக்கலிங்கபுரம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 லசாக்கம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 எை்டிமங்கேம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 கசச்ிராயன்பை்டி 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 கம்பூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 கருங்காேக்குடி 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 5 
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11 காவத்டதயம்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 கவுண்ைன்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 கீடழயூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

14 கீழவளவு 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

15 லகசம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 லகாடுக்கம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

17 லகாங்கம்பை்டி 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 லகாை்ைாம்பை்டி 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

19 குன்னமம்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 குன்னாரம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 மேம்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 மே்ேம்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 மணப்பசல்சரி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

24 லமேவேவு 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

25 நாவினிபை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 பனங்குடி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 பாண்ைங்குடி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 பை்டூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 புதுசுக்கம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 புலிப்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 லசன்னகரம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 சுக்கம்பை்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

33 சுக்கம்பை்டி NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

34 தரக்குடி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 தும்டபப்பை்டி 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

36 திருசச்ுடன 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 வாடழசல்சரிப்பை்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 வஞ்சிநகரம் 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

சுருக்கங்கள் : CHC-சமூக சுகாதார டமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- காே்நடை மருத்துவமடன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார நிடேயம்; HA-அலோபதி 

மருத்துவமடன; FWC-குடும்ப நே டமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகாதார துடண டமயம்; HAM-மாற்று மருத்துவ மருத்துவமடன; MH-லமாடபே் லெே்த் 

கிளினிக்; MCW-மகப்லபறு மற்றும் குழந்டதகள் நே டமயம்; டி-டிஸ்லபன்சரி; NGM-I/O-அரசு சாராத மருத்துவ வசதிகள் லநாயாளிகள் மற்றும் 

லவளியிே் - 1 - கிராமத்திற்குள் கிடைக்கும்; 2 -  <5kms b-ே் கிடைக்கக்கூடிய வசதி இே்டே - 10kms இே் கிடைக்கும் வசதி ஆதாரம்: 

www.censusindia.gov.in – தமிழ்நாடு இந்திய மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பு – 2011 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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 டம் 3.20 (c) இரைசச்ல் நிரல தைவுகரள நசகைிக்கும் ந ை் 

 

  

படம் 3.20 (a) சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரத்றத டசகரிக்கும் ெபர ்

படம் 3.20 (b) ெீர ்தர பகுப்பாய்விற்கான 

ஆல் துறள கிைறு ெீர் மாதிரி டசகரிப்பு 
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3.7.5 பரிெ்துறர  

❖ கே்வி குறித்த விழிப்புணரட்வ மக்களுக்கு ஏற்படுத்தவும், 

சிறந்த வாழ்வாதாரம் லபறவும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நைத்த 

லவண்டும். 

❖ லதாழிே் பயிற்சித் திை்ைம் மக்கடள சுயலதாழிே் லசய்ய, 

குறிப்பாக லபண்கள் மற்றும் லவடேயிே்ோத 

இடளஞரக்ளுக்காக உருவாக்கப்பை லவண்டும். 

❖ தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்படையிே் உள்ளூர ் சமூகம் 

விரும்பப்பைோம். நீண்ை காே மற்றும் குறுகிய காே லவடே 

வாய்ப்புகடள உருவாக்க லவண்டும். 

❖ மக்கள் எளிதாகப் லபறுவதற்கு சுகாதார டமயம் மற்றும் 

ஆம்புேன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தப்பை லவண்டும். ஆபத்துக்கடள 

உள்ளைக்கிய சிகிசட்சக்காக லதாடேதூர இைங்களுக்குச ்

லசே்வடதத் தவிரக்்க, மகப்லபறு வசதிடய அந்த இைத்திே் 

ஏற்படுத்த லவண்டும். அதுமைட்ுமே்ோமே், இப்பகுதிகள் 

பே்லவறு லநாய்களாே் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக இருப்பதாே், 

திை்ைத்டதச ் சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார 

வசதிகடள வழங்கும் வடகயிே், நவீன வசதிகளுைன் கூடிய 

மருத்துவமடனடய முன்னுரிடம அடிப்படையிே் டமயமான 

இைத்திே் திறக்க லவண்டும். 

❖ ஒரு லசயே் திை்ைத்டத உருவாக்கும் லபாது, ஒதுக்கப்பைை் 

மற்றும் பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் 

கண்ைறிவது மிகவும் முக்கியம். எனலவ லசயே் திை்ைங்கடள 

உருவாக்கும் லபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுைன் இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் லசலுத்த முடியும். 
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3.7.6 சுருக்கம் & முடிவு 

ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள் லதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் 

பாலின விகிதம் லபான்றவற்டறப் பற்றிய லதளிவான பைத்டத 

அளிக்கிறது. லமலும் மக்கள் லதாடகயிே் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் 

நாடள நைத்த நிரந்தர லவடேயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது- இன்டறய வாழ்க்டக. நீண்ை காே 

அடிப்படையிே் தங்களுடைய நிடேத்தன்டமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈை்ை லவண்டும் என்பலத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைம், அப்பகுதியிே் உள்ள லவடே 

வாய்ப்டப லமம்படுத்துவதன் மூேம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

முன்னுரிடம லவடேகடள வழங்குவடத லநாக்கமாகக் லகாண்ைது, 

லமலும் சமூக தரத்டத லமம்படுத்தும். 
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    அத்தியாயம் – IV 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.0 பபாது 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயின் கொரண ொக 

பல்வவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் 

சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள், மசயல்பொட்டு  ற்று ் பிந்கைய 

மசயல்பொட்டின் வபொது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவொக்கப்படு ். கனி  

கவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட ைள ், அவற்றின் சுரண்டல், 

மபரு ்பொலு ், சுற்றுசச்ூழகல பொதிக்கொைவொறு அக கிறது. 

நிகலயொன வளரச்ச்ிகய உறுதிமசய்யு ் வககயில் சுற்றுசச்ூழலின் 

ச நிகலகய பரொ ரிக்கு ் வககயில் முகறகள் வைரந்்மைடுக்கப்பட 

வவண்டு ். 

சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலை் ைக்ககவக்க, 

ைற்வபொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள வ ற்மகொள்வது 

 ற்று ் பல்வவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் ைொக்கை்கை  திப்பிடுவது 

அவசிய ். நிகலயொன வளங்ககளப் பிரிை்மைடுப்பைற்கொன 

மபொருை்ை ொன வ லொண்க ை் திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். 

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலக்கொன  ொதிரிகய அகடயொள ் கண்டு 

சரிபொரக்்க முடியொை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரீதியொன பகுை்ைறிவு / 

ஆவலொசகன / புற இடுகக அடிப்பகடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் ைொக்க  திப்பீட்டில் பின்வரு ் அளவுருக்கள் 

முக்கியை்துவ ் வொய்ந்ைகவ  ற்று ் விரிவொக 

விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 

❖ நீர ்சூழல் 

❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 
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திட்ட ைளை்தில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் 

அடிப்பகடயில், பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் 

கண்டறியப்பட்டு, அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல் 

 4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம்: 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்ைர அல்லது ைற்கொலிக 

 ொற்ற ். 

❖ சுரங்க குை்ைகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கை்தின் 

ஆயுட்கொலை்தின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்களின் இயக்கை்ைொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் 

இகரசச்ல் கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் 

வசிக்கு ் இடங்களுக்கு ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க யப் பகுதியின் அழகியல் சூழல் சீரழிைல். 

❖  கழக்கொலை்தில்  ண் அள்ளப்படுவைொல் அருகிலுள்ள 

நீரந்ிகலகளில்  ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவுமவளிப்படு ் 

வவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவைொல் நீர ்ஓட்டை்தின் வண்டல். 

4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கக படிப்படியொக மைொகுதிகளில் 

 ட்டுப்படுை்ைப்படு ்  ற்று ் வைொண்டு ் இயந்திரை்தின் மூல ் 

படிப்படியொக வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் பசுக   ண்டல கட்ட ் 

வொரியொன வளரச்ச்ி வபொன்ற பிற குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன் 

படிப்படியொக வ ற்மகொள்ளப்படு ்.  

❖ குவொரி குழிககளச ் சுற்றிலு ்  கழ வடிகொல்ககள அக ை்ைல் 

 ற்று ்  கழயின் வபொது நிலை்ைடி நீரொல் ஏற்படு ் அரிப்கபை் 

ைடுக்கவு ்  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு 

பயன்பொட்டிற்கொக  கழ நீகர வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் 

ஆக்கப்பூரவ் ொன இடை்தில் ைடுப்பு அகண கட்டுைல். 
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❖ பொதுகொப்பு வலயை்திற்குள் எல்கலயில் பசுக ப் பகுதி வ  ்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் வசமிக்கப்படு ் சிறிய அளவு 

ைண்ணீர ்பசுக க்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖  பயன்படுை்ைப்படொை பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் வ ல் 

மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புை் ைகட வபொன்றவற்றில் ைடிை்ை வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற 

பசுக ப் பகுதி  ற்று ் ைற்கொலிக நீரை்்வைக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

❖  குவொரிகய சுற்றி உள்ள ைொவரங்கள்  ற்று ் குவொரிகய சுற்றி 7. 5 

மீட்டர ் இகடயில் அக க்கப்படு ் பசுக  வைொட்ட ் குவொரியில் 

இருந்து வரு ் தூசி உமிழ்கவ கட்டுப்படுை்ை உைவு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயிவலவய முகறயொன வவலிகள் அக க்கப்படு ், 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள்ளொரந்்ை நுகழவகைை் 

ைடுக்க, 24  ணி வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

முன்ம ொழியப்படட் திட்டப் பகுதி சரகள உருவொக்க ்  ற்று ் 

சரொசரி ைடி ன் சு ொர ்2 மீ. 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளொல் பின்வரு ் பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலை்தின் வ ல் உள்ள ைொவரங்ககள அகற்றுைல். 

❖ வ ற்பரப்பு அடுக்குககள விட குகறவொன ஊடுருவக்கூடிய 

அல்லது அதிக அரிக்கு ் ைன்க  மகொண்ட  ண்ணின் 

அடிவொனங்களின் மவளிப்பொடு. 

❖  கழகய உறிஞ்சு ்  ண்ணின் திறன் குகறக்கப்படட்து. 

❖ மசறிவு  ற்று ் வவக ் கொரண ொக புயல்-நீர ்ஓட்டை்தில் ஆற்றல் 

அதிகரிை்ைது. 

❖ ைொவரங்ககள நிறுவுவைற்குப் மபொருை்ை ற்ற நிலை்ைடிப் 

மபொருடக்ளின் மவளிப்பொடு. 
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4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ திகசதிருப்பகல இயக்கவும் - குவொரி வவகல மசய்யு ் 

பகுதிகளுக்குள் வ ற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகைை ் ைடுக்க 

திட்ட எல்கலகயச ்சுற்றி கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கடட்ப்படட்ு, 

ைொவரங்கள் நிகறந்ை இயற்கக வடிகொல் பொகைகளில் 

மவளிவயற்றப்படு ் அல்லது அரிப்புக்கு எதிரொக 

உறுதிப்படுை்ைப்பட்டபகுதி முழுவது ் விநிவயொகிக்கப்படு ். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியு ் பகுதிகளில் இருந்து 

மவளிவயறு ் நீர ்வண்டல் குளங்ககள வநொக்கி அனுப்பப்படு ். 

இகவ வண்டகலப் பிடிக்கின்றன  ற்று ் குவொரி ைளை்தில் 

இருந்து ஓட்ட ் மவளிவயற்றப்படுவைற்கு முன்பு 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட வண்டல் சுக ககளக் 

குகறக்கின்றனவண்டல் குளங்கள் ஓடுைல், ைக்ககவக்கு ் வநர ் 

 ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். விரு ்பிய முடிகவ அகடய 

மைொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க வவண்டிய 

அவசிய ் இருக்கலொ ். 

❖ தாவரங்ககளத் தக்ககவத்தல் - முடிந்ைவகர ைளை்தில் 

இருக்கு ் ைொவரங்ககளை் ைக்ககவக்கவு ் அல்லது மீண்டு ் 

நடவு மசய்யவு ். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கடட்ுப்பொடட்ு 

அக ப்புகளின் வொரொந்திர கண்கொணிப்பு  ற்று ் தினசரி 

பரொ ரிப்பு, இைனொல் அகவ  கழக்கொலை்தில் சிறப்பொகச ்

மசயல்படு ். 
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4.2.3 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்கம 

 இந்ை சொைொரண கல் கு   வொரி நடவடிக்ககயில் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

கழிவுகள் எதுவு ் இல்கல. மவட்டப்பட்ட மபொருட்கள் முழுவது ் 

பயன்படுை்ைப்படு ். 

4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

நீர ் ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொரங்கள் மபொதுவொக சுரங்க ்  ற்று ் 

அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகல்:  

❖ சுரங்க ்  ற்று ் அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகளொல் 

மபொதுவொக மைொடரப்ுகடய நீர ்  ொசுபொட்டின் முக்கிய 

ஆைொரங்கள்: 

❖ வொகன ் கழுவுவைொல் கழிவு நீர ்உற்பை்தி. 

❖ வ ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது வவகல மசய்யு ் 

பகுதிகளிலிருந்து கழுவுைல். 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர.் 

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகையில் இகடயூறு. 

❖ சுரங்க  குழி நீர ்மவளிவயற்ற ். 

❖ குை்ைககப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில்  கழக்கொலை்தில் வண்டல் 

சுக  அதிகரிப்பு. 

❖ இது ஒரு சுரங்கை் திட்ட ொக இருப்பைொல், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்கொது. இயந்திரங்ககள கழுவுவைொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் 

எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ், இகடநிறுை்ைப்பட்ட 

திடப்மபொருடக்கள மவளிவயற்று ். 

❖ ஊறகவக்கு ் குழியிலிருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ் நிலை்ைடி 

நீர ் ட்டை்தில் ஊடுருவி அகை  ொசுபடுை்து ். 

❖ சுரங்கை்ைொல் வ ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ் நீகரப் 

பிரிை்மைடுப்பைொல் நீர ்ட்ட ் குகறயலொ ். 



150 | P a g e  

 

4.3.2 KLD இல் நீர் மதகவகள் பற்றிய விவரங்கள் 

அட்டவகண 4.1 நீர் மதகவகள் 

மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி 

அடக்குமுகற 

0.500 KLD RO குடிநீர ் ைகடயின்றி 

வழங்குவைற்கு ், தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ், பசுக  

 ண்டல வ  ்பொட்டிற்கு ் 

மசொந்ை ொக ஆழ்துகள 

கிணறு அக க்க 

உை்வைசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

பசுக   ண்டல 

வளரச்ச்ி 

0.200   KLD 

உள்நொட்டு 

வநொக்க ் 

0.350 KLD 

பமாத்தம் 1.050 KLD 

     ஆைொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்திற்கு முந்கைய 

சொை்தியக்கூறு அறிக்கக 

4.3.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைகக பகுதியில்  கல வடிகொல் அக ப்பு 

 ற்று ் தீரவ்ு மைொட்டி கட்டப்படு ்.  ொகல வடிகொல் மசட்டில்லிங் 

மைொட்டியுடன் இகணக்கப்படட்ு, மசட்டில்லிங் மைொட்டிகளில் 

வண்டல்கள் சிக்கி, மைளிவொன நீர ்  டட்ுவ  இயற்கக 

வடிகொல்க்கு மவளிவயற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து  கழநீர ்ச ்ப்பில் வசகரிக்கப்படட்ு, 

15மீ x 10மீ x 3மீ பரப்பு தீரவ்ு மைொட்டிக்கு ப ்ப் மசய்யப்படட்ு, 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருள்கள் ஏவைனு ் இருந்ைொல் 

அகற்றப்படு ். இந்ை வசகரிக்கப்படு ் ைண்ணீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ், தூசி உருவொகக்கூடிய இடங்களுக்கு ், பசுக  

 ண்டலை்கை வளரப்்பைற்கு ் நியொய ொன முகறயில் 

பயன்படுை்ைப்படு ். முன்ம ொழிபவர ்  கழநீர ் வசகரிப்பு 
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அக ப்பின் ஒரு பகுதியொக  கழநீகர வசகரிை்து 

நீதிை்துகறயில் பயன்படுை்துவொர.் 

❖ உள் சரிவுகளுடன் மபஞ்சுகள் வழங்கப்படு ் வடிகொல்  ற்று ் 

கொல்வொய்களின் அக ப்பு மூல ்,  கழ நீர ்கடட்ுப்பொடற்ற நீரின் 

இறக்கை்ைொல் எழு ் அரிப்பு  ற்று ் நீர ் வைக்கை்தின் 

விகளவுககள குகறக்க சுற்றியுள்ள வடிகொல்களில் இறங்க 

அனு திக்கப்படு ். 

❖  வசகரிக்கப்படு ் நீர ்புயலின் வபொது தூசிகய அடக்குவைற்கு ், 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுக   ண்டல வ  ்பொட்டிற்கு ் மீண்டு ் 

பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ எண்மணய்கள்  ற்று ் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகட றிக்கு ் 

மபொறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் நிறுவப்படு ். டிப்பர ்

வொஷ்-டவுன் வசதி  ற்று ் இயந்திர பரொ ரிப்பு முற்றை்தில் 

இருந்து ைண்ணீர ் மீண்டு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன் 

இகட றிப்பு மபொறிகள் / எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் வழியொக 

அனுப்பப்படு ். 

❖  கழக்கொலங்களில் இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுை்துவைற்கு உைவ, அகலைல் அல்லது உகறைல் 

முகவரக்ள் பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ் ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலை்ைடி 

நீரின் நிலை்ைடி நீரின் ைர ் குறிை்து அவ்வப்வபொது (ஒவ்மவொரு 6 

 ொைை்திற்கு ் ஒருமுகற) பகுப்பொய்வு நடை்ைப்படு ். 

❖  ML வழங்கப்படு ் ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்

கழிப்பகறகள்/கழிவகறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ்மசப்டிக் 

வடங்கில் மவளிவயற்றப்படுகிறது, அகைை் மைொடரந்்து 

ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கை்திலிருந்து மவளிவயற்றப்படு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ்,  ரங்ககள நடுவைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு 

முன், மைொட்டிகளில் சுை்திகரிக்கப்படு ். 
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❖  கழக்கொலை்திற்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வழக்க ொன கண்கொணிப்பு (6  ொைங்களுக்கு ஒரு முகற)  ற்று ் 

திறந்ை கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள்  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரை்கை பகுப்பொய்வு மசய்ைல். 

4.4 காற்று சூழல் 

4.4.1 அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும்     

எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ வைொண்டு ்இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிை்ைல்  ற்று ் 

மபொருடக்ளின் வபொக்குவரை்து வபொன்ற பல்வவறு நிகலகளில் 

சுரங்கை்தின் வபொது, குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), சல்பர ் கட 

ஆக்கசடு வபொன்ற வொயுக்கள், வொகன மவளிவயற்றை்திலிருந்து 

கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் ஆகியகவ முக்கிய கொற்று 

 ொசுபொடுகளொகு ். 

❖ மவடிமபொருளின் முழுக யற்ற மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நசச்ு 

வொயுக்கள் சில வநரங்களில் கொற்கற  ொசுபடுை்ைலொ ். 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிவயறு ் தூசி துகள்கள், 

சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள் மீது விகளகவ ஏற்படுை்ைக்கூடு ் 

❖ அவை வநரை்தில் கொற்றில் பரவு ் தூசி நீண்ட தூர ் பயணிை்து 

சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிரொ ங்களில் 

குடிவயறலொ ் 

4.4.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு கொரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதி  திப்பு ஆகு ், இது 

வளி ண்டலை்தில் மவளியிடப்பட்ட  ொசுபொட்டின் அளகவ அந்ை 

 ொசுபடுை்தியின் மவளியீட்வடொடு மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடட்ுடன் 

மைொடரப்ுபடுை்ை முயற்சிக்கிறது. 
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 உமிழ்வு  திப்பீட்டிற்கொன மபொதுவொன ச ன்பொடு கீவழ 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது:               E = A x EF x (1-ER/100) 

விரிவாக்கம், 

E = உமிழ்வுகள் 

A = மசயல்பொடு விகிை ் 

EF = உமிழ்வு கொரணி 

ER = ஒடட்ும ொை்ை உமிழ்வு குகறப்பு திறன், % 

முன்ம ொழியப்படட் சுரங்க நடவடிக்ககயொனது ைகரகயை் 

ையொரிை்ைல், வைொண்டு ்இயந்திர ், ககயொளுைல்  ற்று ் சொைொரண 

கல் கற்ககளக் மகொண்டு மசல்வது வபொன்ற பல்வவறு 

நடவடிக்ககககள உள்ளடக்கியது. வளி ண்டலை்தில் சொை்திய ொன 

உமிழ்வுககள அகடய AP-42 சுரங்கை்திற்கொன USEPA- உமிழ்வு 

 திப்பீடட்ு நுட்பக் ககவயட்டின் அடிப்பகடயில் இந்ை நடவடிக்கககள் 

முகறயொக பகுப்பொய்வு மசய்யப்படட்ு  திப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் 

அட்டவகண 4.2 இல் மகொடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

4.4.2.1 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாதிரியாக்கம் 

 வ ற்கூறிய உள்ளடீுககளப் பயன்படுை்துவைன் மூல ், குவொரி 

நடவடிக்கககளின் கொரண ொக ைகர  ட்ட மசறிவுகள் (GLC) சுற்றுப்புற 

கொற்றின் ைர ்  ற்று ் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படு ் ைொக்கை்தின் 

அதிகரிப்பு மசறிவு ஆகியவற்கற அறிய  திப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

ஏற்பிகளின் மீது கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் விகளவு 

 ொசுபடுை்திகளின் மசறிவு  ற்று ் வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் 

பரவல் ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது. 

கொற்றின் ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது கொற்று  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு 

நடவடிக்ககககள முன்னறிவிை்ைல், திட்டமிடுைல்  ற்று ்  திப்பீடு 

மசய்வைற்கொன ஒரு முக்கிய ொன கருவியொகு ். இகடநிறுை்ைப்பட்ட 

துகள்கள். (SPM) என்பது குவொரி நடவடிக்கககளின் வபொது ஏற்படு ் 

முக்கிய  ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது வைொண்டு ் 
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இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிக்கச ் மசய்ைல், ஏற்றுைல்  ற்று ் 

வொகனங்களின் இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, 

மவப்பநிகல,  கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற 

வொனிகல அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்கங்கள் கணிப்பில் 

அடங்கு ். 

திட்டை் ைளை்கைச ் சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு 

இடங்களில் உள்ள ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் சுற்றுப்புறக் கொற்றுச ்

சூழலில் ஏற்படு ் ைொக்கை்கையு ், திட்டை் ைளை்தில் அதிகபடச் ொக 

அதிகரிக்கு ் GLCஐயு ் கணிக்க இந்ை  ொதிரி பயன்படுை்ைப்பட்டது. 

புள்ளிவிவரங்கள் 4.1- 4.6 இல் உள்ள அகனை்து முன்கணிப்பு 

 ொதிரிகளு ் PM2.5,PM10,SO2,NOX ஆகியவற்றின் அதிகபடச் 

மசறிவுககளயு ், குகறந்ை  ற்று ் மிை ொன கொற்றின் வவக ் 

கொரண ொக முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

பறக்கு ் தூசிகயயு ் கொடட்ுகிறது.  

 

படம் 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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 படம் 4.2 PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

படம் 4.3 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4 NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.5பறக்கும் தூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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அட்டவகண 4.2 PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதாரவகக மதிப்பு அலகு 

துகளயிடுைல் புள்ளி ஆைொர ் 
0.07980945 

 
g/s 

கனி  ஏற்றுைல் புள்ளி ஆைொர ் 0.02849 g/s 

சொகல வரி ஆைொர ் 0.00021 g/s/m 

ம ொை்ை,சுரங்க ் பகுதி ஆைொர ் 2.72346 g/s 

அட்டவகண 4.3 SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதாரவகக மதிப்பு அலகு 

ம ொை்ை 

சுரங்க ் 
பகுதி ஆைொர ் 0.037622722 g/s 

அட்டவகண 4.4 NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதாரவகக மதிப்பு அலகு 

ம ொை்ை 

சுரங்க ் 
பகுதி ஆைொர ் 0.010070052 g/s 

4.4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்து அதிகரிக்கும் 

பசறிவின் மாதிரியாக்கம் 

 குவொரி இயக்க ், வபொக்குவரை்து,  ற்று ் மவளிப்படு ் 

பகுதிகளில் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2)  ற்று ் 

கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகளின் (NOx) உமிழ்வுகள் ஆகியவற்றொல் 

உருவொக்கப்படு ் PM10  ற்று ் PM2.5 வபொன்ற கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் 

சுரங்கச ் மசயல்பொட்டினொல் ஏற்படு ் குறிப்பிடை்ைக்க கொற்று 

 ொசுபொடுகள், திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற 

கொற்றுச ்சூழலிலு ் வ ொச ொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 
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திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் உள்ள குவொரி 

நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் அதிகரிக்கு ் மசறிவு  ற்று ் 

உமிழ்வுகளின் நிகர அதிகரிப்பு, AERMOD ம ன்மபொருகளப் 

பயன்படுை்தி திறந்ை குழி மூல  ொதிரியொக்க ் மூல ் 

கணிக்கப்படுகிறது  ற்று ் முன்ம ொழியப்படட் ைளை்தில் 

கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி ைரவுகளில் கொற்று 

 ொசுபடுை்திகளின் அதிகரிப்பு  திப்புகள் வசரக்்கப்பட்டன. 

அட்டவகணகள் 4.5-4.9 இல் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி  ொசுபடுை்திகளின் 

ம ொை்ை GLC.          

4.4.2.3 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) ஆகியவற்றின் பிந்கைய திட்ட 

விகளவொன மசறிவுகள் அட்டவகண 4.5 இல் மகொடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவகண 4.5 PM 2.5 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

நி
கல 

யகு
றியீ

டு 

இடம் 

சராசரி 
அடிப்ப

கட 

PM2.5 

(μg/m3) 

சுரங் 

கத்தின் 

காரணமா
க 

அதிகரிக்கு
ம் 

 PM2.5 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

பமாத்த
ம் 

PM2.5 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

மதசிய 

மதிப்பீ
டு 

மற்றும் 

அங்கீகா
ர 

கவுன்சி
ல் விதி 

முகறக
ள் அளவு 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
19.41 25 44.41 60 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
21.78 5 26.78 60 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
19.55 0 19.55 60 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
20.57 20 40.57 60 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
21.43 20 41.43 60 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
19.63 5 24.63 60 
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அட்டவகண 4.6 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நி 
கல

ய 
குறி
யீடு 

இடம் 

சராசரி 
அடிப்ப

கட 
PM10 

(μg/m3) 

சுரங்கத்தி
ன் 

காரணமா
க 

அதிகரிக்
கும் 

 PM10 
மதிப்பு 
(μg/m3) 

பமாத்த
ம் 

PM10 
மதிப்பு 
(μg/m3) 

மதசிய 
மதிப்பீடு 
மற்றும் 

அங்கீகார 
கவுன்சில் 
விதிமுகற
கள் அளவு  

AAQ
1 

10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
39.52 30 69.52 100 

AAQ
2 

10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
41.96 4 45.96 100 

AAQ
3 

10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
38.96 0 38.96 100 

AAQ
4 

10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
40.71 10 50.71 100 

AAQ
5 

10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
39.68 10 49.68 100 

AAQ
6 

10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
40.64 1 41.64 100 

அட்டவகண 4.7 SO2 இன் அதிகரிக்கும் & விகளவான GLC 

நில 
ய 
கு 

றியீடு 
 

இடம் 

சரா 
சரி 

அடிப்ப
கட 
SO2 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

சுரங்கத்தி
ன் 

காரணமா
க 

அதிகரிக்கு
ம் 

 SO2மதிப்பு 
(μg/m3) 

பமாத்
த 

SO2 

மதிப்
பு 

(μg/m3) 

மதசிய 
மதிப்பீடு 
மற்றும் 

அங்கீகார 
கவுன்சில் 

விதிமுகறக
ள் அளவு 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
6.24 1 7.24 80 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
6.88 0.5 7.38 80 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
5.42 0 5.42 80 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
7.12 1 8.12 80 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
6.65 1 7.65 80 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
6.31 2 8.31 80 
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அட்டவகண 4.8 NOX இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நி 
கல
யம் 
குறி
யீடு 

இடம் 

சரா 
சரி 

அடிப்ப
கட  
NOx 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

சுரங்கத்தி
ன் 

காரணமா
க 

அதிகரிக்
கும் 
 NOX 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

பமாத்த
ம் 

மதிப்பு 
NOx 

(μg/m3) 

மதசிய 
மதிப்பீடு 
மற்றும் 

அங்கீகார 
கவுன்சில் 
விதிமுகற
கள் அளவு 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
20.59 1 21.59 80 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
22.14 0.1 22.24 80 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
20.67 0 20.67 80 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
22.44 0.1 22.54 80 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
21.06 0.1 21.16 80 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
19.60 0.1 19.7 80 

 

அட்டவகண 4.9 பறக்கும் தூசியின் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு 

GLC 

நி 
கல 

ய 
கு 

றியீ
டு 

இடம் 

சரா 
சரி 
அடி 

ப்பகட 
SPM 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

சுரங் 
கத்தின் 

கார 
ணமாக  
அதிகரி

க்கும் 
மதிப்பு 
(μg/m3) 

பமாத்த 
மதிப்பு 
(μg/m3) 

மதசிய 
மதிப்பீடு 
மற்றும் 

அங்கீகார 
கவுன்சில் 
விதிமுகற
கள் அளவு 

AAQ1 
10° 8'25.63"N 

78°20'25.12"E 
51.8 150 201.8 500 

AAQ2 
10° 8'11.85"N 

78°21'12.55"E 
54.8 50 104.8 500 

AAQ3 
10° 8'39.09"N 

78°23'34.59"E 
48.26 0 48.26 500 

AAQ4 
10° 9'33.16"N 

78°21'36.04"E 
53.02 150 203.02 500 

AAQ5 
10° 9'36.79"N 

78°19'58.32"E 
50.46 100 150.46 500 

AAQ6 
10° 7'58.60"N 

78°18'33.11"E 
52.92 50 102.92 500 
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ஒடட்ும ொை்ை மசறிவு  திப்புகள் அைொவது, அகனை்து ஏற்பி 

இடங்களிலு ் உள்ள  ொசுபடுை்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கு ் 

மசறிவு ஆகியகவ பயனுள்ள ைணிப்பு நடவடிக்கககள் இல்லொ ல் 

பரிந்துகரக்கப்படட் NAAQ வர ்புகளுக்குள் உள்ளன. ைகுந்ை ைணிப்பு 

நடவடிக்ககககள வ ற்மகொள்வைன் மூல ், வளி ண்டலை்தில் உள்ள 

 ொசு அளவுககள வ லு ் கடட்ுப்படுை்ைலொ ். 

4.4.2.4 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.4.2.4.1 துகளயிடுதல் 

     மூலை்திலுள்ள தூசிகயக் கடட்ுப்படுை்ை, ஈர ொன துகளயிடல் 

பயிற்சி மசய்யப்படு ். ைண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், 

ட்ரில்-வ ொல் கொலரின் வொயில் டஸ்ட்  ூட் உடன் உலர ்

துகளயிடுவைற்கு மபொருை்ை ொன வடிவக க்கப்பட்ட டஸ்ட் 

எக்ஸ்ட்ரொக்டர ்வழங்கப்படு ். 

ஈரமான துகளயிடுதலின் நன்கமகள்: 

❖ இந்ை அக ப்பில் தூசி அைன் உருவொக்கை்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுகற மிகவு ் பயனுள்ளைொக 

இருக்கு ்  ற்று ் மைொழில் வசதி  ற்று ் ஆவரொக்கியை்தின் 

பொரக்வயில் பணிசச்ூழல் வ  ்படுை்ைப்படு ். 

❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலை்ைொல், இயந்திர ், க ்ப்ரசர ்

வபொன்றவற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ் தூசி 

இல்லொை வளி ண்டலை்தின் பொரக்வை் திறன் 

வ  ்படுை்ைப்படு ், இைன் விகளவொக பொதுகொப்பொன வவகல 

நிகலக கள் ஏற்படு ். 
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4.4.2.4.2 பவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் நிகலக களுக்கு ஏற்ப மவடிப்பைற்கு ஏற்ற வநர ் 

வைரவ்ு மசய்யப்படட்ு, மவடிக்கு ் முகை்தில் ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖  மவப்பநிகல ைகலகீழொக ஏற்படு ்  ற்று ் குடியிருப்பு 

பகுதிககள வநொக்கி பலை்ை கொற்று வீசு ் வபொது மவடிப்பது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ ைகுந்ை மவடிக்கு ் மின்வனற்ற ்  ற்று ் குறுகிய கொல 

ைொ ை ொன மடட்டவனட்டரக்ள், கொலர ் ண்டலை்தில் வபொது ொன 

அளவு துகளகள் ஆகியவற்கறப் பயன்படுை்தி 

கடட்ுப்படுை்ைப்படட் மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ நொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வநரை்திற்கு அைொவது  திய உணவு 

வநரை்தில் மவடிப்பது கடட்ுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ மபொருள் ஏற்று ் முன் மவடிை்ை மபொருடக்ளின் மீது ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு முககவச ் வழங்கப்படு ்  ற்று ் 

அவற்றின் பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

4.4.2.4.3   சாகல மற்றும் மபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு 

நொகளக்கு இரண்டு முகற இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் 

ைண்ணீர ்மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ் 

 ற்று ் மபொருள் ைொர ்பொயின் மூல ் மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖  தூசி உருவொவகைை் ைவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் வவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு <20 கிமீ/ ணிக்கு  டட்ுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் 

ைண்ணீர ் மைளிை்ைல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொர ் ைொதுப் வபொக்குவரை்துக்கு 

பயன்படுை்ைப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனவவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய 

வ  ்படுை்துகிறது  ற்று ்  ொசுபொடக்டக் குகறக்கிறது. 

❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் 

பயன்பொடட்ுக்கு வருவைற்கு முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ் 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைகழ கவை்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் வசகவச ் சொகலகள் 

ைளரவ்ொன          மபொருடக்ள் குவிந்து கிடப்பகைை் ைடுக்க ைர ் 

பிரிக்கப்படு ். 

4.4.2.4.4 பசுகம பகுதி 

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் புழுதி உருவொகுவகைை் 

ைடுக்க, சுரங்கப் பொகைகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடுைல்  ற்று ் 

சுரங்கப் பொகைககள வழக்க ொன ைரப்படுை்துைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுை்ைப்படு ். 

❖ திட்ட இடை்கைச ்சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

4.4.2.4.5 பதாழில்சார் சுகாதாரம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்ஓடட்ுநரக்ள் 

 ை்தியில் தூசி முகமூடி அணிவைன் முக்கியை்துவ ் குறிை்ை 

விழிப்புணரக்வ உறுதி மசய்வைற்கொக வருடொந்திர  ருை்துவ 

பரிவசொைகன, பயிற்சி  ற்று ் பிரசச்ொர ் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படு ். 
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❖ முன்ம ொழியப்படட் ைணிப்பு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன 

 திப்பிடுவைற்கு ஒவ்மவொரு ஆறு  ொைங்களுக்கு ் சுற்றுப்புற 

கொற்றின் ைர கண்கொணிப்பு நடை்ைப்படு ். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி  ொசுபொடு முக்கிய ொக டிரக்குகள்  ற்று ் துகளயிடுைல், 

 ற்று ் மவடிை்ைல் வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகொக யில்  க்கள் குடியிருப்பு இல்லொைைொல், இந்ை 

நடவடிக்கககளொல் இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ைப் 

பிரசக்னயு ் ஏற்படொது. மவடிை்ைல்  ற்று ் அமுக்கி மசயல்பொடு 

(துகளயிடுைல்)  ற்று ் வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் 

ஆகியவற்கறக் கருை்தில் மகொண்டு இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் 

வ ற்மகொள்ளப்படட்ுள்ளது. இந்ை முக்கிய சை்ைை்கை உருவொக்கு ் 

ஆைொரங்கள் கொரண ொக வவகல மசய்யு ் குழிகயச ் சுற்றியுள்ள 

பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் அளகவக் கணக்கிடுவைற்கு 

கணிப்புகள் வ ற்மகொள்ளப்படட்ுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற 

இகரசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படு ் ைொக்கை்கை  திப்பிடுவைற்கு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்படட்ுள்ளது.  ொதிரியின் 

அடிப்பகட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் ைணிப்பு ஆகு ். ஒரு புள்ளியில் 

சை்ை ் வகொள அகலககள உருவொக்குகிறது, அகவ மூலை்திலிருந்து 

கொற்றின் வழியொக 1100 அடி/வி வவகை்தில் பரவுகின்றன, முைல் அகல 

கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் அதிகரிை்து வரு ் வகொளை்கை 

உருவொக்குகிறது. அகல பரவு ் வபொது சை்ைை்தின் தீவிர ் குகறகிறது, 

ஏமனனில் நிகலயொன அளவு ஆற்றல் வகொளை்தின் அதிகரிக்கு ் 

பரப்பளவில் பரவுகிறது.  ொதிரியின் அனு ொன ் புள்ளி மூல உறகவ 

அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது, அைொவது, ஒவ்மவொரு இரட்டிப்பு 

தூரை்திற்கு ் இகரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குகறக்கப்படுகிறது. 

ஒவர  ொதிரியொன இழப்பு இல்லொை ஊடக ் மூல ் அகரக்வகொள ஒலி 

அகல பரவலுக்கு, முைல் மகொள்ககயின் அடிப்பகடயில் கணிை 
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 ொதிரிகயப் பயன்படுை்தி மவவ்வவறு ஆைொரங்களில் பல்வவறு 

இடங்களில் இகரசச்ல் அளகவ  திப்பிடலொ ். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

விரிவாக்கம்  

 Lp1 & Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1  ற்று ் r2 மைொகலவில் 

அக ந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள் 

 Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் கொரண ொக ஏற்படு ் 

அதிகப்படியொன வைய் ொன ் ஆகு ். அகனை்து ஆைொரங்களின் 

ஒருங்கிகணந்ை விகளகவ  டக்ககச ் வசரை்்ைல் மூல ் பல்வவறு 

இடங்களில் தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

                    Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

பசுக  பகுதி கொரண ொக குகறைல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. 

 ொதிரிக்கு வைகவயொன உள்ளடீுகள்: 

❖ மூல ைரவு 

❖ ஏற்பி ைரவு 

❖ ைணிவு கொரணி  

 சுரங்க மசயல்பொட்டில் பயன்படுை்ைப்படு ் அகனை்து 

இயந்திரங்கள்  ற்று ் மசயல்பொடுககள கணக்கில் 

எடுை்துக்மகொண்டு மூல ைரவு கணக்கிடப்பட்டது. இது அட்டவகண 4.10 

இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது 

அட்டவகண 4.10 இயந்திரங்களால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிகல 

வ.எண்  
இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 

அடியில் dB(A) இல் 

உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 மவடிை்ைல் ஆ ் 94 

2 ஜொக் வ  ர ் ஆ ் 88 

3 அமுக்கி இல்கல 81 
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4 
வைொண்டு ் 

இயந்திர ் 
இல்கல 85 

5 டிப்பர ் இல்கல 84 

பமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

மூலை்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆைொர ்: U.S. வபொக்குவரை்துை் துகற (ஃமபடரல் மநடுஞ்சொகல 

நிரவ்ொக ்) - கடட்ு ொன இகரசச்ல் ககவயடு. 

சுரங்க நடவடிக்கக மூல ் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் ம ொை்ை 

சை்ை ் 95.8 dB (A) ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபொதுவொக, மபரு ்பொலொன 

சுரங்க நடவடிக்கககள் 100-109 dB (A) க்கு இகடவய சை்ைை்கை 

உருவொக்குகின்றன. உபகரணங்கள்  ற்று ் மசயல்பொடட்ு இகரசச்ல் 

அளவுகள் (அதிகபடச் ்) வைொரொய ொக இருக்கு ் என்று நொங்கள் 

கருதிவனொ ். 109 dB (A) இகரசச்ல் முன்கணிப்பு  ொதிரி. 

அட்டவகண 4.11 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட அகடயாளம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 

அதிகபடச் கண்கொணிப்பு 

 திப்பு (நொள்) dB(A) 
44.2 45.3 42.3 45.1 44.8 44.3 

அதிகரிக்கு ்  திப்பு dB(A) 63.18 34.23 22.19 28.21 30.31 26.53 

ம ொை்ை கணிக்கப்பட்ட 

இகரசச்ல் நிகல dB(A) 
63.23 45.62 42.34 45.18 44.95 44.37 

  அதிகரிக்கு ் இகரசச்ல் நிகல க ய  ண்டலை்தில் 63.18 dB (A) 

ஆகவு ், இகடயக  ண்டலை்தில் 22.19  ற்று ் 34.23 dB (A) க்கு இகடயில் 

இருக்கு ். இகடயக  ண்டலை்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் 

சை்ை ் அளவு குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூர ்  ற்று ்  ற்ற 

நிலப்பரப்பு அ ்சங்கள் இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. பசுக  பகுதி 

கொரண ொக 4.9 dB (A) ைகட விகளவு எனை் வைய் ொனை்கைக் கருை்தில் 

மகொண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் கண்கொணிக்கப்பட்ட  திப்புகள்  ற்று ் 

கணக்கிடப்பட்ட  திப்புகள் ஆகியவற்றின் விகளவொக ஏற்படு ் 

இகரசச்ல் அளவு கணிை சூை்திரை்தின் அடிப்பகடயில் அக ந்துள்ளது. 
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வ வல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, ஒலி  ொசுபொடு (ஒழுங்குமுகற 

 ற்று ் கடட்ுப்பொடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கடட்ுப்பொடு) 

விதிகளின்படி அகனை்து இடங்களிலு ் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் 

அளவுகள் மைொழில்துகற பகுதி (க ய   ண்டல ்)  ற்று ் குடியிருப்பு 

பகுதி (இகடநிகல  ண்டல ்) ஆகியவற்றின் அனு திக்கப்பட்ட 

வர ்புகளுக்குள் இருப்பகைக் கொணலொ ். முைன்க  விதிகள் இந்திய 

அரசிைழில், 14.2.2000 வைதியிட்ட SO 123(E) இல் மவளியிடப்பட்டன, 

பின்னர ் SO 1046(E), வைதியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), வைதி 11.10.2002, S.O. 

1569 (E), வைதி 19.09.2006  ற்று ் S.O. 50 (E) வைதி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் 

(பொதுகொப்பு) சட்ட ், 1986 இன் கீழ்.). 

4.5.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

   சை்ைை்கைக் கடட்ுப்படுை்ை பின்வரு ் இகரசச்ல் குகறப்பு 

நடவடிக்கககள் முன்ம ொழியப்படட்ுள்ளன:   

❖ துகளயிடு ் வபொது கூரக் யொன டிரில் பிடக்களப் 

பயன்படுை்துவது சை்ைை்கைக் குகறக்க உைவு ். 

❖ இரண்டொ ் நிகல மவடிப்பு முற்றிலு ் ைவிரக்்கப்படு ்  ற்று ் 

பொகறககள உகடக்க க ட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖  முகறயொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ைை்துடன் கடட்ுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖  சொைக ொன வளி ண்டல நிகலயிலு ், குகறவொன  னிை 

மசயல்பொடு வநரை்திலு ், மின்சொர ் அல்லொை துவக்க 

அக ப்கபப் பயன்படுை்தி மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகைக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் 

எண்மணய் ைடவுைல் மசய்யப்படு ். 
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❖ அதிக அளவு சை்ைை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட 

அகறககள வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 

❖ திட்டப் பகுதிகயச ்சுற்றிலு ், இழுை்துச ்மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி /வைொட்ட ் உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் சை்ை ் 

பரவுவகைக் குகறக்கிறது. 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரியு ் 

நபரக்ளுக்கு கொது  ஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படு ்  ற்று ் 

பயிற்சி  ற்று ் விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் அவற்றின் 

பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ பொைக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுகள் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுை்ை, வழக்க ொன  ருை்துவ பரிவசொைகன 

 ற்று ் பணியொளரக்ளுக்கு முகறயொன பயிற்சி. 

4.5.3 தகர அதிர்வுகள் 

❖ முன்ம ொழியப்படட் சுரங்க நடவடிக்கககளின் கொரண ொக நில 

அதிரவ்ுகள், வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல்  ற்று ் 

மவடிை்ைல், வபொக்குவரை்து வொகனங்கள் வபொன்ற சுரங்க 

இயந்திரங்களின் மசயல்பொட்டின் கொரண ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, இருப்பினு ், குவொரியில் இருந்து நில 

அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆைொர ் மவடிப்பு ஆகு ். 

❖  நில அதிரவ்ுகளின் மபரு ் ைொக்க ் சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிரொ ங்களில் அக ந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் 

கொணப்படுகிறது. குசச்ொ வீடுகள் மவடிப்பொல் தூண்டப்படு ் 

அதிரவ்ுகளொல் விரிசல்  ற்று ் வசைங்களுக்கு அதிக 

வொய்ப்புள்ளது, அவைச ய ் RCC கட்டக க்கப்படட் 

கட்டக ப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுககளை் ைொங்கு ். இது ைவிர, 
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ைகர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயை்கை 

உருவொக்கலொ ். 

❖ மவடிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ்  ற்மறொரு ைொக்க ் 

சிகைவுறு ் பொகறகள் ஆகு ். இகவ சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசொய வயல்களில் விழுந்து, 

நபரக்ளுக்கு கொய ் அல்லது கட்டக ப்புகளுக்கு வசை ் 

ஏற்படலொ ். முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து 

அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவகண 4.12 இல் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. குவொரியில் மவடிப்பைொல் ஏற்படு ் நில 

அதிரவ்ுகள் அனுபவ ச ன்பொடக்டப் பயன்படுை்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

❖ உசச் துகள் வவகை்கை (PPV)  திப்பிடுவைற்கொன அனுபவ 

ச ன்பொடு கீவழ மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்க ் 

                  V = உசச் துகள் வவக ் (mm/s) 

                  K = ைள ்  ற்று ் பொகற கொரணி  ொறிலி (500) 

                       Q = அதிகபடச் உடனடி கட்டண ் (kg) 

                  B =பொகற  ற்று ் ைளை்துடன் மைொடரப்ுகடய                     

நிகலயொனது (மபொதுவொக 1.6) 

                        R = கட்டணை்திலிருந்து தூர ் (மீ) 

அட்டவகண 4.12 பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 
மதிப்புகள் 

நிகலயம் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

கட்டணம் 

கிமலாவில் 

m இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in 

mm/s 

P1 37 360மீ தென்கிழக்கு 1.6648 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் 29/8/1997 வைதியிட்ட 

சுற்றறிக்கக எண். 7ன் பொதுகொப்பொன நிகல அளவுவகொல்களின்படி, 

மஜனரல் படி,37 கிவலொ மின்னூட்டை்ைொல் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உசச் 
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துகள் வவக ் 8 மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. ஆனொல் திட்ட 

ஆைரவொளர ்ஒரு தெடிவெப்பு கட்டண ் 100 கிவலொவிற்கு குகறவொக 

இருக்க வவண்டு ் என்பகையு ், பணிய ரை்்ைப்பட்ட நபரின் 

வ ற்பொரக்வயின் கீழ் ஆன்கசட் நிகலக களின் அடிப்பகடயில் 

முன்ம ொழிபவர ்ஒரு நொகளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முகற மவடி 

கவப்கப வ ற்மகொள்வகை உறுதிமசய்கிறொர.் எவ்வொறொயினு ், நில 

அதிரவ்ுகள்  ற்று ் மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் பொகறகள் ஆகியவற்றொல் 

ஏற்படு ் பொதிப்புககளை் ைவிரக்்க சட்டப்பூரவ் வைகவகளின்படி 

கடட்ுப்பொடட்ு நடவடிக்கககள் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.5.3.1 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ குழு  ் குவொரிகளில் தெடிவெப்பு நடவடிக்கககள் ஆழ ொன 

துகள துகளயிடுைல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் 

ைொ ை ொன மடட்டவனட்டரக்களப் பயன்படுை்தி மவடிக்கொ ல் 

வ ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖  அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகைை் ைவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், ைகுந்ை 

ைண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருை்ை ொன ைொ ை அக ப்பு 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS வழிகொடட்ுைல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖  DGMS வழிகொடட்ுைல்களின்படி மவடிப்பு ைங்குமிட ் 

வழங்கப்படு ். 

❖ பகல் வநரை்தில்  டட்ுவ  மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒரு ைொ ைை்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

குண்டுமவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன ைொ ைங்கள் 

பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ மவடிப்பின் வபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

ைற்கொலிக ொக நிறுை்ைப்படு ். 
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❖ ஆழ ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி வபொன்ற துகளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க ் 

மசய்யப்பட்டது, சுரங்க வ ற்பொரக்வயொளர,் 2 ் வகுப்பு சுரங்க 

வ லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க வ லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖  துப்பொக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு மைொகுப்பு வகரயப்படட்ு, 

பணியொளர ் அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபை்து ஏற்படொை 

வககயில் ைளை்தில் துப்பொக்கிச ் சூடு நடவடிக்கககள் 

நகடமபறுவகை உறுதி மசய்வைற்கொக பின்பற்றப்படு ் 

விரிவொன மசயல்பொடட்ு நகடமுகறககள வகொடிடட்ுக் கொட்டி 

மவடிை்ைல் மைொடங்கு ். 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கடட்ுப்படுை்ைவு ், கொற்வறொட்ட ் / 

ைவறொன தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் 

குகறக்கவு ் வபொது ொன வகொணை் ைண்டுப் மபொருள் 

பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖  மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட வரிகசயில் 

இகணக்கப்படட்ு, எந்ை வநரை்திலு ் ஒவர ஒரு சொரஜ்்  டட்ுவ  

மவடிக்கப்படுவகை உறுதிமசய்து, NONEL அல்லது அதுவபொன்ற 

வகக துவக்க அக ப்பு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள 

சுடுவது இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகை உறுதி 

மசய்யு ் வககயில் மவடிப்பு ைொ ை வரிகச வடிவக க்கப்பட 

வவண்டு ். 

❖  கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவக ் 0.251 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் 

இருக்கு ் வககயில் மபொருை்ை ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படு ். 
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❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க 

ஒவ்மவொரு 6  ொைங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

4.6.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரியலில் தாக்கம் 

உயிரியல் சூழலில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தாக்கம் 

பின்வருமாறு: 

A. சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் வன நில ் எதுவு ் இல்கல. சுரங்க 

நடவடிக்ககயின் வபொது  ரங்கள் மவட்டப்படொது எனவவ 

கொடழிப்பு நடவடிக்கக எடுக்கப்படொது. 

B. சுரங்க பகுதியில் ைற்வபொதுள்ள ைொவரங்களில் சில  ரங்கள் 

 ற்று ் குறுங்கொடொக சிைறிக் கிடக்கு ் ைொவரங்கள் உள்ளன. 

சுரங்க நடவடிக்ககயொல் அவரக்ள் மைொந்ைரவு மசய்ய 

 ொட்டொரக்ள். எனவவ, ைொவரங்களின் ைொக்க ் மிகக் குகறவு. 

C. சொைொரண கல் குவொரி கழிவுககள மகொண்டு மசல்வது தூசி 

 ொசுபொடக்ட உருவொக்கலொ ், இது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ்

இழப்கப உருவொக்கலொ ். 

D. வளி ண்டலை்தில் உள்ள தூசி, சுரங்க ்  ற்று ் அைனுடன் 

மைொடரப்ுகடய நடவடிக்கககளொல் பங்களிக்கிறது, சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் உள்ள ைொவரங்களின் இகலகளில் படிந்ைொல் 

அவற்றின் வளரச்ச்ிகயை் ைடுக்கலொ ். 

E. வளொகங்கள்  ற்று ் அகைச ் சுற்றியுள்ள ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விவசொயை்தின் வளரச்ச்ி. இயந்திரங்கள் மவடிை்துச ்சிைறுவைொல் 

ஏற்படு ் சை்ை ்  ற்று ் அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள 

பகுதிகளிலிருந்து கொடட்ு விலங்குகள்  ற்று ் பறகவககள 

விரடட்ுகின்றன. 

F. குை்ைகக பகுதி  ற்று ் அைன் இகடயக  ண்டல ் எந்ை 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதியு ் இல்லொ ல் உள்ளது 

பல்லுயிர ் ற்று ் வன உயிரினங்களின் ைொக்க ் மிகக் குகறவு. 
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4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.6.2.1. பசுகம பகுதி வளரச்ச்ி 

திட்டை் ைள ொனது சுரங்கை்தின் எல்கலயிலு ் அகைச ்சுற்றியு ், 

சொகலகள்  ற்று ் பிற கொலிப் பகுதிகளிலு ் பசுவை பகுதி உருவொக்க 

ஒரு நிலை்கைக் மகொண்டிருக்க வவண்டு ். பசுக   ண்டலை்தின் 

முக்கிய வநொக்க ்  ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் ஒரு ைகடகய வழங்குவைொகு ். இந்ை 

திட்ட ்  ரங்ககள மவடட்ுவைற்கு வழிவகுக்கொது என்றொலு ், வைொட்ட 

வசகவகள் மூல ் பிரவைசை்தின் பசுக கய வ  ்படுை்துவைற்கு 

முன்ம ொழியப்படட்ுள்ளது. தூசி உமிழ்கவை் ைவிரக்்க, 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபொருடக்ள் வபொக்குவரை்தின் வபொது 

ைொரப்ொலின் மூல ் மூடப்படு ். 

❖ வவக ொக வளரு ் ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  அளிக்கப்படு ். 

❖ உயர ் விைொனை்திற்கொன விருப்ப ் உள்ளூர ் வககககளக் 

மகொண்ட ைொவரங்ககள உள்ளடக்கியது. 

❖ வற்றொை  ற்று ் பசுக யொன ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  

அளிக்கப்படு ். 

❖ இது கொற்றில் உள்ள சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டகர (SPM) 

கடட்ுப்படுை்துவைன் மூல ் சுற்றுப்புற கொற்றின் ைரை்கை 

வ  ்படுை்துகிறது. 

❖ இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் சை்ைை்கை குகறக்க உைவுகிறது. 

❖ இது புதிய பறகவகள்  ற்று ் பூசச்ிககள ைனக்குள் குடிவயற 

உைவுகிறது. 

❖ இது ைளை்தின் அழகியல்  திப்கப அதிகரிக்கிறது. 

4.6.2.2. பசுகம பகுதி திட்டம் 

பசுக ை் பகுதி திட்ட ் கொற்று  ொசுபொடுகள்  ற்று ் சை்ை ் 

ஆகியவற்றின் முக்கிய ொன மூழ்கி ஆகு ். சுரங்கப் பகுதியில் உள்ள 

பசுக யொனது  ொசு அளகவக் குகறக்க உைவுவது  டட்ு ல்லொ ல், 

சுற்றுசச்ூழல் நிகலக ககள வ  ்படுை்துகிறது  ற்று ்  ண் 

அரிப்கப அதிக அளவில் ைடுக்கிறது. இது அழகியகல வ லு ் 
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வ  ்படுை்துகிறது  ற்று ் சுற்றியுள்ள க க்வரொக்களவ ட்டில் 

நன்க  பயக்கு ். எவ்வொறொயினு ், குை்ைகக பகுதியின் பசுக ை ்

பகுதி அப்பகுதிக்கு ஏற்ற உள்ளூர ்இனங்ககள உள்ளடக்கு ். பசுக ை ்

பகுதிற்கொக வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட ைொவர இனங்கள் விகரவொன 

வளரச்ச்ி, எப்வபொது ் பசுக யொன, மபரிய கிரீட ் அளவு  ற்று ் 

ம ன்க யொன வ ற்பரப்புடன் சிறிய/ஊசல் விடுப்பு மகொண்டகவ. 

ைொவரங்களுக்கு  ரங்ககளை் வைரந்்மைடுக்கு ் வபொது பல்வவறு ைொவர 
இனங்களின் கலகவகயை் வைடுகிறது. பசுக ை் பகுதி 

 பின்வரு ் பகுதிகளில் உருவொக்கப்பட வவண்டு ்: 

❖ முக்கிய சொகலகளின் ஓரை்தில் 

❖ சுரங்கை்தின் பின்புற ் 

 ண்ணின் ைர ், நடவு மசய்யு ் இட ், உயிரவ்ொழு ் வொய்ப்புகள், 

வணிக  திப்பு வபொன்றவற்கறக் கருை்தில் மகொண்டு வைொட்ட 

வககககளை் வைரந்்மைடுக்க வவண்டு ். உள்நொட்டு இனங்கள்  டட்ுவ  

நடப்படு ்.  ரக்கன்றுகளுக்கு இகடவய உகந்ை இகடமவளிகய 

கவை்து கலப்பு நடவு மசய்ய வவண்டு ்.  

4.6.2.3. காடு வளரப்்பு 

 

படம் 4.6 பசுகம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 
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குை்ைகக உரிக யொளரொல் உருவொக்கப்பட்ட குை்ைகக 

பகுதியில் உள்ள அணுகுமுகற சொகலயில் அதிக 

எண்ணிக்ககயிலொன  ரங்கள் கொணப்படுகின்றன. எல்கலயில் உள்ள 

7.5 பொதுகொப்பு தூர ் அடுை்ைடுை்ை கொடு வளரப்்புக்கு பயன்படுை்ை 

அகடயொள ் கொணப்படட்ுள்ளது. இருப்பினு ், கொடு வளரப்்பு 

எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வவண்டு ். குை்ைகக எல்கலயில் அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ, மநரிய ் இண்டிக ்  ற்று ் அல்பிசியொ மலமபக் வபொன்ற 

பிரொந்திய  ரங்கள் நடப்படட்ு, அந்ைந்ை உை்வைச திட்டை்தில் அமவன்யூ 

வைொட்ட ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். பசுக  பகுதிக்கொன 

பரிந்துகரக்கப்படட் இனங்கள் வ  ்பொடட்ுை் திட்ட ் அட்டவகண 4.13 

இல் மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது. இந்ை பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% 

ஆக இருக்கு ் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. கொடு வளரப்்பு திட்ட ் 

அட்டவகண 4.14 இல் மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது  ற்று ் பசுக  பகுதி 

வ  ்பொடட்ு திட்டை்தின் படம்ஜட் அட்டவகண 4.15 இல் 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ளது 

கனி ை்கை முழுக யொக பிரிை்மைடுை்ை பிறகு, குழி  கழ 

 ற்று ் கசிவு நீகர வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது அருகிலுள்ள 

கிணறுகளுக்கு நீரை்்வைக்க ொக மசயல்படு ். மீன் வளரப்்பு ் முயற்சி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலு ் ைடுப்பகண 

அக க்கப்படு ். சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள 

ைொவரங்களின் மீது சுரங்கை்தின் ைொக்கை்கை குகறக்க, வபொது ொன 

பொதுகொப்பு நடவடிக்கககள் மசயல்படுை்ைப்பட வவண்டு ் என்று 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. சுரங்க ் என்பது வொகனங்களின் இயக்க ் 

 ற்று ் அதிகரிை்ை  ொனுடவியல் மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொல், 

சில பகுதிககள உள்ளூர ்  க்ககள ஈடுபடுை்துவைன் மூலமு ், 

அை்ைககய நடவடிக்கககளின் நன்க கள் குறிை்து அவரக்ளுக்குக் 

கற்பிப்பைன் மூலமு ் வவலி அக க்கலொ ். 
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4.6.3 மாவட்டத்தில் மதாட்டக்ககலக்கான தாவர வகககள் 

பரிந்துகர வழங்கப்பட்டது  

மதாட்டத்திற்கு தாவர வகககள் பரிந்துகரக்கும் மபாது 

பின்வரும் முகற பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருை்ை ்.  

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கை்கை உருவொக்குைல். 

❖ நன்கு வளரு ் ைொவர ், அடரை்்தியொக படரந்்து வளரு ் 

ைொவரங்கள் பசுக யொன ைொவரங்கள். 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல் 

 ொசுக்ககள உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 

❖ பின்வரு ் இனங்கள் இப்பகுதியில் நிலவு ் ைட்பமவப்ப 

நிகலக்கு மிகவு ் மபொருை்ை ொன வைொட்டை்திற்கு 

முைன்க யொனைொக கருைலொ ்.  

அட்டவகண 4.13 பசுகம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ
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ான
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இ
க

ல
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தி
ர்

 

தி
ற

ன்
 

தூ
சி

யி
ன்

 
அ

க
ற்

று
த

ல்
 `

(%
) 

1 அசொடிரொக்
டொ 
இண்டிகொ 

ம லிவய
சி 

வவ ்பு,  ர ் 15–
20  

நொற்
றுகள் 

8x8 பசு
க 
யொன 

25.54 

2 மடக்வடொ
னொ 
கிரொண்டிஸ் 

லொமியொ
சிவய 

வைக்கு  ர ் 40  நொற்
றுகள் 

2x2 இகல
யுதிர ்

14.94 

3 பொலியொல்தி
யொ 
லொங்கிஃ
வபொலியொ 

அன்வனொ
வனசிவய 

மநட்டிலி
ங்க ் 

 ர ் 10  நொற்
றுகள் 

3x3 பசு
க 
யொன 

29.84 

4 வநரிய ் 
இண்டிக ் 

அவபொசி
வனசிவய 

அரொலி புைர ் 2–6 மவட்
டுைல் 

2x2 பசு
க 
யொன 

12.3 
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5 அல்பிசியொ 
மலமபக் 

ஃவபவபசி
வய 

வொகக  ர ் 18–
30  

நொற்
று 

3x3 
and 
5x5 

பசு
க 
யொன 

23.03 

6 மடவலொனிக்
ஸ் மரஜியொ 

ஃவபவபசி
வய 

மச ் 
யிர-் 
மகொன்
கற 

 ர ் 12  மவட்
டுைல் 

3x3 
and 
5x5 

இகல
யுதிர ்

18.05 

7 மைஸ்மபசி
யொ 
பொப்புலொனி
யொ 

 ொல்வவ
சி 

பூவரசு  ர ் 6–
10  

நொற்
று 

3x3 பசு
க 
யொன 

9.27 

அட்டவகண 4.14 பசுகம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 
உத்மதசிக்கப்ப
ட்ட மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

உயிர் 
பிகழப்

பு % 

மீ 2 இல் 
மூடப்ப

ட 
மவண்டி
ய பகுதி 

இனத்தின் 
பபயர் 

வளர்க்கப்படும் 
எதிர்பார்க்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் கீழ் 
மதாட்டம் 

மற்றும் குவாரி அணுகுமுகற சாகல 
(எண்களில்) 

I 50 80% 200 அசொடிரொக்
டொ 

இண்டிகொ 
அல்பிசியொ 
மலமபக் 
மடவலொனிக்
ஸ் மரஜியொ 
மடக்வடொ
னொ 

கிரொண்டிஸ் 
வநரிய ் 
இண்டிக ், 
முைலியன 

40 
II 50 80% 200 40 
III 50 80% 200 40 
IV 50 80% 200 40 
V 50 80% 200 40 

அட்டவகண 4.15 பசுகம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 
நிதி நிகல 

வ.எ
ண். 

மவகல 

விவரங்கள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வாரியான மதாட்ட 

விவரங்கள் 

1 

ஆ ் 

ஆ
ண்டு 

2வது 

ஆ
ண்டு 

3வது 

ஆ
ண்டு 

4வது 

ஆண்டு
கள் 

5வது 

ஆண்டு
கள் 

ம ொை்ை
 ் 

இல்கல
. 

மசடிக
ள் 

(5 

ஆண்டு
கள்) 

ம ொை்
ை ் 

மசல
வு (ரூ.) 

1 மசடியின் 

நொற்று (ஒரு 

 ரக்கன்று/

மசடிக்கு 

50 50 50 50 50 250 
25,000.

00 
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வைொரொய ொக 

100 ரூபொய் 

மசலவொகு ்). 

3 பரொ ரிப்பு 

(ரூ.) 

(உர ், உர ், 

பூசச்ிக்மகொல்
லி 

பயன்பொடு, 

கொவலொளி 
வபொன்றகவ) 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு 

பசலவு (ரூ. 10000/-). 

50,000.

00 

பமாத்தம் 75,000.

00 

4.6.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணொலய ் 

 ற்று ் உயிரக்்வகொளக் கொப்பக ் எதுவு ் இல்கல. 

❖  இவையக  ண்டலை்தில் அரிைொன, உள்ளூர ் ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், 

சுரங்கை்தின் வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு எந்ைவிை ொன 

பொைக ொன பொதிப்கபயு ் ைவிரக்்க, குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் 

சை்ைை்திற்கொன  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் உட்பட 

முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க  திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் 

விஞ்ஞொன முகறகய நிரவ்ொக ் நகடமுகறப்படுை்து ். 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைககப் பகுதிகள் அகனை்திலு ் சுற்றிை் திரியு ் 

விலங்குகள் நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி அக க்கப்படு ். 

❖ இப்பகுதியில் கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன 

ைொக்கை்கை குகறக்க உைவு ் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6.3.1. வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

நடவடிக்கககள் 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு 

நடவடிக்ககககள வ ற்மகொள்வது. 
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❖  முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்திற்கொக சுரங்க  ற்று ் சுற்றளவில் 

தூசிகய அடக்கு ் அக ப்பு நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள வைொட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களின் வொழ்விடங்ககள உருவொக்குவைற்கு ் பல்வவறு 

விலங்கினங்களுக்கொன சிறந்ை சூழகல உருவொக்குவைற்கு ் 

உைவு ். பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் 

குறிை்ை விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு அகனை்து ைடுப்பு 

நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖  பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகளுக்கொன 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்குைல்  ற்று ் வ  ்படுை்துைல்.  

❖ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல், அகவகளுக்கு 

தீங்கு விகளவிக்கொைவொறு பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படு ்.  ொகல 6.00  ணிக்கு வ ல் எந்ை பணியு ் 

வ ற்மகொள்ளக்கூடொது. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

சொைொரண கல் குவொரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்ற ் 

முன்ம ொழியப்படொைைொல், சுரங்க நடவடிக்கககள் ைற்வபொதுள்ள 

நீரவ்ொழ் சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுை்ைொது. சுரங்க குை்ைகக 

பகுதிக்குள் இயற்ககயொன வற்றொை வ ற்பரப்பு நீரந்ிகல இல்கல. 

எனவவ, சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் நீரவ்ொழ் பல்லுயிர ் மபருக்க ் 

கொணப்படவில்கல. 

4.6.5 எதிர்பாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

இந்ை அை்தியொய ் சுரங்க நடவடிக்கககளொல் சூழலியல்  ற்று ் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தில் ஏற்படு ் பல்வவறு பொதிப்புககள 
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எடுை்துக்கொடட்ுகிறது. முக்கிய சுரங்க குை்ைககப் பகுதியில் உள்ள 

ைொவரங்கள்  ற்று ் வனவிலங்கு விலங்குகள் குறிப்பொக 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட இனங்கள் (முக்கிய ொக, அழிந்து வரு ்  ற்று ் 

பொதிக்கப்படக்கூடிய) அடிப்பகடை் ைரவு  ற்று ் அைன் ைொக்க ் 

ஆகியவற்கறக் குறிப்பிடுகிறது. ைொக்க ்  ற்று ்  திப்பீடுகளின் 

விவர ் அட்டவகண எண் 4.3 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவகண 4. 16 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ. 

எண் 

பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டை்தின் மசயல்பொடுகள் 

பொதிக்கப்படுகின்றன 

பறகவகள்  ற்று ் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்க ்/கூடு 

கட்டு ் இடங்கள் 

சுரங்க குை்ைகக ைளை்தில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் எதுவு ் 

கண்டறியப்படவில்கல. 

விலங்கினங்கள் மபரு ்பொலு ் 

ைொங்கல் பகுதியில் இருந்து 

இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது அழிந்து 

வரு ் உயிரினங்கள் 

வசிக்கு ் பகுதிக்கு அருகில் 

அக ந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குை்ைகக 

பகுதியில் ஆபை்ைொன, 

ஆபை்ைொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய 

இனங்கள் எதுவு ் 

கொணப்படவில்கல. 

3 வைசிய 

பூங்கொ/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகொக யில் 

சரணொலய ் / கொப்புக்கொடு 

/ சதுப்புநிலங்கள் / 

கடற்ககர / முகை்துவொர ் / 

கடல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வைசிய பூங்கொ 
அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன்  ண்டல ் இல்கல. 

ஒரு சிறிய குன்று வடவ ற்கு 

பகுதியில் சு ொர ் 5.5 கிமீ 

மைொகலவில் அக ந்துள்ளது. 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கு 

அணுககல 

கட்டுப்படுை்துகிறது 

'இல்கல' 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கை் திட்ட ் வ ற்பரப்பு 

நீரின் ைரை்கை பொதிக்கிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது 

'இல்கல' திட்டமிடப்பட்ட 

அல்லது அசச்ுறுை்ைப்பட்ட 

வனவிலங்கு விலங்குகள் 

க யப் பகுதியில் வழக்க ொகக் 

கொணப்படுகின்றன. 
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6 முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கை் திட்ட ் அருகில் 

உள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிகய 

பொதிக்கு ் வண்டல் 

 ண்கண அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு 

ஓகட வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்படுவைொல், அருகில் உள்ள 

சுரங்கப் பகுதியில்  ண் படிைல் 

பொதிப்பு இருக்கொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் 

வன விலங்குகள் 

வீழ்சச்ி/சறுக்கல் அல்லது 

இறப்பு ஏற்படு ் அபொய ் 

'இல்கல' 

8 இை்திட்ட ் கழிவுநீகர 
நீரந்ிகலகளில் 

மவளியிடுகிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு நீகர 
வழங்குகிறது 

க யப் பகுதிக்கு அருகில் 

நீரந்ிகலகள் இல்லொைைொல் நீர ்
 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்ட ் வன 

அடிப்பகடயிலொன 

வொழ்வொைொரை்கை 

பொதிக்கிறது / உள்ளூர ்
வொழ்வொைொர ் சொரந்்து 

இருக்கு ் எந்ைமவொரு 

குறிப்பிட்ட வன 

உற்பை்திகயயு ் 

பொதிக்கிறது 

'இல்கல' 

10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ் 

கண்கொணிப்புக் கொலை்தில் 

இட ்மபயரை்ல் பொகை 

கொணப்படவில்கல. 

11 இை்திட்ட ்  ருை்துவப் 

பயன் மகொண்ட ஒரு 

பகுதியின் ைொவரங்ககள 

பொதிக்கு ் 

'இல்கல' 

12 வனப்பகுதி 

திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்
சீக்மவஸ்ட்வரஷன் உள்ளது 

'இல்கல 'எந்ை வன நிலமு ் 

 ொற்றப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு 

நிலங்ககள பொதிக்கு ் 

மீன் இனப்மபருக்க ், கடல் 

சூழலியல் 

'இல்கல'. க ய சுரங்க 

குை்ைககக்கு அருகில் ஈரநில ் 

இல்கல. முக்கிய சுரங்கப் 

பகுதியில் இனப்மபருக்க ் 

 ற்று ் கூடு கட்டு ் இட ் 

இல்கல. 

ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் ககமயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 

2010) 
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4.6.6. தாக்க மதிப்பீடு  

அட்டவணை எை்: 4.17 உயிரியல் வளங்களுக்கான தாக்க மதிப்பீடு 

தாக்க 
மதிப்பீடு 

உறுப்பு 

   சுரங்க மைை்பாடு ைற்றுை் தெயல்பாடு ைற்றுை் 
உமிழ்வு உருொக்கை் காரணைாக அப்பகுதியின் 
உயிரியல் ெளங்களில் ைாற்றை். 

சாத்தியமா
ன விணளவு/ 

அக்கணை 

    ெசிப்பிை இழப்பு, ொொரண கல் குொரி மைை்பாடு 
ைற்றுை் தெயல்பாைட்ு நைெடிக்வககளின் மபாது 
பறக்குை்  தூசி உமிழ்வுகள் உை்பை காற்று 
உமிழ்வுகளின் பரப்பளவு ைற்றுை் ெரி ஆொரங்கள் 
காரணைாக உயிரியல் ஏற்பிகளின் ஆமராக்கியெ்தில் 
ொக்கை். 

தாக்கங்களின் பை்புகள் 

இயை்ணக மநரை்வற எதிரை்
வற 

நடுநிவல 

○ ● ○ 

வணக மநரடி ைவறமுக ஒைட்ுதைாெ்ெ 

● ○ ○ 

அளவு திை்ைப் 
பகுதி 

உள்ளூர ் ைண்ைல
ை் 

பிராந்தியைா
னது 

● ○ ○ ○ 

கால அளவு குறுகிய காலை் நீண்ை கால 

○ ● 
தீவிரம் குவறந்ெ நடுெ்ெர உயர ்

● ○ ○ 

அதிர்வவை் ரிமைாை் 
(ஆர)் 

அெ்ெப்மபா
து (O) 

காலமு
வற (பி) 

தொைரெ்ச்ியா
ன (C) 

○ ○ ○ ● 
தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 

முக்கியத்து
வம் 

முக்கியை
ற்ற 

வைனர ் மிெைான மைஜர ்

● ○ ○ ○ 

குறிப்பு: '●' என்பது ஆம் என்பணதக் குறிக்கிைது மை்றும் '○' என்பது 

இல்ணல என்பணதக் குறிக்கிைது. 
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4.7 சமூகப் வபாருளாதாரம்: 

4.7.1 முன்வமாழியப்பட்ட மை்றும் ஏை்கனவவ உள்ள திட்டங்களில் 

இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம்: 

❖ சுரங்க நைெடிக்வககளில் இருந்து தூசி உற்பெ்தியானது, 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள தொழிலாளரக்ள் ைற்றுை் 

ைக்களின் ஆமராக்கியெ்தில் எதிரை்வறயான ொக்கெ்வெ 

ஏற்படுெ்துை். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கெ்ொல் அப்மராெ ்மராடுகள் மெெைவையுை் 

❖ மநரடியாகவுை் ைவறமுகைாகவுை் மெவல ொய்ப்புகள் 

அதிகரிப்பென் மூலை் அப்பகுதி ைக்களின் தபாருளாொர 

நிவலவய மைை்படுெ்துகிறது. 

4.7.2 வபாதுவான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ அவனெ்து இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரணங்களுக்குை் நல்ல 

பராைரிப்பு நவைமுவறகள் பின்பற்றப்படுை், இது ொெ்தியைான 

இவரெெ்ல் சிக்கல்கவளெ் ெவிரக்்க உெவுை்.  

❖ ைெ்திய ைாசுக் கைட்ுப்பாைட்ு ொரியெ்தின் (CPCB) 

ெழிகாைட்ுெலின்படி திை்ைப் பகுதியிலுை் அவெெ ் சுற்றிலுை் 

பசுவைப் பகுதி உருொக்கப்படுை். 

❖ வைய ைண்ைலெ்திற்குள் சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்வபக் குவறக்க 

காற்று ைாசுக்கைட்ுப்பாைட்ு நைெடிக்வக எடுக்கப்படுை். 

❖ தொழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கெ ் ெை்ைை் ைற்றுை் 

விதிகளின்படி வகயுவறகள், ைகலக்கவச ், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

ைற்றுை் காதுகவளப் பாதுகாக்குை் ொெனங்கள் மபான்ற 

ெனிப்பை்ை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ெழங்கப்படுை். 

❖  இந்ெ திை்ைெ்தில் இருந்து மநரடியாகவுை் ைவறமுகைாகவுை் 

ராயல்டி, ெரி, ெரிகள் மபான்றெற்றின் மூலை் நிதி ெருொய் 

மூலை் ைாநில ைற்றுை் ைெ்திய அரசுகளுக்கு பலன் கிவைக்குை். 
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❖ மைற்கூறிய விெரங்களிலிருந்து, குொரி தெயல்பாடுகள் 

அப்பகுதியில் அதிக நன்வை பயக்குை் மநரை்வறயான 

ொக்கெ்வெ ஏற்படுெ்துை். 

4.8 வதாழில்சார் ஆவராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு 

 சுரங்கெ்தின் தெயல்பாைட்ு கை்ைெ்தில் தொழில்ொர ் ஆமராக்கியை் 

ைற்றுை் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன ைற்றுை் 

முென்வையாக பின்ெருென அைங்குை்: 

❖ சுொெ ஆபெ்துகள் 

❖ ெெ்ெை் 

❖ உைல் அபாயங்கள் 

❖  தெடிக்குை் மெமிப்பு ைற்றுை் வகயாளுெல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்ைகால தெளிப்பாடு சிலிமகாசிவை 

ஏற்படுெ்ெக்கூடுை், பின்ெருை் நைெடிக்வககள் 

பரிந்துவரக்கப்படுகின்றன: 

❖ சுரங்க மொண்டுை் இயந்திரை் ைற்றுை் டிப்பரக்ளின் மகபின்கள் 

AC ைற்றுை் ஒலி ஆொரெ்துைன் இவணக்கப்படுை். 

❖ ெனிப்பை்ை முக மூடிகவள பயன்படுெ்துெது 

கை்ைாயைாக்கப்படுை். 

  4.8.2 சத்தம் 

       சுரங்க நைெடிக்வககளின் மபாது தொழிலாளரக்ள் அதிக 

ெெ்ெெ்திற்கு ஆளாக மநரிடுை். பின்ெருை் நைெடிக்வககள் தெயல்படுெ்ெ 

முன்தைாழியப்பைட்ுள்ளன 

❖ எந்ெப் பணியாளருை் 85 dB(A) க்குை் அதிகைான ெெ்ெெ்வெ ஒரு 

நாவளக்கு 8 ைணிமநரெ்திற்கு மைல் மகைக்ுை் பாதுகாப்பு 

இல்லாைல் தெளிப்படுெ்ெ ைாை்ைாரக்ள். 

❖ 8 ைணிமநரெ்திற்கு ெைைான ஒலி அளவு 85 dB(A), உெெ் ஒலி 

அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அவையுை் மபாது அல்லது ெராெரி அதிகபைெ் 
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ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அவையுை் மபாது தெவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரைாக தெயல்படுெ்ெப்படுை். 

❖  தகாடுக்கப்பை்ை காது ைஃப்ை் காதில் ஒலி அளவெக் குவறந்ெது 

85 dB(A) ஆகக் குவறக்குை். 

❖ அதிக இவரெெ்ல் அளவுக்கு தெளிப்படுை் தொழிலாளரக்ளுக்கு 

அெ்ெப்மபாது ைருெ்துெ தெவிப்புலன் மொெவனகள் 

தெய்யப்படுை். 

4.8.3   இயை்ணக அபாயங்கள் 

இயற்வக அபாயங்கவளக் கைட்ுப்படுெ்ெ பின்ெருை் 

நைெடிக்வககள் முன்தைாழியப்பைட்ுள்ளன 

❖ பணியிை பாதுகாப்பு மைலாண்வை குறிெ்ெ குறிப்பிை்ை 

பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுை்; 

❖ ெற்தெயலான பாவற வீழ்ெச்ி ைற்றுை் / அல்லது நிலெெ்ரிவெெ் 

ெடுக்க, குறிப்பாக தெடிப்பு நைெடிக்வககளுக்குப் பிறகு, 

தொழிலாளரக்ளுக்கு தெளிப்படுை் ஒெ்தொரு மைற்பரப்வபயுை் 

பாவற அளவிடுெென் மூலை் பணிெ் ெள ைதிப்பீடு தெய்யப்படுை்; 

❖  இயற்வக ெவைகள், ெற்காலிக ெண்ைொளங்கள் அல்லது 

குறிப்பிை்ை ஆபெ்து ெமிக்வைகள் பாவற தபை்சுகள் அல்லது 

ெவர ைை்ைெ்திலிருந்து 2 மீை்ைருக்குை் அதிகைான உயரெ்தில் 

மெவல தெய்யப்படுை் ைற்ற குழி பகுதிகளில் ெழங்கப்படுை்; 

❖  ொவலகள் ைற்றுை் நவைபாவெகவள பராைரிெ்ெல், மபாதுைான 

நீர ்ெடிகால் ெழங்குெல் ைற்றுை் ொொரண மைல் ைண்   மபான்ற 

அவனெ்து ொனிவல மைற்பரப்புைன் ெழுக்குை் பரப்புகவளெ் 

ெடுப்பதுை் மைற்தகாள்ளப்படுை். 

4.8.4 வதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

  அவனெ்து நபரக்ளுை் முன் மெவலொய்ப்பு ைற்றுை் அெ்ெப்மபாது 

ைருெ்துெ பரிமொெவனக்கு உை்படுெ்ெப்படுொரக்ள். பின்ெருை் 

மொெவனகவள நைெ்துெென் மூலை் பணியாளரக்ள் தொழில் ொரந்்ெ 

மநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுொரக்ள் 
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❖ தபாது உைல் பரிமொெவனகள் 

❖ ஆடிமயாதைை்ரிக் மொெவனகள் 

❖ முழு ைாரப்ு, எக்ை்மர, நுவரயீரல் தெயல்பாடு மொெவனகள், 

ை்வபமராதைை்ரிக் மொெவனகள் 

❖ காலமுவற ைருெ்துெ பரிமொெவன - ஆண்டுமொறுை் 

❖ நுவரயீரல் தெயல்பாடு மொெவன - ஆண்டுமொறுை், தூசி 

தெளிப்படுை் 

❖ கண் பரிமொெவன 

   ெளெ்தில் அெ்தியாெசிய ைருந்துகள் ெழங்கப்படுை். ைருந்துகள் 

ைற்றுை் இெர பரிமொெவன ெெதிகள் இலெெைாக 

ெழங்கப்படுை். உைனடியாக சிகிெவ்ெக்காக சுரங்கெ்தில் முெலுெவி 

தபை்டி வெக்கப்படுை். 

  மெரந்்தெடுக்கப்பைை் ஊழியரக்ளுக்கு முெலுெவி பயிற்சி 

தொைரந்்து அளிக்கப்படுை். முெலுெவி பயிற்சி தபற்ற 

உறுப்பினரக்ளின் பை்டியல்கள் மூமலாபாய இைங்களில் காை்ைப்படுை். 

4.9 சுரங்க கழிவு வமலாை்ணம 

 மைல் ைண் ைற்றுை் ெரவள ெடிவில் உள்ள அதிகெச்ுவை, சுரங்கெ் 

திை்ை காலெ்தில் பாதுகாப்பாக அகற்றப்படுை். தெை்டிதயடுக்கப்பைை் 

மைல்ைண், பயன்படுெ்ெப்பை்ை பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பைட்ு, பண்ை் 

கைட்ுெெற்குப் பயன்படுெ்ெப்படுை், குொரி குழியின் ஒரு பகுதியில் 

மீண்டுை் நிரப்பப்பைட்ு, பசுவைப் பகுதி  ெளரெ்ச்ிவய 

எளிொக்குெெற்கு குொரி தெய்யப்பை்ை மைல் தபை்வெ அகற்றி 

வெக்கப்படுை். ொழ்ொன பகுதிகவள நிரப்புெெற்குை், ெைன் 

தெய்ெெற்குை் சிவெவுறுை் பாவற மநரடியாக டிப்பரக்ளில் 

ஏற்றப்படுை், இது அனுைதி தபற்று அரசுக்கு மெவெயான குவறந்ெ  

கை்ைணெ்வெ தெலுெ்திய பின்னமர தெய்யப்படுை். 

4.10 சுரங்க மூடல் 

 சுரங்கெ் திை்ைங்களில் சுரங்க மூைல் திை்ைை் மிக முக்கியைான 

சுற்றுெச்ூழல் மெவெ. சுரங்க மூைல் திை்ைை் தொழில்நுை்ப, சுற்றுெச்ூழல், 
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ெமூக, ெை்ை ைற்றுை் நிதி அை்ெங்கவள முற்மபாக்கான ைற்றுை் பிந்வெய 

மூைல் தெயல்பாடுகவள உள்ளைக்கியொக இருக்க மெண்டுை். மூைல் 

தெயல்பாடு என்பது திை்ைப்பணி நீக்கப்பை்ைதில் இருந்து தொைங்குை் 

தொைரெ்ச்ியான தெயல்பாடுகள் ஆகுை். எனமெ, சுரங்கெ் திை்ைெ்தில் 

முற்மபாக்கான சுரங்க மூைல் திைை்ை் குறிப்பாகக் வகயாளப்பை 

மெண்டுை் ைற்றுை் சுரங்கெ் திை்ைெ்துைன் ைறுபரிசீலவன தெய்யப்பை 

மெண்டுை். முற்மபாக்கான சுரங்க மூைல் என்பது தொைரெ்ச்ியான 

தெயல்பாடுகளாக இருப்பொல், விை்ைான சுரங்கெ்தின் 

முன்தைாழிவுகள் மூைல் திை்ைெ்தில் மெரக்்கப்பை மெண்டிய 

தபருை்பாலான தெயல்பாடுகவள உள்ளைக்கியது என்பது 

தெளிப்பவையானது. ெளெ்திற்கான மூைல் மநாக்கங்கவள 

உருொக்குை் மபாது, ெளெ்தின் ஏற்கனமெ உள்ள அல்லது சுரங்கெ்திற்கு 

முந்வெய நில பயன்பாைவ்ை கருெ்தில் தகாள்ெது அெசியை்; ைற்றுை் 

தெயல்பாடு இந்ெ தெயல்பாைவ்ை எெ்ொறு பாதிக்குை். 

  சுரங்கெ்வெ வகவிடுெதுைன் பின்ெருை் பரந்ெ மநாக்கங்களுை் 

தெற்றிகரைாக அவையப்படுெவெ உறுதி தெய்ெமெ முென்வையான 

மநாக்கைாகுை்: 

❖ சுரங்க உரிவையாளரக்ள், ஒழுங்குமுவற ஏதஜன்சிகள் 

ைற்றுை் தபாதுைக்களுக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய ெளெ்திற்கு 

உற்பெ்தி ைற்றுை் நிவலயான பயன்பாை்டிற்குப் பிறகு 

உருொக்க. 

❖  தபாது சுகாொரை் ைற்றுை் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் 

பாதுகாப்வபப் பாதுகாக்க. 

❖  சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்வபக் குவறக்க. 

❖ ைதிப்புமிக்க பண்புகவளயுை் அழகியவலயுை் பாதுகாக்க. 

❖  பாெகைான ெமூக-தபாருளாொர ொக்கங்கவள ெைாளிக்க. 

4.10.1 சுரங்க மூடல் அளவுவகால் 

சுரங்கெ்வெ மூடுெதில் உள்ள நிபந்ெவனகள் கீமழ 

விொதிக்கப்பைட்ுள்ளன: 
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4.10.1.1 இயற்பியல் நிணலத்தன்ணம 

 சுரங்கப் பணிகள், கை்டிைங்கள், ஓய்வு ெங்குமிைங்கள் 

மபான்றெற்வற உள்ளைக்கிய அவனெ்து ைானுைவியல் 

கை்ைவைப்புகளுை், சுரங்கை் தெயலிழந்ெ பிறகு மீெமுள்ளவெ உைல் 

ரீதியாக நிவலயானொக இருக்க மெண்டுை். மொல்வி அல்லது உைல் 

ரீதியான சீரழிவு காரணைாக தபாது சுகாொரை் ைற்றுை் பாதுகாப்புக்கு 

அெரக்ள் எந்ெ ஆபெ்வெயுை் முன்வெக்கக்கூைாது, மைலுை் அெரக்ள் 

ெடிெவைக்கப்பைை் தெயல்பாடுகவள அெரக்ள் தொைரந்்து தெய்ய 

மெண்டுை். முன்தைாழியப்பை்ை ெடிெவைப்பு காலங்கள் ைற்றுை் 

பாதுகாப்பு காரணிகள் தெள்ளை், சூறாெளி, காற்று அல்லது 

பூகை்பங்கள் மபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் ைற்றுை் அரிப்பு மபான்ற பிற 

இயற்வக நிரந்ெர ெக்திகவள முழுவையாக கணக்கில் 

எடுெ்துக்தகாள்ள மெண்டுை். 

4.10.1.2 இரசாயன நிணலத்தன்ணம 

  சுரங்க ெளெ்தில் திைக்கழிவுகள் இரொயன நிவலெ்ென்வையுைன் 

இருக்க மெண்டுை். இென் தபாருள், உமலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது 

கரிை மெரை்ங்களின் கசிவுக்கு ெழிெகுக்குை் இரொயன ைாற்றங்கள் 

அல்லது நிவலவைகளின் விவளவுகள் தபாது சுகாொரை் ைற்றுை் 

பாதுகாப்பிற்கு ஆபெ்வெ ஏற்படுெ்ெக்கூைாது அல்லது சுற்றுெச்ூழல் 

பண்புகவள சீரக்ுவலக்கக்கூைாது. ைாசுபடுெ்துை் தெளிமயற்றை் 

பாெகைான ொக்கங்கவள ஏற்படுெ்ெக்கூடுை் என்று முன்கூை்டிமய 

கணிக்கப்பை்ைால், இவைநிறுெ்ெப்பை்ை திைப்தபாருைக்வள 

நிவலநிறுெ்துெது அல்லது நீரின் ெரை் ைற்றுை் அளவு மபான்றெற்வற 

மைை்படுெ்ெ தெயலற்ற சிகிெவ்ெ மபான்ற தபாருெ்ெைான ெணிப்பு 

நைெடிக்வககள் திை்ைமிைப்பைலாை். மூடிய சுரங்கெ்வெெ ் சுற்றியுள்ள 

பகுதியில் உள்ள நீர,் ைண் ைற்றுை் காற்றின் ெரங்களுக்கு ெை்ை 

ெரை்புகவள மீறுை் ைாசுபடுெ்துை் தெறிவுகளின் பாெகைான விவளவு 

எதுவுை் இல்வல என்பவெ கண்காணிப்பு நிரூபிக்க மெண்டுை். 
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4.10.1.3 உயிரியல் நிணலத்தன்ணம 

  சுற்றியுள்ள சூழலின் ை்திரெ்ென்வை முென்வையாக ெளெ்தின் 
இயற்பியல் ைற்றுை் இரொயன பண்புகவள ொரந்்துள்ளது, அமெெையை் 
சுரங்க ெளெ்தின் உயிரியல் உறுதிப்பாடு ைறுொழ்வு ைற்றுை் இறுதி நில 

பயன்பாைட்ுைன் தநருக்கைாக தொைரப்ுவையது. ஆயினுை்கூை, 

உயிரியல் நிவலெ்ென்வையானது, ைண்ணின் உவறவய 
உறுதிப்படுெ்துெல், அரிப்பு/கழுவி, கசிவு மபான்றெற்வறெ் ெடுப்பென் 
மூலை் இயற்பியல் அல்லது இரொயன நிவலெ்ென்வைவய கணிெைாக 
பாதிக்கலாை். 

 புனரெ்ாழ்வுெ் திை்ைெ்தின் முக்கிய மநாக்கங்களில் ஒன்று 
சீரக்ுவலந்ெ ெளெ்தின் மீது ஒரு ொெர உவற தபாதுொக உள்ளது, 

ஏதனனில் ெளெ்வெ நிவலநிறுெ்துெெற்கு ொெர உவற சிறந்ெ நீண்ை 
கால முவறயாகுை். புனரெ்ாழ்வுெ் திை்ைெ்தின் முக்கிய நிலமெவல 

கூறுகள் முடிந்ெதுை், நிவலயான ொெர ெமூகெ்வெ நிறுவுெெற்கான 
தெயல்முவற தொைங்குகிறது. ைறு ொெரங்களுக்கு, ைண் ஊை்ைெெ்ெ்து 
அளவெ மைலாண்வை தெய்ெது ஒரு முக்கியைான 
கருெ்ொகுை். ஊை்ைெெ்ெ்துக்கவளெ ் மெரப்்பது மூன்று சூழ்நிவலகளில் 
பயனுள்ளொக இருக்குை். 

❖ ெமூக ெனெளரெ்ச்ிக்கான மைை்பாை்டிற்காக பரப்பப்பை்ை 
மைல்ைண்ணின் ஊை்ைெெ்ெ்து நிவல உள்ள தபாருவள விை 
குவறொக இருந்ொல். 

❖ இயற்வகயாக நிகழுை் ொெரங்கவள விை அதிக ஊை்ைெெ்ெ்து 
மெவெப்படுை் ொெரங்கவள ெளரக்்குை் மநாக்கை் எ.கா. 
விெொயெ்திற்கான திை்ைமிைல். 

❖ ஈரப்பெை் கைட்ுப்படுெ்துை் காரணியாக இல்லாெ காலங்களில் 
பூரவ்ீக ொெரங்களிலிருந்து விவரொன ெளரெ்ச்ிப் பதிவலப் 
தபறுெது விருை்பெ்ெக்கது எ.கா. பசுவைெ் ெவைகளின் ெளரெ்ச்ி. 

❖ சுரங்க மூைல் திை்ைை் அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கெ் திை்ைெ்தின்படி 
இருக்க மெண்டுை். சுரங்க மூைல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பை்ை 
சுரங்கெ் திை்ைெ்தின் ஒரு பகுதியாகுை் ைற்றுை் சுரங்க மூைல் 
திை்ைெ்தில் விெரிக்கப்பைட்ுள்ள தெயல்முவறயின்படி மூைல் 
நைெடிக்வககள் மைற்தகாள்ளப்படுை். 
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அத்தியாயம் V 

மாற்று திட்ட மற்றும் த ாழில்நுட்ப  ளம் 

5.0 அறிமுகம்  

திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றொக கருதுவது EIA மெயல்முறறயின் 

தேறவயொகு ். த ொக்குேல் மெயல்பொட்டின் தபொது, ஒரு 

முன்ம ொழிவுக்கொன  ொற்றுகறை த ரடியொகதவொ அல்லது 

அறடயொை ் கொணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கறைக் குறிப்பிடுவேன் 

மூல ொகதவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது சுே்திகரிக்கலொ ்.  ொற்றுகைின் 

ஒப்பீடு, குறற ்ேபடெ் சுற்றுெச்ூழல் ேொக்கங்களுடன் திட்ட 

த ொக்கங்கறை அறடவேற்கொன சிற ்ே முறறறயே் தீர ்ொனிக்க 

உேவுகிறது அல்லது மிகவு ் சுற்றுெச்ூழல்  ட்பு  ற்று ் மெலவு 

குறற ்ே விருப்பங்கறைக் குறிக்கிறது. 

5.1திட்ட  ள ்தின் த ர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் திரு.D.ராஜேஷ் சாதாரண கல்  மற்றும் 

சரளை குவாரி திடட்மானது சாதாரண கல்ளல ஜதாண்டுவதற்கான ஒரு 

சுரங்க திட்டமாகும். திட்டப் பகுதி பின்வரும் நன்ளமகளைக் 

ககாண்டுை்ைது. கனிமப் படிவு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் குடியிருப்பு இல்ளல; எனஜவ R. & R. சிக்கல்கை் 

இல்ளல. 

❖ சுரங்க குத்தளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓளட, 

நல்லா மற்றும் நீரந்ிளலகை் இல்ளல. 

❖ இப்பகுதியில் திறளமயான, அளர திறன் மற்றும் திறளமயற்ற 

கதாழிலாைரக்ை் கிளடப்பது. 

❖ மருத்துவம், தீயளணப்பு, கல்வி, ஜபாக்குவரத்து, தகவல் கதாடரப்ு 

மற்றும் உை்கட்டளமப்பு வசதிகை் ஜபான்ற அளனத்து அடிப்பளட 

வசதிகளும் நன்கு இளணக்கப்படட்ு அணுகக்கூடியதாக உை்ைது. 

❖ சுரங்க நடவடிக்ளககை் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

எனஜவ, நிலத்தடி நீர ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ளல. 
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❖ ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - III, கடந்த 

கால வரலாற்றில் நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு ஜபான்ற கபரிய 

வரலாறுகை் எதுவும் பதிவு கசய்யப்படவில்ளல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கே் ேை ் கனி ப் பகுதி என்பேொல்  ொற்று வழிகை் எதுவு ் 

பரி ்துறரக்கப்படவில்றல.l  

5.3 முன்தமாழியப்பட்ட த ாழில்நுட்ப ்த  ் த ர்ந்த டுப்ப ற்குப் 

பின்னால் உள்ள காரணிகள்: 

இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட திற ்ே வொரப்்பு சுரங்க மெயல்பொடு, 

துறையிடுேல்  ற்று ் மவடிக்கு ் முறற ஆகியறவ அப்பகுதியில் 

சாதாரண கல்றலப் பிரிே்மேடுக்க பயன்படுே்ேப்படு ்.            

முன்ம ொழியப்படட் சுரங்க குே்ேறக பகுதிகை் பின்வரு ் 

 ன்ற கறைக் மகொண்டுை்ைன: 

❖ ேொதுப் படிவு ஒதர  ொதிரியொகவு ், பொே்தேொலிே் 

உருவொக்க ொகவு ் இருப்பேொல்,  ிலே்ேடி முறறறய விட 

திற ்ேமவைி தவறல மெய்யு ் முறற விரு ்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டர ் / டிமரய்லரில் தேொண்டு ் இய ்திரே்தின் உேவியுடன் 

மபொருை் ஏற்றப்படட்ு வொடிக்றகயொைரக்ைின் தேறவக்கு 

மகொண்டு மெல்லப்படு ். 

❖ பிைொஸ்டிங்  ற்று ் ட்ரில்ஸ் கிறடப்பது  ற்று ் 

கடட்ுப்படுே்ேப்படட் மவடிக்கு ் மேொழில்நுட்ப ் தேறவயொன 

துண்டு துண்டொக மகொடுக்கிறது, இேனொல் கனி  ் பொதுகொப்பொக 

றகயொைப்படுகிறது  ற்று ் இரண்டொ ்  ிறல மவடிப்பு 

இல்லொ ல் பயன்படுே்ேப்படுகிறது. 

❖ குவொரிகளுக்குே் ேகு ்ே அறரே் திறன் மகொண்ட மேொழிலொைரக்ை் 

அருகில் உை்ை கிரொ ங்கறைெ ்சுற்றி எைிேொகக் கிறடக்கு ்.  

5.4 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இ ்ே திட்டே்திற்கு திற ்ே வொரப்்பு இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட 

முறற தேர ்்மேடுக்கப்பட்டது. இ ்ே மேொழில்நுட்ப ் குறறவொன கரப்்ப 

கொலே்றேக் மகொண்டுை்ைது, மபொருைொேொர ரீதியொக லொபகர ொனது, 

பொதுகொப்பொனது  ற்று ் குறற ்ே உறழப்புெ ்மெலறவக் மகொண்டது. 

ெ ்றே  ிறலற க்கு ஏற்ப உற்பே்திறய அதிகரிக்க அல்லது குறறக்க 

இ ்ே முறற உை்ைற  ்ே ம கிழ்வுே்ேன்ற றயக் மகொண்டுை்ைது. 
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அ ்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 தபாது 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில் நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்களைக் 

குறிக்கிறது, இது இயற்ளக சூழலின் நிளலளய பராமரிக்க 

ஜதளவயான இடங்கைில் சரிகசய்யும் நடவடிக்ளககளை கசயல்படுத்த 

வழி வகுக்கிறது ஏற்றுக்ககாை்ைப்பட்ட நடவடிக்ளககைின் 

கசயல்திறன் அல்லது குளறபாடள்ட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு 

மிகவும் பயனுை்ை கருவியாகும் மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான 

நுண்ணறிளவ வழங்குகிறது. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய 

ஜநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் மற்றும் கசயல்பாடட்ுக் 

கட்டத்தில் நளடமுளறயில் உை்ை நிளலளமகை் ஆகியவற்றில் 

கபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு 

இணங்குவளத உறுதி கசய்வதாகும். முடிவுகைின் முந்ளதய கணிப்பில் 

இருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், காரணத்ளத அளடயாைம் 

காணவும், தீரவ்ு நடவடிக்ளககளை பரிந்துளரக்கவும் இது அடிப்பளடத் 

தரவாக அளமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு என்பது சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவது 

கட்டாயமாகும், SEIAA-TN வழங்கிய EC உத்தரவுகைின் கீழ் கண்காணிப்பு 

கதாடரப்ான கதாடரப்ுளடய நிபந்தளனகை் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக் 

கடட்ுப்பாட்டின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுை்ை நிபந்தளனகை் 

CTE/CTO வழங்கும் ஜபாது ஜபாரட்ு. 

6.1 கண்காணிப்பு தபாறிமுறறயின் முறற 

EMP ஐ மெயல்படுே்துேல்  ற்று ் குறிப்பிட்ட கொல கண்கொணிப்பு 

ஆகியறவ அ ்ே ்ே திட்ட ஆேரவொைரக்ைொல் த ற்மகொை்ைப்படு ். 

முன்ம ொழியப்படட் திட்டே்ேொல் ஏற்படு ் பொதிப்புகறை 

கண்கொணிப்பேற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுறற 
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வகுக்கப்படட்ுை்ைது; தூசிறய அடக்குேல், ெே்ே ்  ற்று ் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகறை கடட்ுப்படுே்துேல், இய ்திரங்கை்  ற்று ் வொகனங்கறை 

பரொ ரிே்ேல், சுரங்க வைொகே்தில் வீடட்ு பரொ ரிப்பு, தேொட்ட ், 

சுற்றுெச்ூழல் த லொண்ற  திட்டே்றே மெயல்படுே்துேல்  ற்று ் 

சுற்றுெச்ூழல் அனு தி  ிறலற கை் தபொன்ற சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு 

 டவடிக்றககை் அ ்ே ்ே சுரங்க  ிரவ்ொகே்ேொல் கண்கொணிக்கப்படு ். 

 றுபுற ், பசுற  அரண்த  ்பொடு, சுற்றுெச்ூழல் ேர கண்கொணிப்பு 

தபொன்ற பகுதி அைவிலொன பொதுகொப்பு  டவடிக்றககறை 

மெயல்படுே்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க  ிரவ்ொகே்திற்கு அறிக்றக 

மெய்யு ் மூே்ே  ிரவ்ொகியொல் த ற்மகொை்ைப்படுகிறது.  

முன்ம ொழியப்படட் குவொரியில் EMP  ற்று ் பிற சுற்றுெச்ூழல் 

பொதுகொப்பு  டவடிக்றககறை மெயல்படுே்துவறே கண்கொணிக்க 

சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு மெல் (EMC) அற க்கப்படு ். 

இந்த கலத்தின் கபாறுப்புகை்: 

❖ மாசு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ளககளை கசயல்படுத்துதல். 

❖ திட்டத்ளத கசயல்படுத்துவளத கண்காணித்தல். 

❖ ஜதாட்டத்திற்கு பிந்ளதய பராமரிப்பு. 

❖ எடுக்கப்பட்ட மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ளககைின் 

கசயல்திறளன சரிபாரக்்க. 

❖ சுற்றுசச்ூழலுடன் கதாடரப்ுளடய பிற கசயல்பாடுகை். 

சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு மெல் ேைே்தில் உை்ை அறனே்து 

கண்கொணிப்பு திட்டங்கறையு ் ஒருங்கிறணக்கு ்  ற்று ் இவ்வொறு 

உருவொக்கப்படு ் ேரவு மேொடர ்்து  ொ ில ஒழுங்குமுறற 

 ிறுவனங்களுக்கு இணக்க  ிறல அறிக்றககைொக வழங்கப்படு ். 

கண்கொணிக்கப்படு ் சுற்றுெச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் 

பகுப்பொய்வு அறிக்றக ஒவ்மவொரு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட 

ஆேரவொைரொலு ் அறரயொண்டு  ற்று ் ஆண்டுக்கு ஒரு 

இறடமவைியில் ேமிழ் ொடு  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரியே்திற்கு (TNPCB) 

ெ ரப்்பிக்கப்படு ். அறரயொண்டு அறிக்றககை் சுற்றுெச்ூழல்  ற்று ் 
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வன அற ெெ்க ், பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAA-TN 

ஆகியவற்றிற்கு ் ெ ரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

  சுற்றுெச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் பகுப்பொய்வு  ே்திய 

 ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரிய ் (CPCB) / சுற்றுெச்ூழல், வன ்  ற்று ் 

கொல ிறல  ொற்ற அற ெெ்க ் (MoEF & CC) வழிகொடட்ுேல்கைின்படி 

இருக்கு ். 

 

படம் 6.1: முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விளக்கப்படம் 

உே்தேெ திட்டே்தில் சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு 

உருவொக்கப்படு ். 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்றககளின் அமலாக்க அட்டவறண 

முன்ம ொழியப்படட் திட்டே்தின் மெயல்பொடுகைொல் 

சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்படு ் பொதிப்றபக் குறறக்கு ் வறகயில் 

அே்தியொய ்-4 இல் முன்ம ொழியப்பட்ட ேணிப்பு  டவடிக்றககை் 

* அந் ந்  முன்தமாழியப்படட்து 

திட்ட ஆ ரவாளர். 

அதமப்பின்  தலவர ்

சுரங்க தமலாண்தம நிதல 

சுரங்க த லொைர ்

சுரங்க தமற்பார்தவயாளர ்

சுரங்க துறண 
 ள 

தமற்பார்தவயாளர ்

எ ்தபனல் ஆதலொெகர ்/ 

மவைி ஆய்வக ் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிதல 

சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி 

உ வியாளர் த ாட்டக்காரர்  ண்ணீர ்த ளிப்பான் 

ஆபதரட்டர் 
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மெயல்படுே்ேப்படு ். ேணிப்பு  டவடிக்றககைின் அ லொக்க 

அட்டவறண அட்டவறண 6.1 இல் மகொடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

அட்டவறண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

தசயல்படுத்தல் அட்டவறண 

வ 
எண் 

பரிந்துறரகள் கால கட்டம் அட்டவறண 

1 

 ில 

சுற்றுெச்ூழல் 

கடட்ுப்பொடட்ு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 

மெயல்படுே்துவேற்கு 

முன் 

திட்டம் 
கதாடங்கிய 
உடஜனஜய 

2 

 ண் ேரக் 

கடட்ுப்பொடட்ு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 

மெயல்படுே்துவேற்கு 

முன் 

திட்ட ் 

மேொடங்கிய 

உடதனதய 

3 

 ீர ் ொசு 

கடட்ுப்பொடட்ு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 

மெயல்படுே்துவேற்கு 

முன்  ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்றகயுடன் 

உடனடியாக 
மற்றும் திட்ட 
முன்ஜனற்றம் 

4 

காற்று மாசுக் 
கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 
கசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியாக 
மற்றும் திட்ட 
முன்ஜனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 
கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 
கசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியாக 
மற்றும் திட்ட 
முன்ஜனற்றம் 

6 
சுற்றுசச்ூழல் 
சூழல் 

சுரங்க 
நடவடிக்ளககளுடன் 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 
கட்டம் வாரியாக 
கசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 
மற்றும் திட்ட 
முன்ஜனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவறண மற்றும் அதிர்தவண் 

கடளமகை் நிளறஜவற்றப்படுவளத கண்காணிப்பு உறுதி 

கசய்யும். இது சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அைவீடு 

கசய்வதற்காக, கவைிஜயற்றங்கை், உமிழ்வுகை் மற்றும் கழிவுகைின் 

அைவுகை் மற்றும் கசறிவுகை் ஜபான்ற அைவீடட்ுத் தகவல்கைின் ஜநரடி 

அைவீடு மற்றும் பதிவு வடிவத்ளத எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-
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கபாருைாதார கதாடரப்ு, உை்ளூர ் கதாடரப்ு நடவடிக்ளககை் அல்லது 

புகாரக்ைின் மதிப்பீடு ஆகியளவ அடங்கும். 

சுரங்க  டவடிக்றககைில் சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு 

பின்வரு ொறு த ற்மகொை்ைப்படு ்: 

❖ கொற்றின் ேர ் 

❖  ீர ் ற்று ் கழிவு  ீர ்ேர ் 

❖ இறரெெ்ல் அைவுகை் 

❖  ண்ணின் ேர ்  ற்று ் 

❖ பசுற  பகுதி த  ்பொடு 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவறண 6.2 இல் விவரிக்கப்படட்ுை்ைன. 

அட்டவறண 6.2 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான 
முன்தமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவறண ECக்குப் பின் 

வ
. 
 

எ
ண்

. சுற்றுசச்ூ
ழல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு அளவுருக்க
ள் 

கால 
அளவு 

அதிர்தவ
ண் 

1 
கொற்று 

ேர ் 

2 இடங்கை் (1 

ற ய & 1 

இறடயக 

24  ணி 
6 

 ொேங்களுக்
கு ஒருமுறற 

பறக்கும் 
தூசி, PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 
வொனிறல 

ஆய்வு 

கொற்றின் 

ேரக் 

கண்கொணிப்
பு & IMD 

இரண்டொ ் 

 ிறலே் ேரவு 

மேொடங்குவ
ேற்கு முன் 

என்னுறடய 

ேைே்தில் 

 ணித 
ர ் / 

தினெரி 

மேொடரெ்ச்ி
யொன 

ஆன்றலன் 

கண்கொணிப்
பு 

கொற்றின் 

தவக ், 

கொற்றின் 

திறெ, 

மவப்ப ி
றல, 

ஈரப்பே ் 

 ற்று ் 

 றழப்மபொ
ழிவு 

3 

 ீர ்ேர 

கண்கொ
ணிப்பு 

2 இடங்கை் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

 ொேங்களுக்
கு ஒருமுறற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுறறக
ைின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அைவுருக்க
ை் 
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4  ீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைி
ல் சு ொர ்1 

கிதலொமீட்டர ்

மேொறலவில் 

உை்ை 

திற ்ேமவைி 
கிணறுகைி
ல்  ீர ்ட்ட ் 

- 

6 

 ொேங்களுக்
கு ஒருமுறற 

ேறர ட்டே்
தின்  கீழ் 

(bgl) ஆழ ் 

5 ெே்ே ் 

2 இடங்கை் (1 

ற ய & 1 

இறடயக) 

 ணித 
ர ் - 1 

 ொை் 

6 

 ொேங்களுக்
கு ஒருமுறற 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்றகயி
ல்) 

– 

குண்டுமவடி
ப்பு 

 டவடிக்றக
யின் தபொது 

உெெ் துகை் 

தவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கை் 

(ற ய & 1 

இறடயக 

– 
ஆறு 

 ொேங்களுக்
கு ஒருமுறற 

உடல் 

 ற்று ் 

இரெொயன 

பண்புகை் 

8 
பசுற  

அரன் 

திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினெரி  ொேொ ்திர பரொ ரிப்பு 

ஆேொர ்: கனி  சுரங்கே்திற்கொன றகதயட்டின் வழிகொடட்ுேல், 

பிப்ரவரி 2010 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்தம திட்ட பட்தெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளை கண்காணிப்பதற்கான கசலவு, 

கண்காணிக்கப்பட ஜவண்டிய அைவுரு, அதிரக்வண் ககாண்ட 

இடங்களை மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் ஒவ்கவாரு 

முன்கமாழிவுக்கும் எதிரான கசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியளவ அட்டவளண 

6.3 இல் காட்டப்படட்ுை்ைன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கவைிப்புற ஆய்வகத்திற்கு கண்காணிப்பு பணி அவுட்ஜசாரஸ்் 

கசய்யப்படும்.  

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்கமாழியப்பட்ட 

மூலதனச ் கசலவு ரூ. 65,000/- மற்றும் ஒவ்கவாரு முன்கமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 3,25,000/- கதாடர ்கசலவு ஆகும். 
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              அட்டவறண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்தெட் 

வ.எண் அளவுரு 
மூலதன 
தசலவு 

ஆண்டுக்கான ததாடர் 
தசலவு 

1 காற்று தரம் 

Rs. 3,25,000/- Rs. 65,000/- 

2 
வானிளல 

ஆய்வு 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

கமாதத்ம் Rs 3,25,000/- Rs 65,000/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட  ரவுகளின் அறிக்தகயிடல் 

அட்டவதணகள்: 

கொற்றின் ேர ்,  ீரின் ேர ், இறரெெ்ல் அைவுகை்  ற்று ் பிற 

சுற்றுெச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படு ் ேரவு, 

தேறவயொன திருே்ே  டவடிக்றககறை எடுப்பேற்கொக குழு  ் சுரங்க 

த லொண்ற  ஒருங்கிறணப்பொைர ்  ற்று ் அ ்ே ்ே அற ப்பின் 

ேறலவர ் ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மெய்யப்படு ். 

கண்கொணிப்புே் ேரவுகை் ேமிழ் ொடு  ொ ில  ொசுக்கடட்ுப்பொடட்ு 

வொரியே்திட ் CTO  ிப ்ேறனகை்  ற்று ் சுற்றுெச்ூழல் ேணிக்றக 

அறிக்றககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் MoEF & CC  ற்று ் 

அறரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு அறிக்றககை் MoEF & CC 

பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAA க்கு ெ ரப்்பிக்கப்படு ். 

கொலமுறற அறிக்றககை் ெ ரப்்பிக்கப்பட தவண்டு ்:  

❖ MoEF & CC - அறரயொண்டு  ிறல அறிக்றக. 

❖ TNPCB - அறரயொண்டு  ிறல அறிக்றக. 

❖ புவியியல்  ற்று ் சுரங்கே் துறற: கொலொண்டு, அறரயொண்டு 

வருடொ ்திர அறிக்றககை். 

சுரங்க த லொைர ் / அ ்ே ்ே திட்டே்தின் முகவர ்ேவிர, கொலமுறற 

அறிக்றககறை ெ ரப்்பிப்பொர:்   

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர.் 

❖ மேொழிலொைர ்அ லொக்க அதிகொரி. 
❖ துறறயொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுறறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்றைக் கடட்ுப்படுே்துபவர.் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 ப ாது 

திட்ட முன்மமொழிபவரொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட 

ஆதரவொளர ் மற்றும் ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தொல் அடடயொளம் 

கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ் படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் 

மெய்யப்பட்டன. மபொதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதொரரக்ளொல் 

அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ் மபொது விெொரடணக்குப் 

பிறகு இடணக்கப்படும் 

❖ ப ொது ஆல ொசனை 

❖ இடர ்மதி ்பீடு 

❖  ல ரிடர ்லம ொண்னம திட்டம் 

❖ ஒடட்ுபமொத்த தொக்க ஆய்வு 

❖ பிளொஸ்டிக் கழிவு லம ொண்னம 

❖ லகொவிட்-க்கு பிந்னதய சுகொதொர லம ொண்னம திட்டம் 

7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ப ாது ஆலலாசனன  

தமிழ்நொடு மொசுக் கடட்ு ் ொடட்ு வொரியத்திை் (TNPCB) உறு ்பிைர ்

பசய ொளரிடம் விண்ண ் ம்  

❖ ப ொது விசொரனணனய முனையொை, லநரக்கடட்ு ் ொடு மை்றும் 

பவளி ் னடயொை முனையி ் நடத்துத ்  

❖ திட்ட தளத்தி ் அ ் து மொவட்டத்தி ் அதை் அருகொனமயி ் 

சொத்தியமொை ப ொதுமக்கள்  ங்லகை்பு 

❖ இந்த வனரவு EIA / EMP அறிக்னகயுடை் சமர ்்பிக்க ் ட்டது 

மை்றும் ப ொது விசொரனண நடவடிக்னககளிை் முடிவுகள் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்னகயி ் விவரிக்க ் டும். 

7.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்மதி ்பீடு  

இடர ்மதி ்பீட்டிை்கொை முனையொைது குறி ்பிட்ட இடர ்மதி ்பீடன்ட 

அடி ் னடயொகக் பகொண்டது. 
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❖ சுை்ைறிக்னகயிை் டி தை் ொத் சுரங்க ்  ொதுகொ ்பு இயக்குநரகம் 

(DGMS) வழங்கிய வழிகொடட்ுத ்  

❖ 2002 ஆம் ஆண்டிை் எண்.13, டிசம் ர ் 31, 2002 லததியிட்டது. DGMS 

இடர ்மதி ்பீடட்ு பசய ்முனை லநொக்கம் பகொண்டது  

❖  ணிச ்சூழ ் மை்றும் அனைத்து பசய ் ொடுகளிலும் இருக்கும் 

மை்றும் சொத்தியமொை அ ொயங்கனளக் கண்டறிந்து மதி ்பீடு 

பசய்த ்  

❖ உடைடி கவைம் லதனவ ் டு வரக்ளுக்கு முை்னுரினம 

அளி ் தை்கொக அந்த ஆ த்துகளிை் ஆ த்து நின கள். 

❖ லமலும், இந்த ஆ த்துக்களுக்கு ் ப ொறு ் ொை வழிமுனைகள் 

அனடயொளம் கொண ் டட்ு, அவை்றிை் கடட்ு ் ொடட்ு 

நடவடிக்னககள், கொ  அட்டவனணயி ் அனமக்க ் டட்ுள்ளனவ 

து ்லியமொை ப ொறு ்புகளுடை்  திவு பசய்ய ் டுகிை்ைை. 

DGMS வழங்கிய உல ொக சுரங்கத்னத நிரவ்கி ் தை்கொை தகுதிச ்

சொை்றிதனழ னவத்திருக்கும் தகுதிவொய்ந்த சுரங்க லம ொளரிை் 

வழிகொடட்ுதலிை் கீழ் முழு குவொரி நடவடிக்னகயும் 

லமை்பகொள்ள ் டும். 

முை்பமொழிய ் டட் திட்டத்திை்கொக தை் ொத். இடர ் மதி ்பீடு 

எை் து வி த்துகனளத் தடு ் தை்கும், அது நிகழொம ் தடுக்க 

லதனவயொை நடவடிக்னககனள எடு ் தை்கும் ஆகும். 

இந்த முை்பமொழிய ் ட்ட சுரங்கம் மை்றும் அதனுடை் 

பதொடரப்ுனடய பசய ் ொடுகள் பதொடர ்ொக மைித தூண்டுத ொ ் 

ஏை் டும் ஆ த்துகளிை் கொரணிகள் விரிவொை  கு ் ொய்வுடை் 

சுரங்கத்திை்கொை கொரணங்கள் மை்றும் கடட்ு ் ொடட்ு நடவடிக்னககள் 

கீலழ அட்டவனண 7.1 பகொடுக்க ் டட்ுள்ளை. 
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அட்டவனை 7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டம் இடர் மதி ்பீடு & 

கட்டு ் ாட்டு நடவடிக்னககள் 

வரி
னச 

எை் 

ஆ த்து 

காரைிகள் 

ஆ த்துக்கான 

காரைங்கள் 

கட்டு ் ாட்டு 

நடவடிக்னககள் 

1 பவடிப ொருடக்
ள் மை்றும் 

கைரக 

கொரணமொக 

வி த்துக்கள் 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

தவைொை 

னகயொளுத ் 

மை்றும் 

 ொதுகொ ் ை்ை 

 ணி 
நனடமுனை 

❖ சுரங்கச ் சட்டம், 1952, 

பமட்டொலிஃப ரஸ் 

னமை்ஸ் 

ஒழுங்குமுனை, 1961 

மை்றும் சுரங்கங்களிை் 

அனைத்து  ொதுகொ ்பு 

முை்பைசச்ரிக்னககள் 

மை்றும் விதிகள்  

❖ அனைத்து சுரங்கத்திை் 

ல ொதும் விதிகள், 1955 

கண்டி ் ொக 

பிை் ை்ை ் டும் 

பசய ் ொடுகள்; 

❖ அருகிலுள்ள குழு 

பதொழிை் யிை்சி 

னமயத்தி ் உள்ள 

 யிை்சிக்கு 

பதொழி ொளரக்ள் 

அனு ்  ் டுவொரக்ள், 

அங்கீகரிக்க ் டொத 

ந ரக்ளிை் நுனழவு 

தனடபசய்ய ் டும்; 

❖ சுரங்க அலுவ க 

வளொகம் மை்றும் 

சுரங்க ்  குதியி ் 

தீயனண ்பு மை்றும் 

முதலுதவி ஏை் ொடுகள்; 

❖  ொதுகொ ்பு பூட், 
பெ ்பமட், கண்ணொடி 

ல ொை்ை அனைத்து 

 ொதுகொ ்பு 

உ கரணங்களிை் 

ஏை் ொடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் 

கினடக்கும் மை்றும் 

அவை்றிை் 



202 | P a g e  

 

 யை் ொட்டிை்கொை 

வழக்கமொை லசொதனை. 

❖ அங்கீகரிக்க ் ட்ட 

திட்டங்களிை் டி 

குவொரி லவன  

பசய்த ் மை்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கனள 

பதொடரந்்து 

புது ்பித்த ்; 

❖ முகங்கனள திைசரி 
அடி ் னடயி ் சுத்தம் 

பசய்வது, 

அதிக ் டியொை 

அ ் து அடி டுவனதத் 

தவிர ்் தை்கொக 

திைமும் பசய்ய ் ட 

லவண்டும்; 

❖ பவடிமருந்துகனளக் 

னகயொளுத ், சொரஜ்் 

பசய்த ் மை்றும் 

சுடுத ் ஆகியனவ 

சுரங்க லம ொளரிை் 

லமை் ொரன்வயிை் கீழ் 

மடட்ுலம திைனமயொை 

ந ரக்ளொ ் 

லமை்பகொள்ள ் டும்; 

❖ உை் த்தியொளரிை் 

வழிகொடட்ுத ்களிை் 
டி அனைத்து சுரங்க 

உ கரணங்கனளயும் 

 ரொமரித்த ் மை்றும் 

லசொதனை பசய்த ். 

2 துனளயிடுத ் முனையை்ை 

மை்றும் 

 ொதுகொ ் ை்ை 

நனடமுனைகள் 

அழுத்த ் ட்ட 

கொை்றிை் அதிக 

அழுத்தம் 

கொரணமொக, 

குழ ்கனள 

பவடிக்க ொம் 

❖ துனளயிடுதலுக்கொக 

நிறுவ ் ட்ட 

 ொதுகொ ் ொை இயக்க 

முனை (SOP) 

கண்டி ் ொக 

பிை் ை்ை ் டும். 

❖  யிை்சி ப ை்ை 

ஆ லரட்டரக்ள் 

மடட்ுலம  ணியி ் 

அமரத்்த ் டுவொரக்ள். 
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துர ் ண கம்பி 

உனடந்து 

ல ொக ொம் 

❖ பிளொஸ்டர ்/ பிளொஸ்டிங் 
ஃல ொரல்மை் அனைத்து 

இடங்கனளயும் 

முழுனமயொக ஆய்வு 

பசய்யும் வனர, 

து ் ொக்கிச ் சூடு 

நடத்த ் ட்ட  குதியி ் 

எந்த துனளயிடுதலும் 

பதொடங்க ் டக்கூடொது. 

❖ ஒை்றிை் லம ் ஒை்ைொக 

இருக்கும் இடங்களி ் 

உள்ள ப ஞ்சுகளி ் 

ஒலர லநரத்தி ் 

துனளயிடுத ் 

லமை்பகொள்ள ் டக்கூ
டொது. 

❖ ஆ லரட்டர ்

னகலயட்டிை் டி 

கம் ்ரசர ்மை்றும் டிரி ் 

உ கரணங்களி ் 

உள்ள லதய்ந்து ல ொை 

 ொகங்கனள 

அவ்வ ்ல ொது தடு ்பு 

 ரொமரி ்பு மை்றும் 

மொை்றுத ். 

❖ அனைத்து  யிை்சி 

அ குகளும் ஈரமொை 

துனளயிடுதலுடை் 

வழங்க ் ட லவண்டும், 

திைனமயொை லவன  

நின யி ் 

 ரொமரிக்க ் ட 

லவண்டும். 

❖ ஆ லரட்டர ் அனைத்து 

தைி ் ட்ட  ொதுகொ ்பு 

உ கரணங்கனளயும் 

தவைொம ்  யை் டுத்த 

லவண்டும். 

4 பவடித்த ்  ைக்கும் 

 ொனை, தனர 

அதிரவ்ு, சத்தம் 

மை்றும் தூசி. 

❖ விதிமுனைகளிை் டி 

ஒரு தொமதத்திை்கு 

அதிக டச் 

கட்டணத்னத 
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முனையை்ை 

சொரஜ்ிங், 

ஸ்படம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங்/ 

பிளொஸ்ட ்

லெொ ்கனள 
ஃன ைிங் 

பசய்த ் 

வொகைங்களிை் 

இயக்கத்தொ ் 

அதிரவ்ு 

கடட்ு ் டுத்துங்கள் 

மை்றும் உகந்த பவடி ்பு 

துனள வடிவத்திை் 

மூ ம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்க ் ட்ட 

வரம்பிை்குள் 

கடட்ு ் டுத்த ் டும் 

மை்றும் பவடி ்பு 

 ொதுகொ ் ொக 

நடத்த ் டும். 

❖ சொரஜ்ிங், ஸ்படம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங் / பிளொஸ்ட ்

லெொ ்ஸ் ஃன ரிங் 

ஆகியவை்றிை்கொை SOP, 

பசய ் ொட்டிை் ஆரம்  

கட்டத்திை் ல ொது 

பவடிக்கும் குழுவிைர ்

பிை் ை்றுவொரக்ள். 

❖  க ் லநரத்தி ் 

மடட்ுலம து ் ொக்கிச ்

சூடு நடத்த ் டுகிைது. 

❖ எந்த ஒரு நொளி ் சொரஜ்் 

பசய்ய ் ட்ட 

அனைத்து துனளகளும் 

அலத நொளி ் 

சுட ் டும். 

❖ ஆ த்து மண்ட ம் 

பதளிவொக 

வனரயறுக்க ் டும் 

(சிவ ்புக் பகொடிகள் 

மூ ம்) 

5 ல ொக்குவரத்து வி த்துக்கள் 

மை்றும் 

கொயங்களுக்கு 

 ங்களிக்கும் 

அ ொயங்கள் 

மை்றும் 

 ொதுகொ ் ை்ை 

லவன  

ப ொருள் 

ஓவரல் ொடிங் 

வொகைத்னத 

❖ லவன னயத் 

பதொடங்கும் முை், 

ஓடட்ுநரக்ள் 

டிரக்/டி ் ரி ் 

எண்பணய் (கள்), 

எரிப ொருள் மை்றும் நீர ்

நின கள், டயர ்

ப ொதுத் தூய்னம 

மை்றும் பிலரக்குகள், 

ஸ்டீயரிங் அனம ்பு, 

ஆகியவை்னை ் 
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முந்திச ்

பச ்லும் ல ொது 

டிரக்னக 

இயக்கு வர ்

தைது 

அனைனய 

ஏை்றும்ல ொது 

அனத விடட்ு 

பவளிலயறுகி
ைொர ்

 ரிலசொதி ் ொரக்ள். 

❖ தொைொக இயக்க ் டும் 

ஆடிலயொ-விஷுவ ் 

ரிவரச்ிங் அ ொரம், 

ரியர ் வியூ மிரரக்ள், 

னசட் இண்டிலகட்டர ்

ன டக்ள் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்னக 

சொதைங்கள் ந ்  

நின யி ் உள்ளை. 

❖ எந்த ஒரு 

அங்கீகரிக்க ் டொத 

ந னரயும் வொகைத்தி ் 

சவொரி பசய்ய 

அனுமதிக்கொதீரக்ள் 

அ ் து எந்த 

அங்கீகரிக்க ் டொத 

ந னரயும் வொகைத்னத 

இயக்க 

அனுமதிக்கொதீரக்ள். 

❖ அனைத்து 

மூன களிலும் 

குழிவொை 

கண்ணொடிகள் 

னவக்க ் ட லவண்டும் 

❖ அனைத்து 

வொகைங்களிலும் 

ஒவ்பவொரு 

முனையிலும் ஒரு 

ஸ் ொட்டருடை் ரிவரஸ்் 

ெொரை் 

ப ொருத்த ் ட்டிருக்க 

லவண்டும் 

❖ வொகைத் திைனுக்கு 

ஏை்  ஏை்றுத ் 

❖ ஆ லரட்டரன்கலயட்டி
ை் டி வொகைங்கனள 

அவ்வ ்ல ொது 

 ரொமரித்த ் 

6 இயை்னக 

சீை்ைங்கள் 

எதிர ்ொரொத 

சம் வங்கள் 

❖ மனழநீர ் பவள்ளத்தி ் 

மூழ்குவனதத் தடுக்க 

த ்பிக்கும் வழிகள் 
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ஏை் டுத்த ் டும் 

❖ தீனய அனணக்கும் 

கருவிகள் மை்றும் 

மண ் வொளிகள் 

7 னமை் 

ப ஞ்சுகள் 

மை்றும் குழி 

சொய்வு 

லதொ ்வி 

சொய்வு 

வடிவிய ், 

புவியிய ் 

அனம ்பு 

❖ இறுதி அ ் து 

அனைத்து குழி சொய்வு 

60° கீலழ இருக்க 

லவண்டும் மை்றும் 

ஒவ்பவொரு ப ஞ்ச ்

உயரம் 5 மீஇருக்க 

லவண்டும். 

ஆதொரம்: FAE & EC ஆ ்  கு ் ொய்வு பசய்ய ் டட்ு முை்பமொழிய ் ட்டது 

7.3 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ல ரிடர ்லமலாை்னம திட்டம்  

நி நடுக்கம், நி சச்ரிவு ல ொை்ை இயை்னக ல ரழிவுகள் கடந்த 

கொ  வர ொை்றி ்  திவு பசய்ய ் டவி ்ன , ஏபைைி ் நி ம் நி  

அதிரவ்ு மண்ட ம் III இை் கீழ் வனக ் டுத்த ் டட்ுள்ளது. இ ் குதி 

கடலி ் இருந்து பவகு பதொன வி ் உள்ளதொ ் கடும் பவள்ளம் மை்றும் 

சுைொமியொ ் ஏை் டும் ல ரழினவ எதிர ்ொரக்்கவி ்ன . 

 ல ரிடர ் லம ொண்னமத் திட்டம், உயிர ்  ொதுகொ ்பு, 

சுை்றுசச்ூழன  ்  ொதுகொத்த ், நிறுவலிை்  ொதுகொ ்பு, உை் த்தினய 

மறுசீரனமத்த ் மை்றும் கொ ்புச ்பசய ் ொடுகனள இலத முை்னுரினம 

வரினசயி ் உறுதி பசய்வனத லநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ ல ரிடர ் லம ொண்னம திட்டத்திை் லநொக்கம், சுரங்கம் மை்றும் 

பவளி ்புை லசனவகளிை் ஒருங்கினணந்த வளங்கனள ் 

 யை் டுத்தி பிை்வருவைவை்னை அனடவதொகும். 

❖  ொதிக்க ் ட்டவரக்ளிை் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசன்ச. 

❖ மை்ைவரக்னள ்  ொதுகொத்த ்; 

❖ பசொத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை் டும் லசதத்னத 

குனைத்த ்; 

❖ பதொடக்கத்தி ் சம் வத்னதக் கடட்ு ் டுத்தி இறுதியி ் 

கடட்ுக்குள் பகொண்டு வருத ்; 

❖  ொதிக்க ் ட்ட  குதியிை்  ொதுகொ ் ொை மறுவொழ்வு; மை்றும் 
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அவசரநினல 

ஒருங்கினை ் ாளர் 

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு         

தீயனை ்பு 

குழு 

அவசரநின க்கொை கொரணம் மை்றும் சூழ்நின கள்  ை்றிய 

அடுத்தடுத்த விசொரனணக்கு பதொடரப்ுனடய  திவுகள் மை்றும் 

உ கரணங்கனள  ொதுகொத்த ். 

 ஒரு ல ரிடர ்நடந்தொ ், தடு ்பு நடவடிக்னககள் இருந்தல ொதிலும், 

கீலழ உள்ள விளக்கங்களிை் டி ல ரிடர ் லம ொண்னம பசய்ய ் ட 

லவண்டும். அவசரகொ  சூழ்நின கனளக் னகயொள்வதை்கொக 

முை்பமொழிய ் டட் ஒரு அனம ்பு உள்ளது மை்றும் முக்கிய 

 ணியொளரக்ள் மை்றும் அவரக்ளது குழுவிைருக்கு இனடலயயொை 

ஒருங்கினண ்பு  டம்-7.1 இ ் கொட்ட ் டட்ுள்ளது.  

      

 டம் 7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ல ரிடர ்

லமலாை்னம குழு அனம ்பு 

அவசரநின  அனம ்பு அவசர ஒருங்கினண ் ொளரொ ் 

வழிநடத்த ் டும், அவர ்தகுதிவொய்ந்த சுரங்க லம ொளரொக   இரு ் ொர.் 

அவர ்இ ் ொத நின யி ், சுரங்க லம ொளர ்வரும் வனர, சுரங்கத்தி ் 

இருக்கும் ப ரும் ொ ொை மூத்தவரக்ள் அவசரகொ  

ஒருங்கினண ் ொளரொக இரு ் ொரக்ள். அவசரகொ  சூழ்நின கனளக் 

கவைி ் தை்கொக மூை்று குழுக்கள் இருக்கும் - தீயனண ்புக் குழு, 

மீட்புக் குழு மை்றும் ஆதரவுக் குழு. அணிகளிை் முை்பமொழிய ் ட்ட 

அனம ்பு பகொடுக்க ் டட்ுள்ளது அடட்வனண 7.2.  
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அட்டவனை 7.2 அவசர நினலக்கான முன்பமாழிய ் ட்ட 

குழுக்கள்  

 தவி தகுதி 

தீனய அனைக்கும் குழு 

குழுத் தன வர/் அவசர 

ஒருங்கினண ் ொளர ்(EC) 
சுரங்க லம ொளர ்

குழு உறு ்பிைர ் சுரங்கத் தன வர ்

குழு உறு ்பிைர ் சுரங்க துனண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தன வர/் அவசர 

ஒருங்கினண ் ொளர ்(EC) 
சுரங்க லம ொளர ்

குழு உறு ்பிைர/் சம் வக் 

கடட்ு ் ொட்டொளர ்(IC) 
சுை்றுசச்ூழ ் அதிகொரி 

குழு உறு ்பிைர ் சுரங்கத் தன வர ்

ஆதரவு குழு 

குழுத் தன வர/் அவசர 

ஒருங்கினண ் ொளர ்(EC) 
சுரங்க லம ொளர ்

உதவி குழு தன வர ் சுை்றுசச்ூழ ் அதிகொரி 
குழு உறு ்பிைர ் சுரங்க துனண 

 ொதுகொ ்புக் குழுத் தன வர/் 

அவசரகொ   ொதுகொ ்புக் 

கடட்ு ் ொட்டொளர ்

சுரங்கத் தன வர ்

சுரங்கம் பசய ் ொடட்ுக்கு வந்ததும்,  ணியொளரக்ளிை் 

ப யரக்ளுடை் லமல  உள்ள அட்டவனண தயொரிக்க ் டட்ு, அந்தந்த 

முை்பமொழிய ் டட் குவொரிகளுக்கொை பதொழி ொளரக்ளுக்கு 

எளிதொகக் கினடக்கும். 

 சுரங்கம், தீயனண ்பு நின யம் மை்றும் அண்னட பதொழி ் 

பிரிவுகள்/சுரங்கங்களிை்   ்லவறு துனைகனளக் கடட்ு ் டுத்த, ஒரு 

பமொன  ் பதொடரப்ு பநட்பவொரக்் மை்றும் வயரப் ஸ் சுரங்க அவசரக் 

கடட்ு ் ொடட்ு அனைனய (MECR) இனணக்க லவண்டும். 

7.3.1 அவசரக் குழுவின்  ாத்திரங்கள் மற்றும் ப ாறு ்புகள்  

(அ) அவசர ஒருங்கினை ் ாளர் (EC) 

அவசரகொ  ஒருங்கினண ் ொளர ் தளத்திை் முழுனமயொை 

கடட்ு ் ொடன்ட ஏை்றுக்பகொள்வொர ்மை்றும் MECR இ ் இருக்க லவண்டும்.  
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(ஆ) சம் வக் கட்டு ் டுத்தி (IC) 

சம் வக் கடட்ு ் ொட்டொளர ் எை் து அவசரநின யிை் இடத்திை்குச ்

பசை்று, அவசரநின னயக் கடக்க அ ் து கடட்ு ் டுத்துவதை்கொை 

பசய ் திட்டத்னத லமை் ொரன்வயிடும் ஒரு ந ரொக இருக்க லவண்டும். 

ஷி ்ட ் லமை் ொரன்வயொளர ் அ ் து சுை்றுசச்ூழ ் அதிகொரி ஐசியிை் 

ப ொறு ்ன  ஏை்க லவண்டும்.  

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆலலாசனனக் குழு 

ஆல ொசனை மை்றும் தகவ ் பதொடரப்ு குழுவி ் சுரங்கத் துனைகளிை் 

தன வரக்ள் அதொவது சுரங்க லம ொளர ்இருக்க லவண்டும்  

(ஈ) லரால் கால் ஒருங்கினை ் ாளர் 

னமை் ஃல ொரல்மை் லரொ ் கொ ் ஒருங்கினண ் ொளரொக இரு ் ொர.் 

லரொ ் கொ ் ஒருங்கினண ் ொளர ் லரொ ் அனழ ்ன  நடத்துவொர ்

மை்றும் சுரங்க ்  ணியொளரக்னள சட்டசன  இடத்திை்கு 

பவளிலயை்றுவொர.் கடனமயி ் இருக்கும் அனைத்து 

 ணியொளரக்ளுக்கும் கணக்கு னவ ் லத அவரது முக்கிய  ணியொக 

இருக்கும்.  

(இ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

 யிை்சி ப ை்ை  ணியொளரக்ளிை் மீட்பு ்  ணினய லமை்பகொள்வதை்கு 

 யிை்சி ப ை்ை மை்றும் ஆயுதம் ஏந்திய ந ரக்ள் குழுவொக இருக்க 

லவண்டும். 

முதலுதவி மை்றும் தீனய அனண ் தி ்  யிை்சி ப ை்ைவரக்ள் 

லதட ் மை்றும் மீட்புக் குழுவி ் லசரக்்க ் டுவொரக்ள்.  

(f) அவசரகால  ாதுகா ்பு கட்டு ் டுத்தி 

அவசரகொ   ொதுகொ ்புக் கடட்ு ் ொட்டொளர ் பிரதொை வொயி ் 

அலுவ கத்தி ் அனமந்துள்ள மூத்த  ொதுகொ ்பு ந ரொக இருக்க 

லவண்டும் மை்றும் பவளி ்புை ஏபஜை்சிகனள வழிநடத்துகிைொர,் எ.கொ., 

தீயனண ்பு ்  னட, கொவ ்துனை, மருத்துவர ் மை்றும் 

ஊடகவிய ொளரக்ள் ல ொை்ைனவ. 
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7.3.2 அவசரக் கட்டு ் ாட்டு நனடமுனற 

அவசரகொ த்திை் ஆரம் ம், அனைத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு 

ப ரிய தீ அ ் து பவடி ்பு அ ் து அகழ்வொரொய்சச்ியிை் ல ொது சுவர ்

இடிந்து விழுவதை் மூ ம் பதொடங்கும் மை்றும்   ்லவறு  ொதுகொ ்பு 

சொதைங்கள் மை்றும்  ணியி ் இருக்கும் பசய ் ொடட்ு ஊழியரக்ளொ ் 

கண்டறிய ் டும். 

 ணியி ் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தொ ், அவர ் (அவருக்கு 

ல ொதுமொை விவரம் பதரிவிக்க ் ட்ட தளத்திை் அவசர 

நனடமுனையிை் டி) அருகி ் உள்ள அ ொரம் அனழ ்பு புள்ளிக்குச ்

பசை்று, கண்ணொடினய உனடத்து, அ ொரங்கனளத் தூண்டுவொர.் 

வி த்து நடந்த இடம் மை்றும் தை்னம குறித்து அவசர கடட்ு ் ொடட்ு 

அனைக்கு பதரிவிக்கவும் அவர ் தை்ைொ ் முடிந்தவனர முயை்சி 

பசய்வொர.் 

❖  ணி அவசர நனடமுனைக்கு இணங்க, அவசரநின னய 

விளக்குவதை்கும் கடட்ு ் டுத்துவதை்கும் பிை்வரும் முக்கிய 

நடவடிக்னககள் உடைடியொக நனடப றும். 

❖ தீயனண ்பு வீரர ் தன னமயி ் தீயனண ்புக் குழுவிைர ் தீ 

நுனர படண்டரக்ள் மை்றும் லதனவயொை உ கரணங்களுடை் 

சம் வம் நடந்த இடத்திை்கு வருவொரக்ள். 

❖ அவசரகொ   ொதுகொ ்புக் கடட்ு ் ொட்டொளர ் பிரதொை வொயி ் 

அலுவ கத்தி ் இருந்து தைது  ணினயத் பதொடங்குவொர.் 

❖ சம் வக் கடட்ு ் ொட்டொளர ் அவசரகொ  இடத்திை்கு வினரந்து 

பசை்று மீட்புக் குழுவிை் உதவியுடை் அவசரநின னயக் 

னகயொளத் பதொடங்குவொர.் 

❖ தளத்திை் முதை்னமக் கடட்ு ் ொட்டொளர ் தைது ஆல ொசனை 

மை்றும் தகவ ் பதொடரப்ுக் குழுவிை் உறு ்பிைரக்ளுடை் MECR 

க்கு வந்து தளத்திை் முழுனமயொை கடட்ு ் ொடன்ட 

ஏை்றுக்பகொள்வொர.் 
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❖ அவர ் சம் வக் கடட்ு ் ொட்டொளரிடமிருந்து பதொடரந்்து 

தகவ ்கனள ் ப றுவொர ்மை்றும் இதை்கொை முடிவுகனள மை்றும் 

வழிகொடட்ுத ்கனள வழங்குவொர:் 

❖ சம் வக் கடட்ு ் டுத்தி 

❖  சுரங்க கடட்ு ் ொடட்ு அனைகள 

❖ அவசர  ொதுகொ ்பு கடட்ு ் டுத்தி 

7.3.3 முன்பமாழிய ் ட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் 

சுரங்கத்தி ் உள்ள மூல ொ ொய இடங்களி ் பிை்வரும் 

வனகயொை தீனய அனணக்கும் கருவிகள் முை்பமொழிய ் டட்ுள்ளை. 

7.3 பவவ்லவறு இடங்களில் தீனய அனைக்கும் கருவிகள்  

இடம் தீனய அனைக்கும் வனக 

மிை் 

உ கரணங்கள் 

CO2 வனக, நுனர வனக, உ ர ்இரசொயை தூள் 

வனக 

எரிப ொருள் 

லசமி ்பு  குதி 

CO2 வனக, நுனர வனக, உ ர ்இரசொயை தூள் 

வனக, மண ் வொளி 

அலுவ க  குதி உ ர ்இரசொயை வனக, நுனர வனக 

7.3.4 அலாரம் அனம ்பு 

னசட் கை்ட்லரொ ர,் தீயனண ்புக் குழுவிடமிருந்து ல ரிடர ்

பசய்தினய ் ப றும்ல ொது, சுரங்கக் கடட்ு ் ொடட்ு அனை உதவியொளர ்

5 நிமிடங்களுக்கு னசரை் ஒலி எழு ்புவொர.் 

ப ொது முகவரி அனம ்பு மூ ம் ல ரிடர ்பசய்தினய ஒளி ர ்  

சம் வக் கடட்ு ் ொட்டொளர ் ஏை் ொடு பசய்வொர.் சம் வக் 

கடட்ு ் ொட்டொளரிடமிருந்து "எமரப்ஜை்சி ஓவர"் எை்ை பசய்தினய ் 

ப ை்ைவுடை், அவசரகொ  கடட்ு ் ொடட்ு அனை உதவியொளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு லநரொக அ ொரத்னத ஒலி ் தை் மூ ம் "அனைத்து 

பதளிவொை சிக்ைன யும்" வழங்குவொர.் 

பீதி அ ் து தவைொை புரிதன த் தவிரக்்க அ ொரம் அனம ்பிை் 

அம்சங்கள் அனைவருக்கும் விளக்க ் டும்.  
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❖ ல ரழிவு. ஆ த்து / ல ரழிவுகனளத் தடுக்க அ ் து 

கவைி ் தை்கொக, பிை்வரும் கடட்ு ் ொடட்ு நடவடிக்னககள் 

ஏலதனும் எடுக்க ் ட்டிருந்தொ ். 

❖ சுரங்க அலுவ க வளொகம் மை்றும் சுரங்க ்  குதியி ் 

தீயனண ்பு மை்றும் முதலுதவி ஏை் ொடுகள் பசய்ய ் டட்ுள்ளை. 

❖  ொதுகொ ்பு பூட், பெ ்பமட், கண்ணொடி, தூசி முகமூடிகள், கொது 

ல ொை்ை அனைத்து  ொதுகொ ்பு உ கரணங்களிை் ஏை் ொடுகள்  

❖ பிளக்குகள் மை்றும் கொது மஃ ்ஸ் ல ொை்ைனவ ஊழியரக்ளுக்குக் 

கினடக்க ்ப றுகிை்ைை மை்றும் வழக்கமொை கண்கொணி ்பிை் 

மூ ம் அவை்றிை்  யை் ொடு கண்டி ் ொக 

கனடபிடிக்க ் டுகிைது. 

❖ அ ொயகரமொை வளொகங்களி ்  ணிபுரியும் அனைத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும்  யிை்சி மை்றும் புத்தொக்க  டி ்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்க ் ட்ட திட்டங்களிை் டி எை்னுனடய லவன  

மை்றும் சுரங்கத் திட்டங்கனளத் பதொடரந்்து புது ்பித்த ். 

❖ எை்னுனடய முகங்கனள சுத்தம் பசய்வது பதொடரந்்து 

பசய்ய ் டுகிைது. 

❖ பவடிமருந்துகனளக் னகயொளுத ், சொரஜ்் பசய்த ் மை்றும் 

பவடிக்கச ் பசய்த ் ஆகியனவ SOP-ஐ ் பிை் ை்றும் தகுதி 

வொய்ந்த ந ரக்ளொ ் மடட்ுலம லமை்பகொள்ள ் டுகிை்ைை. 

❖ சுரங்க ்  ள்ளத்தி ் லமை் ர ்பு நீர ்வருவனதத் தவிரக்்க மொன  

வடிகொ ் மை்றும் மண் கடட்ுகனள சரி ொரத்்து பதொடரந்்து 

 ரொமரித்த ். 

❖ குறி ் ொக மனழக்கொ ங்களி ் அவசர  ம்பிங் பசய்ய 

ல ொதுமொை அளவு டீச ் பகொண்ட பஜைலரட்டர ் பசடக்ளுடை் 

கூடிய அதிக திைை் பகொண்ட கொத்திரு ்பு  ம்புகனள வழங்குத ். 

❖ ஒலி சிக்ைலுக்கொக பவடிக்கும் ல ொது பவடிக்கும் SIREN 

 யை் டுத்த ் டுகிைது. 
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❖ பவடி ் தை்கு முை் மை்றும் பவடித்த பிைகு, சிவ ்பு மை்றும் 
 சன்ச பகொடிகள் கொட்சி சமிக்னஞகளொக கொட்ட ் டும். 

❖ குண்டுபவடி ்பு லநரம் மை்றும் அத்துமீறி நுனழயக் கூடொது 
எை் னதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்னக அறிவி ்பு ்   னககள் 
முக்கிய இடங்களி ் னவக்க ் டட்ுள்ளை. 

❖ உை் த்தியொளரிை் வழிகொடட்ுத ்களிை் டி அனைத்து சுரங்க 
உ கரணங்களிை் வழக்கமொை  ரொமரி ்பு மை்றும் லசொதனை 
லமை்பகொள்ள ் ட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு 

குழுமத்தின் முை்பமொழிய ் ட்ட மை்றும் ஏை்கைலவ உள்ள 

குவொரிகனள எளிதொக ் பிரதிநிதித்துவ ் டுத்துவதை்கொக, தைித்துவக் 

குறியீடுகள் பகொடுக்க ் டட்ு, இந்த EIA & EMP அறிக்னகயி ் 

அனடயொளம் கொண ் டட்ு ஆய்வு பசய்ய ் டுகிைது. 

அட்டவனை 7.4    500 மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 
 ட்டியல் 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரி 
குறி
யீடு 

உரிம யா
ளரின் 
மபயர் 

கிரா  ் & 
புல. 

எண்கள் 

அளவு 
(மெ
க்ட்) 

நிமல குறியீடு 

P1 
திரு. 
D.ராஜேஷ் 

கட்சிரொய
ன்பட்டி 

22/1&2
2/2 

1.35.5 
முன்ம ாழி
யப்பட்ட 
பகுதி 

மமொத்தம்                                    1.35.5 மெக்டடர ்
தற்டபொதுள்ள குவொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிடமயொ
ளரின் 
மபயர ்

கிரொமம் & குறியீ
டு 

உரிடமயொ
ளரின் 
மபயர ்

கிரொமம் & 

E1 
   
N.மெல்வம் 

கட்சிரொய
ன்பட்டி 

24/1 
(பகுதி) 

2.00.0 
21.01.2016 -
20.01.2026 

E2 

 
S.ெரவணன் 

கட்சிரொய
ன்பட்டி 21/1(ப

குதி) 
2.72.0 

21.01.2019 – 
20.01.2024 

E3 

 
S. 
டெொலமடல 

கட்சிரொய
ன்பட்டி 22/5A 0.34.8 

14.06.2016 – 
13.06.2021 

ம ாத்த ்  5.068 மெக்டடர ்     
ம ாத்த குழு  ் அளவு  6.42.3 மெக்டடர ்

                        டகவிடப்பட்ட மற்றும் கொலொவதியொன குவொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிம யா
ளரின் 
மபயர் 

 
கிரா  ்  

 

புல. 
எண்க
ள் 

அளவு 
(மெக்ட்) நிமல 

-NIL- 



214 | P a g e  

 

ஆதார ்:  i).JD/AD கடிதம் – Rc.No. 665/2020 - சுரங்கங்கள், நொள்: 

08.1.2021 

குறிப்பு: 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 

2269 (இ) டததி: 01.07.2016 

EX2,EX3 ஆகியடவ குழுமம் அளவின் கணக்கீடட்ில எடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

EX1 மெயலற்ற நிடலயில் உள்ளதொல் ஒடட்ுமமொத்த ஆய்வுகளில் 

டெரக்்கப்படவில்டல. 

அட்டவமண 7.5 முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 
அ ்சங்கள் 

திட்ட ஆதரவாளர் 
மபயர் 

 திரு.D.ராலேஷ் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
இடவி க்க 

வனர டதொள் எண் 
58-J/08 

அடெ்டரடக 

 
10°8'31.73"N முத ் 10°8'31.40"N வனர 

தீரக்்கடரடக 

 
78°20 '26.10"E முத ் 78°20'25.90"E வனர 

மிக உயரந்்த உயரம் 

 
171 மீட்டர ்சரொசரி கட ் மட்டத்திை்கு லம ் 

சுரங்கத்தின் 
முன்மமொழியப்படட் 

ஆழம் 

 

35 மீட்டர ்தடர மட்டத்திற்கு கீடழ 

 

புவியியல் வளங்கள் 

 

ெொதொரண கல் 

கைமீட்டரி ் (m3) 

டமல் மண் 
கைமீட்டரி ் (m3) 

420561 567 

லதொண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 

ெொதொரண கல் 

கைமீட்டரி ் (m3)  

லம ் மண் 

கைமீட்டரி ் (m3) 

131201 567 

தற்டபொதுள்ள குழி 
அளவு 

 

குழி I-1.17.88  பெக்லடர ்X (ஆழம்) 4 மீட்டர ் 

குழி-I-1.17.88 பெக்லடர ்X D 4மீ 

இறுதி குழி பரிமொணம் 
(முன்மமொழியப்படட்து) 

 

126 மீ (L) x 76 மீ (W) x 35 மீ (D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டம் 

50-55 மீட்டர ்தடர மட்டத்திற்கு கீடழ 
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சுரங்க முடற 

 

திைந்தபவளி இயந்திரமயமொக்க ் டட் 
சுரங்கம் துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

 

முை்பமொழிய ் டட் குத்தனக ்  குதி ஒரு 

 ட்டொ நி ம் மை்றும் இது 1.3 மீ மை்றும் 

உயரத்தி ் சை்று உயரமொை நி  ் ர ் ொகும். 
இப்பகுதியின் உயரம் ெரொெரி கடல் 
மட்டத்திலிருந்து அதிக டச்ம் 171 மீ மை்றும் 

குனைந்த டச்ம் 169 மீ. லநொக்கி சரனளகளொ ் 

மூட ் டட்ு இ ் குதி வடலமை்கு ்  க்கமொக 

சொய்ந்துள்ளது இனடவி க்க வனர டதொள் 

எண் 58J/08 இ ் விழுகிைது.. 

சுரங்க இயந்திரங்கள் 

 

ஜொக் டெமர ் 3  

கம் ரசர ் 1 

டதொண்டும் இயந்திரம் 1 

ெரக்குந்து 1  

மவடிக்கும் முடற 

 

குறுகிய துனளயிடுத ் மை்றும் சிறிய 

விட்டம்25மிமீ மூ ம் கடட்ு ் டுத்த ் ட்ட 

பவடிக்கும் முனை. சொதொரண கை்கள் ன  

அகை்றுவதை்கும் பவட்டி எடு தை்கும் 

குழம்புபவடிமருந்துகனளசினத ் தை்கும் 

குவி ் தை்கும் யை் டுத்த 

 ரிந்துனரக்க ் டுகிைது. ஆழமொை 

துனளயிட ் முை்பமொழிய ் டவி ்ன . 

சுரங்க லவன  ஆடக்ள் 23 

திட்ட மெலவு ரூ. 25,95,000/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்
மெலவில் 2% 

ரூ. 51,900/- 

அருகிலுள்ள 
நீரந்ிடலகள் 

 

வீரசூடொமணி ் ட்டி குளம் 0.42 கில ொமீட்டர ்

மதன் கிழக்குப் 
பக்கம் 

ஓனட 0.54 கில ொமீட்டர ்
மதன்டமற்கு 

பக்கம் 

ந ் குளம் 0.65 கிடலொமீட்டர ்

வடலமை்க்குப் 
பக்கம் 

 ட்டைம் ட்டி அனண 8.2கிடலொ மீட்டர ்

வடலமை்க்கு ் 

 க்கம் 

 சுனம அரண் 7.5 மீ  ொதுகொ ்பு மண்ட த்தி ் 250 சதுர 
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டமம்பொடட்ுத் திட்டம் 

 

மீட்டர ்  ர ் ளவி ் 50 மரங்கனள நட 

உத்லதசிக்க ் டட்ுள்ளது. 

முன்மமொழியப்படட் 
நீர ்டதடவ 

 

1.050 KLD 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

 

சுந்தரரொயபுரம் ரொயர ்ட்டி - 330மீ - 

பதை்கிழக்கு 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & மபறப்பட்ட  

அட்டவனை 7.6 தற்ல ாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் -E2 

தற்ஜபாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அ ்சங்கள் – E2 

குவொரியிை் ப யர ் திரு S.சரவணை் சொதொரண க ்  குவொரி 
லடொல ொஷீட ்எண் 58- J/18 

இனடலய அடச்லரனக 10°09'52.68"N to 10°09'47.32"N 

இனடலய தீரக்்கலரனக 78°20'49.25"E to 78°20'47.66"E 

சுரண்டக்கூடிய 

இரு ்புக்கள் 

சொதொரண க ் 

கைமீட்டரி ் 

கைமீட்டரி ் 

கிரொவ ்  

97239m3 - 

சுரங்க முடற திைந்தபவளி இயந்திரமயமொக்க ் ட்ட 

சுரங்கம் துனளயிடுத ் மை்றும் பவடித்த ் 

ஆகியவை்னை உள்ளடக்கியது 

சுரங்க இயந்திரங்கள் ஜொக் லெமர ் 2 

கம் ரசர ் 2 ` 

னெட்ரொலிக் 

டதொண்டும் இயந்திரம் 
1  

டி ் ர ் ொரி 2  

மவடிக்கும் முடற கடட்ு ் டுத்த ் டட் பவடிக்கும் முனை 

மை்றும் 25 மிமீ விட்டம் பகொண்ட குழம்பு 

பவடிமருந்துகள் சொதொரண க ்ன  உனடக்க 

 யை் டுத்த  ரிந்துனரக்க ் டுகிைது. 

சுரங்க லவன  ஆடக்ள் 16 

திட்ட மெலவு ரூ. 30,00000/- 

திட்டெ ் மெலவில் CER 

மெலவு @ 2% 
ரூ.60,000/- 
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அட்டவனை 7.7 தற்ல ாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் -E3 

தற்ஜபாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அ ்சங்கள் – E3 

குவொரியிை் ப யர ் திரு. S. டெொலமடல சொதொரண க ்  குவொரி 

லடொல ொஷீட் எண் 58- J/08 

அடச்லரனக 10°08'28.5"N  

தீரக்்கலரனக 78°20'29.5"E  

சுரண்டக்கூடிய 

இரு ்புக்கள் 

சொதொரண க ் 

கைமீட்டரி ் 

டமல் மண் 
கைமீட்டரி ் 

5870 - 

சுரங்க முடற திைந்தபவளி மைிதரக்ளொ ் கை்கனள 

உனடக்கும் சுரங்க முடற 

சுரங்க இயந்திரங்கள் ஜொக் லெமர ் 1 

டிரொக்டர ்

ப ொருத்த ் ட்ட 

கம் ரசர ்

1  

டி ் ர ் ொரி  1  

நீர ்நீக்கும் பம்ப் 
 

1 

சுரங்க லவன  ஆடக்ள் 18 

திட்ட மெலவு ரூ.14,31,060/- 

திட்டெ ் மெலவில் CER 

மெலவு @ 2% 
ரூ. 28,621/-. 

 

குழுமத்திற்குள்  உள்ள அடனத்து குவொரிகளிலும் 

(முன்மமொழியப்படட் மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள) துடளயிடுதல் மற்றும் 

மவடித்தல் மற்றும் டதொண்டும் இயந்திரம் மற்றும் டபொக்குவரத்து 

நடவடிக்டககள் கொரணமொக ஒடட்ுமமொத்த தொக்கம் முக்கியமொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது மற்றும் மவடிப்பினொல் ஏற்படும் கொற்று மற்றும் 

இடரெெ்ல் சூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் மபரும் பொதிப்பு ஏற்படும். 

7.4.1 காற்று சூழல் 

7.8 & 7.9 அட்டவடணயில் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி குழுமத்திற்குள் 

சுரங்கத்தின் ஒடட்ுமமொத்த சுடமடய கணக்கிடுகிறது. 
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அட்டவமண 7.8 சாதாரை கல்லின் ஒட்டும ாத்த உற்பத்தி சும  

குவொரி 

ஐந்தொண்டு 
திட்ட 

கொலத்திற்கு 
உற்பத்தி 

கைமீட்டரி ் 
இல் 

ஆண்டுக்கு 
உற்பத்தி 

ஒரு நொள் 
உற்பத்தி 
கைமீட்டரி ் 

இல் 

ஒரு 
நொடளக்கு 

லொரி 
சுடமகளின் 

எண்ணிக்டக 

P1 13,1768 26,354 88 15 

E2 97239 19448 65 11 

E2 5870 1174 88 1 

ம ாத்த ் 2,34,877 46,976 65 27 

அட்டவமண 7.9 லமல்மை் ஒட்டும ாத்த உற்பத்தி சும  

குவொரி 
ஆண்டுக்கு 

உற்பத்தி 
கைமீட்டரி ் 

ஒரு நொள் 
உற்பத்தி 
கைமீட்டரி ் 

ஒரு நொடளக்கு 
லொரி சுடமகளின் 

எண்ணிக்டக 

P1 576 12 2 

E1 - - - 

E2 - - - 

E3 - - - 

மமொத்தம் 567 2 1 

முன்மமொழியப்படட் ஒரு குவொரிடயக் கருத்தில் மகொண்டு 

ஒடட்ுமமொத்த அடிப்படடயில், கரடுமுரடொன கல்லின் ஒடட்ுமமொத்த 

உற்பத்தி ஒரு நொடளக்கு 396 m3 ஆக இருப்படதக் கொணலொம், 

மகொத்துக்களிலிருந்து ஒரு நொடளக்கு 66 ட்ரிப் ெொதொரண கல் திறன் 

மகொண்டது. 

குறிப்பு:  

  ெொதொரண கல்ஒரு நொளின் உற்பத்தியொனது 5 வருட குத்தடகக் 

கொலத்திற்கும்,  உற்பத்திக்கு 1 வருட உற்பத்தி கொலத்துடன் 

கணக்கிடப்படுகிறது. டமலும் தற்டபொதுள்ள குவொரிகளின் சுடம 

தற்டபொதுள்ள குழும சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

டமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்படடயில், 3 

சுரங்கங்களிலும் பல்டவறு மெயல்பொடுகளொல் ஏற்படும் உமிழ்வுகள், 

தடர தயொரிப்பு, டதொண்டும் இயந்திரம், டகயொளுதல் மற்றும் தொது 

கடத்தல் டபொன்ற பல்டவறு மெயல்பொடுகடள உள்ளடக்கியது. சுரங்க 



219 | P a g e  

 

AP-42க்கொன USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்படடயில் 

இந்த நடவடிக்டககள் முடறயொக பகுப்பொய்வு மெய்யப்படட்ு, 

வளிமண்டலத்தில் ெொத்தியமொன உமிழ்வுகடள வரவடழத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவடண 7.13 இல் 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவனை 7.10 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் 

இருந்து உமிழ்வு மதி ்பீடு 

குவாரி "P1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல் ாடு 
மூல 

வனக 
மதி ்பு அலகு 

துனளயிடுத ் புள்ளி 
ஆதொரம் 0.0798 

g/s 

பவடித்த ் புள்ளி 
ஆதொரம் 1.218 

kg/blast 

கைிம ஏை்றுத ் புள்ளி 
ஆதொரம் 0.0284 

g/s 

ெொ ் சொன  வரி 
ஆதொரம் 0.00021 

g/s/m 

பமொத்த 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 2.72346 
g/s 

SO2 க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

பமொத்த 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 

0.03762 

 
g/s 

NOxக்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

பமொத்தத்தி ் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 

0.01007 

 
g/s 

குவாரி "E2"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல் ாடு 
மூல 

வனக 
மதி ்பு அலகு 

துனளயிடுத ் புள்ளி 
ஆதொரம் 

0.0848 g/s 

பவடித்த ் புள்ளி 
ஆதொரம் 

1.6601 kg/blast 

கைிம ஏை்றுத ் புள்ளி 
ஆதொரம் 

0.02401 

 
g/s 

ெொ ் சொன  வரி 
ஆதொரம் 

0.00021 

 
g/s/m 

பமொத்த  குதி 3.1308 g/s 
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சுரங்கம் ஆதொரம்  

SO2 க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

பமொத்த 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 

0.0569 

 
g/s 

NOxக்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

பமொத்த 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 

0.0121 

 
g/s 

ஆதொரம்: உமிழ்வு கணக்கீடுகள் 

அட்டவனை 7.11 குழு த்தில் அதிகரிக்கும் & ரிசல்டன்ட் GLC 

µg/m3 இல் PM10 

இடம் னமய மை்டலம் 

பிை்ைணி 40 

அதிகரிக்கும் 31 

வினளவு 71 

NAAQ விதிமுனைகள் 100 µg/m3 

               SO2 µg/m3  

இடம் னமய மை்டலம் 

பிை்ைணி 6.5 

அதிகரிக்கும் 1.5 

வினளவு 8.0 

NAAQ விதிமுனைகள் 80 µg/m3 

             NOx µg/m3  

இடம் னமய மை்டலம் 

பிை்ைணி 21.0 

அதிகரிக்கும் 1.25 

வினளவு 22.25 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

7.4.2 இனரசச்ல் சூழல் 

ஒலி மொசு ொடு முக்கியமொக துனளயிடுத ் மை்றும் பவடித்த ் 

மை்றும் டிரக்குகள் மை்றும் பெசஇ்எம்எம் ல ொை்ை பசய ் ொடுகளொ ் 

ஏை் டுகிைது. பவடித்த ் மை்றும் அமுக்கி பசய ் ொடு (துனளயிடுத ்) 

மை்றும் ல ொக்குவரத்து நடவடிக்னககள் ஆகியவை்னைக் கருத்தி ் 

பகொண்டு ஒடட்ுபமொத்த ஒலி மொதிரியொக்கம் 

லமை்பகொள்ள ் டட்ுள்ளது. 500 மீ சுை்ைளவி ் உள்ள   ்லவறு 



221 | P a g e  

 

குவொரிகனளச ்சுை்றியுள்ள   ்லவறு தூரங்களி ் இனரசச் ் அளனவக் 

கணக்கிடுவதை்கு கணி ்புகள் லமை்பகொள்ள ் டட்ுள்ளை. 

ஒலர மொதிரியொை இழ ்பு இ ் ொத ஊடகம் மூ ம் அனரக்லகொள 

ஒலி அன   ரவலுக்கு, முத ் பகொள்னகயிை் அடி ் னடயி ் 

மொதிரினய ்  யை் டுத்தி பவவ்லவறு ஆதொரங்களி ்   ்லவறு 

இடங்களி ் இனரசச் ் அளனவ மதி ்பிட ொம். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

விரிவொக்கம்  

Lp1&Lp2 எை் து மூ த்திலிருந்து r1&r2 பதொன வி ் அனமந்துள்ள 

புள்ளிகளி ் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 எை் து சுை்றுசச்ூழ ் நின னமகளிை் கொரணமொக 

ஏை் டும் அதிக ் டியொை லதய்மொைம் ஆகும். அனைத்து 

ஆதொரங்களிை் ஒருங்கினணந்த வினளனவ மடக்னகச ் லசரத்்த ் 

மூ ம்   ்லவறு இடங்களி ் தீரம்ொைிக்க முடியும். 

                  Lptotal = 10  திவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 சுனம அரண் கொரணமொக குனைத ் 4.9 dB (A) ஆக 

எடுக்க ் ட்டது. மொதிரிக்கு லதனவயொை உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க பசய ் ொட்டி ்  யை் டுத்த ் டும் அனைத்து 

இயந்திரங்கள் மை்றும் பசய ் ொடுகனள கணக்கி ் 

எடுத்துக்பகொண்டு மூ  தரவு கணக்கிட ் ட்டது. 

அட்டவமண 7.12 குழு த்லிருந்து கணிக்கப்பட்ட சத்த ் 
அதிகரிக்கு ்  திப்புகள் 

இருப்பிட 
ஐடி 

பின்ன
ணி 
 திப்பு 
( கல்) 
dB(A) 

அதிகரிக்கு
 ்  திப்பு 

dB(A) 

ம ாத்த 
கணிக்கப்பட்
ட dB(A) 

குடியிருப்பு 
பகுதி 

தரநிமலக
ள் dB(A) 

அருகிலுள்
ள 

குடியிரு ்பு 

P1 

42.3 46.03 47.56 55 
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அருகிலுள்
ள 

குடியிரு ்பு 

E2 

42.3 45.11 46.94 

அருகிலுள்
ள 

குடியிரு ்பு 

E3 

42.3 44.2 45.65  

ஆதொரம்: ஆய்வக கண்கொணி ்பு தரவு 

 இனடயக மண்ட த்தி ் 40.1 - 46.1 dB (A) வரம்பிை்குள் 

அதிகரிக்கும் இனரசச் ் நின  கொண ் டுகிைது. இனடயக 

மண்ட த்தி ் உள்ள பவவ்லவறு ஏை்பிகளி ் சத்தம் அளவு குனைவொக 

உள்ளது, இதி ் உள்ள தூரம் மை்றும் மை்ை நி  ் ர ்பு அம்சங்கள் 

இனரசச்ன க் குனைக்கிைது.பசுடம பகுதி  கொரணமொக 4.9 dB (A) தனட 

வினளவொகக் குனைவனதக் கருத்தி ் பகொண்டு, ரிபச ்டரக்ளி ் 

கண்கொணிக்க ் ட்ட மதி ்புகள் மை்றும் கணக்கிட ் ட்ட மதி ்புகள் 

கொரணமொக ஏை் டும் இனரசச் ் நின  கணித சூத்திரத்னத 

அடி ் னடயொகக் பகொண்டது.லமல  உள்ள அட்டவனணயி ் இருந்து, 

சத்தம் மொசு (ஒழுங்குமுனை மை்றும் கடட்ு ் ொடு) விதிகள், 2000 

(முதை்னம விதிகள் பவளியிட ் ட்டது)  டி குடியிரு ்பு  குதிக்கு 

அருகிலுள்ள அனைத்து இடங்களிலும் சுை்று ்புை இனரசச் ் அளவுகள் 

குடியிரு ்பு  குதியிை் (இனடநின  மண்ட ம்) அனுமதிக்க ் ட்ட 

வரம்புகளுக்குள் இரு ் னதக் கொண ொம்.  

அரசிதழி ் 14.2.2000 லததியிட்ட S.O.123(E) இை்  டி, பிை்ைர ் S.O. 

இை்  டி திருத்த ் ட்டது. 1046(இ), லததி 22.11.2000, எஸ்.ஓ. 1088(இ), லததி 

11.10.2002, எஸ்.ஓ. 1569 (இ), லததி 19.09.2006 மை்றும் எஸ்.ஓ. சுை்றுசச்ூழ ் 

( ொதுகொ ்பு) சட்டம், லததி  11.01.2010இை் கீழ் 1986. 

7.4.3 தனர அதிர்வுகள்  

டதொண்டும் இயந்திரம், துனளயிடுத ் மை்றும் பவடித்த ், 

ல ொக்குவரத்து வொகைங்கள் ல ொை்ை சுரங்க இயந்திரங்களிை் 
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பசய ் ொடு கொரணமொக குழுமத்திற்குள்  உள்ள 3 சுரங்கங்களிலும் 

சுரங்க நடவடிக்னககளொ ் நி  அதிரவ்ுகள் எதிர ்ொரக்்க ் டுகிை்ைை. 

குடிடெ வீடுகள் பவடி ்பிைொ ் தூண்ட ் டும் அதிரவ்ுகளொ ் 

விரிச ் மை்றும் லசதம் ஏை் ட அதிக வொய் ்புள்ளது, அலதசமயம் RCC 

கட்டனமக்க ் ட்ட கட்டனம ்புகள் அதிக நி  அதிரவ்ுகனள தொங்கும். 

இது தவிர, தனர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிரு ்புகளி ் ஒரு 

 யத்னத உருவொக்க ொம். 

பவடி ்பு நடவடிக்னககளொ ் ஏை் டும் மை்பைொரு தொக்கம் 

பறக்கும்    ொனைகள் ஆகும். இனவ சுரங்க ்  குதிகளுக்கு அருகிலுள்ள 

வீடுகள் அ ் து விவசொய வய ்களி ் விழுந்து, ந ரக்ளுக்கு கொயம் 

அ ் து கட்டனம ்புகளுக்கு லசதம் ஏை் ட ொம். 3 சுரங்கங்களி ் 

இருந்து அருகிலுள்ள குடியிரு ்புகள் முனைலய கீலழ உள்ள 

அட்டவனண 7.16. 

அட்டவனை 7.13 ஒவ்பவாரு சுரங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

இரு ்பிட ஐடி தூரம் மற்றும் தினச 

அருகிலுள்ள குடியிரு ்புP1 360 மீ மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள குடியிரு ்புE2 380 மீ மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள குடியிரு ்புE3 400 மீ மதன்டமற்கு 

அனைத்து சுரங்கங்களிலும் பவடி ் தொ ் ஏை் டும் நி  

அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் லவகத்னத (PPV) மதி ்பிடுவதை்கொை அனு வ 

சமை் ொடன்ட ்  யை் டுத்தி கணக்கிட ் டுகிைது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்கம்: 

V = உசச் துகள் லவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மை்றும் ரொக் கொரணி மொறிலி 

k = அதிக டச் உடைடி கட்டணம் (கில ொ) 

B =  ொனை மை்றும் தளத்துடை் பதொடரப்ுனடய மொறிலி 

(ப ொதுவொக 1.6) 

       R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ)  
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அட்டவனை 7.14 3 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இரு ்பிட 

ஐடி 

அதிக ட்ச கட்டைம் 

கிலலாவில் 

மீட்டரில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

mm/s இல் 

PPV 

P1 37 360 மீ மதன்கிழக்கு 1.6648 

E2 27 380 மீ மதன்கிழக்கு 1.1867 

E3 - 400 மீ மதன்டமற்கு - 

ஆதொரம்: பிளொஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

 லமல  உள்ள அட்டவனணயி ் இருந்து, ஒவ்பவொரு சுரங்கத்திலும் 

ஒரு பவடி ்புக்கொை கட்டணம் அதிக டச்மொகக் கருத ் டுகிைது 

மை்றும் 29 லததியிட்ட சுை்ைறிக்னக எண். 7-ை் மூ ம் சுரங்க ் 

 ொதுகொ ்பு இயக்குநரகத்திை் ப ொது இயக்குநரகத்திை் டி, 8 மிமீ/வி 

எை்ை உசச் துகள் லவகத்திை்குக் கீலழ பிபிவி உள்ளது. 29/8/1997. 

7.4.4 சமூக ப ாருளாதார சூழல் 

3 சுரங்கங்கள் CER க்கு  ங்களிக்கும் மை்றும் சமூகம் வளரச்ச்ியனடயும். 

அட்டவனை 7.15 3 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக ப ாருளாதார 

நன்னமகள் 

 திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 Rs. 25,95,000/- Rs. 51,900/- 

E2 Rs.30,00,000/- Rs.60,000/- 

E3 Rs.14,31,060 Rs.28,621/- 

பமாத்தம் Rs. 70,26,060 Rs.1,40,521/- 

அலுவ க குறி ் ொனணயிை்  ொரொ 6 (II) இை்  டி, அனைத்து 

சுரங்கங்களும்  சுனமக் களத் திட்டம் & மூ தை முதலீடு ≤ 100 

லகொடிகள், அனவ EAC/SEAC இை் வழிகொடட்ுதலிை் டி CER க்கு மூ தை 

முதலீட்டி ் 2%  ங்களிக்க லவண்டும். 

❖ முன்மமொழியப்படட் திட்டம் CER - ரூ 51,900/-/-க்கு நிதியளிக்கும். 

❖ தற்டபொதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ.88,621/- க்கு நிதியளிக்க 

டவண்டும். 
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அட்டவனை 7.16 3 சுரங்கங்களிலிருந்து லவனல வாய் ்புகள் 

குவாரிகளின் விளக்க ் லவனலவாய் ்பு 

P1 23 

E2 18 

E3 18 

பமாத்தம் 59 

முை்பமொழிய ் டட் சுரங்கங்கள் மூ ம் பமொத்தம் 23ல ருக்கு 

லவன  கினடக்கும். ஏை்கைலவ உள்ள சுரங்கங்களி ் 36 ல ர ்

 ணிபுரிகிை்ைைர.் 

அட்டவனை 7.17 3 ரங்கங்களிலிருந்து  சுனமஅரை் லமம் ாட்டு ் 
 யன்கள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழிய ் 
ட்ட மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

உ
யி
ர் 

பி
ன
ழ
 ்
பு

 %
 

 
ர ்
 
ள
வு

 

ச
. 
மீ

 

இ
ன
த்
தி
ன்

 

ப
 
ய
ர் 

வளரக்்க ் டும் 

என 

எதிர் ாரக்்க ் டு
ம் மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

P1 250 
80

% 

225

0 

லவம்பு 

லதக்கு 
200 

E2 500 
80

% 

450

0 

லவம்பு
, 

லதக்கு 

400 

E3 50 
80

% 
450 

லவம்பு
, 

லதக்கு 

40 

பமாத்த
ம் 

800 
80

% 

720

0 

லவம்
பு, 

லதக்கு 

640 

 

முை்பமொழிய ் டட் சுரங்கத் திட்டங்களிை் அடி ் னடயி ், 

லவம்பு, லதக்கு ல ொை்ை 250 பூரவ்ீக மரங்கள் திட்ட வளொகத்தி ் 5 

ஆண்டுகளுக்குள் 80% உயிரவ்ொழும் விகிதத்துடை் நட ் டும் எை்று 

எதிர ்ொரக்்க ் டுகிைது.4500 சதுர மீட்டர ்  ர ் ளவி ் 400 மரங்கள் 

வளரும் எை எதிர ்ொரக்்க ் டுகிைது.  
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7.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

லமலாை்னம திட்டம்  

அனைத்து திட்ட ஆதரவொளரக்ளும் 01.01.2019 முத ் 

நனடமுனைக்கு வரும் வனகயி ், ஒருமுனை  யை் டுத்துவதை்கும், 

தடிமை்  ொரொம ் பிளொஸ்டிக்னக தூக்கி எறிவதை்கும் தமிழ்நொடு அரசு 

ஆனண (Ms) எண். 84 சுை்றுசச்ூழ ் மை்றும் வைத்துனை (EC.2) லததி: 

25.06.2018 இணங்க லவண்டும். சுை்றுசச்ூழ ் ( ொதுகொ ்பு) சட்டம், 1986 

இை் கீழ். 

7.5.1 குறிக்லகாள் 

❖ பிளொஸ்டிக் கழிவுகளிை் உண்னமயொை விநிலயொக சங்கிலி 

வன யனம ்ன  ஆய்வு பசய்ய. 

❖ அனைத்து பிளொஸ்டிக் கழிவுகளுடை் மறுசுழை்சி பசய்யக்கூடிய 

ப ொருடக்னள லசகரி ் தை்கொக பதொட்டிகனள நிறுவுவதை் 

மூ ம் நின யொை பிளொஸ்டிக் கழிவு லம ொண்னமனய 

கண்டறிந்து முை்பமொழித ் சிஸ்டம் டினசை் அனம ்ன த் 

தயொரித்த ், பசய ் டுத்துவதை்கும் கண்கொணி ் தை்கும் 

லதனவயொை வழிமுனைகள். 

அட்டவனை 7.18 பிளாஸ்டிக் கழிவுகனள நிர்வகி ் தற்கான 

பசயல் திட்டம் 

வ. 

எை். 

பசயல் ாடு ப ாறு ்பு 

1 விதிகனள இனணத்து ல அவுட ்

வடிவனம ்ன  உருவொக்குத ், பிளொஸ்டிக் 

கழிவு லம ொண்னமக்கு கழிவு 

உை் த்தியொளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்க ் டும்  யைர ் கட்டணம், கு ்ன  

பகொடட்ுத ், பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள எரித்த ் 

அ ் து ப ொதுமக்களுக்கு இனடயூறு 

வினளவிக்கும் பிை பசய ்களுக்கு 

அ ரொதம்/அ ரொதம். 

சுரங்க 

லம ொளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழை்சி 

பசய்யக்கூடிய மை்றும் உள்நொட்டு 

அ ொயகரமொை கழிவுகனள பிரித்பதடு ் னத 

சுரங்க 

லம ொளர ்
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நனடமுனை ் டுத்த, கழிவு 

உை் த்தியொளரக்னள கட்டொய ் டுத்துத ் 

3 பிளொஸ்டிக் கழிவுகள் லசகரி ்பு னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

4 ப ொருள் மீட்பு வசதிகனள அனமத்த ் சுரங்க 

லம ொளர ்

5 ப ொருள் மீட்பு வசதிகளி ் மறுசுழை்சி 

பசய்யக்கூடிய மை்றும் மறுசுழை்சி பசய்ய 

முடியொத பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள பிரித்த ் 

னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

6  திவுபசய்ய ் ட்ட மறுசுழை்சி 

பசய் வரக்ளுக்கு மறுசுழை்சி பசய்யக்கூடிய 

பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள லசை ொக்குத ் 

னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

7 மறுசுழை்சி பசய்ய முடியொத பிளொஸ்டிக் 

கழிவுகனள சிபமை்ட ் சூனளகளி ், சொன  

கடட்ுமொைத்தி ்  யை் டுத்துவதை்கு 

வழியனமத்த ் 

னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

8 அனைத்து  ங்குதொரரக்ளினடலயயும் 

அவரக்ளிை் ப ொறு ்பு குறித்து 

விழி ்புணரன்வ ஏை் டுத்துத ் 

சுரங்க 

லம ொளர ்

9 கு ்ன  பகொடட்ுவது, பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள 

திைந்த பவளியி ் எரி ் து அ ் து 

ப ொதுமக்களுக்கு இனடயூறு வினளவிக்கும் 

பசய ்களி ் ஈடு டுவது ல ொை்ைவை்னை 

திடீர ்லசொதனை பசய்த ். 

சுரங்க 

உரினமயொளர ்

ஆதொரம்: FAE மை்றும் EC ஆ ் முை்பமொழிய ் ட்டது 

7.6 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான லகாவிட் சுகாதார 

லமலாை்னமத் திட்டம்  

SARS-CoV-2 பகொலரொைொ னவரஸொ ் ஏை் டும் லகொவிட் – 19 

லநொய்கள் ஒ ்பீட்டளவி ் ஒரு புதிய லநொயொகும், இந்த லநொயிை் 

இயை்னகயொை வர ொறு, குறி ் ொக மீட்புக்கு ் பிந்னதய நிகழ்வுகளிை் 

அடி ் னடயி ் புதிய தகவ ்கள் மொறும் அடி ் னடயி ் 

அறிய ் டுகிை்ைை.கடுனமயொை லகொவிட்-19 லநொய்க்கு ் பிைகு, 

குணமனடந்த லநொயொளிகள் லசொரவ்ு, உட ்வலி, இரும ், 

பதொண்னட ்புண், சுவொசி ் தி ் சிரமம் ல ொை்ை   ்லவறு வனகயொை 

அறிகுறிகனளயும் பதொடரந்்து பதரிவிக்க ொம். தை்ல ொது லகொவிட-்க்கு 

பிந்னதய சீக்வொ ொக்கள் மை்றும் அதை்கும் குனைவொை சொை்றுகள் 
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உள்ளை. ஆரொய்சச்ி லதனவ மை்றும் தீவிரமொக பிை் ை்ை ் டுகிைது. 

லகொவிட ் குணமனடந்த அனைத்து லநொயொளிகளிை் பிை்பதொடரத் ் 

 ரொமரி ்பு மை்றும் ந ்வொழ்வுக்கு ஒரு முழுனமயொை அணுகுமுனை 

லதனவ ் டுகிைது. 

7.6.1 பிந்னதய லகாவிட் பின்பதாடரத்ல் பநறிமுனற 

❖ லகொவிட ்ப ொருத்தமொை நடத்னதனயத் பதொடரவும் (முகமூடியிை் 

 யை் ொடு, னக மை்றும் சுவொச சுகொதொரம், உட ் இனடபவளி). 

❖ ல ொதுமொை அளவு பவதுபவது ் ொை நீனரக் குடிக்கவும் 

(முரணொக இ ்ன  எை்ைொ ்). 

❖ உங்கள்  ணியிடங்கள் சுத்தமொகவும் சுகொதொரமொகவும் 

இரு ் னத உறுதி பசய்து பகொள்ளுங்கள். 

❖ லமை் ர ்புகள் (எ.கொ., லமனசகள் மை்றும் லமனசகள்) மை்றும் 

ப ொருடக்னள (எ.கொ., பதொன ல சிகள், பெ ்பமட்) 

கிருமிநொசிைியொ ் பதொடரந்்து துனடக்க லவண்டும். 

❖  ணியிடத்னதச ் சுை்றியுள்ள முக்கிய இடங்களி ் சுத்திகரி ்பு 

லெண்ட ் ர ் டிஸ்ப ை்சரக்னள னவக்கவும். இந்த 

டிஸ்ப ை்சரக்ள் பதொடரந்்து நிர ்  ் டுவனத உறுதிபசய்யவும் 

❖ னக கழுவுவனத ஊக்குவிக்கும் சுவபரொட்டிகனளக் கொண்பி 

❖ ஊழியரக்ள், ஒ ் ந்ததொரரக்ள் மை்றும் வொடிக்னகயொளரக்ள் 

லசொ ்பு மை்றும் தண்ணீருடை் னககனள கழுவக்கூடிய 

இடங்களுக்கு அணுக ் இரு ் னத உறுதிபசய்யவும். 

❖ சுவொச சுகொதொரத்னத ஊக்குவிக்கும் சுவபரொட்டிகனள 

கொட்சி ் டுத்தவும். 

❖ உங்கள் சமூகத்தி ் லகொவிட்-19  ரவத் பதொடங்கிைொ ், ல சொை 

இரும ் அ ் து குனைந்த தரக் கொய்சச் ் (37.3° டிகிரி பச ்சியஸ் 

அ ் து அதை்கு லம ்) உள்ளவரக்ள் வீட்டில லய இருக்க 

லவண்டும் எை் னத உங்கள் ஊழியரக்ள், ஒ ் ந்ததொரரக்ள் 

மை்றும் வொடிக்னகயொளரக்ளுக்குச ் சுருக்கமொகச ் பசொ ்லுங்கள். 

லநொய்த்பதொை்றிை் அறிகுறிகனள மனைக்கக்கூடிய 
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 ொரொசிட்டமொ ்/அபசட்டமிலைொஃப ை், இ ்யூபுரூஃ ை் அ ் து 

ஆஸ்பிரிை் ல ொை்ை எளிய மருந்துகனள எடுத்துக் பகொள்ள 

லவண்டியிருந்தொ ் அவரக்ள் வீட்டில லய இருக்க லவண்டும் 

(அ ் து வீட்டிலிருந்து லவன  பசய்ய லவண்டும்). 

❖ லகொவிட-்19 இை் ல சொை அறிகுறிகள் இருந்தொலும், மக்கள் 

வீட்டில லய இருக்க லவண்டும் எை்ை பசய்தினயத் பதொடரந்்து 

பதொடரப்ுபகொண்டு விளம் ர ் டுத்துங்கள். 

❖ லநருக்கு லநர ் சந்தி ்பு அ ் து நிகழ்வு லதனவயொ எை் னதக் 

கவைியுங்கள். பதொன பதொடரப்ு அ ் து ஆை்ன ை் நிகழ்வு 

மூ ம் அனத மொை்ை முடியுமொ? 

❖ கூட்டம் அ ் து நிகழ்னவ குனைக்க முடியுமொ, அதைொ ் 

குனைவொை மக்கள் க ந்து பகொள்ள ொமொ? 

❖ அனைத்து ஊழியரக்ளுக்கும் திசுக்கள் மை்றும் னக சுத்திகரி ்பு 

உள்ளிட்ட ல ொதுமொை ப ொருடக்ள் மை்றும் ப ொருடக்னள 

முை்கூட்டிலய ஆரட்ர ் பசய்யுங்கள். சுவொச அறிகுறிகனள 

உருவொக்கும் எவருக்கும் வழங்க அறுனவ சிகிசன்ச முகமூடிகள் 

உள்ளை. 

❖ சய்வை் ்ரொஷ் மருத்துவ நனடமுனையி ் நம்  ் டுவது ல ொ , 

லூக் பவதுபவது ் ொை நீர/் ொலுடை் சியொவை் ்ரொனஷ 

கொன யி ் (1 லதக்கரண்டி அளவு)  யை் டுத்துவது மிகவும் 

 ரிந்துனரக்க ் டுகிைது எை்று ஆயுஷ் அனமசச்கம் 

 ரிந்துனரக்கிைது. பிந்னதய மீட்பு கொ த்தி ்  யனுள்ளதொக 

இருக்கும். 

❖ பதொடரந்்து வைட்டு இரும ் / பதொண்னட வலி இருந்தொ ், உ ்பு 

வொய் பகொ ் ளித்து நீரொவி உள்ளிழுக்க லவண்டும். வொய் 

பகொ ் ளிக்க/நீரொவி உள்ளிழுக்க மூலினககள்/மசொ ொ 

லசரத்்த ். இரும ் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ் அ ் து 

ஆயுஷ் மருத்துவரிை் தகுதி வொய்ந்த  யிை்சியொளரிை் 

ஆல ொசனையிை் ல ரி ் எடுக்க ் ட லவண்டும். 
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❖ உயரத்ர கொய்சச் ், மூசச்ுத் திணை ், Sp 02 <95%, விவரிக்க 

முடியொத மொரப்ு வலி, புதிய குழ ் ம், குவிய   வீைம் ல ொை்ை 

ஆரம்  எசச்ரிக்னக அறிகுறிகனளக் கண்டறியவும். 

❖ புனகபிடித்த ் மை்றும் மது அருந்துவனத தவிரக்்கவும். 

❖ திட்டத்னத ்  ை்றி உங்கள்  ணியொளரக்ள் மை்றும் 

ஒ ் ந்ததொரரக்ளுடை் பதொடரப்ு பகொண்டு, திட்டத்திை் கீழ் 

அவரக்ள் எை்ை பசய்ய லவண்டும் - அ ் து பசய்யக்கூடொது - 

எை் னத அவரக்ள் அறிந்திரு ் னத உறுதிபசய்யவும். ல சொை 

அறிகுறிகள் இருந்தொ ் அ ் து அறிகுறிகனள மனைக்கக்கூடிய 

எளிய மருந்துகனள (எ.கொ.,  ொரொசிட்டமொ ், இ ்யூபுரூஃ ை்) 

எடுத்துக் பகொண்டொலும், லவன யிலிருந்து வி கி இரு ் தை் 

முக்கியத்துவத்னத வலியுறுத்துங்கள். 

கணிெமொன எண்ணிக்டகயிலொன பணியொளரக்ள், 

ஒப்பந்ததொரரக்ள் மற்றும் ெப்டளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு 

வர முடியொவிட்டொலும், உங்கள் வணிகத்டத எப்படி நடத்துவது என்பது 

குறித்த திட்டமொனது - பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ் கடட்ுப்பொடுகள் 

கொரணமொகடவொ அல்லது டநொய் கொரணமொகடவொ கூறப்படடவண்டும். 
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபாது 

 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் சரளை 

குவாரி எடுப்பதற்கான ஒரு முன்மமாழியப்படட் திட்டம் 5 

ஆண்டுகைில் 13,1768 m3 சாதாரண கல் மற்றும் 567 m3 சரளை உற்பத்தி 

மசய்வளத ந ாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. இது அண்ளட பகுதிகைில் 

சமூக-மபாருைாதார மசயல்பாடுகளை நமம்படுத்துவநதாடு பின்வரும் 

 ன்ளமகளையும் ஏற்படுத்தும். 

❖ நவளல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-மபாருைாதார  லனில் முன்நனற்றம் 

❖ உடல் உை்கட்டளமப்பில் முன்நனற்றம் 

❖ சமூக உை்கட்டளமப்பில் முன்நனற்றம 

8.1வேலல ோய்ப்பு 

சுரங்க  டவடிக்ளககளை நமற்மகாை்வதற்காக சுமார ் 23  பரக்ளுக்கு 

நவளலவாய்ப்ளப வழங்குவதற்கும், இத்மதாகுதியில் நவளலவாய்ப்பு 

வழங்குவதில் உை்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிளம வழங்குவதற்கும் 

உத்நதசிக்கப்படட்ுை்ைது. நமலும், ஒப்ப ்த நவளலகை், மதாழில் 

வாய்ப்புகை், நசளவ வசதிகை் நபான்றவற்றில் பலருக்கு மளறமுக 

நவளல வாய்ப்பு கிளடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உை்ளூர ்மக்கைின் 

மபாருைாதார  ிளல நமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல 

நடேடிக்லககள்இப்பகுதியில் சுரங்க  டவடிக்ளகயின் தாக்கம் 

உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் சமூக-மபாருைாதார சூழலில் மிகவும் 

சாதகமானதாக இருக்கும். ந ரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் உை்ை 

நவளல வாய்ப்புகை், குறிப்பாக உை்ளூர ்சமூகங்கைில் குளற ்த திறன் 

மகாண்ட நவளல நதடுபவரக்ளுக்கு நமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்கைிக்கும். 
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8.3 இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

 முன்மமாழியப்படட் குவாரிகை் தமிழ் ாட்டின் நமலூர ் தாலுகா 

மற்றும் மதுளர மாவட்டம் கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் 

அளம ்துை்ைன, நமலும் இப்பகுதியில் தகவல் மதாடரப்ு, சாளலகை் 

மற்றும் பிற வசதிகை் ஏற்கனநவ  ன்கு  ிறுவப்படட்ுை்ைன. 

முன்மமாழியப்படட் சுரங்கம் காரணமாக பின்வரும் மபௌதீக 

உை்கட்டளமப்பு வசதிகை் நமலும் நமம்படும். 

❖ சாளல நபாக்குவரத்து வசதிகை் 

❖ மதாடரப்ுகை் 

❖  மருத்துவம், கல்வி மற்றும் சமூக  லன்கை் அருகிலுை்ை 

குடிமகனுக்குக் கிளடக்கும் . 

❖ சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாைரக்ளுக்கு கூடுதலாக 

மக்கை் மதாளக. 

8.4 சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

சிவில் கடட்ுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்ளப தூக்குதல், சுகாதாரம் 

மற்றும் பிற துளண நசளவகைில் நவளலவாய்ப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இ ்தத ் துளறகைில் நவளலவாய்ப்பு 

முதன்ளமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்ப ்த அடிப்பளடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறளமயற்ற மதாழிலாைரக்ைின் ஈடுபாடு 

அதிகமாக இருக்கும். மதாழிலாைர ் பளடயில் மபரும் பகுதியினர ்

முக்கியமாக உை்ளூர ் கிராமவாசிகைாக இருப்பாரக்ை், அவரக்ை் 

விவசாயம் மற்றும் சுரங்க  டவடிக்ளககைில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் 

மகாை்வாரக்ை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ைின் 

வருமானத்ளத நமம்படுத்துவநதாடு, அப்பகுதியின் ஒடட்ுமமாத்த 

மபாருைாதார வைரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 
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8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

 முன்மமாழியப்படட் சுரங்கம் கீநழ மகாடுக்கப்படட்ுை்ை மற்ற 

உறுதியான பலன்களைக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புை்ைது. 

❖ உை்கட்டளமப்பு வசதிகை், நபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் 

மற்றும் பிற சமூக நசளவகளுக்கு மபாருடக்ை் மற்றும் 

நசளவகளை வழங்குதல் நபான்ற ஒப்ப ்த நவளலகைில் உை்ளூர ்

மக்களுக்கு மளறமுக நவளல வாய்ப்புகை். 

❖ வாடளக குடியிருப்புக்கான கூடுதல் வீடட்ு நதளவ அதிகரிக்கும். 

❖ கலாசச்ார, மபாழுதுநபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் 

நமம்படும். 

❖ தகவல் மதாடரப்ு, நபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக நமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துவ வசதிகைில் முன்நனற்றம் மற்றும் நவளலவாய்ப்பு 

மற்றும் வருமான வாய்ப்புகைில் ஒடட்ுமமாத்த மாற்றம். 

❖ தகவல் மதாடரப்ு, நபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக நமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துவ வசதிகைில் முன்நனற்றம் மற்றும் நவளலவாய்ப்பு 

மற்றும் வருமான வாய்ப்புகைில் ஒடட்ுமமாத்த மாற்றம். 

❖ ராயல்டி, CESS, DMF, GST நபான்ற வருவாய் மூலம் வரி வருவாய் 

அதிகரிக்கும் அதன் மூலம் மா ில அரசும் உத்நதச 

சுரங்கத்திலிரு ்து ந ரடியாகப் பயனளடயும். 

8.5 கூட்டாண்லம சமூக பபாறுப்பு 

தனிப்படட் திட்ட ஆதரவாைர,் CSR  டவடிக்ளககை் மற்றும் 

வணிக மசயல்முளறகளுடன் சமூக மசயல்முளறகளை 

ஒருங்கிளணத்தல் பற்றிய விழிப்புணரள்வ அளனத்து மட்ட 

ஊழியரக்ைிளடநயயும் வைரப்்பதற்கு மபாறுப்நபற்பார.் CSR 

 டவடிக்ளககளை நமற்மகாை்வதில் ஈடுபடட்ுை்ைவரக்ளுக்கு 

நபாதுமான பயிற்சி மற்றும் மறுசீரளமப்பு வழங்கப்படும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மமாழிபவர,் திட்ட தைத்தில் 

இரு ்து 10 கிமீ மதாளலவில் உை்ை கிராமங்கைின் சமூக மற்றும் 
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மபாருைாதார நமம்பாட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்களை 

நமற்மகாை்வார.் இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி படம்ெட் 

வழங்கப்படும். இத்திட்டத்ளத இறுதி மசய்ய முன்மமாழிபவர ்உை்ளூர ்

அரசாங்கத்துடன் மதாடரப்ுமகாை்வார.் திட்டங்கை் பின்வரும் பர ்த 

பகுதிகைிலிரு ்து நதர ்்மதடுக்கப்படும் – 

❖ சுகாதார நசளவகை் 

❖ சமூக வைரச்ச்ி 

❖ உை்கட்டளமப்பு நமம்பாடு 

❖ கல்வி மற்றும் விளையாடட்ு 

❖ சுய நவளலவாய்ப்பு 

❖ CSR மசலவு மதிப்பீடு 

❖ கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் முதன்ளமயாக கல்வி, சுகாதாரம், 

மகைிர ் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் 

உை்கட்டளமப்புக்கான பங்கைிப்பு நபான்றவற்றில் சமூகப் 

மபாறுப்புணரவ்ு  டவடிக்ளககை் நமற்மகாை்ைப்படும், CSR 

படம்ெட்டில் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

8.7 பபரு நிறுேனம் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 

மபரு  ிறுவனம் சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு 

இ ்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாளணயின்படி F.No.22-

65/2017-IA.III, நததி: 01.05.2018. 

 அலுவலக குறிப்பாளணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுளமக் கைத் 

திட்டம் மற்றும் மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகாடிகை், முன்மமாழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனநவ உை்ை திட்டங்கை் EAC/SEAC இன் 

வழிகாடட்ுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்கைிக்க 

நவண்டும். மமாத்த மூலதனச ் மசலவு ரூ. 2 5,95,000/- மற்றும் அநத 

நவளலகைின் 2% ரூ.51,900. 
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அட்டேலண 8.1 CER - பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம் 

கசச்ிராயன்பட்டி கிராமம் மற்றும் 

அருகிலுை்ை கிராம அரசு 

நமல் ிளலப்பை்ைியில் நூலக 

வசதிகை்/குடி ீர ் வசதிகளை 

நமம்படுத்துதல் 

கசச்ிராயன்பட்டி 

கிராமம் 

     ரூ. 

51,900/- 

பமாத்தம் 
       

ரூ.51,900/- 

ஆதாரம்: FAE ஆல்  டத்தப்பட்ட கை ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாைருடன் 

ஆநலாசளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 | P a g e  

 

அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

மபாரு ்தாது, ஏமனனில் ந ாக்குதல் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு 

பலன் பகுப்பாய்வு பரி ்துளரக்கப்படவில்ளல. 
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அத்தியாயம் X 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம திட்டம் 

10.0 ப ாது 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) முன்மோழியப்பட்ட 

இடத்தில் உள்ளமேக்கப்பட்ட ோசுக் குமறப்பு வசதிகமளக் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் அமேப்மபப் பாதுகாப்பமத ம ாக்கோகக் 

மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்தின்  ல்ல 

 மடமுமறகள், சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூகப் 

மபாருளாதார முன்மனற்றத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் 

அமனத்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கமளயுே் மவத்திருப்பமத உறுதி 

மசய்யுே். 

 மபறுதல் அமேப்புகளின் ஆதரவுத் திறமன மேே்படுத்துே் 

வமகயில், மூல ேட்டத்தில் தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஒடட்ுமோத்த சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் 

ஆகியமவ மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இ ்த அத்தியாயத்தில் 

வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு  டவடிக்மககள் மசயல்படுத்தப்படுவமத 

உறுதிமசய்வதற்கான  ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் பற்றி விவாதிக்கிறது 

ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு 

அவற்றின் மசயல்திறன் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு மபாறுப்பான முமறயில் அதன் அமனத்து 

மசயல்பாடுகமளயுே்  டத்துவதற்குே் சுற்றுசச்ூழல் மசயல்திறமன 

மதாடர ்்து மேே்படுத்துவதற்குே் திட்ட ஆதரவாளர ்

உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

ஆதரவாளர,் திரு.D. ராமேஷ் மசய்வார:் 

❖ அதன் மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் மசயல்பாடுகளுடன் 

மதாடரப்ுமடய அமனத்து சட்டங்கள், மசயல்கள், 
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ஒழுங்குமுமறகள் ேற்றுே் தர ிமலகளின் மதமவகமளப் பூரத்்தி 

மசய்தல். 

❖ மபாது சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிமனகள் ேற்றுே் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்க ஒரு திட்டத்மத மசயல்படுத்த மிகவுே் உதவிகரோனது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்மகமய மசயல்படுத்துவமத உறுதி மசய்ய 

மதமவயான ஆதாரங்கமள ஒதுக்குங்கள். 

❖ திட்ட வளரச்ச்ியின் அமனத்து  ிமலகளிலுே் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயே் இருப்பமதயுே், சாத்தியோன  ீண்டகால 

சுற்றுசச்ூழல் ேற்றுே் சமூக தாக்கங்கமளக் குமறக்க 

முற்மபாக்கான ேறுசீரமேப்பு முடி ்தவமர விமரவாக 

மேற்மகாள்ளப்படுவமதயுே் உறுதிப்படுத்தவுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனுே் குமறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கமள மசயல்படுத்தவுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் மசயல்திறமன சரிபாரக்்கவுே், மதாடர ்்து 

முன்மனற்றத்மத ம ாக்கி பாடுபடவுே் அவ்வப்மபாது 

ேதிப்பாய்வுகமள  டத்தவுே். 

10.1.1 நிர்வாைம் மற்றும் பதாழில்நுட்  அமம ்பின் விளை்ைம் 

 அத்தியாயே் VI இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மத 

திறே்பட மசயல்படுத்துவமத உறுதிமசய்து, ஒவ்மவாரு 

முன்மோழியப்படட் குவாரியின் சுரங்க மேலாண்மே  ிமல மூலே் 

சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவமத உறுதி மசய்யுே். 

அ ்தக் குழுமவ மபாறுப்மபற்க மவண்டுே்: 

❖  ீர/்கழிவு  ீரின் தரே், காற்றின் தரே் ேற்றுே் உருவாக்கப்படுே் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்மற கண்காணித்தல். 
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❖ மவளிப்புற ஆய்வகே் மூலே் மசகரிக்கப்பட்ட  ீர ்ேற்றுே் காற்று 

ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு. 

❖  ிதி ேதிப்பீடு, ஒழுங்குமுமற, காற்று ோசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகமள  ிறுவுதல், கழிவு  ீர ் சுத்திகரிப்பு  ிமலயே் 

மபான்றவற்மற உள்ளடக்கிய ோசு கடட்ுப்பாடு ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு  டவடிக்மககள்/ சாதனங்கமள மசயல்படுத்துதல் 

ேற்றுே் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டே் ேற்றுே் மவளி  ிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் 

மதாடரப்ான மசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் ேற்றுே் 

ேக்கள்மதாமக பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் மசகரிப்பு. 

❖ பசுமே அரண் வளரச்ச்ி. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் 

முன்மனற்றத்மத கண்காணித்தல். 

❖ சட்ட விதிகள், ோ ில ோசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியே், 

சுற்றுசச்ூழல் ேற்றுே் வன அமேசச்கே் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுேதியின்  ிப ்தமனகள் ேற்றுே்  ிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் ேற்றுே் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுமறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்மம 

 குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிமய தற்காலிக  ீரத்்மதக்கோக 

ோற்றுவதன் மூலே்  ிலதம்த ேறுசீரமேத்தல் ேற்றுே் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுதத்ப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டமேப்பு, மபாக்குவரத்து சாமலகள்) 

பசுமேப் பகுதி வளரச்ச்ிக்கு பயன்படுதத்ப்படுே். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் 

பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய 
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தாவரங்கள் இல்மல ேற்றுே் குவாரி மசயல்பாடு முடி ்ததுே் பசுமே அரண் 

மேே்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அடரத்்தியான மதாட்டே் உருவாக்கப்படுே். 

அட்டவமண 10.1 நிலச ்சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் டட் ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

வாகனே் கழுவுே் பகுதிகமள வடிவமேக்கவுே், 

இதனால் அமனத்து ஓடுே்  ீருே் மகப்பற்றப்படட்ு 

எண்மணய்  ீர ் பிரிப்பான்கள் ேற்றுே் வண்டல் 

 ீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

வாகனங்கள் மசல்லுே் பாமதகளில் இரு ்துே் எ ்த 

 ீரவ்ழிப்பாமதயிலிரு ்து 100மீ மதாமலவிலுே் 

பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிமபாருள்  ிரப்புதல் 

மேற்மகாள்ளப்பட மவண்டுே். எரிமபாருள்  ிரப்புதல் 

மசயல்பாடு எல்லா ம ரங்களிலுே் காட்சி 

கண்காணிப்பில் இருக்க மவண்டுே். 

எண்மணய்/தண்ணீர ் பிரிப்புடன் சே்ப்களுக்கு 

எரிமபாருள்  ிரப்புே் பகுதிகளின் வடிகால். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க 

துமண 

ேண் ேற்றுே்  ிலத்தடி  ீர ்ோசுபாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சே்பவத்மதத் மதாடர ்்து மதமவப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

கருத்தியல்  ிமலயில், சுரங்கக் குழிகள் ேமழ  ீர ்

மசகரிப்பாக ோற்றப்படுே். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுமே ேண்டலோக ோற்றப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புறக் குப்மபகள் 

இல்மல. 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

சுற்றுவட்டார  ிலங்கள் பாதிக்கப்படுவமதத் தடுக்க, 

திட்டப் பகுதிமயச ் சுற்றிலுே் மகடச் ் குழிகள் / 

குடிமயற்றப் மபாறிகளுடன் கூடிய ோமல வடிகால்கள் 

அமேக்கப்பட மவண்டுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு பறக்குே் தூசிமயத் தடுக்க 

அடர ்்த மதாட்டத்துடன்  டப்படுே், இது ஒலித் 

தமடயாகவுே் மசயல்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.3 மண் மமலாண்மம 

முன்மோழியப்படட் திட்டத்திலிரு ்து அதிக சுமே அல்லது 

கழிவுகள் எதுவுே் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்மல. 

அட்டவமண 10.2 மண் மமலாண்மமை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

திட்ட எல்மலயில் இரு ்து ேமல வடிகால் வழியாக 

மவளிமயறுே் மேற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படுே். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க 

துமண 

ஓட்டே் ேற்றுே் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிமவக் 

குமறக்க, வடிகால் அமேப்புகளுடன் கூடிய சாமலகள் 

ேற்றுே் பிற அணுகல் சாமலகமள வடிவமேத்தல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

வண்டல் மபாறிகளிலிரு ்து மவற்று வண்டல் ேமல 

வடிகால் அமேப்மபப் பராேரிக்கவுே், சரிமசய்யவுே் 

அல்லது மேே்படுத்தவுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ேண்ணின் pH, EC, குமளாமரடு, அளவு ேற்றுே்  ீர ்

தாங்குே் திறன் ஆகியவற்மற மசாதிக்கவுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.4 நீர ்மமலாண்மம 

முன்மோழியப்படட் குவாரித் திட்டத்தில், கழிவு ீர ்

உற்பத்திக்கான எ ்த மசயல்முமறயுே் ஈடுபடவில்மல, இய ்திரங்கள் 

கழுவுே் எண்மணய் ேற்றுே் கிரீஸ் ேடட்ுமே எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

ேற்றுே் சுரங்க அலுவலகத்தில் இரு ்து உள் ாட்டு கழிவு ீர.் குவாரி 

மசயல்பாடு 30 மீ BGL ஆழே் வமர முன்மோழியப்பட்டது. இப்பகுதியில் 

 ீரே்ட்டே் தமர ேட்டத்திலிரு ்து 50மீ கீமழ உள்ளது; எனமவ 

முன்மோழியப்படட் திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலுே்  ிலத்தடி  ீர ்

ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது.  
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அட்டவமண 10.3 நீர் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

 ீர ்வி ிமயாகத்திற்காக குழி  ீரின் 

ேறுபயன்பாடம்ட அதிகரிக்க. 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

சுரங்கப் பகுதியின்  ீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகமளக் 

கடட்ுப்படுத்தவுே், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் 

தமடயற்ற பகுதிகளில் இரு ்து மவளிமயறுே்  ீமர 

திருப்பிவிடவுே் தற்காலிக ேற்றுே்  ிர ்தர ேமல 

வடிகால் அமேக்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்மக 

வடிகால்/ ல்லாக்கள்/புமராக்மலடட்ுகள் சுரங்க 

 டவடிக்மககளின் எ ்த இடத்திலுே் மதா ்தரவு 

மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிரு ்து  ீர ்ிமலகளில் கழிவு ீர ்

உற்பத்தி அல்லது மவளிமயற்றே் இல்மல என்பமத 

உறுதிமசய்யவுே். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

திட்டப் பகுதியில் இரு ்து உற்பத்தியாகுே் வீடட்ுக் 

கழிவு ீர ் மசப்டிக் மடங்க் ேற்றுே் மசாக் பிட ்

அமேப்பில் அகற்றப்படுே். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

ோதா ்திர அல்லது ேமழக்குப் பிறகு,  ீர ்

மேலாண்மே கட்டமேப்புகள் ேற்றுே் 

அமேப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு. 

சுரங்க மேலாளர ்

CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு 

 ிலத்தடி  ீர ் ேற்றுே் மேற்பரப்பு  ீர ்

கண்காணிப்மப மேற்மகாள்ளுங்கள். 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

   ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.5 ைாற்று தர மமலாண்மம 

முன்மோழியப்படட் குவாரி  டவடிக்மகயானது பறக்குே் 

தூசியின் காரணோக துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். டிரக் 

 டோட்டே் காரணோக தூசி உருவாகுே் வாய்ப்புள்ளதால், 

மபாக்குவரத்து சாமலகள், அருகாமேயில் உள்ள அணுகு சாமலகள் 

ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத் மதமவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் 

முமறயாகப் பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படுே். 
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அட்டவமண 10.4 ைாற்று சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

மதாண்டுே் இய ்திரத்தின் மபாது தூசி உருவாகுவது 

தினசரி (இரண்டு முமற) மவமல மசய்யுே் முகத்தில் 

மதளிப்பதன் மூலமுே், தினசரி (இரண்டு முமற)  ீமர 

இழுத்துச ்மசல்லுே் சாமலயில் மதளிப்பதன் மூலமுே் 

குமறக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற / துமளயிடுே் 

மபாது தூசி உற்பத்திமயக் கடட்ுப்படுத்த தூசி 

பிரித்மதடுக்குே் அமேப்புடன் பயிற்சிகள் 

மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

காற்று ோசுபாடம்டக் குமறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் ேற்றுே் இய ்திரங்கமள இயக்குபவர ்

மகமயட்டின்படி பராேரித்தல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று ோசுக்கடட்ுப்பாடட்ு  டவடிக்மககளின் 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் தூசி முகமூடி 

வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதுே் பசுமேப் பகுதி 

மேே்பாடு. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

     ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

  10.6 ஒலி மாசுை் ைட்டு ் ாடு 

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடித்தல் ேற்றுே் மவடட்ுே்  டவடிக்மககள் காரணோக இமடவிடாத 

ஒலி அளவுகள் இருக்குே். டிரக்  டோட்டே் காரணோக தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளதால், தினசரி தண்ணீர ் மதளிக்குே் சாமலகள், அருகில் 

உள்ள அணுகுமுமற சாமலகள் மேற்மகாள்ளப்படுே். இரவு ம ரத்தில் 

சுரங்க  டவடிக்மககள் எதுவுே் திட்டமிடப்படவில்மல. மவளிமயற்றுே் 

உமிழ்வுத் மதமவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் 

பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படுே். 
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அட்டவமண 10.5 இமரசச்ல் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள். 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

இமரசச்மலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இமடயக 

ேண்டலே் (7.5 மீட்டர)் முழுவதுே் அடரத்்தியான பசுமேப் 

பகுதிமய உருவாக்குதல் ேற்றுே் அதுமவ 

பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க இய ்திரங்களின் தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றுே் 

சத்தே் உருவாக்கத்மத கடட்ுப்படுத்த மதய் ்து மபான 

பாகங்கள் ோற்றுதல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

இமரசச்மலக் குமறப்பதற்காக உள்ளமேக்கப்பட்ட 

மபாறிமுமறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கமளப் 

பயன்படுத்துதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தே் அதிகே் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது 

மசருகிகமள வழங்குதல். 

சுரங்க 

துமண 

சுரங்க இய ்திரங்கள் ேற்றுே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள மசலன்சரக்மள வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

HEMM முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபமரடட்ர ்

மகபின்கமள வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

துமளயிடுதலின் சத்தத்மதக் குமறக்க கூரம்ேயான 

துரப்பண பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

மவடிப்பிலிரு ்து வருே் சத்தத்மதக் குமறக்க தாேதோன 

மடட்டமனடட்ரக்மளப் பயன்படுத்துவதன் மூலே் 

கடட்ுப்படுத்தப்படட் மவடிக்குே் மதாழில்நுடப்ங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இமரசச்ல் கடட்ுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப அணுகுவதற்காக 

ஆண்டு சுற்றுப்புற இமரசச்ல்  ிமல கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் மபாது 

கூடுதல் சத்த கடட்ுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

மதமவப்படட்ால் கூடுதல் இமரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு 

 டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

மவடிக்குே் மபாது தாேதங்கமளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபடச் உடனடி கட்டணத்மதக் குமறக்கவுே். 

சுரங்க 

துமண 

துமளயிடுே் முமற ேற்றுே்/அல்லது தாேதே் 

தளவமேப்பு, அல்லது துமள சாய்மவ ோற்றுவதன் 

மூலே் சுமே ேற்றுே் இமடமவளிமய ோற்றவுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள். 

சுரங்க 

மேலாளர ்
ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

முன்மோழியப்பட்டது 



245 | P a g e  

 

10.7 தமர அதிர்வு மற்றும் சிதைவுறும்   ாமறை் ைட்டு ் ாடு 

 சாதாரண கல் ேற்றுே் மேல்ேண் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக 

பூமி  கருே் இய ்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றுே் இயக்கத்தின் 

காரணோக அதிரவ்ுகமள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாமறகள் 

பறக்கின்றன. 

அட்டவமண 10.6 நில அதிர்வுைள் மற்றும் சிதைவுறும்  

 ாமறை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

DGMS இன் பரி ்துமரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV 

ேதிப்மப (8Hz க்கு கீமழ) பராேரிக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்தி 

கடட்ுப்படுத்தப்படட் மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

துமளயிடுதல் ேற்றுே் பாமற மவடித்தல் தகுதியான 

 பரக்ளின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

பாமற மவடித்தல் மபாது ஏமதனுே் 

முரண்பாடுகமளத் தவிரப்்பதற்காக, சட்டப்பூரவ் 

சுரங்க மேலாளரின் மேற்பாரம்வயின் கீழ், 

சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய் ்த மவடித்தல் சுரங்க 

மேலாளரின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/் பாமற தூசிகமளத் தவிரக்்க 

மபாருத்தோன இமடமவளி ேற்றுே் பாரே் 

பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

 ில அதிரவ்ுகமளக் கடட்ுப்படுத்த மவடிப்புத் 

துமளகளின் எண்ணிக்மக கடட்ுப்படுத்தப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ேதிய ம ரத்தில் ேடட்ுமே பாமற மவடித்தல் 

 டத்தப்படுே். 
சுரங்க துமண 

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

பாமற மவடித்தல் துமளயின் ஆழத்திற்கு 

மபாதுோன அளவு தண்டுகள் ேற்றுே் 

மபாருத்தோன மகாணப் மபாருடக்ளால் தண்டு 

அமேக்கப்பட்டிருப்பமத உறுதிமசய்க. 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

  ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

 திட்டமிடல் ேற்றுே் மசயல்படுத்துே் கட்டத்தில் மபாருத்தோன 

மேலாண்மே  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்வதன் மூலே் 

அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்மபத் தவிரக்்க மதமவயான அமனத்து 

 டவடிக்மககமளயுே் முன்மோழிபவர ்எடுப்பார.் சுரங்கத்தின் மபாது, 

திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தமட ேண்டலே், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் மேல் மபஞ்சுகள் மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான 

மதாட்டங்கள் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

அதன்  ிரவ்ாகத்திற்காக பின்வருே் கடட்ுப்பாடட்ு  டவடிக்மககள் 

முன்மோழியப்படட்ு சுரங்க மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்குே். 

❖ திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ் சுவர ் முழுவதுே் 

பசுமேப் பகுதி மேே்பாடு. 

❖ பசுமேப் அரண் மேே்பாடட்ுத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்த 

உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது ேற்றுே் ஒவ்மவாரு பருவத்திற்குே் 

பி ்மதய மதாட்ட  ிமல மதாடர ்்து சரிபாரக்்கப்படுே். 

❖ ேரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்மவத் தடுக்குே் முக்கிய பண்புகள் 

பறக்குே் தூசி ஆகுே், இ ்த பறக்குே் தூசியானது, இழுத்துச ்

மசல்லுே் சாமலகளில் தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலமுே், புதிதாக 

 டப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு  ிறுவுவதன் 

மூலமுே் கடட்ுப்படுத்தலாே். 

❖ ஆண்டு வாரியாக பசுமே அரண் வளரச்ச்ி பதிவு மசய்யப்படட்ு 

கண்காணிக்கப்படுே். 

❖ மதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பமடயில். 

❖ மதாட்ட காலே் 

❖ மதாட்ட வமக 

❖ தாவரங்களுக்கு இமடயில் இமடமவளி 
❖ உரே் ேற்றுே் உரங்களின் வமக ேற்றுே் அதன் காலங்கள் 

❖ லாப்பிங் காலே்,  ீரப்்பாசன இமடமவளி 
❖ உயிர ்பிமழப்பு விகிதே் 

❖ மதாட்ட அடரத்்தி 



247 | P a g e  

 

  பசுமேயான அரண் ேற்றுே்  ீர ் மதக்கத்தின் மூலே் சிறிய 

விலங்கினங்களின் தாவரங்களின் வளரச்ச்ி ஒரு இணக்கோன சூழமல 

திட்டமிடப்பட்ட இறுதி ேறுசீரமேப்பு வழங்குகிறது. சுரங்க 

வாழ்க்மகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுமே அரண் 

ேற்றுே்  ீர ் மதக்கே் ஆகியமவ சுரங்கத்திற்கு பி ்மதய காலத்தில் 

திட்ட பகுதிக்கு பறமவகள் ேற்றுே் விலங்குகமள ஈரக்்குே். 

10.8.1  சுமம மண்டல வளரச்ச்ி திட்டம் 

 சுோர ் 200ேரங்கள். சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுே் சுரங்க குத்தமகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் 

தமடயில் 80% உயிரவ்ாழுே் விகிதத்துடன் ேரக்கன்றுகள்  டப்பட 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க  டவடிக்மகயால் 

ஏற்படுே்  ில பயன்பாட்டு ோற்றங்கமளக் கருத்தில் மகாண்டு பசுமே 

ேண்டல மேே்பாட்டுத் திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.7 முன்பமாழிய ் ட்ட  சுமம அரண் 5 ஆண்டு 

திட்ட ைாலத்திற்ைான நடவடிை்மைைள் 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிை்ை ் 
ட்ட மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

உயிர் 
பிமழத்த
ல் % 

சதுரமீட்டரி
ல் மூட ் ட 

மவண்டிய 

 குதி 

இனத் 

தின் ப யர் 

வளர்ை் 

ை ் டும் 

எதிர் ார்ை்ை ் 
டும் மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 
 ாதுைா ்பு வலயத்தின் கீழ் மதாட்டம் 

(எண்ைளில்) 

I 50 80% 200 அசாடிராக்
டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

மலமபக் 

மடமலானிக்
ஸ் மரஜியா 

மடக்மடானா 

கிராண்டிஸ் 

ம ரியே் 

இண்டிகே், 

முதலியன 

40 

II 50 80% 200 40 

III 50 80% 200 40 

IV 50 80% 200 40 

V 50 80% 200 40 

ஆதாரே்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் கருத்தியல் திட்டே் & 

FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

முன்மோழியப்படட்து 
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 சுமம அரண் மமம் ாட்டுத் திட்டத்தின் மநாை்ைங்ைள் 

❖ குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் ஒரு பசுமேயான அரண் 

வழங்கவுே், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவமத எதிரத்்துப் 

மபாராடவுே். 

❖ ேண்ணின் அரிப்மபப் பாதுகாத்தல்,  ிலத்தடி  ீர ் ேட்டத்மத 

உயரத்்தி ஈரப்பதத்மதப் பாதுகாத்தல். 

❖ அப்பகுதியின் சூழலியமல மீட்மடடுக்கவுே், உள்ளூர ்சமூகத்தின் 

அழகியல் அழமக மீட்மடடுக்கவுே் ேற்றுே் உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

தீவனே், எரிமபாருள் ேற்றுே் ேரத்தின் மதமவகமள பூரத்்தி 

மசய்யவுே். 

 பல வரிமசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்)  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட 

பசுமே அரண், முன்னுரிமே  ீண்ட விதான இமலகளுடன், 

எல்மலமயச ் சுற்றி அடர ்்த மதாட்டங்கள் ேற்றுே் மதமவயற்ற 

இடங்களுக்கு காற்று, தூசி சத்தே் பரவுவமதத் தடுக்குே் வமகயில் 

சாமலகள் ேற்றுே் உயிரவ்ாழ்மவ மேே்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். விகிதே். 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு  ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள் 

மதாட்டத்திற்கு இனத்மத பரி ்துமரக்குே் மபாது பின்வருே் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன: 

❖ உயிர ்பன்முகத்தன்மேமய உருவாக்குதல். 

❖ மவகோக வளருே், அடரத்்தியான விதானே், வற்றாத ேற்றுே் 

பசுமேயான மபரிய இமல பகுதி. 

❖ இயற்மக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாேல் 

ோசுக்கமள உறிஞ்சுவதில் திறமேயானது. 
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அட்டவமண 10.8  சுமம மண்டலத்தில் நடவு பசய்ய 

 ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள் 

வ
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ண்

 

த
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ரத்
தி
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இ
ம
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யு
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ர ்

தி
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ன்

 

தூ
சி
யி
ன்

 

அ
ை
ற்
று
த

ல்
 (

%
) 

1 

அசாடிரா
க்டா 

இண்டிகா 

மேலிமய
சி 

மவே்பு, 

மவே்பு 

ே
ர
ே் 

15

–
20 

 ாற்
றுகள் 

8x8 

பசு
மே
யான 

25.5

4 

2 

மடக்மடா
னா 

கிராண்டி
ஸ் 

லாமியா
சிமய 

மதக்கு 

ே
ர
ே் 

40 
 ாற்
றுகள் 

2x2 
இமல
யுதிர ்

14.9

4 

3 

பாலியா
ல்தியா 

லாங்கிஃ
மபாலியா 

அன்மனா
மனசிமய 

ம ட்டி
லிங்கே் 

ே
ர
ே் 

10 
 ாற்
றுகள் 

3x3 

பசு
மே
யான 

29.8

4 

4 

ம ரியே் 

இண்டிக
ே் 

அமபாசி
மனசிமய 

அராலி 

பு
த
ர ்

2–
6 

மவட்
டுதல் 

2x2 

பசு
மே
யான 

12.3 

5 
Bougainvilli

ea glavra 

 ிகாகி
மனசிமய 

காகித
பூ 

பு
த
ர ்

4 
மவட்
டுதல் 

3x3 

என்று
ே் 

பசு
மே
யான 

21.3

5 

6 

அல்பிசி
யா 

மலமபக் 

ஃமபமபசி
மய 

வாமக 

ே
ர
ே் 

18

–
30 

 ாற்
று 

3x3

/5x

5 

பசு
மே
யான 

23.0

3 

7 

மடமலா
னிக்ஸ் 

மரஜியா 

ஃமபமபசி
மய 

மசே்ே
யிர-் 

மகான்
மற 

ே
ர
ே் 

12 
மவட்
டுதல் 

3x3

/5x

5 

இமல
யுதிர ்

18.0

5 

8 

 

மசே்பரு
த்தி 

மராசா 

சிமனன்
சிஸ் 

ோல்மவ
சி 

மசே்ப
ருத்தி 

பு
த
ர ்

3 
மவட்
டுதல் 

3x3 

பசு
மே
யான 

21.0

9 

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

முன்மோழியப்படட்து சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு  (EIA) 
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10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம 

 மதாழில்சார ் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியே் ஆகியமவ 

உற்பத்தித்திறன் ேற்றுே்  ல்ல முதலாளி-பணியாளர ் உறவுடன் மிக 

ம ருக்கோக மதாடரப்ுமடயமவ. குவாரிகளில் மதாழில்சார ்

ஆமராக்கிய பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் பறக்குே் தூசி ேற்றுே் 

இமரசச்ல் ஆகுே். சுரங்கச ் சட்டே் 1952 ேற்றுே் சுரங்க விதிகள் 1955 

விதி 29ன் படி குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுரங்க உபகரணங்கமளப் பராேரிப்பது 

கவனிக்கப்படுே். தூசி, சத்தே் ேற்றுே் அதிரவ்ு காரணோக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எ ்தவிதோன பாதகோன 

விமளவுகமளயுே் தவிரக்்க மபாதுோன  டவடிக்மககள் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ ைண்ைாணி ்பு மற்றும்  ரிமசாதமனைள் 

❖ தூசி ேற்றுே் இமரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலே் 

மோசேமடயக்கூடிய  ிமலமேகமளக் மகாண்ட 

மதாழிலாளரக்மளக் கண்டறிதல் ேற்றுே் ஆமராக்கியத்தில் 

ஏற்படுே் ோற்றங்கமளத் தீரே்ானிப்பதற்கான அடிப்பமட 

 டவடிக்மககமள  ிறுவுதல். 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மீது சத்தத்தின் விமளமவ ேதிப்பீடு மசய்தல். 

❖ மதமவப்படுே்மபாது சரிமசய்தல்  டவடிக்மககமள 

மேற்மகாள்ள உதவுகிறது. 

❖ சுகாதார கல்விமய வழங்குதல். 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார  ிமல, 

மதாழில்சார ் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே். இத்திட்டத்தின் கீழ், அமனத்து ஊழியரக்ளுே் 

பணியின் மபாது விரிவான ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். ேருத்துவப் பரிமசாதமனயானது 
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சுரங்கச ் சட்டே் 1952ன் கீழ் பின்வருே் மசாதமனகமள 

உள்ளடக்கியது. 

❖ மபாது உடல் பரிமசாதமன ேற்றுே் இரத்த அழுத்தே். 

❖ எக்ஸ்மர ோரப்ு ேற்றுே் ECG. 

❖ சளி பரிமசாதமன, வி ்தணு எண்ணிக்மக மசாதமன. 

❖ விரிவான வழக்கோன இரத்தே் ேற்றுே் சிறு ீர ்பரிமசாதமன. 

 அமனத்து ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறுே் 

 ிமலயான வடிவத்தில் பராேரிக்கப்படுே். அதன் பிறகு, 

பணியாளரக்ள் ஆண்டுமதாறுே் ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். கீமழ உள்ள மசாதமனகள் ஊழியரக்ளின் 

ேருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்மத மேே்படுத்திக்மகாண்மட 

இருக்குே். 

அட்டவமண 10.9 மருத்துவ  ரிமசாதமன அட்டவமண 

வ.எ
ண். 

பசயல் ாடுை
ள் 

1 ஆம் 

ஆண்
டு 

2ஆம் 

ஆண்
டு 

3ஆம் 

ஆண்
டு 

4 ஆம் 

ஆண்
டு 

5ஆம் 

ஆண்
டு 

1 ஆரே்ப ேருத்துவ பரிமசாதமன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமசாதமன 

     

B உளவியல் 

மசாதமன 

     

C ஆடிமயாமேட்ரி
க் மசாதமன 

     

D சுவாச 

மசாதமன 

     

2 காலமுமற ேருத்துவப் பரிமசாதமன (சுரங்கத் 

மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமசாதமன - 

அப் 

     

B ஆடிமயாமேட்ரி
க் மசாதமன 

     

C கண் 

பரிமசாதமன - 

அப் 

     

D சுவாச      
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மசாதமன 

3 ேருத்துவ 

முகாே் 

(சுரங்கத் 

மதாழிலாளரக்
ள் ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள 

கிராே ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி 

(சுரங்கத் 

மதாழிலாளரக்
ள்) 

     

 

ேருத்துவப் பின்மதாடரத்ல்: பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று 

இலக்குக் குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்ை விதிைள் 1955 

இன்  டி PME 

சிற ்புத் மதர்வு 

25 வருடங்களுக்குே் 

குமறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வமர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

ம ாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்மேயான 

முன்னுரிமேயில் ேருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு அே்சங்களின் 

சாராே்சே். 

10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் சுைாதாரம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ சுரங்க தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள்  ீரிழப்பு ஏற்படாத வமகயில் 

மபாதுோன குடி ீர ்வி ிமயாகே் மசய்யப்படுே். 

❖  மவளிர ் ிறே் மகாண்ட இலகுரக ேற்றுே் தளரவ்ான ஆமடகமள 

அணிவது விருே்பத்தக்கது. 

❖ இமரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு உத்திகளின் மதமவமய தீரே்ானிக்க 

இமரசச்ல் மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படுே். 

❖ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் வழங்கப்படுே். 
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❖ மசவித்திறன் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தே் கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகளில் ஏமதனுே் சிக்கல்கள் இரு ்தால் புகாரளிக்க 

மேற்பாரம்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

❖ சத்தமில்லாத மவமல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு ம ரே் 

குமறக்கப்படுே். 

❖ தூசி உருவாக்குே் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படட்ு முமறயான 

கடட்ுப்பாடட்ு  டவடிக்மக எடுக்கப்படுே். 

❖ அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 

பரிமசாதமனகள் மசய்யப்படுே். 

❖   ிரவ்ாகே் ேற்றுே் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 

DGMS சட்டங்கள், விதிகள் ேற்றுே் ஒழுங்குமுமறகளின் 

விதிமுமறகமள கண்டிப்பாக கமடபிடித்தல். 

❖ சாமலயின் அகலே் வாகனத்தின் அகலத்மத விட மூன்று ேடங்கு 

அதிகோக பராேரிக்கப்படுே். மபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அேல்படுத்தப்படுே். 

❖ ஒப்ப ்த மவமலகமள மபாறுத்தேட்டில், ஒப்ப ்ததாரரக்ள் 

ேற்றுே் மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு 

அேல்படுத்தப்படுே். அவரக்ள் மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் 

பயிற்சி அளித்த பின்னமர சட்டப்பூரவ்  பர/்அதிகாரிகளின் 

கடுமேயான மேற்பாரம்வயின் கீழ் பணிபுரிய 

அனுேதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அமனத்து தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களுே் வழங்கப்படுே். 

❖ சுரங்கங்கள் ேற்றுே் பணியேரத்்தப்பட்டவரக்ளின் பாதுகாப்பு 

குறித்து விவாதிக்க ஒவ்மவாரு ோதமுே் பாதுகாப்புக் குழுக் 

கூட்டே் ஏற்பாடு மசய்யப்படுே். 

❖  பணியாளரக்ள் ேற்றுே் இமண குவாரி 

உரிமேயாளரக்ளிமடமய பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு ேற்றுே் 
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 ல்லிணக்கத்மத வளரப்்பதற்காக வருடா ்திர சுரங்க 

பாதுகாப்பு வாரே்  

❖ மகாண்டாடுதல். 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 டம் 10.1 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்ைான தனி ் ட்ட  ாதுைா ்பு 

உ ைரணங்ைள் 

10.9.3 சுகாைாரம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

 இய ்திரங்கமள திறே்பட ேற்றுே் திறமேயாக இயக்க ேற்றுே் 

பராேரிக்க, ஆபமரட்டரக்ள் ேற்றுே் கூடட்ுறவு  ிறுவனங்களுக்கு 

இய ்திர உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இமண ்து சிறப்பு தூண்டல் 

திட்டத்மத ஆதரவாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள். மேற்பாரம்வயாளரக்ள் 

ேற்றுே் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டே் ோ ிலத்தில் 

உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படட்ு 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகரக்மள ஈடுபடுத்தி அமனத்து 

ஊழியரக்ளுக்குே் சுரங்க மசயல்பாடு ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு 

முமறயில் மேற்மகாள்ள அவ்வப்மபாது பயிற்சி அளிக்கப்படுே். 
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அட்டவமண 10.10  ணியாளரை்ளுை்கு முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  ட்டியல் 

 ாடபநறி 
 ணியாளரை்

ள் 

அதிர்பவ
ண் 

ைா
ல 

அள
வு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அமனத்து 

புதிய 

ஊழியரக்ளுே் 

சுரங்க 

அபாயங்களுக்
கு 

ஆளாகியுள்ள
னர ்

ஒருமுமற 

ஒரு 

வார
ே் 

பணியாளர ்

உரிமேகள் 

மேற்பாரம்வயாள
ர ்மபாறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

மபாக்குவரத்து 

கடட்ுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

தப்பித்தல் ேற்றுே் 

அவசரகால 

மவளிமயற்றே் 

தமர கடட்ுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள் 

மின் அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபாருடக்ள் 

பணி 
பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்மடே்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சாய்வு 

 ிமலத்தன்
மே,  ீர ்

 ீக்கே், 

இழுத்து 

மசல்லுே் 

சாமல 

பணியாளரக்
ளுக்கு புதிய 

பணி 
 ியேனே் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

ோ
றி 

பணி சார ்்த 

உடல் லே் 

ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

 மடமுமறகள் 

ேற்றுே் பல்மவறு 

சுரங்க 

 டவடிக்மககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட 

பணிப் 

பணிகளில் 

மேற்பாரம்வயிட
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பராேரிப்பு 

மபான்றமவ
,  

ப்பட்ட 

 மடமுமற.  

புத்துணரச்்
சி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

மபற்ற 

அமனத்து 

ஊழியரக்ளுே் 

ஆண்டுமதா
றுே் 

ஒரு 

வார
ே் 

மதமவயான 

சுகாதார ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

தர ிமலகள் 

மபாக்குவரத்து 

கடட்ுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

தப்பிக்குே் 

வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிமயற்றங்க
ள் 

தீ எசச்ரிக்மக 

தமர கடட்ுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அமனத்து 

பணியாளரக்
ள் 

என்னுமடயது 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுமற 
ோ
றி 

அபாயத்மத 

அங்கீகரித்தல் 

ேற்றுே் தவிரப்்பது 

அவசர 

மவளிமயற்ற 

 மடமுமறகள் 

சுகாதார 

தர ிமலகள் 

பாதுகாப்பு 

விதிகள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

ஆதாரே்: DGMS விதிமுமறகளின்படி FAEகள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமை்ைான  ட்பெட் ஒதுை்கீடு 

 சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

 ிறுவனத்தால் மபாதுோன படம்ேட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவமண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் ேற்றுே் கடட்ுப்பாடட்ு 

 டவடிக்மககமள மவற்றிகரோக கண்காணித்தல் ேற்றுே் 

மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான 

ஒடட்ுமோத்த முதலீட்மட வழங்குகிறது. 

அட்டவமண 10.11 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்ைான EMP 

 ட்பெட் 

வ.எ
ண். 

விளை்ைம் ப ாருள் 

மூலதனச ்
பசலவு 

(லட்சங்ைளி
ல்) 

வருடத்திற்கு 
பதாடர் 
பசலவு 

(லட்சங்ைளி
ல்) 

1 மதாழில்சார ்
சுகாதாரே் 
ேற்றுே் 
பாதுகாப்பு 

தூசி முகமூடி, 
பாதுகாப்பு 
காலணிகள், 
தமலக்கவசே் 
காது 
பிளக்குகள், 
மகயுமறகள், 
கண்ணாடிகள் 
பிரதிபலிப்பு 
ோக்மகட், 
பாதுகாப்பு 
மபல்ட் ேற்றுே் 
ேருத்துவ 
பரிமசாதமனக
ள். 

0.80 0.20 

2 சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்
பு 

காற்று,  ீர,் 
சத்தே் ேற்றுே் 
அதிரவ்ு, ேண் 
அளவுருக்கள். 

3.25 0.65 

3  ீர ் ேற்றுே் 
ேண் அரிப்பு 

காரல்ண்ட் 
வடிகால் 
ேற்றுே் 
மசட்டில்லிங் 
மதாட்டிகள், 
மசக் 
மடே்/கல்லி 
பிளக்குகள் 
மபான்றமவ, 

1.75 0.30 

4 குடி ீர ் வசதிகள் ேற்றுே் 
சுகாதார வசதிகள் 

1.0             0.20 

5 தண்ணீர ் மதளிக்குே் 
ஏற்பாடுகள் ேற்றுே் இழுத்துச ்

1.0 0.20 
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மசல்லுே் சாமல பராேரிப்பு 

6 பசுமே ேண்டல மேே்பாடு 
ேற்றுே் மதாட்டே் 

1.0 0.20 

7 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 
 ிகழ்சச்ி 

0.25 0.10 

8 மவலி, உரே், உரே், ேனிதவளே் 
மபான்றமவ. 2.00 0.40 

பமாத்தம் 11.05 2.25 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககமளச ் மசயல்படுத்த, 

முன்மோழியப்படட் திட்டத்திற்கான தற்மபாமதய ச ்மத 

சூழ் ிமலமயக் கருத்தில் மகாண்டு, தற்மபாமதய ச ்மத விமலமயக் 

கருத்தில் மகாண்டு, மூலதனச ் மசலவாக ரூ.11.05 லட்சமுே், மதாடரச் ்

மசலவாக ரூ.2.25 லட்சமுே் பரி ்துமரக்கப்படுகிறது. 

10.10 முடிவுமர 

சுரங்க  டவடிக்மககளின் பல்மவறு அே்சங்கள் பரிசீலிக்கப்படட்ு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியோன அமனத்து வழிகமளயுே் 

கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் 

தயாரிக்கப்படட்ு அதற்கான  ிதியுே் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் 

மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) ோறுே், ம கிழ்வானது ேற்றுே் 

அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகள் மதாடரப்ுமடய திடட்த்திற்கு, EMP வழக்கோன 

ேதிப்பாய்வில் இருக்குே். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த  ிரவ்ாகே், 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) பயனுள்ளதாகவுே் 

மபாருத்தோனதாகவுே் இருப்பமத உறுதி மசய்வதற்காக, சுற்றுசச்ூழல் 

மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) ேற்றுே் அமதச ்மசயல்படுத்துவது பற்றிய 

ேதிப்பாய்மவ  டத்துே். எனமவ, சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் 

(EMP) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அமனத்து இலக்குகமளயுே் 

 ிமறமவற்ற சரியான  டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே் ேற்றுே் ஆய்வுப் 

பகுதியில் இ ்த திட்டே் ம ரே்மறயான தாக்கத்மத ஏற்படுத்துே். 
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அத்தியாயம் XI 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.0 அறிமுகம் 

 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தின் அனனத்து முன்மமாழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள குோரிகளின் ஒடட்ுமமாத்த சுனமகனளக் 

கருத்தில் மகாண்டு இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்னக 

தயாரிக்கப்பட்டது மதுனர மாேட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், 

குழுமம் 6.42.3 மெக்வடர ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி 

கணக்கிடப்பட்டது S.O. 2269(E) வததி 1 ஜூனல 2016. 

 இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்னக மபறப்பட்ட 

குறிப்பு விதிமுனற (ToR) க்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது 

❖ ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8666/SEAC/ToR-1042/2022 வததியிட்ட 

31/01 /2022 மற்றும் அடிப்பனடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு ஜனேரி 

முதல் மாரச் ் 2022 ேனரயிலான காலகட்டத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

அட்டவணை 11.1 முக்கிய அம்சங்கள்- முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரி 

திட்ட ஆதரவாளர் 
பெயர் 

 திரு.D.ராஜேஷ் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
இடவிலக்க 

ேனரபடதாள் எண் 
58-J/08 

அடச்ரேகை 

 
10°8'31.73"N முதல் 10°8'31.40"N ேனர 

தீேை்்ைரேகை 

 
78°20 '26.10"E முதல் 78°20'25.90"E ேனர 

மிை உயேந்்த உயேம் 

 
171 மீட்டர ்சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு வமல் 

சுேங்ைத்தின் 
முன்மமொழியப்படட் 

ஆழம் 

 

35 மீட்டே ்தகே மட்டத்திற்கு கீரழ 

 

புவியியல் வளங்ைள் 

 

சொதொேண ைல் கனமீட்டரில் 

(m3) 

ரமல் மண் 
கனமீட்டரில் (m3) 
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420561 567 

வதாண்டக்கூடிய 

இருப்புை்ைள் 

 

சொதொேண ைல் கனமீட்டரில் 

(m3)  

வமல் மண் 

கனமீட்டரில் (m3) 

131201 567 

தற்ரபொதுள்ள குழி 
அளவு 

 

குழி I-1.17.88  மெக்வடர ்X (ஆழம்) 4 மீட்டே ் 

குழி-I-1.17.88 மெக்வடர ்X D 4மீ 

இறுதி குழி 
பேிமொணம் 

(முன்மமொழியப்பட்
டது) 

 

126 மீ (L) x 76 மீ (W) x 35 மீ (D) 

சுற்றியுள்ள 
பகுதியில் நீேம்ட்டம் 

 

50-55 மீட்டே ்தகே மட்டத்திற்கு கீரழ 

சுேங்ை முகற 

 

திறந்தமேளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுேங்ைம் 
துகளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்கற 
உள்ளடை்கியது. 

நிலப்பேப்பு 

 

முன்மமாழியப்படட் குத்தனகப் பகுதி ஒரு பட்டா 

நிலம் மற்றும் இது 1.3 மீ மற்றும் உயரத்தில் சற்று 

உயரமான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதியின் 
உயேம் சேொசேி ைடல் மட்டத்திலிருந்து 
அதிகபடச்ம் 171 மீ மற்றும் குனறந்தபடச்ம் 169 

மீ. வநாக்கி சரனளகளால் மூடப்படட்ு இப்பகுதி 

ேடவமற்குப் பக்கமாக சாய்ந்துள்ளது 

இனடவிலக்க ேனரபடதாள் எண் 58J/08 இல் 

விழுகிறது.. 

சுரங்க 
இயந்திேங்ைள் 

 

ஜொை் ரேமே ் 3  

கம்பரசர ் 1 

ரதொண்டும் இயந்திேம் 1 

சேை்குந்து 1  

மவடிை்கும் முகற 

 

குறுகிய துனளயிடுதல் மற்றும் சிறிய 

விட்டம்25மிமீ மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

மேடிக்கும் முனற. சாதாரண கற்கள் னல 

அகற்றுேதற்கும் மேட்டி 

எடுபதற்கும்குழம்புமேடிமருந்துகனளசினதப்ப
தற்கும் குவிப்பதற்கும்பயன்படுத்த 

பரிந்துனரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துனளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்னல. 

சுரங்க வேனல 

ஆடக்ள் 
23 

திட்ட மசலவு ரூ. 25,95,000/- 
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CER மசலவு @ திட்டச ்
மசலவில் 2% 

ரூ. 51,900/- 

அருகிலுள்ள 
நீேந்ிகலைள் 

 

வீரசூடாமணிப்பட்டி குளம் 0.42 கிவலாமீட்டர ்

மதன் கிழை்குப் 
பை்ைம் 

ஓனட 0.54 கிவலாமீட்டர ்
மதன்ரமற்கு 

பை்ைம் 

நல்லகுளம் 0.65 கிரலொமீட்டே ்

ேடவமற்ை்குப் 
பை்ைம் 

பட்டனம்பட்டி அனண 8.2கிரலொ மீட்டே ்

ேடவமற்க்குப் 

பக்கம் 

பசுனம அரண் 

ரமம்பொடட்ுத் 
திட்டம் 

 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 250 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 50 மரங்கனள நட 

உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்மமொழியப்படட் 
நீே ்ரதகவ 

 

1.050 KLD 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

 

சுந்தரராயபுரம் ராயரப்ட்டி - 330மீ - 

மதன்கிழக்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் சரவ்ே ஆஃப் 
இந்தியா வடாவபாஷீட் 

அட்டவணை 11.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு 

முணற 

விளக்கம் 

தற்ஜபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் பகுதி (மெக்டர்) 

குோரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
1.17.9 0.85.3 

உள்கட்டனமப்பு இல்னல 0.01.00 

சானலகள் 0.01.0 0.02.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.16.6 0.37.6 

வதாட்டம் மற்றும் 

குப்னப மகாடட்ும் 

பகுதி 

இல்னல 0.09.6 

 மமாத்தம் 1.35.5 1.35.5 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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அட்டவணை 11.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரை 

கல் 

(5 வருட 

திட்ட 

காலம்) 

சரணள 

(1 வருட திட்ட காலம்) 

கன மீட்டர ்

புவியியல் ேளங்கள் 
4,20,561 567 

கன மீட்டர ்

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

1,31,201 567 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

வேனல நாட்களின் 

எண்ணிக்னக 
300 நாட்கள் 

கன மீட்டர ்

ஒரு நானளக்கு உற்பத்தி 
87 2.0 

லாரி சுனமகளின் 

எண்ணிக்னக (ஒரு 

சுனமக்கு 6 கன மீட்டர)் 

15 1 

சுரங்கத்தின் மமாத்த 

ஆழம் 
35 மீ  தனரமட்டத்தின் கீழ் (BGL) 

ஆதாரம்: குறிப்பு விதிமுனற  

அட்டவணை 11.4 இறுதி குழி பரிமாைம் 

குழி 
நீளம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 126 76 
35 மீ தனரமட்டத்தின் 

கீழ் (bgl) 

அட்டவணை 11.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நீர ்ஜதணவ 

ஜநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

குடிநீர ்மற்றும் 
வீடட்ு உபவயாகம் 

0.350 KLD RO குடிநீர ் தனடயின்றி 
ேழங்குேதற்கும், தூசினய 
அடக்குேதற்கும், பசுனம மண்டல 
வமம்பாட்டிற்கும் மசாந்தமாக 
ஆழ்துனள கிணறு அனமக்க 
உத்வதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

பசுனம பகுதி 
ேளரச்ச்ி 

0.200 KLD 

தூசி அடக்குமுனற 0.500 KLD 

மமாத்தம் 1.050 KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரினம அறிக்னக 
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11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

  ஜனேரி முதல் மாரச் ் 2022 ேனரயிலான காலப்பகுதியில் 

இப்பகுதியில் தற்வபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நினலனய 

மதிப்பிடுேதற்காக அடிப்பனட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகளின் 

வநாக்கத்திற்காக, திட்டப் பகுதி னமய மண்டலமாகக் கருதப்பட்டது 

மற்றும் திட்டப் பகுதிக்கு மேளிவய திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு ேனரயிலான பகுதி இனடயக மண்டலமாகக் 

கருதப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்ணதப் பற்றிய அடிப்பணட 

சுற்றுசச்ூழல் தரவு ஜசகரிக்கப்பட்டது:  

a) நிலம் 

b) தண்ணீர ்

c) காற்று 

d) சத்தம் 

e) உயிரியல் 

f) சமூக மபாருளாதார நினல 

11.2.1 நிலச ்சூழல் 

 சமீபத்திய மசயற்னகக்வகாள் படங்களின் அடிப்பனடயில் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முனற கீவழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவணை 11.6 நில பயன்பாடு / 10 கிமீ சுற்றளவுக்கான நில 

அட்ணட புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எ
ை். வணகப்பாடு 

பகுதி 
(மெக்ஜடர்

) 

பகு
தி (%) 

1 பயிர ்நிலம் 14582 48.3 

2 புதர ்உள்ள அல்லது இல்லாத நிலம் 2825 9.4 

3 சுரங்க/மதாழில்துனற கழிவு நிலங்கள் 29 0.1 

4 
ேனளந்த மற்றும்/அல்லது இரவினஸ் 
நிலம் 47 0.2 

5 தரிசு நிலம் 5706 18.9 
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6 அடரந்்த காடு 1445 4.8 

7 நீரந்ினலகள் 60 0.2 

8 
கனரவயார உப்புத்தன்னம/ 
காரத்தன்னமயால் பாதிக்கப்பட்ட நிலம் 135 0.4 

9 வதாட்டங்கள் 4581 15.2 

10 தரிசு பானற/ கல் கழிவு/ தாள் பானற அரா 690 2.3 

11 தீரவ்ு 82 0.3 

மமாத்த பரப்பளவு 30182 100.00 

ஆதாரம்: LISS III மசயற்னகக்வகாள் படங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி மமாத்த 

நிலப்பரப்பில் 62% கிராப்வலண்ட் நிலமாகும், அனதத் மதாடரந்்து புதர ்

நிலங்கள் (13%), நீரந்ினலகள் (10%), பில்ட் அப் நிலம் (6%), மணல் பகுதி 

(3%) ), விேசாய நிலம் (3%) மற்றும் சுரங்கப் பகுதி (1%). 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பகுதி 465 மெக்வடர.் 

11.99.5 மெக்வடர ் பரப்பளோனது மமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 0.037% 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. இந்த சிறிய சதவீத சுரங்க 

நடேடிக்னககள் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்னத 

ஏற்படுத்தாது. 

முன்மமாழியப்படட் திட்ட தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் 

 படி குனறந்த வசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு 

மண்டலத்தின் பாதிப்பு அடல்ஸ் IS: 1893 - 2002 இல் உள்ளது. திட்டப் 

பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கேசத்தில் கடினமான பானற 

நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. மிகவும் நினலயானது. 

11.3 மை் பை்புகள் 

11.3.1 இயற்பியல் பை்புகள் 

    மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அனமப்பு, மமாத்த 

அடரத்்தி, வபாவராசிட்டி மற்றும் நீர ் னேத்திருக்கும் திறன் ஆகியனே 

ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அனமப்பு 

களிமண் முதல் களிமண் ேனர இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியில் 

மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 0.95 மற்றும் 1.18 g/cc ேனர மாறுபடும். நீர ்
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பிடிப்பு திறன் 45.3 முதல் 49.2 ேனர மற்றும் வபாவராசிட்டி 26.4 முதல் 

32.5% ேனர மாறுபடும். 

11.3.2 இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்கம சற்று ைொேமொனது முதல் வலுவொன 

ைொேமொனது pH 7.12 முதல் 8.24 வகே இருை்கும் 

❖ கநட்ேஜன் 146 முதல் 172 கிரலொ/ மெக்வடர ்வகே இருை்கும் 

❖  குரளொகேடு 142 முதல் 1.87 மி.கி/கிரலொ வகே இருை்கும் 

❖  மபொட்டொசியம் 24.7 மற்றும் 43.7 mg/kg வகே இருை்கும் 

11.4 நீர ்சூழல் 

11.4.1 ஜமற்பரப்பு நீர் 

 pH 6.5 முதல் 6.6 ேனர மாறுபடும், அவத வநரத்தில் கலங்கல் 

தன்னம ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ேரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 

காரப்வனடட்ுகள், னபகாரப்வனடட்ுகள், குவளானரடுகள், 

பாஸ்வபடக்ள், னநட்வரடட்ுகள், கால்சியம், மமக்னீசியம் மற்றும் 

வசாடியம் உள்ளிட்ட TDS வமற்பரப்பு நீரில் 255 முதல் 315 mg/l ேனர 

மாறுபடுகிறது. குவளானரடு 156.8 முதல் 265.3 mg/l ேனர மாறுபடும்; 

னநட்வரட் 11.2 முதல் 15mg/l ேனர மாறுபடும், அவதசமயம் சல்வபட் 56 

முதல் 68mg/l ேனர இருக்கும்.. 

  11.4.2 நிலத்தடி நீர் 

 நீர ் மாதிரிகளின் pH ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ேரம்பு 6.5 முதல் 8.5 

ேனர, 7.2 முதல் 7.7 ேனர இருக்கும். அனனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்

மாதிரிகளின் சல்வபடட்ுகள் மற்றும் குவளானரடுகள் நீரின் தரத் 

தரத்தின்படி ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

தண்ணீர ் மாதிரிகளில் உள்ள மகாந்தளிப்பு வதனேனய பூரத்்தி 

மசய்கிறது. அனனத்து மாதிரிகளிலும் TDS 608- 1152 mg/l ேரம்பில் 

காணப்படுகிறது. அனனத்து மாதிரிகளுக்கும் மமாத்த கடினத்தன்னம 

136 மற்றும் 661 mg/l ேனர மாறுபடும். நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் 

பற்றி வபசுனகயில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 
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வதனேனய பூரத்்தி மசய்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடும்வபாது 

இே்ோறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட அனனத்து அளவுருக்களும் 

பரிந்துனரக்கப்படட் ேரம்புகளுக்குள் ேரும் 

11.5 காற்று சூழல் 

11.5.1 தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிணல 

ஆய்வுக் காலத்தில் தளத்தின் குறிப்பிட்ட ோனினல ஒரு 

தானியங்கி ோனினல நினலயத்தால் பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவணை 11.7 தளத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்ட வானிணல 

தரவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் ஜனவேி 
2022  

பிப்ேவேி 
2022  

மொேச் ்
2022 

1 மேப்பநினல 

(0C) 

அதிகபடச்ம் 31 33 35 

குனறந்தபடச்ம் 19 22 24 

சராசரி 27 28.5 32 

2 மேப்பநினல 

(0C) 

சராசரி 
76 62 59 

3 காற்றின் 

வேகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபடச்ம் 6.63  6.02 5.59 

குனறந்தபடச்ம் 1.12 0.94 0.78 

சராசரி 3.19 2.87 2.48 

4 கிளவுட ்கேர ்

(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இனணந்து எக்ஸலன்ஸ் வலபரட்டரீஸ் மூலம் 

ஆன்-னசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

11.5.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் 

(அக்வடாபர ்முதல் டிசம்பர-் 2021 ேனர) சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்னகயில் ேழங்கப்படட்ுள்ளன. தரவு 

மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

 கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 37.1 µg/m3 முதல் 44.8µg/m3 

ேனர இருக்கும்; PM2.5 17.5 µg/m3 முதல் 25.3 µg/m3 ேனர; SO2 4.1µg/m3 

முதல் 8.9 µg/m3 ேனர; NO2 19.6 µg/m3 முதல் 26.9µg/m3 ேனர. 
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மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துனரக்கப்பட்ட 

NAAQS இன் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ேரம்புகளுக்குள் ேரும். 

11.6 இணரசச்ல் சூழல் 

 முன்மமாழியப்படட் திட்டப் பகுதினயச ்சுற்றியுள்ள 8 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இனரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. னமய மண்டலத்தில் 

பகல் வநரத்தில் 44.2 dB (A) Leq மற்றும் இரவு வநரத்தில் 37.5 dB (A) Leq ஆக 

இருந்தது. இனடயக மண்டலத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 

பகல் வநரத்தில் 42.3 முதல் 45.3dB (A) Leq ேனர மற்றும் இரவில் 38.1 முதல் 

39.3 dB (A) Leq ேனர மாறுபடும். இதனால், மதாழில்துனற மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிக்கான இனரசச்ல் அளவு CPCB இன் வதனேகனளப் 

பூரத்்தி மசய்கிறது. 

11.7 உயிரியல் சூழல் 

 ேனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கேனிக்கப்பட்ட அட்டேனண I ேனக விலங்குகள் இல்னல, 

வமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் ேனககளில் இல்னல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து ேரும் சிேப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்னல. 

எனவே குறுகிய காலத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க 

நடேடிக்னக சுற்றியுள்ள தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்னத ஏற்படுத்தாது. 

11.8 சமூக-மபாருளாதார சூழல் 

 கசச்ிராயன்பட்டி கிராமத்தில் முன்மமாழியப்படட் சுரங்கத் 

திட்டத்தின் தாக்கத்னத ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார 

அம்சத்தில் மதிப்பிடும் முயற்சி வமற்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. மக்கள் 

மதானக அனமப்பு, வேனலோய்ப்பு உருோக்கம், மதாழில் மாற்றம், 

வீடட்ு ேருமானம் மற்றும் நுகரவ்ு முனற ஆகியனே கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ளப்பட்ட பல்வேறு பண்புகளாகும். முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்னதச ் மசயல்படுத்துேது வநரடி மற்றும் மனறமுக 
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வேனலோய்ப்னப உருோக்கும். தவிர, சுரங்க நடேடிக்னக 

சட்டப்பூரே்மாக மசல்லுபடியாகும் மற்றும் அது மாநில கருவூலத்திற்கு 

ேருமானத்னத மகாண்டு ேரும். தற்வபாது மக்கள்மதானகயில் 

பாதிக்கும் வமற்பட்டேரக்ள் பருேகால விேசாயத்னத 

நம்பியிருப்பதால் மக்களின் முக்கியத் மதாழிலாக உள்ளது. 

முன்மமாழியப்படட் சுரங்கத் திட்டம் மசயல்படுத்தப்படுேதன் மூலம், 

அப்பகுதி மக்களின் மதாழில் முனற மாறும், வமலும் மக்கள் பருேகால 

விேசாயத்தில் ஈடுபடாமல் சுரங்க அடிப்பனடயிலான 

நடேடிக்னககளில் ஈடுபடுோரக்ள். 

11.9 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான நடவடிக்ணககள் 

 முன்மமாழியப்படட் திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்னககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளின் சுருக்கம் கீவழ 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 

அட்டவணை 11.8 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கங்கள் & தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

தாக்கம் தைிப்பு நடவடிக்ணக 

நிலச ்சூழல் 

❖ இயற்னக 
நிலப்பரப்புகனள 
அழித்தல் 

❖ மண்ணின் பண்புகளில் 
மாற்றங்கள் 

❖ மண் அரிப்பு மற்றும் 
சரிவு உறுதியற்ற 
தன்னம 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 
முனறயான முனறயில் சுரங்கம் 
வமற்மகாள்ளப்படும் 

❖ பாதுகாப்பு ேலயம் அல்லது 
இனடயக பகுதி பராமரிக்கப்படும் 
மற்றும் மேட்டப்படாது, அதற்கு 
பதிலாக பாதுகாப்பு ேலயத்தில் 
வதாட்டம் வமற்மகாள்ளப்படும். 

❖ உத்வதச சுரங்க எல்னல முழுேதும் 
முட்கம்பி வேலி அனமக்கப்படும் 

❖ கருத்தியல் நினலயில், குோரியின் 
நில பயன்பாட்டு முனற பசுனம 
பகுதி மற்றும் தற்காலிக 
நீரத்்வதக்கமாக மாற்றப்படும் 

❖ மானல கடட்ுதல் 
❖ குோரி குழினயச ் சுற்றிலும் மனல 

ேடிகால்கனள அனமத்தல் மற்றும் 
மனழயின் வபாது நிலத்தடி நீரால் 
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மண் அரிப்னபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் 
பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் 
நீனர வசகரிக்கவும் குனறந்த 
உயரத்தில் மூவலாபாய இடத்தில் 
குடிவயறும் மபாறிகனள அனமத்தல். 

நீர் சூழல் 

❖ நீரந்ினல ரீசாரஜ்் 
குனறதல் மற்றும் 
வமற்பரப்பு ஓட்டம் 
அதிகரிப்பு; 

❖ நில ேடிகால் மதாந்தரவு, 
அதிக சுனம மற்றும் 
நீரே்ழிகள் அரிப்பு; 

❖ நீர ் பாயும் வமற்பரப்பில் 
ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ நீவரானட அனடப்பு 
மற்றும் துகள்கள் 
அல்லது கழிவுகளால் 
மாசுபடுேதால் 
வமற்பரப்பு மற்றும் 
நிலத்தடி நீர ்
ஆதாரங்களின் அளவு 
மற்றும் தரத்தில் 
ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ இயற்னக ேடிகட்டி 
ஊடகத்னத 
அகற்றுேதால் 
நீரந்ினலகள் 
மாசுபடுதல். 

❖ குோரி குழினயச ் சுற்றிலும் மனல 
ேடிகால்கனள அனமத்தல் மற்றும் 
மனழயின் வபாது நிலத்தடி நீரால் 
மண் அரிப்னபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் 
பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் 
நீனர வசகரிக்கவும் குனறந்த 
உயரத்தில் மூவலாபாய இடத்தில் 
குடிவயறும் மபாறிகனள அனமத்தல். 

❖ பருேமனழக்கு முன்னும் பின்னும் 
மண் அகற்றும் பணி 
வமற்மகாள்ளப்படும். குறிப்பாக 
மனழக்காலங்களில் நீர ் வதங்கும் 
மதாட்டி மற்றும் ோய்க்கால்கனள 
ோரந்வதாறும் சுத்தம் 
மசய்யப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதியில் ேழங்கப்படட்ுள்ள 
தள அலுேலகம் மற்றும் சிறுநீர ்
கழிப்பனறகள்/கழிேனறகளில் 
உள்ள வீடட்ுக் கழிவுநீர ் மசப்டிக் 
வடங்க் மூலம் மேளிவயற்றப்படும், 
அனதத் மதாடரந்்து வசாக் பிட் 
அனமப்பு. 

❖ டிப்பரக்ள் மற்றும் HEMM  ஆகியனே 
நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் 
கழுேப்படட்ு, கழுேப்பட்ட நீர ்
ேடிகால் ேழியாக எண்மணய் 
மற்றும் கிரீஸ் மபாறினயக் 
மகாண்ட மசட்டில்லிங் வடங்கிற்கு 
அனுப்பப்படும், மதளிோன நீர ்
மடட்ுவம பசுனமப் பகுதியின் 
ேளரச்ச்ிக்கு மீண்டும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

காற்று சூழல் 

❖ பறக்கும் தூசியின் 
தனலமுனற 

❖ முக்கியமாக வதாண்டும் 
இயந்திரம், ஏற்றுதல் 
மற்றும் இறக்குதல் 
மசயல்பாடுகளின் வபாது 

❖ ஒரு நானளக்கு இரண்டு முனற 
தண்ணீர ் மதளித்து, இழுத்துச ்
மசல்லும் சானலகள் நன்கு 
பராமரிக்கப்படும் 

❖ வசறு மற்றும் தூசி படிவுகள் 
வதங்காமல் இருக்க அணுகு சானல 
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தூசி உருோகும். 
❖ ோயு மாசுபாடுகள் 

மபரும்பாலும் 
வபாக்குேரத்து மூலம் 
உருோக்கப்படும். 

❖ தூசிப் புழுக்களால் 
மதரிவுநினல குனறதல். 

❖ வமற்பரப்புகளின் பூசச்ு 
எரிசச்ல் மற்றும் ேசதி 
இழப்புக்கு ேழிேகுக்கும். 

❖ உடல் மற்றும்/அல்லது 
இரசாயன மாசுபாடு 
மற்றும் அரிப்பு. 

❖ ஓடும் நீரில் 
இனடநிறுத்தப்பட்ட 
துகள்களின் மசறிவு 
அதிகரிப்பு. 

❖ குனறந்த 
ஒளிசவ்சரக்்னகக்கு 
ேழிேகுக்கும் 
தாேரங்களின் பூசச்ு, 

❖ ேளரச்ச்ி தனடபடுதல், 
தனழகனள அழித்தல், 
பயிரக்ள் சீரழிதல்; 

❖ தூசினய சுோசிப்பதால் 
ஏற்படும் உடல்நலக் 
வகடுகள் அதிகரிப்பு. 

சுத்தம் மசய்யப்படட்ு பிரஷ் 
மசய்யப்படும். 

❖ அணுகு சானலயில் தூசி மற்றும் 
குப்னபகள் குனறக்கப்படுேனத 
உறுதி மசய்ேதற்காக, அனனத்து 
டிப்பர ் ஓடட்ுநரக்ளும் அனனத்து 
டயரக்ளிலும் தண்ணீர ் மதளிக்கும் 
முனறனயப் பயன்படுத்த 
அறிவுறுத்தப்படுோரக்ள் மற்றும் 
தளத்னத விடட்ு மேளிவயறும் முன் 
கலனே பகுதியில் ேழங்கப்படும் 
ஏற்றப்பட்ட மபாருடக்ளின் மீது 
தண்ணீனர மதளிக்க வேண்டும். 

❖   சானலயில் ஏற்றப்பட்ட மபாருடக்ள் 
மகாடட்ுேனதத ் தவிரக்்கவும், 
சானல வதய்மானம் மற்றும் 
வதய்மானத்னதக் குனறக்கவும் 
வேகக் கடட்ுப்பாடுகள் 
விதிக்கப்படும். 

❖ தகுதிோய்ந்த நபரால் அணுகல் 
சானலயின் நினல குறித்து 
ோராந்திர ஆய்வுகள் மற்றும் 
சானலயின் வமற்பரப்பில் ஏவதனும் 
பள்ளங்கள் அல்லது வசதம் 
ஏற்பட்டால் உடனடியாக 
நடேடிக்னக எடுக்கப்படும். 

❖ மேப்பமான, ேறண்ட 
காலநினலயின் வபாது, சானலயின் 
வமற்பரப்பு ஈரமாக இருக்கும் 
காலத்னத அதிகரிக்க, தூசி 
ஈரமாக்கும் முகேரக்னள, 
சானலயில் இழுத்துச ் மசல்லும் 
நீரில் கலக்கலாம். 

❖ அனனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் ேழங்கப்படும் 

❖ பயன்படுத்தப்படும் அனனத்து 
துனளயிடும் தண்டுகளிலும் 
தூசினய அடக்கும் அனமப்புகள் 
மபாருத்தப்பட்டிருக்கும், இது 
துனளக்குள் தண்ணீனர 
மசலுத்துகிறது. 

❖ துனளயிடும் வபாது ஈரமான கன்னி 
னபகள் உனறயாக 
பயன்படுத்தப்படும். 

❖ மேடிப்பின் வபாது வமற்பரப்பில் 
இருந்து எழக்கூடிய பறக்கும் தூசி 
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உமிழ்னேக் கடட்ுப்படுத்த, 
ஒே்மோரு குண்டுமேடிப்புக்கும் 
முன் தண்ணீர ் வடங்கரில் 
மபாருத்தப்பட்ட மனழ 
துப்பாக்கியிலிருந்து தண்ணீனரப் 
பயன்படுத்துேதன் மூலம் மேடிப்பு 
மண்டலம் ஈரமாக னேக்கப்படும். 

❖ தள வமலாளரால் தினசரி காட்சி 
ஆய்வு நடத்தப்படும், அேர ்
அனனத்து மசயல்முனற 
மசயல்பாடுகள் மற்றும் தள 
மசயல்பாடுகளின் தினசரி பதினே 
னேத்திருப்பார ் மற்றும் குோரி 
மசயல்பாடுகளில் இருந்து 
அசாதாரண உமிழ்வுகளுக்கு 
ேழிேகுக்கும் ஏவதனும் 
குனறபாடுகனளக் குறிப்பிடுோர.் 

❖ தூசி உருோக்குேதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகனளக் குனறக்க, 
தளத்தின் வேக ேரம்பு 20 
கிமீ/மணிக்கு அனமக்கப்படும் 

❖ ோராந்திர பராமரிப்புத் திட்டம், 
அது மசயல்படும் மணிவநரங்களின் 
அடிப்பனடயில், பராமரிப்புக்கான 
இயந்திரங்கனள அனடயாளம் 
காணவும். 

❖ ஆன்-வபாரட்ு கம்ப்யூட்டர ்
சிஸ்டத்தால் 
குறிப்பிடப்படாவிட்டால், ஒே்மோரு 
1000 மணிவநர பயன்பாட்டிற்குப் 
பிறகு காற்று ேடிகட்டிகள் 
புதுப்பிக்கப்படும். 

❖ அனனத்து தள இயந்திரங்கள் 
மற்றும் டிப்பரக்ள் 6 மாதங்களுக்கு 
ஒரு முனற சரவ்ீஸ் மசய்யப்படட்ு 
பராமரிக்கப்படும், வமலும் 
பழுதுபாரப்்புகனள உடனடியாக 
வமற்மகாள்ள டினரேரக்ள் தள 
வமலாளருக்கு உடனடியாக புகார ்
அளிப்பாரக்ள். 

இணரசச்ல் மற்றும் அதிர்வு 

❖ ோழ்க்னகத் தரத்தில் 
எரிசச்ல் மற்றும் சரிவு; 

❖ மேடிப்பதன் மூலம் 
பானறத் துண்டுகனள 
உந்துதல். 

❖ குண்டுமேடிப்பால் 

❖ துனளயிடும் வபாது கூரன்மயான 
துரப்பண பிட்கனளப் 
பயன்படுத்துேது சத்தத்னதக் 
குனறக்க உதவும்; 

❖ இரண்டாம் நினல மேடிப்பு 
முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் 
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கட்டிடங்கள் மற்றும் 
மக்கள் நடுங்குதல்; 

பானறகனள உனடக்க 
னெட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்
பயன்படுத்தப்படும்; 

❖ முனறயான இனடமேளி, சுனம, 
தண்டு மற்றும் உகந்த 
கட்டணம்/தாமதத்துடன் 
கடட்ுப்படுத்தப்படட் மேடிப்பு 
பராமரிக்கப்படும்; 

❖ சாதகமான ேளிமண்டல நினல 
மற்றும் குனறோன மனித 
மசயல்பாடு வநரங்களின் வபாது, 
மின்சாரம் அல்லாத துேக்க 
அனமப்னபப் பயன்படுத்தி மேடிப்பு 
வமற்மகாள்ளப்படும்; 

❖ ஒே்மோரு ோரமும் 
இயந்திரங்களின் சரியான 
பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் 
கிரீசிங் ஆகியனே சத்தம் 
உற்பத்தினயக் குனறக்கும்; 

❖ அதிக அளவு சத்தத்னத உருோக்கும் 
இயந்திரங்களில் (HEMM) 
பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 
ஒலி காப்பிடப்பட்ட அனறகனள 
ேழங்குதல்; 

❖ அனனத்து இயந்திரங்களிலும் 
னசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 
நிறுேப்படும்; 

❖ திட்டப் பகுதினயச ் சுற்றிலும், 
இழுத்துச ் மசல்லும் சானலகளிலும் 
பசுனமப் பகுதி/வதாட்டம் 
உருோக்கப்படும். வதாட்டம் சத்தம் 
பரவுேனத குனறக்கிறது; 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM 
அருவக பணிபுரிபேரக்ளுக்கு காது 
மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் (PPE) ேழங்கப்படும் 
மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 
விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் 
அேற்றின் பயன்பாடு உறுதி 
மசய்யப்படும். 

உயிரியல் சூழல் 

❖ வநரடி பாதிப்புகளில் 
நிலத்னத அகற்றுதல் 
மற்றும் வதாண்டும் 
இயந்திரம் ஆகியனே 
தாேரங்கள் மற்றும் 

❖ சில மபாதுோன மூலினககள், 
புதரக்ள் மற்றும் புல் மடட்ுவம 
அழிக்கப்படும். அதனால் பல்லுயிர ்
மபருக்கத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் 
ஏற்படாது. 
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விலங்கினங்களின் 
அழிவு மற்றும் 
ோழ்விடங்கனள 
இழப்பது ஆகியனே 
அடங்கும்; 

❖ மனறமுக பாதிப்புகளில் 
சத்தம், தூசி மற்றும் 
மனித மசயல்பாடு 
காரணமாக ோழ்விட 
சீரழிவு அடங்கும். 

❖ மபாருத்தமான இனங்கள் மகாண்ட 
பசுனமப்பகுதி வமம்பாடு திட்டப் 
பகுதியின் பல்லுயிர ் மபருக்கத்னத 
வமம்படுத்தும். 

❖ னமய மண்டலம் அல்லது இனடயக 
மண்டலம் அசச்ுறுத்தப்பட்ட 
தாேரங்கள் அல்லது 
விலங்கினங்கனள உள்ளடக்காது. 

சமூக-மபாருளாதார சூழல் 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 
மபாது மக்களின் 
ஆவராக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு; 

❖ வபாக்குேரத்து அளவுகள் 
மற்றும் சானல 
ோகனங்களின் அளவு 
அதிகரிப்பு; 

❖ வேனல ோய்ப்புகள் 
அதிகரிப்பு உட்பட 
மபாருளாதார 
பிரசச்ினனகள்; 

❖ சுரங்க மசயல்பாடு சமூக-
மபாருளாதார சுயவிேரத்தில் சிறிய 
மாற்றத்னத ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ சுமார ் 17 உள்ளூர ்
மதாழிலாளரக்ளுக்கு உள்ளூர ்
திறன்கனள உருோக்க காலமுனற 
பயிற்சியுடன் வேனல ோய்ப்பு 
கினடக்கும். 

❖ மனறமுக 
வேனலோய்ப்பு/ேருமானத்தின் 
புதிய ேடிேங்கள் உருோகும். 

❖ ேழக்கமான சுகாதார பரிவசாதனன 
முகாம். 

❖ பள்ளிகளுக்கு உதவித்மதானக 
மற்றும் குழந்னதகளுக்கு கல்வி 
உதவித்மதானக ேழங்கப்படும். 

மதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

❖  தூசியின் மேளிப்பாடு 
❖ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மேளிப்பாடு 
❖ உடல் அபாயங்கள் 
❖ தூசி மேளிப்பாடு 

காரணமாக சுோச 
ஆபத்துகள் 

❖ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 
குடிநீர ்வபான்ற ேசதிகளுடன் கூடிய 
ஓய்வு தங்குமிடங்கனள ேழங்குதல். 

❖ தூசி முகமூடிகள், தனலக்கேசம், 
காலணிகள், பாதுகாப்பு 
விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகள், 
விருதுகள், சுேமராட்டிகள், 
பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 
ோசகங்கள் வபான்ற பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களின் பயன்பாடு 
வபான்ற அனனத்து பாதுகாப்பு 
நடேடிக்னககளும். 

❖ மதாழில் பயிற்சி னமயத்தில் 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் 
முதலுதவி பயன்படுத்த 
பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 
அளித்தல். 

❖ உற்பத்தியாளரக்ளின் 
ேழிகாடட்ுதல்களின்படி அனனத்து 
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உபகரணங்களின் ோராந்திர 
பராமரிப்பு மற்றும் வசாதனன. 

❖ மருத்துே அதிகாரியால் அனனத்து 
மதாழிலாளரக்ளுக்கும் முன் வேனல 
ோய்ப்பு மற்றும் ேருடாந்திர 
மருத்துே பரிவசாதனன. 

❖ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி ேசதி 
மசய்து தரப்படும். 

❖ பணிபுரியும் சுரங்க வமலாளரால் 
சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
மதாழிலாளியின் 
ஆவராக்கியத்னதப் பாதிக்கக்கூடிய 
பணிசச்ூழல் மற்றும் பணி 
நனடமுனறகளில் உள்ள 
காரணிகனள மநருக்கமான 
கண்காணிப்பு. 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திடட்ம் 
மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
திட்டங்களின்படி என்னுனடய 
வேனல. 

11.10 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 முன்மமாழியப்படட் சுரங்கப் பகுதி பின்ேரும் நன்னமகனளக் 

மகாண்டிருப்பதால் மாற்று ேழிகள் எதுவும் 

பரிந்துனரக்கப்படவில்னல.  

❖ கனிமப் படிவு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖  விண்ணப்பித்த குத்தனகப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்னல; 

எனவே R மற்றும் R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்னல. 

❖ சுரங்க குத்தனகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் ஆறு, ஓனட, 

நல்லா மற்றும் நீரந்ினலகள் எதுவும் இல்னல. 

❖ இப்பகுதியில் திறனமயான, அனர திறன் மற்றும் திறனமயற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் கினடப்பது. 

❖ மருத்துேம், தீயனணப்பு, கல்வி, வபாக்குேரத்து, தகேல் மதாடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டனமப்பு ேசதிகள் என அனனத்து அடிப்பனட 

ேசதிகளும் கினடக்கின்றன. 

❖ சானல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இனணப்பு நன்றாக உள்ளது. 
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❖ முன்மமாழியப்படட் சுரங்க நடேடிக்னககள் நிலத்தடி நீர ்

மட்டத்னத மேடட்ுேதில்னல. எனவே, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்னல. 

11.11 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

 SEIAA ஆல் ேழங்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் 

TNPCB ேழங்கிய ஒப்புதல் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நிபந்தனனகளின்படி பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டம் நடத்தப்படும். 

அட்டவணை 11.9 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பின் திட்ட 

கை்காைிப்பு திட்டம் 

வ.எை்.   மசயல்பாடு அட்டவணை 

காற்று மாசுபாடு கை்காைிப்பு 

1 

TNPCB/SEIAA அேரக்ளின் CTO/EC 

ஆரட்ரில் அப்னளடு ஏரியாவில் 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களின் 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

2 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு மேளிவய 

அேரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் 

TNPCB/SEIAA ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்களின் சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

நீர் தர கை்காைிப்பு 

3 

சுரங்க குழி பகுதியில் வசகரிக்கப்படும் 

மனழ நீரின் தரத்னத கண்காணித்தல். 

மனழ நீர ்வதாட்டத் வதனேக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

4 

அருகிலுள்ள இடத்தில் உள்ள குழாய் 

கிணறு மற்றும் திறந்த கிணறு அல்லது 

வமற்பரப்பு நீரந்ினலகளின் 

மாதிரிகனள கண்காணித்தல். IS இன் 

படி அளவுருக்கள்: 10500:1991 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

5 
நீர ்மதளிப்பு அலகுகனள 

கண்காணித்தல் 

தண்ணீர ்

மதளிக்கும் பதிவுத் 

தாள் தினமும் 

பராமரிக்கப்படும் 

சத்தம் தர கை்காைிப்பு 

6 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு 

உள்வளயும் மேளிவயயும் சுற்றுப்புற 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 
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ேளிமண்டலத்தில் சத்தம் ஒருமுனற 

பசுணம அரை் பராமரிப்பு 

7 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி பசுனம அரண் 

ேளரச்ச்ிக்கான அட்டேனணனயக் 

கண்காணிக்கவும் 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

மை்ைின் தரக் கை்காைிப்பு 

8 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு 

உள்வளயும் அனதச ்சுற்றியும் 

மாதிரிகனளப் பிடிக்கவும் 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுனற 

11.12 கூடுதல் படிப்புகள் 

11.12. 1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மபாது ஆஜலாசணன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது 

மாேட்டத்தில் அதன் அருகானமயில் பரந்த அளவிலான 

மபாதுமக்களின் பங்களிப்னப உறுதிமசய்யும் ேனகயில், முனறயாக, 

வநரக்கடட்ுப்பாடு மற்றும் மேளிப்பனடயான முனறயில் மபாது 

விசாரனண நடத்த வேண்டும். ேனரவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA)  / சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னம திட்டம் (EMP) அறிக்னக மற்றும் 

மபாது விசாரனண நடேடிக்னககளின் முடிவுகள் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  / சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னம திட்டம் (EMP) 

அறிக்னகயில் விேரிக்கப்படும். 

11.12.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் ஜபரிடர் ஜமலாை்ணம திட்டம் 

2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றறிக்னக எண்.13 இன் படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் 

(DGMS), தன்பாத் ேழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீடட்ு 

ேழிகாடட்ுதலின் அடிப்பனடயில் இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான முனறயானது 

ேடிேனமக்கப்படட்ுள்ளது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அனனத்து 

மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கனளக் 

கண்டறிந்து, உடனடி கேனம் வதனேப்படுபேரக்ளுக்கு முன்னுரினம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளனே மதிப்பிடுதல். 

வமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான ேழிமுனறகள் 

அனடயாளம் காணப்படட்ு, அேற்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடேடிக்னககள், 
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கால அட்டேனணயில் அனமக்கப்படட்ுள்ளனே துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

பின்வினளவுகள் ஏற்படாத சந்தரப்்பத்தில், வபரிடர ்வமலாண்னம 

மதாடங்கும். தகேல் மதாடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுோழ்வு வபான்ற பல 

சிக்கல்கள் மதாடரப்ான நனடமுனறகனள ஏற்படுத்துேது இதில் 

அடங்கும். இனே வபரிடர ் வமலாண்னம திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. RA மற்றும் DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள 

ஆேணங்கள் மற்றும் மசயல்பாடுகள், உபகரணங்கள் அல்லது 

நனடமுனறகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் வபாமதல்லாம் புதுப்பிக்கப்பட 

வேண்டும் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகனளத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகழாமல் தடுக்க வதனேயான நடேடிக்னககனள எடுப்பதாகும். 

 வபரிடர ் வமலாண்னமத் திட்டம் (DMP) என்பது ஒரு 

ேழிகாட்டியாகும், இது திட்டமிடப்பட்ட மசயல்பாடுகளில் இருந்து 

எழக்கூடிய அேசரநினலகனளக் னகயாள்ேதற்கான மபாதுோன 

பரிசீலனனகள், தினசகள் மற்றும் நனடமுனறகனள ேழங்குகிறது. DMP 

ஆனது இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் அறிக்னகயில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

மதாடரப்ுனடய கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பனடயில் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

11.13 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

 முன்மமாழியப்படட் சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்வேறு 

நன்னமகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தில் இருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்வேறு நன்னமகள் மற்றும் 

பலன்களின் விரிோன விளக்கம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் 

மற்றும் நாடு முழுேதும்: 

❖ வமம்படுத்தப்பட்ட சானல மதாடரப்ு. 

❖ பாசனம் மற்றும் வதாட்டம் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

ஆகியேற்றிற்கான நீர ்இருப்னப அதிகரிக்க மனழ நீர ்வசகரிப்பு 

கட்டனமப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சானலகள்/ இனணக்கப்பட்ட 

சானலகள், மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார னமயம், சமூக னமயம், 

சந்னத இடம் வபான்ற சமூக மசாத்துக்கனள (உள்கடட்னமப்பு) 

உருோக்குதல், 
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❖ சமூக வமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்வபாதுள்ள சமூக 

ேசதிகனள ேலுப்படுத்துதல். 

❖ மதாழில் பயிற்சி வபான்ற திறன் வமம்பாடு மற்றும் திறன் 

வமம்பாடு 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடேடிக்னககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துே உதவிகள், வினளயாடட்ு மற்றும் கலாசச்ார 

நடேடிக்னககள், வதாட்டம் வபான்றனே. 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடேடிக்னககனள மசயல்படுத்த, இந்த 

முன்மமாழியப்படட் திட்டத்திற்காக கீவழ உள்ள அட்டேனணயில் 

தற்வபானதய சந்னத சூழ்நினலனய கருத்தில் மகாண்டு தற்வபானதய 

சந்னத வினலனய கருத்தில் மகாண்டு படம்ஜட ்முன்மமாழியப்பட்டது. 

அட்டவணை 11.10 EMP பட்மேட் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வ.எை்
. 

விளக்கம் மபாருள் 

மூலதனச ்

மசலவு 

(லட்சங்களி
ல்) 

வருடத்திற்கு 

மதாடர் 
மசலவு 

(லட்சங்களி
ல்) 

1 மதாழில்சார ்

ஆவராக்கிய
ம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தூசி முகமூடி 

, பாதுகாப்பு 

காலணிகள், 

தனலக்கேச
ம் காது 

பிளக்குகள், 

னகயுனறகள்
, 

கண்ணாடிக
ள் 

பிரதிபலிப்பு 

ஜாக்மகட், 
பாதுகாப்பு 

மபல்ட், 
மருத்துே 

பரிவசாதனன 

0.80 0.20 

2 சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்
பு 

காற்று, நீர,் 

சத்தம் 

மற்றும் 

அதிரவ்ு, மண் 

அளவுருக்கள் 

3.25 0.65 
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3 நீர ்மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

காரல்ண்ட் 
ேடிகால் 

மற்றும் 

மசட்டில்லிங் 

மதாட்டிகள், 

மசக் 

வடம்/கல்லி 

பிளக்குகள் 

வபான்றனே 

1.75 0.30 

4 குடிநீர ்ேசதிகள் மற்றும் 

சுகாதார ேசதிகள் 
1.00 0.20 

5 தண்ணீர ்மதளிக்கும் 

ஏற்பாடுகள் சானல 

பராமரிப்பு 

1.0 0.20 

7 பசுனம மண்டல வமம்பாடு 

மற்றும் வதாட்டம் 
1.00 0.20 

8 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ி 
0.25 0.10 

9 வேலி, உரம், உரம், 

மனிதேளம் வபான்றனே. 
2.00 0.40 

மமாத்தம் 11.05 2.25 

11.14 முடிவுணர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுனற (ToR) மற்றும் தரநினல ToR 

ஆகியேற்றின் படி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டது. சுரங்க நடேடிக்னககளின் அம்சங்களுடன் 

மதாடரப்ுனடய பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டன. மதாடரப்ுனடய பாதிப்புகள் கண்டறியப்படட்ு 

மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கேனலகனளத் தணிக்க 

சாத்தியமான அனனத்து ேழிகனளயும் கருத்தில் மகாண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னமத் திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு அதற்வகற்ப நிதி 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது.  சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னம திட்டம் (EMP) 

ஆனது மாறும், மநகிழ்ோனது மற்றும் அே்ேப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு 

உட்பட்டது. CER மசயல்பாடுகள் கண்டறியப்படட்ு, அதன் 

காலக்மகடுனே மசயல்படுத்த, நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. 

இத்திட்டம் மாநில அரசின் ேருோனய அதிகரிக்கும். அத்துடன் 

இது உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக வமம்பாட்டிற்கு உதவும். பசுனம 

மண்டல வமம்பாடட்ுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுனமனய அதிகரிக்க 
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உதவும். எனவே, முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழனலவயா 

அல்லது அருகிலுள்ள சுற்றுசச்ூழல் அனமப்னபவயா எதிரம்னறயாக 

பாதிக்காது. 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னம திட்டம் (EMP) திட்ட மதிப்பாய்வு 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னம திட்டம் (EMP) பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பனத உறுதி மசய்ேதற்காக அனதச ்

மசயல்படுத்துேதற்கு சுரங்க நிரே்ாகம் மபாறுப்பாகும். இே்ோறு, 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்னம திட்டம் (EMP) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

அனனத்து இலக்குகனளயும் நினறவேற்ற சரியான நடேடிக்னககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் வநரம்னறயான 

தாக்கத்னத ஏற்படுத்தும். 
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