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For easy representation of Proposed and Existing Quarries in the Cluster are given 
unique codes and identifies and studied in this EIA EMP Report. 

PROPOSED QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. Nos Extent Status 

P1 

Thiru. K. M. Chinnaswamy, 

S/o. Mylsamy, 
No.5/174, Kadampadi, 

Sulur, Coimbatore – 641 401 

89/4B (P), 92/2 2.42.0 ha 

Received for TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8601/SEAC/TOR-
1030/2021 

Dated :26.08.2021 

P2 

Thiru. R. Subramaniyan, 

S/o. Rangasamy, 
1/404, Thachankadu, 
Devarayan Palayam, 

Palladam Taluk 

114/1B,1C 1.99.5 ha 

Received TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/TOR-
1022/2021 

Dated :26.08.2021 

P3 

Thiru. M. Venkatesh 

S/o. K.K. Mani, 
3/532, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 
Tiruppur District 

114/1A,115/1B 
& 115/2 

2.25.5 ha 

Received TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8859/SEAC/TOR-
1121/2021 

Dated :23.03.2022 

P4 

Thiru. M. Venkatesh 

S/o. K.K. Mani, 
3/532, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 
Tiruppur District 

112 (P), 
113/4B (P) & 

115/1A 
3.32.78 ha 

Received TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/TOR-
1102/2021 

Dated :21.03.2022 

TOTAL 9.99.78 ha 

EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. No Extent Status 

E1 

Thiru. G. Balasubramaniyam 

S/o. Gurusamy Gounder, 
1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, Palladam (Tk), 
Tiruppur (Dt) 

103/2C 1.15.5 ha 18.01.2018-17.01.2023 

E2 

Tmt. M. Subbathal, 

W/o. Murugasamy, 
No. 4/32, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 
Tiruppur District - 641 662 

114/2C, 2D, 
2E1, 2E2, 2F 

and 2G1 
1.82.0 ha 

EC Obtained Dated: 
02.02.2022 

E3 

Thiru. K. Boopathy, 

S/o. Krishnasamy, 
No.1/219, Manal Kaadu, 

Karanampettai, Palladam Taluk, 
Tiruppur District - 641662 

158/2I 1.59.0 ha 
EC Obtained Dated: 

02.02.2022 

E4 

Thiru. V. Gangesan, 
S/o. K. S. Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 
Sulur, Coimbatore – 641 402 

103/3A1A 
(Part), 3A2 & 

3B1 
1.81.0 ha 18.04.2018-17.04.2023 

E5 

Thiru. R. Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 
3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 
Palladam Taluk, Tiruppur. 

103/3B2 1.69.5 ha 16.04.2018-15.04.2023 

E6 

Thiru. V. Prakash, 
S/o. Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 
Palladam, Tiruppur – 641 664 

113/6 0.86.0 ha 20.09.2019-19.09.2024 

E7 

Thiru. K. S. Rajendran, 

S/o. Subramanian, 
1/403, North Andi Thottam, 

Karanampettai Post, 
Palladam,Tiruppur – 641 401 

158/2H 1.20.5 ha 08.09.2017-07.09.2022 

E8 
Thiru. K. S. Rajendran, 

S/o. Subramaniyam, 
154/2C & 
158/2K 

1.21.5 ha 
EC Obtained Dated: 

04.02.2022 



 

No.1/403, Somanur Road, 
Karanampettai, Palladam Taluk 

Tiruppur District -641 666 

E9 

Thiru. K. Sivakumar, 

S/o. Krishnasamy Gounder, 
No.1/219, Manalkadu, 

Karanampettai, Palladam, 
Tiruppur– 641 662 

154/2B & 
158/2J 

1.96.0 ha 29.09.2018-19.09.2023 

E10 

Thiru. D.R. Karuppasamy, 

S/o. Rangasamy, 
No.1/403, Thatchenkadu, 

Devarayanpalayam, Ichipatti, 
Palladam, Tiruppur – 641 668 

102/1 1.32.5 ha 
EC Obtained Dated: 

28.12.2022 

E11 

Thiru. R. Ganesan, 

S/o. Ramasamy, 
No.C-7, Phase I Parsn, 
Nanjundapuram Road, 

Coimbatore District - 641 036 

117/3(P), 4(P), 
9A, 10A, 

10B(P), 11A, 
11B (P) & 12 

(P) 

2.19.0 ha 
EC Obtained Dated: 

28.12.2022 

E12 

Tmt. P. Vasanthamani, 

W/o. R. Palanisamy, 
No.1/7, Kangeyampalayam, 

Sulur Taluk, Coimbatore 

91/1A(P) 1.72.0 ha 10.11.2017 – 09.11.2022 

E13 

Thiru. M. Velusamy, 

S/o. Murugasamy Gounder, 
1/78, Perumagoundan palayam, 

Karanampettai, Palladam, 
Tiruppur District -641 662 

139/1, 140/2B 0.73.0 ha 11.08.2017-10.08.2022 

E14 

Thiru. M. Rajeshkumar, 

S/o. K. K. Mani, 
No.1/1017, Somanur Road, 
Karanampettai, Palladam, 

Tiruppur District – 641 662. 

122/1A 3.20.0 ha 
EC Obtained Dated: 

04.02.2022 

E15 

Tmt. P. Vijayalakshmi, 

W/o. Ponnusamy, 
3/177, Arul Jothi Nagar, 

Karanampettai, Palladam, 
Tiruppur District – 641 662 

116/3B (P), 
116/3A2 (P) & 

118/1 
1.53.5 ha 03.10.2018-02.10.2023 

E16 

Thiru. R. Gopalakrishnan, 

S/o. K. M. Ramasamy, 
No.5/175, Erankattu Thottam, 

Kadampadi, Sulur Taluk, 
Coimbatore District – 641 401 

124/1 & 124/2 1.77.5 ha 
EC Obtained Dated: 

02.02.2022 

TOTAL 25.78.50 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 35.78.28 ha 

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. K. M. Chinnaswamy 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 Restricting the maximum depth of mining for Rough 
Stone & Gravel up to 42 m bgl considering the 
environmental impacts due to the mining, safety of the 
working personnel and following the principle of the 
sustainable mining was permitted for mining over five 
years and the same was accepted by the proponent. 

Noted & agreed. 

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

This is an existing quarry and the lease applied 
area is exhibits plain terrain. The area has 
gentle sloping towards northern side. The 
altitude of the area is 376 m (max) above mean 
sea level. The area is covered by 2 m thickness 
of Gravel Formation. Massive Charnockite is 
found after 2 m (Gravel Formation) which is 
clearly inferred from the existing quarry pit. 

3 The proponent shall form the proper benches as per the 
approved mining plan during the operation of the 
quarry considering the hydrogeological regime of the 
surrounding area as well as for. safe mining. 

Noted and agreed. 

4 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. 

Noted and agreed. 
Fencing will be carried out before execution of 
lease deed and greenbelt development will be 
carried out from the 1st Year of Mining Plan 
Period and periodical compliance with 
photographs will be submitted to SEIAA every 
6 months. 

5 The Project Proponent shall conduct the 
hydrogeological study to assess the impact 
considering the contour map of the ground water table 
detailing the number of ground water pumping & open 
wells, and surface water bodies such as rivers, tanks, 
canals, ponds etc. within l km (radius) along with the 
water revels for both monsoon and non-monsoon 
seasons from the PWD / TWAD. 

The hydro-geological study was conducted to 
evaluate the possible impact on the ground 
water table. No significant impacts are 
anticipated on the water bodies around the 
project area. Details are discussed under 
Chapter No. 3. Page 69 - 70 

6 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 on the 
agriculture area due to mining crushers and 
other activities around the project site is 
discussed in Chapter 7. Page No: 147 -  151 

7 The Socio-Economic studies should be carried out 
within 10km buffer zone from the mine 

The Socio-Economic Studies were carried out 
for 10 km buffer zone from proposed project 
and discussed under Chapter 3. Page No: 109 
- 119 

8 A tree survey shall be carried out (Nos. name of the 
species, age etc.,) both within the mining lease applied 
area & 300 m buffer area and its management during 
mining activity. 

There are no trees within the lease applied area 
and no cutting down of trees are anticipated as 
it’s an existing quarry. 
There are few trees in buffer zone of 300 m 
from the proposed lease area and it shall not be 
cut down or have any impact due to the mining 
activities and project proponent ensures to 
carrying out activities like watering for 
preserving the green cover around 300 m from 
proposed project site. 
The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. Page No: 135 & 
136. 
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9 The proponent shall furnish the baseline data for the 
environmental and ecological parameters with regard 
to surface water/ground water quality, air quality, soil 
quality, & flora/fauna including traffic/vehicular 
movement study to assess the cumulative impact of the 
proposed project on the environment and in order to 
propose Environment management plan including 
CER activities proposed with implementation and cost 
estimation details, considering the requirement raised 
during public hearing by the local habitants in regard 
to as per Office Memorandum of MoEF& CC 
accordingly 

Baseline data for the environmental and 
ecological parameters with regard to surface 
water/ground water quality, air quality, soil 
quality, & flora/fauna including 
traffic/vehicular movement study to assess the 
cumulative impact of the proposed project on 
the environment is prepared as a Draft EIA 
EMP and will be finalized after public 
consultation and will be submitted as Final 
EIA EMP Report. 

10 Fugitive emission measurements should be carried out 
during the mining operation and the report on the same 
may be submitted to SEIAA once in six months. 

Noted & agreed. 

11 The proponent shall submit waste/reject handling and 
management /mode of disposal for the proposed 
mining activity 

Not Applicable. 

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

Discussed under Chapter 2. Page No: 44 - 47 
Mine Closure Plan is a part of Approved 
Mining Plan enclosed as Annexure. 

13 A detailed report on the safety and health aspects of 
the workers and for the surrounding habitants during 
operation of mining for drilling and blasting shall be 
submitted 

Standard Operating Procedures as per DGMS 
for Safety and Health aspects of the workers 
and for surrounding habitants during mining 
operations is to be followed. The details are 
discussed under Chapter No. 10. Page No: 181 
– 185. 

14 The Ambient silica analysis needs to be carried out 
once in six months and report the same to SEIAA. 

Noted & agreed. 

15 The recommendation for the issue of Terms of 
Reference is subject to the final outcome of the 
Hon’ble NGT, Principal bench, New Delhi in 
O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 350/2016) and 
O.A.No.200/2016and 
O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016)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) 

Agreed & noted. 

16 The project proponent shall furnish the details of the 
existing green belt area earmarked with GPS 
coordinates and list of trees planted/to be planted with 
a copy of photos/documents of the existing green belt, 
and be included in the EIA Report. 

There are no trees within the lease applied 
area. 
The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. Page No: 135 & 
136. 

17 The project proponent should provide a detailed plan 
regarding the green belt area surrounding the mining 
area at least with a width of 3m 

The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. Page No: 135 & 
136. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the recommendations of SEAC and as accepted 
by the proponent, the ultimate depth of mining is 
restricted to 42m considering the environmental 
impacts due to the mining, safety of the working 
personnel and following the principle of the 
sustainable mining permitted for mitring over five 
years 

Noted & agreed. 

2 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 pan of the Environment Management Plan. 

Noted & agreed. 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

P2 – Thiru. R. Subramaniyan 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 Restricting the maximum depth of mining for Rough 
Stone & Gravel up to 29 m bgl considering the 
environmental impacts due to the mining, safety of the 
working personnel and following the principle of the 
sustainable mining was permitted for mining over five 
years and the same was accepted by the proponent. 

Noted & agreed. 

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

This is an existing quarry and the lease 
applied area is exhibits plain terrain. The 
area has gentle sloping towards north east 
side. The altitude of the area is 373 m (max) 
above mean sea level. The area is covered by 
2 m thickness of Gravel Formation. Massive 
Charnockite is found after 2 m (Gravel 
Formation) which is clearly inferred from the 
existing quarry pit. 

3 The proponent shall form the proper benches as per the 
approved mining plan during the operation of the quarry 
considering the hydrogeological regime of the 
surrounding area as well as for. safe mining. 

Noted and agreed. 

4 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. 

Noted and agreed. 
Fencing will be carried out before execution 
of lease deed and greenbelt development will 
be carried out from the 1st Year of Mining 
Plan Period and periodical compliance with 
photographs will be submitted to SEIAA 
every 6 months. 

5 The Project Proponent shall conduct the 
hydrogeological study to assess the impact considering 
the contour map of the ground water table detailing the 
number of ground water pumping & open wells, and 
surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds 
etc. within l km (radius) along with the water revels for 
both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD 
/ TWAD. 

The hydro-geological study was conducted 
to evaluate the possible impact on the ground 
water table. No significant impacts are 
anticipated on the water bodies around the 
project area. Details are discussed under 
Chapter No. 3. Page No: 69 & 70 

6 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 on the 
agriculture area due to mining crushers and 
other activities around the project site is 
discussed in Chapter 7. Page No: 147 – 151. 

7 The Socio-Economic studies should be carried out 
within 10km buffer zone from the mine 

The Socio-Economic Studies were carried 
out for 10 km buffer zone from proposed 
project and discussed under Chapter 3. Page 
No: 109 - 119 

8 A tree survey shall be carried out (Nos. name of the 
species, age etc.,) both within the mining lease applied 
area & 300 m buffer area and its management during 
mining activity. 

There are no trees within the lease applied 
area and no cutting down of trees are 
anticipated as it’s an existing quarry. 
There are few trees in buffer zone of 300 m 
from the proposed lease area and it shall not 
be cut down or have any impact due to the 
mining activities and project proponent 
ensures to carrying out activities like 
watering for preserving the green cover 
around 300 m from proposed project site. 
The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. Page No: 135 & 
136. 
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9 The proponent shall furnish the baseline data for the 
environmental and ecological parameters with regard to 
surface water/ground water quality, air quality, soil 
quality, & flora/fauna including traffic/vehicular 
movement study to assess the cumulative impact of the 
proposed project on the environment and in order to 
propose Environment management plan including CER 
activities proposed with implementation and cost 
estimation details, considering the requirement raised 
during public hearing by the local habitants in regard to 
as per Office Memorandum of MoEF& CC accordingly 

Baseline data for the environmental and 
ecological parameters with regard to surface 
water/ground water quality, air quality, soil 
quality, & flora/fauna including 
traffic/vehicular movement study to assess 
the cumulative impact of the proposed 
project on the environment is prepared as a 
Draft EIA EMP and will be finalized after 
public consultation and will be submitted as 
Final EIA EMP Report. 

10 Fugitive emission measurements should be carried out 
during the mining operation and the report on the same 
may be submitted to SEIAA once in six months. 

Noted & agreed. 

11 The proponent shall submit waste/reject handling and 
management /mode of disposal for the proposed mining 
activity 

Not Applicable. 

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

Discussed under Chapter 2. Page No: 44 - 47 
Mine Closure Plan is a part of Approved 
Mining Plan enclosed as Annexure Volume 
– 1. 

13 A detailed report on the safety and health aspects of the 
workers and for the surrounding habitants during 
operation of mining for drilling and blasting shall be 
submitted 

Standard Operating Procedures as per 
DGMS for Safety and Health aspects of the 
workers and for surrounding habitants 
during mining operations is to be followed. 
The details are discussed under Chapter No. 
10. Page No: 181 – 185. 

14 The Ambient silica analysis needs to be carried out once 
in six months and report the same to SEIAA. 

Noted & agreed. 

15 The recommendation for the issue of Terms of 
Reference is subject to the final outcome of the Hon’ble 
NGT, Principal bench, New Delhi in O.A.No.186 of 
2016 (M.A.No. 350/2016) and O.A.No.200/2016and 
O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016)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) 

Agreed & noted. 

16 The project proponent shall furnish the details of the 
existing green belt area earmarked with GPS 
coordinates and list of trees planted/to be planted with a 
copy of photos/documents of the existing green belt, and 
be included in the EIA Report. 

There are no trees within the lease applied 
area. 
The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. Page No: 135 & 
136. 

17 The project proponent should provide a detailed plan 
regarding the green belt area surrounding the mining 
area at least with a width of 3m 

The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. Page No: 135 & 
136. 

18 Also, SEAC decided to make an onsite inspection to 
assess the present status of the environmental settings 
and the water bodies nearby, by the sub-committee 
constituted by the SEAC. 

Noted & agreed. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the recommendations of SEAC and as accepted 
by the proponent, the ultimate depth of mining is 
restricted to 29 m bgl considering the environmental 
impacts due to the mining, safety of the working 
personnel and following the principle of the sustainable 
mining permitted for mitring over five years 

Noted & agreed. 

2 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 pan of the Environment Management Plan. 

Noted & agreed. 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

P3 – Thiru. M. Venkatesh 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The Proponent shall carry out the cumulative 
& comprehensive impact study due to mining 
operations carried out in the quarry cluster 
specifically with reference to the 
environment in terms of air pollution, water 
pollution, & health impacts, accordingly the 
Environment Management plan should be 
prepared keeping the concerned quarry and 
the surrounding habitations in the mind. 

Cumulative Impact Study is carried out and detailed 
under Chapter 7 and accordingly EMP is framed and 
discussed under Chapter 10. Page No: 152 – 173, 177 – 
212. 

2 The certified existing EC compliance report 
shall be included in the EIA Report. 

Noted & agreed. 

3 The entire Cluster of mine lease area shall be 
video graphed through drone and submit the 
same along with EIA Report. 

Noted & agreed. 

4 If the proponent has already carried out the 
mining activity in the proposed mining lease 
area after 15.01.2016, then the proponent 
shall furnish the following details from 
AD/DD, mines,  
a) What was the period of the operation and 
stoppage of the earlier mines with last work 
permit issued by the AD/DD mines?  
b) Quantity of minerals mined out.  
c) 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.  
f) 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. 

The Applied Area is Existing Quarry – Fresh Lease 
 
With Existing Pit Dimension – 112 m (L)* 85 m 
(W)*36 m (D) 
 
The details of previous operations is enclosed as 
Annexure. 

5 All corner coordinates of the mine lease area, 
superimposed on a High-Resolution 
Imagery/Topo sheet, topographic sheet, 
geomorphology, lithology and geology of the 
mining lease area should be provided. Such 
an Imagery of the proposed area should 
clearly show the land use and other 
ecological features of the study area (core and 
buffer zone). 

Discussed under Chapter 2 & Chapter 3. Page No: 15 - 
18 

6 The proponent shall furnish photographs of 
adequate fencing, green belt along the 
periphery including replantation of existing 
trees & safety distance between the adjacent 
quarries & water bodies nearby provided as 
per the approved mining plan. 

Noted and agreed. 
Fencing will be carried out before execution of lease 
deed and greenbelt development will be carried out 
from the 1st Year of Mining Plan Period and periodical 
compliance with photographs will be submitted to 
SEIAA every 6 months. 

7 The Project Proponent shall provide the 
details of mineral reserves and mineable 
reserves, planned production capacity, 
proposed working methodology with 
justifications, the anticipated impacts of the 
mining operations on the surrounding 
environment and the remedial measures for 
the same. 

Noted and agreed. 
Discussed under Chapter 2 and Chapter 4. Page No: 43 
& 44, 120 - 138 
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8 The Project Proponent shall provide the 
Organization chart indicating the 
appointment of various statutory officials and 
other competent persons to be appointed as 
per the provisions of Mines Act 1952 and the 
MMR, 1961 for carrying out the quarrying 
operations scientifically and systematically 
in order to ensure safety and to protect the 
environment. 

Noted and agreed. 
Detailed under Chapter 6. Page No: 144 

9 The Project Proponent shall conduct the 
hydrogeological study to assess the impact 
considering the contour map of the ground 
water table detailing the number of ground 
water pumping & open wells, and surface 
water bodies such as rivers, tanks, canals, 
ponds etc. within l km (radius) along with the 
water revels for both monsoon and non-
monsoon seasons from the PWD / TWAD. 

The hydro-geological study was conducted to evaluate 
the possible impact on the ground water table. No 
significant impacts are anticipated on the water bodies 
around the project area. Details are discussed under 
Chapter No. 3. Page No: 69 & 70. 
 

10 The proponent shall furnish the baseline data 
for the environmental and ecological 
parameters with regard to surface 
water/ground water quality, air quality, soil 
quality, & flora/fauna including 
traffic/vehicular movement study. 

Baseline data for the environmental and ecological 
parameters with regard to surface water/ground water 
quality, air quality, soil quality, & flora/fauna including 
traffic/vehicular movement study to assess the 
cumulative impact of the proposed project on the 
environment is prepared as a Draft EIA EMP and will 
be finalized after public consultation and will be 
submitted as Final EIA EMP Report. 

11 A tree survey shall be carried out (Nos. name 
of the species, age etc.,) both within the 
mining lease applied area & 300 m buffer 
area and its management during mining 
activity. 

There are no trees within the lease applied area and no 
cutting down of trees are anticipated as it’s an existing 
quarry. 
There are few trees in buffer zone of 300 m from the 
proposed lease area and it shall not be cut down or have 
any impact due to the mining activities and project 
proponent ensures to carrying out activities like 
watering for preserving the green cover around 300 m 
from proposed project site. 
The detailed Greenbelt Development Plan is discussed 
in Chapter No. 4. Page No: 135 & 136. 

12 A detailed mine closure plan for the proposed 
project shall be included in EIA/EMP report 
which should be site-specific. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 2. Page No: 44 – 47. 

13 The Public hearing advertisement shall be 
published in one major National daily and 
one most circulated vernacular daily 

Noted & agreed. 
 

14 The recommendation for the issue of Terms 
of Reference is subject to the final outcome 
of the Hon’ble NGT, Principal bench, New 
Delhi in O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 
350/2016) and O.A.No.200/2016and 
O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016)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) 

Noted & agreed. 
 

15 The purpose of green belt around the project 
is to capture the fugitive emissions, carbon 
sequestration and to attenuate the noise 
generated, in addition to improving the 
aesthetics. A wide range of indigenous plant 
species should be planted as given in the 
appendix in consultation with the DFO, State 
Agriculture University and local 

Noted & agreed. 
 



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

VIII 

school/college authorities. The plant species 
with dense/moderate canopy of native origin 
should be chosen. Species of 
small/medium/tall trees alternating with 
shrubs should be planted in a mixed manner. 

16 Taller/one year old Saplings raised in 
appropriate size of bags, preferably eco-
friendly bags should be planted in proper 
espacement as per the advice of local forest 
Authorities/botanist/Horticulturist with 
regard to site specific choices. The proponent 
shall earmark the greenbelt area with GPS 
coordinates all along the boundary of the 
project site with at least 3 meters wide and in 
between blocks in an organized manner. 

Noted & agreed. 
 

17 A Disaster management Plan shall be 
prepared and included in the EIA/EMP 
Report. 

Detailed under Chapter 7. Page No: 149. 

18 A Risk Assessment and management Plan 
shall be prepared and included in the 
EIA/EMP Report. 

Detailed under Chapter 7. Page No: 147 & 148 

19 The Socio-economic studies should be 
carried out within a 5 km buffer zone from 
the mining activity. Measures of socio-
economic significance and influence to the 
local community proposed to be provided by 
the Project Proponent should be indicated. As 
far as possible, quantitative dimensions may 
be given with time frames for 
implementation. 

Detailed under Chapter 3. Page No: 109 – 119. 

20 If any quarrying operations were carried out 
in the proposed quarrying site for which now 
the EC is sought, the Project Proponent shall 
furnish the detailed compliance to EC 
conditions given in the previous EC with the 
site photographs which shall duly be certified 
by MoEF & CC, Regional Office, Chennai 
(or) the concerned DEE/TNPCB. 

Noted & agreed. 
 

21 Concealing any factual information or 
submission of false/fabricated data and 
failure to comply with any of the conditions 
mentioned above may result in withdrawal of 
this Terms of Reference besides attracting 
penal provisions in the Environment 
(Protection) Act, 1986. 

Noted & agreed. 
 

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 pan of the Environment Management 
Plan. 

Noted & agreed. 

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. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No:51. 

3 The Environmental Impact Assessment 
should study the biodiversity, the natural 
ecosystem, the soil micro flora, fauna and soil 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 100 – 109. 
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seed banks and suggest measures to maintain 
the natural Ecosystem. 

4 Action should specifically suggest for 
sustainable management of the ecosystem for 
flow of goods and services. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 4. 

5 The project proponent shall study impact on 
fish habitats and the food water body and 
Reservoir. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 105. 

6 The Terms of Reference should specifically 
study impact on soil health, soil erosion, the 
soil physical, chemical components and 
microbial components. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 60 - 64 

7 The Environmental Impact Assessment 
should study impact on forest, vegetation, 
endemic, vulnerable and endangered 
indigenous flora and fauna. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 100 – 109. 

8 The Environmental Impact Assessment 
should study impact on standing trees and the 
existing trees should be numbered and action 
suggested for protection. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 100 – 109. 

9 The Environmental Impact Assessment 
should study on wetlands, water bodies, 
rivers streams, lakes and farmer sites. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 66 – 74. 

10 The Environmental Impact Assessment 
should hold detailed study on EMP with 
budget for green belt development and mine 
closure plan including disaster management 
plan. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 10. Page No: 149. 

11 The Environmental Impact Assessment 
should study impact on climate change, 
temperature rise, pollution and above soil & 
below soil carbon stock. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 75 – 77. 

12 The Environmental Impact Assessment 
should study impact on protected areas, 
Reserve Forests, National Parks, Corridors 
and Wildlife pathways, near project site' 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

13 The project proponent shall study and furnish 
the impact of project on plantations in 
adjoining patta lands, Horticulture, 
Agriculture and livestock. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. Page No: 100 – 109. 

14 The project proponent shalt study and furnish 
the details on potential fragmentation impact 
of natural environment. by the activities. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

15 The project proponent shall study and furnish 
the impact on aquatic plants and animals in 
water bodies and possible scars on the 
landscape, damages to nearby caves, heritage 
site, and archaeological sites possible land 
form changes visual and aesthetic impacts. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3.  

16 The project proponent shall study and furnish 
the possible pollution due to plastic and 
microplastic on the environment. The 
ecological risks and impacts of plastic & 
microplastics on aquatic environment and 
fresh water systems due to activities, 
contemplated during mining may be 
investigated and reported. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

17 The project proponent shall detail study on 
impact of mining on Reserve forests free 
ranging wildlife. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

P4 – Thiru. M. Venkatesh 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The Proponent shall carry out the cumulative & 
comprehensive impact study due to mining 
operations carried out in the quarry cluster 
specifically with reference to the environment 
in terms of air pollution, water pollution, & 
health impacts, accordingly the Environment 
Management plan should be prepared keeping 
the concerned quarry and the surrounding 
habitations in the mind. 

Cumulative Impact Study is carried out and detailed 
under Chapter 7 and accordingly EMP is framed and 
discussed under Chapter 10. 

2 The certified existing EC compliance report 
shall be included in the EIA Report. 

Noted & agreed. 

3 If the proponent has already carried out the 
mining activity in the proposed mining lease 
area after 15.01.2016, then the proponent shall 
furnish the following details from AD/DD, 
mines,  
a) What was the period of the operation and 
stoppage of the earlier mines with last work 
permit issued by the AD/DD mines?  
b) Quantity of minerals mined out.  
c) 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.  
f) 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. 

The Applied Area is Existing Quarry – Fresh Lease 
 
With Existing Pit Dimension –  

Pit – 1 85 m (L)* 37 m (W)*35 m (D) 

Pit – 2 80 m (L)* 75 m (W)*68 m (D) 

Pit – 3 127 m (L)* 106 m (W)*28 m (D) 

 
The details of previous operations is enclosed as 
Annexure. 

4 All corner coordinates of the mine lease area, 
superimposed on a High-Resolution 
Imagery/Topo sheet, topographic sheet, 
geomorphology, lithology and geology of the 
mining lease area should be provided. Such an 
Imagery of the proposed area should clearly 
show the land use and other ecological features 
of the study area (core and buffer zone). 

Discussed under Chapter 2 & Chapter 3. 

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. 

Noted and agreed. 
Fencing will be carried out before execution of lease 
deed and greenbelt development will be carried out 
from the 1st Year of Mining Plan Period and periodical 
compliance with photographs will be submitted to 
SEIAA every 6 months. 

6 The Project Proponent shall provide the details 
of mineral reserves and mineable reserves, 
planned production capacity, proposed 
working methodology with justifications, the 
anticipated impacts of the mining operations on 
the surrounding environment and the remedial 
measures for the same. 

Noted and agreed. 
Discussed under Chapter 2 and Chapter 4. 

7 The Project Proponent shall provide the 
Organization chart indicating the appointment 
of various statutory officials and other 
competent persons to be appointed as per the 
provisions of Mines Act 1952 and the MMR, 
1961 for carrying out the quarrying operations 

Noted and agreed. 
Detailed under Chapter 6. 
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scientifically and systematically in order to 
ensure safety and to protect the environment. 

8 The Project Proponent shall conduct the 
hydrogeological study to assess the impact 
considering the contour map of the ground 
water table detailing the number of ground 
water pumping & open wells, and surface water 
bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. 
within l km (radius) along with the water revels 
for both monsoon and non-monsoon seasons 
from the PWD / TWAD so as to assess the 
impacts on the wells due to mining activity. 
Based on actual monitored data, it may clearly 
be shown whether working will intersect 
groundwater. Necessary data and 
documentation in this regard may be provided. 

The hydro-geological study was conducted to 
evaluate the possible impact on the ground water 
table. No significant impacts are anticipated on the 
water bodies around the project area. Details are 
discussed under Chapter No. 3. 

9 The proponent shall furnish the baseline data 
for the environmental and ecological 
parameters with regard to surface water/ground 
water quality, air quality, soil quality, & 
flora/fauna including traffic/vehicular 
movement study. 

Baseline data for the environmental and ecological 
parameters with regard to surface water/ground water 
quality, air quality, soil quality, & flora/fauna 
including traffic/vehicular movement study to assess 
the cumulative impact of the proposed project on the 
environment is prepared as a Draft EIA EMP and will 
be finalized after public consultation and will be 
submitted as Final EIA EMP Report. 

10 A tree survey shall be carried out (Nos. name 
of the species, age etc.,) both within the mining 
lease applied area & 300 m buffer area and its 
management during mining activity. 

There are no trees within the lease applied area and no 
cutting down of trees are anticipated as it’s an existing 
quarry. 
There are few trees in buffer zone of 300 m from the 
proposed lease area and it shall not be cut down or 
have any impact due to the mining activities and 
project proponent ensures to carrying out activities 
like watering for preserving the green cover around 
300 m from proposed project site. 
The detailed Greenbelt Development Plan is 
discussed in Chapter No. 4. 

11 A detailed mine closure plan for the proposed 
project shall be included in EIA/EMP report 
which should be site-specific. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 2. 

12 The Public hearing advertisement shall be 
published in one major National daily and one 
most circulated vernacular daily 

Noted & agreed. 
 

13 The recommendation for the issue of Terms of 
Reference is subject to the final outcome of the 
Hon’ble NGT, Principal bench, New Delhi in 
O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 350/2016) and 
O.A.No.200/2016and 
O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016)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) 

Noted & agreed. 
 

14 The purpose of green belt around the project is 
to capture the fugitive emissions, carbon 
sequestration and to attenuate the noise 
generated, in addition to improving the 
aesthetics. A wide range of indigenous plant 
species should be planted as given in the 
appendix in consultation with the DFO, State 
Agriculture University and local 
school/college authorities. The plant species 
with dense/moderate canopy of native origin 

Noted & agreed. 
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should be chosen. Species of 
small/medium/tall trees alternating with shrubs 
should be planted in a mixed manner. 

15 Taller/one year old Saplings raised in 
appropriate size of bags, preferably eco-
friendly bags should be planted in proper 
espacement as per the advice of local forest 
Authorities/botanist/Horticulturist with regard 
to site specific choices. The proponent shall 
earmark the greenbelt area with GPS 
coordinates all along the boundary of the 
project site with at least 3 meters wide and in 
between blocks in an organized manner. 

Noted & agreed. 
 

16 A Disaster management Plan shall be prepared 
and included in the EIA/EMP Report. 

Detailed under Chapter 7. 

17 A Risk Assessment and management Plan shall 
be prepared and included in the EIA/EMP 
Report. 

Detailed under Chapter 7. 

18 The Socio-economic studies should be carried 
out within a 5 km buffer zone from the mining 
activity. Measures of socio-economic 
significance and influence to the local 
community proposed to be provided by the 
Project Proponent should be indicated. As far 
as possible, quantitative dimensions may be 
given with time frames for implementation. 

Detailed under Chapter 3. 

19 If any quarrying operations were carried out in 
the proposed quarrying site for which now the 
EC is sought, the Project Proponent shall 
furnish the detailed compliance to EC 
conditions given in the previous EC with the 
site photographs which shall duly be certified 
by MoEF & CC, Regional Office, Chennai (or) 
the concerned DEE/TNPCB. 

Noted & agreed. 
 

20 The PP shall use drone video to cover the 
cluster area showing clearly the extent of 
operation and the surrounding environment and 
submit the video as part of EIA report. 

Noted & agreed. 
 

21 Concealing any factual information or 
submission of false/fabricated data and failure 
to comply with any of the conditions 
mentioned above may result in withdrawal of 
this Terms of Reference besides attracting 
penal provisions in the Environment 
(Protection) Act, 1986. 

Noted & agreed. 
 

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 pan of 
the Environment Management Plan. 

Noted & agreed. 

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. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

3 The Environmental Impact Assessment should 
study the biodiversity, the natural ecosystem, 
the soil micro flora, fauna and soil seed banks 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 
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and suggest measures to maintain the natural 
Ecosystem. 

4 Action should specifically suggest for 
sustainable management of the ecosystem for 
flow of goods and services. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 4. 

5 The project proponent shall study impact on 
fish habitats and the food water body and 
Reservoir. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

6 The Terms of Reference should specifically 
study impact on soil health, soil erosion, the 
soil physical, chemical components and 
microbial components. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

7 The Environmental Impact Assessment should 
study impact on forest, vegetation, endemic, 
vulnerable and endangered indigenous flora 
and fauna. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

8 The Environmental Impact Assessment should 
study impact on standing trees and the existing 
trees should be numbered and action suggested 
for protection. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

9 The Environmental Impact Assessment should 
study on wetlands, water bodies, rivers 
streams, lakes and farmer sites. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

10 The Environmental Impact Assessment should 
hold detailed study on EMP with budget for 
green belt development and mine closure plan 
including disaster management plan. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 10. 

11 The Environmental Impact Assessment should 
study impact on climate change, temperature 
rise, pollution and above soil & below soil 
carbon stock. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

12 The Environmental Impact Assessment should 
study impact on protected areas, Reserve 
Forests, National Parks, Corridors and Wildlife 
pathways, near project site' 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

13 The project proponent shall study and furnish 
the impact of project on plantations in 
adjoining patta lands, Horticulture, Agriculture 
and livestock. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

14 The project proponent shalt study and furnish 
the details on potential fragmentation impact of 
natural environment. by the activities. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

15 The project proponent shall study and furnish 
the impact on aquatic plants and animals in 
water bodies and possible scars on the 
landscape, damages to nearby caves, heritage 
site, and archaeological sites possible land 
form changes visual and aesthetic impacts. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

16 The project proponent shall study and furnish 
the possible pollution due to plastic and 
microplastic on the environment. The 
ecological risks and impacts of plastic & 
microplastics on aquatic environment and fresh 
water systems due to activities, contemplated 
during mining may be investigated and 
reported. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 

17 The project proponent shall detail study on 
impact of mining on Reserve forests free 
ranging wildlife. 

Noted & agreed. 
Detailed under Chapter 3. 
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STANDARD TERMS OF REFERENCE FOR P1 TO P4 

As ToR obtained vide – 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 for P1; 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 for P2; 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022 for P3 and 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022 for P4. 

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 (Cluster 
Condition). 

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 applied land for quarrying is a Patta Land. 
Document is enclosed along with Approved Mining 
Plan as Annexure Volume 1. 

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 & 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).  

Map Enclosed –  

• Project area is superimposed on Satellite 
imagery 

• Project area boundary coordinates 
superimposed on Toposheet 

• Surface Features around the project area 
covering 10km radius 

• Geology map of the project area covering 10km 
radius 

• Geomorphology Map of the Study Area 
covering 10 km radius 

5.  Information should be provided in Survey of 
India Toposheet 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. 

Map Enclosed –  

• Geology map of the project area covering 10km 
radius 

• Geomorphology Map of the Study Area 
covering 10 km radius 

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 

The proponent has framed their Environmental 
Policy and the same is discussed in the Chapter No 
10.1. 
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reporting of non-compliances / violations of 
environmental norms to the Board of Directors 
of the Company and/or shareholders or 
stakeholders at large, may also be detailed in the 
EIA Report. 

8.  Issues relating to Mine Safety, including 
subsidence study in case of underground mining 
and slope study in case of open cast mining, 
blasting study etc. should be detailed. The 
proposed safeguard measures in each case 
should also be provided. 

It is an opencast quarrying operation proposed to 
operate in Mechanized method. The rough stone 
formation is a hard, compact and homogeneous 
body.  
The height and width of the bench will be 
maintained as 5m 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. 

Noted & agreed. 

The study area considered for this study is 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 and land cover of the study area is 
discussed in Chapter No. 3. 
Land use plan of the project area showing pre-
operational, operational and post-operational phases 
are discussed in Chapter No. 2. 

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. 

There is no waste anticipated during this quarry 
operation. The entire quarried out Rough Stone will 
be transported to the needy customers. 
No Dumps is proposed outside the lease area. 

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. 

Not Applicable. 

There is no Forest Land involved in the proposed 
project area. 
The proposed project area is a patta land. 
Approved Mining Plan is enclosed as Annexure 
Volume 1. 

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. 

The project doesn't attract Recognition of Forest 
Rights Act, 2006. 

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

No Reserve Forest within the Study Area. 

16.  A study shall be got done to ascertain the impact 
of the Mining Project on wildlife of the study 

Not Applicable. 
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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 are No National Parks, Biosphere Reserves, 
Wildlife Corridors, and Tiger/Elephant Reserves 
within 10 km Radius from the periphery of the 
project area. 

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. 

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 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. 

Detailed biological study of the study area [core 
zone and buffer zone (10 km radius of the periphery 
of the mine lease)] was carried out and discussed 
under Chapter No. 3. 
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. 

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 w.r.t CRZ, coastal features such 
as mangroves, if any, should be furnished. (Note: 
The Mining Projects falling under CRZ would 
also need to obtain approval of the concerned 
Coastal Zone Management Authority). 

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 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 

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 and 
Not Applicable for this project. 
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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 pre-dominant downwind direction. 
The mineralogical composition of PM10, 
particularly for free silica, should be given. 

Baseline Data were collected for One Season 

(Post Monsoon) October – December 2021 as per 

CPCB Notification and MoEF & CC Guidelines. 

Details in Chapter No. 3. 

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

Air Quality Modelling for prediction of incremental 
GLC’s of pollutant was carried out using AERMOD 
view 9.6.1 Model. 
Details in Chapter No. 4. 

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

Total Water Requirement: 
P1 – 3.0 KLD 

P2 – 2.0 KLD 

P3 – 4.5 KLD 

P4 – 2.5 KLD 

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

Not Applicable. 

Water for dust suppression, greenbelt development 
and domestic use will be sourced from accumulated 
rainwater/seepage water in mine pits and purchased 
from local water vendors through water tankers on 
daily requirement basis. 
Drinking water will be sourced from the approved 
water vendors. 

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 will be used for 
greenbelt development and dust suppression. 
The Mine Closure Plan is prepared for converting 
the excavated pit into rain water harvesting structure 
and serve as water reservoir for the project village 
during draught season. 

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 are discussed in Chapter 4. 

28.  Based on actual monitored data, it may clearly 
be shown whether working will intersect 
groundwater. Necessary data and documentation 

Not Applicable. 

The ground water table inferred 73-78m below 
ground level. 
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in this regard may be provided. In case the 
working will intersect groundwater table, a 
detailed Hydro Geological Study should be 
undertaken and Report furnished. The Report 
inter-alia, shall include details of the aquifers 
present and impact of mining activities on these 
aquifers. Necessary permission from Central 
Ground Water Authority for working below 
ground water and for pumping of ground water 
should also be obtained and copy furnished. 

The ultimate depth of quarry is  
P1 – 42 m bgl 
P2 – 62 m bgl 
P3 – 52 m bgl 
P4 – 68 m bgl 
Discussed under Chapter 3. 

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 is no stream, seasonal or other water bodies 
passing within the project area. Therefore, no 
modification/ 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 ground water table inferred 73-78m below 
ground level. 
The ultimate depth of quarry is  
P1 – 42 m bgl 
P2 – 62 m bgl 
P3 – 52 m bgl 
P4 – 68 m bgl 

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. 

Greenbelt Development Plan is discussed under 
Chapter 4. 

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 in 
Chapter 2. 

33.  Details of the onsite shelter and facilities to be 
provided to the mine workers should be included 
in the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will be provided to 
the Mine Workers after the grant of quarry lease and 
the same has been discussed in the Chapter No. 2. 

34.  Conceptual post mining land use and 
Reclamation and Restoration of mined out areas 
(with plans and with adequate number of 
sections) should be given in the EIA report. 

Discussed under Chapter 2. 
Mine Closure Plan is a part of Approved Mining 
Plan enclosed as Annexure Volume – 1. 

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 

Occupational Health Impacts of the project and 
preventive measures are detailed under Chapter 4. 
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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. 

No Public Health Implications anticipated due to 
this project. 
Details of CER and CSR are discussed under 
Chapter 8. 

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 on the Study Area is anticipated and 
this project shall benefit the Socio-Economic 
Environment by ways of employment for 93 people 
directly and 40-50 people indirectly. 
Details in Chapter 4. 

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 described 
under Chapter 4 is discussed under Chapter 10. 

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/AMP 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 CER @ 2% 

P1 ₹ 1,16,39,000.00 ₹ 2,33,000.00 

P2 ₹ 1,12,96,000.00 ₹ 2,26,000.00 

P3 ₹ 2,49,45,000.00 ₹ 4,99,000.00 

P4 ₹ 1,56,20,000.00 ₹ 3,13,000.00 

Total ₹ 6,35,00,000.00 ₹ 12,71,000.00 
 

42.  A Disaster management Plan shall be prepared 
and included in the EIA/EMP Report. 

Details in Chapter 7.3. 

43.  Benefits of the Project if the Project is 
implemented should be spelt out. The benefits of 
the Project shall clearly indicate environmental, 
social, economic, employment potential, etc. 

Details in Chapter 8. 

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

a)  Executive Summary of the EIA/EMP Report Enclosed as separate booklet. 

b)  All documents to be properly referenced with 
index and continuous page numbering. 

All the documents are 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 are 
indicated. 

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 3. 
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.  
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f)  The Questionnaire for environmental appraisal 
of mining projects as devised earlier by the 
Ministry shall also be filled and submitted. 

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 are 
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 

Noted & agreed. 

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. 

Noted & agreed. 

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. 

Maps Enclosed – 

Surface Plan 
Geological Plan 
Working Plan 
Closure Plan 
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1. 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 & Gravel is the major requirements for construction industry. This EIA report is prepared 

by considering Cumulative load of all proposed & existing quarries of Kodangipalayam Rough Stone & Gravel 

Quarries Cluster “A” consisting of 4 (Four) Proposed and 16 (Sixteen) Existing Quarries with total extent of 

Cluster of 35.78.28 ha in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur 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 vide – 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 for P1; 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 for P2; 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022 for P3 and 

 Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022 for P4. 

The Baseline Monitoring study has been carried out during the period of October – December 2021 

(Baseline Data Used is as per MoEF & CC Office Memorandum No. J-11013/41/2006-IA-II (I) (Part) Dated 

29th August 2017 & MoEF & CC Office Memorandum F. No. IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] Dated: 

08.06.2022) and this EIA and EMP report is prepared for considering cumulative impacts arising out of these 

projects, 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 

14thSeptember 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 requirement for EIA, EMP and therefore, Public 

Consultation for all areas from 5 to 25 ha falling in Category B- 1 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”  
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FIGURE1.1: SATELLITE IMAGERY CLUSTER QUARRIES 

 



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 3  

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT AND PROJECT PROPONENT 
1.2.1 Identification of Project 

TABLE 1.1: SALIENT FEATURES OF THE PROPOSED PROJECTS 

PROPOSAL – P1 

Name of the Project  Thiru. K. M. Chinnaswamy Rough Stone and Gravel quarry 

S.F. No. 89/4B (P), 92/2 

Extent 2.42.0 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and District  Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

PROPOSAL – P2 

Name of the Project  Thiru. R. Subramaniyan Rough Stone and Gravel quarry 

S.F. No. 114/1B,1C 

Extent 1.99.5 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and District  Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

PROPOSAL – P3 

Name of the Project  Thiru. M. Venkatesh Rough Stone and Gravel quarry 

S.F. No. 114/1A,115/1B & 115/2 

Extent 2.25.5 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and District  Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

PROPOSAL – P4 

Name of the Project  Thiru. M. Venkatesh Rough Stone and Gravel quarry 

S.F. No. 112 (P), 113/4B (P) & 115/1A 

Extent 3.32.78 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and District  Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

Source: Approved Mining Plan of Respective Proposal. 

1.2.2 Identification of Project Proponent 

TABLE 1.2: DETAILS OF PROJECT PROPONENT 

PROPOSAL – P1 

Name of the Project Proponent  Thiru. K. M. Chinnaswamy 

Address 
No.5/174, Kadampadi, 

Sulur, Coimbatore – 641 401 

Mobile +91 98422 06777 / 97509 05777 

Status Proprietor 

PROPOSAL – P2 

Name of the Project Proponent  Thiru. R. Subramaniyan 

Address 

1/404, Thachankadu, 
Devarayan Palayam, 

Palladam Taluk 

Mobile +91 98422 67405 

Status Proprietor 

PROPOSAL – P3 

Name of the Project Proponent  Thiru. M. Venkatesh 

Address 

3/532, Karanampettai, 
Palladam Taluk, 
Tiruppur District 

Mobile +91 98431 06266 

Status Proprietor 

PROPOSAL – P4 

Name of the Project Proponent  Thiru. M. Venkatesh 

Address 

3/532, Karanampettai, 
Palladam Taluk, 
Tiruppur District 

Mobile +91 98431 06266 

Status Proprietor 

Source: Approved Mining Plan of Respective Proposal.  
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1.3 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

1.3.1 Nature and Size of the Project 

Common Mining Methodology is proposed for all the 4 proposed mines. The quarrying operation is 
proposed to be carried out by Opencast 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. 

TABLE 1.3: BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT – P1 

Name of the Quarry K. M. Chinnaswamy Rough Stone and Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 155 m (L)* 133 m (W)*23 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'17.01"N to 11°01'24.24"N 

Longitude between 77°12'07.40"E to 77°11'14.12"E 

Highest Elevation 376 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 47 m bgl (2m Gravel + 45m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

7,93,805 5,272 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,46,232 1,242 

Proposed Ultimate Pit Dimension 176 m (L)* 134 m (W)*47 m (D) 

*Restricted Depth of Mining 42 m bgl (2m Gravel + 40m Rough Stone) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle 
sloping towards northern side. The altitude of the area is 376 m (max) 
above mean sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel 
Formation. Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) 
which is clearly inferred from the existing quarry pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 2 Nos 

Tippers 3 Nos 

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 28 Nos 

Project Cost Rs. 1,16,39,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 2,33,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 840 m South 

Odai 3.5 km NE 

Samalapuram Lake 5.5 km North 

Noyyal River 6.5 km NW 

Sulur Lake 8.8 km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 170 trees in 1540 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 3.0 KLD 

Nearest Habitation 420 m South East 

Source: Approved Mining Plan  
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TABLE 1.4: BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT – P2 

Name of the Quarry R. Subramaniyan Rough Stone & Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 140 m (L)* 114 m (W)*40 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'25.60"N to 11°01'32.38"N 

Longitude between 77°11'50.15"E to 77°11'54.74"E 

Highest Elevation 373 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 29 m bgl (29 m Rough Stone i.e., R.L. 340 m to R.L. 311 m) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,05,480 10,032 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

76,420 8,400 

Ultimate Pit Dimension 140 m (L) * 114 m (W) * 62 m (D) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle 
sloping towards north eastern side. The altitude of the area is 373 m 
(max) above mean sea level. The area is covered by 2 m thickness of 
Gravel Formation. Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel 
Formation) which is clearly inferred from the existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 16 Nos 

Project Cost Rs. 1,12,96,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 2,26,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 1 km SE 

Odai 4 km NE 

Samalapuram Lake 5.2 km North 

Noyyal River 5.8 km SW 

Sulur Lake 8.2 km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 150 trees in 1300 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 2.0 KLD 

Nearest Habitation 540 m North West 

Source: Approved Mining Plan  
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TABLE 1.5: BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT – P3 

Name of the Quarry M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 112 m (L)* 85 m (W)*36 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11° 01' 26.88''N to 11° 01' 31.04''N 

Longitude between 77°11'44.03''E to 77° 11' 51.66''E 

Highest Elevation 373 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 52 m bgl (2 m Gravel + 50 m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

7,18,956 17,664 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,17,664 8,174 

Ultimate Pit Dimension 183 m (L) * 90 m (W) * 52 m (D) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle 
sloping towards northern side. The altitude of the area is 373 m (max) 
above mean sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel 
Formation. Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) 
which is clearly inferred from the existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

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 19 Nos 

Project Cost Rs. 2,49,45,000 /- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 4,99,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 1 km SE 

Odai 4 km NE 

Samalapuram Lake 5.2 km North 

Noyyal River 5.8 km SW 

Sulur Lake 8.2 km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 150 trees in 1200 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 4.5 KLD 

Nearest Habitation 570 m North 

Source: Approved Mining Plan  
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TABLE 1.6: BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT – P4 

Name of the Quarry M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 

Pit – 1 85 m (L)* 37 m (W)*35 m (D) 

Pit – 2 80 m (L)* 75 m (W)*68 m (D) 

Pit – 3 127 m (L)* 106 m (W)*28 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'30.83"N to 11°01'37.43"N 

Longitude between 77°11'44.91"E to 77°11'53.05"E 

Highest Elevation 373 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 68 m bgl (3 m Gravel + 65 m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

12,95,085 23,634 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,78,315 15,906 

Ultimate Pit Dimension 211 m (L) * 159 m (W) * 68 m (D) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle 
sloping towards north east side. The altitude of the area is 373 m (max) 
above mean sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel 
Formation. Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) 
which is clearly inferred from the existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 7 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

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 30 Nos 

Project Cost Rs. 1,56,20,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 3,13,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 1.2 km SE 

Odai 4 km NE 

Samalapuram Lake 5 km North 

Noyyal River 5.8 km SW 

Sulur Lake 8.2 km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 250 trees in 2150 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 2.5 KLD 

Nearest Habitation 420 m North 

Source: Approved Mining Plan 

1.3.2 Location of the Project 

• All the proposed quarry projects fall in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur District. 

• Kodangipalayam Cluster “A” is located about 15 km South West of Tiruppur Town, 8 km of Palladam 

Town and 1 km western side of Kodangipalayam Village.  
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FIGURE1.2: KEY MAP SHOWING THE LOCATION OF THE CLUSTER SITE 

 
Source: Survey of India Toposheet 58-E/04  
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FIGURE 1.3: TOPOSHEET MAP OF THE STUDY AREA 10 KM RADIUS 
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1.4 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 
The Environmental Clearance process for the project will comprise of four stages. These stages in sequential 

order are given below: - 

1. Screening,  
2. Scoping 
3. Public consultation & 
4. Appraisal 

SCREENING – 

PROPOSAL – P1 

▪ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 24.11.2020. 
▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Tiruppur 

Rc.No.1501/Mines/2020, Dated: 25.02.2021. 
▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant Director, 

Geology and Mining, Tiruppur District, vide R.C. No. 1501/2020/Mines Dated :05.05.2021. 
▪ 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 vides online Proposal No. 
SIA/TN/MIN/63785/2021 Date: 09.06.2021. 

PROPOSAL – P2 

▪ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 24.11.2020. 
▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Tiruppur 

R.C.No.1500/Mines/2020 Dated :25.02.2021. 
▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant Director, 

Geology and Mining, Tiruppur District, vide R.C.No.1500/2020/Mines Dated :05.05.2021. 
▪ 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 vides online Proposal No. 
SIA/TN/MIN/63765/2021 Date: 08.06.2021. 

PROPOSAL – P3 

▪ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 28.04.2021. 
▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Tiruppur 

R.C.No:557/Mines/2021 Dated :15.06.2021. 
▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant Director, 

Geology and Mining, Tiruppur District, vide R.C.No:557/2021/Mines Dated :02.07.2021. 
▪ 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 vides online Proposal No. 
SIA/TN/MIN/68202/2021 Date: 06.10.2021. 

PROPOSAL – P4 

▪ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 24.11.2020. 
▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Tiruppur 

Rc.No.1499/Mines/2020, Dated: 25.02.2021. 
▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant Director, 

Geology and Mining, Tiruppur District, vide R.C. No. 1499/2020/Mines Dated :05.05.2021. 
▪ 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 vides online Proposal No. 
SIA/TN/MIN/68055/2021 Date: 30.09.2021. 
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SCOPING – 

PROPOSAL – P1 

▪ The proposal was placed in 220th SEAC meeting held on 20.07.2021 and the committee recommended for 
issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 454th SEIAA meeting held on 16.08.2021 and issued ToR vide Lr No. 
SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 

PROPOSAL – P2 

▪ The proposal was placed in 220th SEAC meeting held on 20.07.2021 and the committee recommended for 
issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 454th SEIAA meeting held on 16.08.2021 and issued ToR vide Lr No. 
SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 

PROPOSAL – P3 

▪ The proposal was placed in 251st SEAC meeting held on 04.03.2022 and the committee recommended for 
issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 495th SEIAA meeting held on 23.03.2022 and issued ToR vide Lr No. 
SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2021 

PROPOSAL – P4 

▪ The proposal was placed in 250th SEAC meeting held on 03.03.2022 and the committee recommended for 
issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 494th SEIAA meeting held on 21.03.2022 and issued ToR vide Lr No. 
SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022 

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. 

APPRAISAL – 

Appraisal is 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, February, 2010 

▪ EIA Notification, 14thSeptember, 2006 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 for P1; 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 for P2; 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022 for P3 and 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022 for P4. 

▪ Approved Mining Plan of Respective Proposed Projects. 

1.5 TERMS OF REFERENCE (ToR) 

Compliance to ToR issued vide – 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 for P1; 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 for P2; 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022 for P3 and 

▪ Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022 for P4. 

Are detailed in Page No. I – XIX.  



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 12  

1.6 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 

The respective 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. 

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. 

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 (October to December 2021) 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 1.7: ENVIRONMENT ATTRIBUTES 
Sl.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 

(3 Core & 5 Buffer) 

2 Meteorology 
Wind speed and direction, temperature, 

relative humidity and rainfall 

Near project site continuous for three 
months with hourly recording and from 

secondary sources of IMD station 

3 Water quality 
Physical, Chemical and Bacteriological 

parameters 

Grab samples were collected at 6 locations – 
3 ground water and 3 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) 
7 locations – data monitored once for 24 

hours during EIA study 

6 Soil Characteristics Physical and Chemical Parameters Once at 5 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: Onsite Monitoring Data/Sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd., 

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

1.8.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations for all Proposed Quarries 

▪ 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  
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2. PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL 

The Proposed Rough Stone Quarries requires Environmental Clearance. There are 4 proposed and 16 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 35.78.28 ha 

As the extent of cluster are more than 5 ha, 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 projects are 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 quarries in the cluster. Rough Stone is 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. 

2.2 LOCATION OF THE PROJECT 

▪ All the proposed quarry projects fall in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur District. 

▪ Kodangipalayam Cluster “A” is located about 15 km South West of Tiruppur Town, 8 km of Palladam Town 

and 1 km western side of Kodangipalayam 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- 67) Coimbatore – Karur – 1.0km - southern side 

The State Highway (SH-165) Annur – Kamanaickenpalayam Road – 1.0km - Western side. 

Nearest Village Kodangipalayam – 1.5 km-East 

Nearest Town Sulur – 7.0 km – West 

Nearest Railway Somanur – 7.0 km – North West Side 

Nearest Airport Coimbatore –28.0 km – Western side 

Seaport Kochi- 160 km – South West 
Source: Survey of India Toposheet 
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TABLE 2.2: BOUNDARY CO-ORDINATES OF PROPOSED PROJECT 

PROPOSAL – P1 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 11°01'17.47"N 77°12'08.09"E 

2 11°01'18.08"N 77°12'07.85"E 

3 11°01'21.01"N 77°12'07.40"E 

4 11°01'20.70"N 77°12'10.19"E 

5 11°01'24.24"N 77°12'10.76"E 

6 11°01'22.96"N 77°12'14.12"E 

7 11°01'21.50"N 77°12'13.73"E 

8 11°01'17.02"N 77°12'11.21"E 

9 11°01'17.01"N 77°12'10.31"E 

PROPOSAL – P2 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 11°01'26.88"N 77°11'50.13"E 

2 11°01'31.04"N 77°11'51.66"E 

3 11°01'30.83"N 77°11'50.15"E 

4 11°01'32.19"N 77°11'50.63"E 

5 11°01'32.38"N 77°11'51.37"E 

6 11°01'31.73"N 77°11'54.74"E 

7 11°01'25.60"N 77°11'53.43"E 

8 11°01'25.95"N 77°11'51.87"E 

PROPOSAL – P3 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 11° 01' 27.76''N 77°11'44.03''E 

2 11° 01' 30.02''N 77°11'44.65''E 

3 11° 01' 30.95''N 77°11'44.90''E 

4 11° 01' 30.83''N 77°11'50.15''E 

5 11° 01' 31.04''N 77°11'51.66''E 

6 11° 01' 26.88''N 77°11'50.13''E 

7 11° 01' 27.49''N 77°11'49.00''E 

8 11° 01' 27.06''N 77°11'46.60''E 

PROPOSAL – P4 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 11°01'31.16"N  77°11'44.91"E 

2 11°01'32.07"N 77°11'45.09"E 

3 11°01'34.40"N 77°11'45.35"E 

4 11°01'37.43"N 77°11'46.03"E 

5 11°01'35.35"N 77°11'51.62"E 

6 11°01'34.06"N 77°11'53.05"E 

7 11°01'32.08"N 77°11'52.91"E 

8 11°01'32.38"N 77°11'51.37"E 

9 11°01'32.19"N 77°11'50.63"E 

10 11°01'30.83"N 77°11'50.15"E 

Source: Approved Mining Plans 
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FIGURE 2.1: GOOGLE IMAGE OF THE PROJECT AREA – P1 

Source: Superimposed on Google Earth Imagery  
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FIGURE 2.2: GOOGLE IMAGE OF THE PROJECT AREA – P2 

 

Source: Superimposed on Google Earth Imagery  



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 17  

FIGURE 2.3: GOOGLE IMAGE OF THE PROJECT AREA – P3 

 

Source: Superimposed on Google Earth Imagery  
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FIGURE 2.4: GOOGLE IMAGE OF THE PROJECT AREA – P4 

 

Source: Superimposed on Google Earth Imagery  
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FIGURE 2.5: QUARRY LEASE PLAN / SURFACE PLAN – P1 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.6: QUARRY LEASE PLAN / SURFACE PLAN – P2 

 

Source: Approved Mining Plan  
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FIGURE 2.7: QUARRY LEASE PLAN / SURFACE PLAN – P3 

 
Source: Approved Mining Plan  
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FIGURE 2.8: QUARRY LEASE PLAN / SURFACE PLAN – P4 

 

Source: Approved Mining Plan  
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FIGURE 2.9: VILLAGE MAP SUPERIMPOSED ON GOOGLE EARTH IMAGE 
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FIGURE 2.10: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 10 KM RADIUS 

 
  



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 25  

FIGURE 2.11: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 5KM RADIUS 
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FIGURE 2.12: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 1 KM RADIUS 
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2.2.1 Project Area 

• All the Proposed Project are site specific  

• There is No beneficiation or processing proposed inside all the project area.  

• There is no forest land involved in the proposed projects and is devoid of major vegetation and trees.  

TABLE 2.3: LAND USE PATTERN OF THE PROPOSED PROJECTS 

PROPOSAL – P1 

DESCRIPTION PRESENT AREA IN (HA) AREA AT THE END OF LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry 1.49.1 1.70.2 

Infrastructure 0.01.0 Nil 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.15.4 

Un – utilized area 0.90.9 0.54.4 

TOTAL 2.42.0 2.42.0 

PROPOSAL – P2 

DESCRIPTION PRESENT AREA IN (HA) AREA AT THE END OF LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry 1.09.8 1.09.8 

Dump 0.01.2 Nil 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.02.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.13.0 

Un – utilized area 0.86.5 0.73.7 

TOTAL 1.99.5 1.99.5 

PROPOSAL – P3 

DESCRIPTION PRESENT AREA IN (HA) AREA AT THE END OF LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry 0.90.5 1.33.5 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.02.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.12.0 

Un – utilized area 1.33.0 0.77.0 

TOTAL 2.25.5 2.25.5 

PROPOSAL – P4 

DESCRIPTION PRESENT AREA IN (HA) AREA AT THE END OF LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry 2.03.0 2.80.52 

Infrastructure 0.01.0 Nil 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.21.5 

Un – utilized area 1.27.78 0.28.76 

TOTAL 3.32.78 3.32.78 

Source: Approved Mining Plans of Respective Proposals  
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2.2.2 Size or Magnitude of Operation  

TABLE 2.4: OPERATIONAL DETAILS FOR PROPOSED PROJECTS 

PROPOSAL – P1 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 7,93,805 5,272 

Mineable Reserves in m3 2,46,232 1,242 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 164 1 

No of Lorry loads (6m3 per load) 27 1 

Total Depth of Mining 47 m bgl (2m Gravel + 45m Rough Stone) 

*Restricted Depth of Mining 42 m bgl (2m Gravel + 40m Rough Stone) 

PROPOSAL – P2 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 5,05,480 10,032 

Mineable Reserves in m3 76,420 8,400 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 51 9 

No of Lorry loads (6 m3 per load) 9 2 

Total Depth of Mining 29 m bgl (29 m Rough Stone i.e., R.L. 340 m to R.L. 311 m) 

PROPOSAL – P3 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 7,18,956 17,664 

Mineable Reserves in m3 1,17,664 8,174 

Mining Plan Period 5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 78 9 

No of Lorry loads (6m3 per load) 13 2 

Total Depth of Mining 52 m bgl (2 m Gravel + 50 m Rough Stone) 

PROPOSAL – P4 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 12,95,085 23,634 

Mineable Reserves in m3 2,78,315 15,906 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 186 18 

No of Lorry loads (6m3 per load) 31 3 

Total Depth of Mining 68 m bgl (3 m Gravel + 65 m Rough Stone) 

Source: Respective Approved Mining Plans  
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2.3 GEOLOGY 
2.3.1 Regional Geology 

 Tiruppur district of Tamil Nadu forms a part of southern Granulitic terrain and is predominantly occupied by 

crystalline rocks of Archaean to late Proterozoic age. Regionally, the rocks can be grouped under five categories 

namely – 

I. Charnockite Group represented by Charnockite, Pyroxene Granulite and Magnetite Quartzite, 

II. Peninsular Gneissic Complex (II) comprising hornblende-biotite gneiss, 

III. Basic intrusive include Pyroxinite/Dunite 

IV. Younger intrusive comprising, Nepheline-Syenite,Pink Granite, Pegmatite and Quartz veins and 

V. Quaternary sediments of Kankar and soil. 

Stratigraphy of the area – 

Age Group Lithology 

Holocene 
 

Block cotton 
soil/clay±gypsum 

Cenozoic Kankar/calc-tufa 

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 

 Tiruppur District is predominantly occupied by hornblende Biotite gneisses of PGC (II) with enclaves of 

Magnetite Quartzite, Pyroxene Granulite and Charnockite. The area exposes several bands of Pyroxene Granulite 

which is medium grained, medium to dark grey in colour and stand out prominently in the gneissic country generally 

parallel to regional foliation. Charnockite is coarse grained, massive, many places it is foliated, grey coloured and 

greasy and exposed as bouldery outcrops and small knolls. It is well exposed in Central, Western and Southern parts 

of the Tiruppur District. The general strike of foliation varies from ENE-WSW, E-W with dipping towards NW and 

N respectively. 

 Hornblende-Biotite gneiss is well foliated, medium to coarse grained, pale grey and exposed as sheets and 

small knolls. Pink Granite gneiss occurs as thin bands and lensoidal bodies. It is a medium grained rock composed of 

alternating bands of mafic (mainly of biotite and hornblende) and felsic (Feldspar and Quartz) minerals. It is well 

recognized in Avinashi area. 

 Basic intrusives such as pyroxinite/dunite occurs as Outcrop and lensoidal bodies in the country rock and 

mostly concordant to the regional foliation. Many basic intrusive are reported in south and south-east of Tiruppur 

town. The trend of these bodies is east-west. 

 Nepheline syenite is a leucocratic, coarse grained rock and composed mainly of Feldspar with Nepheline and 

shows pitted appearance due to removal of Nepleline. This alkaline rock is available in and around Sivanmalai area 

only. 

 Acid intrusives comprising pink granite, pegmatite and quartz veins are traversed country rocks in micro (cm 

wide-meter long) to meso-scale (few meters wide and several meter long) extend. Granite is exposed around 9 km SW 

of Avanashi. Small scale pegmatite and quartz veins are noticed almost in all the rock types. 
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 Acid intrusives are overlain by sediments of Quaternary age, represented by Kankar and black cotton soil 

with Gypsum. Most of the area is covered by brown and red brown soil. Some part of the area covered with black 

cotton soil contains Gypsum as lumps. Black cotton soil covers south-western part of the district. 

Source: District Survey Report for Minor Minerals Tiruppur District – October 2022 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca/uploads/2019/05/2019052585.pdf  

2.3.2 Local Geology: - 

 The study area follows the regional trend and mainly comprises of Hard Rock Formation as a homogeneous 

formation / Batholith formation of Charnockite. All the project areas is plain terrain, all the project areas is covered 

with gravel formation of 2m to 3m thickness; Massive Charnockite formation is found after 2 m to 3 m gravel 

formation which is clearly inferred from the nearby existing quarry pit. 

2.3.3 Hydrogeology 

 Tiruppur District is underlain by crystalline metamorphic complex in the western parts of district and 

sedimentary tract in eastern side. An area of 4551 Sq.km is covered by crystalline rocks (63%) and 2671 Sq.km is 

covered by sediments (37%). The general geological sequence of formation is given below: 

Quaternary - Laterites, Sands and Clays 

Tertiary - Sandstone, Gravels and Clays 

Cretaceous - Limestone, Calcareous Sandstone and Clay unconformity. 

Archaean - Charnockites, Gneisses, Granites, Dolerites and Pegmatite 

• The major part of the area is covered by metamorphic crystalline rocks of charnockite, granitic gneiss of 

Archaean age intruded by dolerite dykes and pegmatite veins. These rocks are highly metamorphosed and 

have been subjected to very severe folding, crushing and faulting. 

• Ground Water occurs under the phreatic condition and wherever there are deep seated fractures, it occurs 

under semi-confined to confined conditions. 

• Occurrence of Ground Water in hard rock depends upon the intensity and depth of weathering, fractures and 

fissures present in the rocks. 

• Granites and gneisses yield moderately compared to the yield in Charnockites. 

• Depth of well in hard rock generally ranges between 8 and 15m below ground level. 

• Generally yield in open wells ranges from 30 to 250m3 /day and in bore well between 260 and 430 m3 /day. 

The weathered thickness varies from 2.5 m to 42m in general there are 3 to 5 fracture zones within 100 m 

and 1 to 4 fracture zones between 100 and 200 m. 

The Cretaceous formation is represented by Arenaceous Lime stone, Calcareous sand - stone and marl. 

The Tertiary formation is argillaceous comprising of Silty clay stones, argillaceous Lime stone. 

The Quaternary deposits represented by the river deposits of Ponnaiyar and Varahanadhi spread over as patches in 

Tiruppur District. The alluvium consists of unconsolidated sands, gravelly sands, clays and clayey sands. The 

thickness of the sands ranges between 15 and 25 m in the alluvial formation which also form potential aquifers. In 

some areas, sand stone of tertiary formation are the potential groundwater reservoirs. 

Aquifer Systems: 

 Occurrence and storage of groundwater depend upon three factors viz., Geology, Topography and rainfall in 

the form of precipitation. Apart from Geology, wide variation in topographic profile and intensity of rainfall 

constitutes the prime factors of groundwater recharge. Aquifers are part of the more complex hydro geological system 

and the behaviour of the entire system cannot be interpreted easily. In hard rock terrain the occurrence of Ground 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca/uploads/2019/05/2019052585.pdf
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Water is limited to top weathered, fissured and fractured zone which extends to maximum 30 m on an average it is 

about 10-15 m in Tiruppur District. 

 In Sedimentary formations, the presence of primary inter granular porosity enhances the transmitting capacity 

of groundwater where the yield will be appreciable. The sedimentary area which occupies the eastern part of the 

District along the coastal tract is more favourable for groundwater recharge. Ground Water occurs both in semi 

confined and confined conditions. A brief description of occurrence of groundwater in each formation is furnished 

below. 

Alluvial Formations 

In the river alluvium groundwater occurs under water table condition. The maximum thickness is 37 m and the average 

thickness of the aquifer is approximately 12 m. These formations are porous and permeable which have good water 

bearing zones. 

Tertiary Cuddalore sandstone 

Tertiary formations are represented by Cuddalore Sandstone and characterised as fluvial to brakish marine deposits. 

Predominantly this formation is divided into Lower and Upper Cuddalore formations. In the Upper Cuddalore 

formations the groundwater occurs in semi confined conditions, whereas in the Lower Cuddalore the groundwater 

occurs in confined condition with good groundwater potential. 

Cretaceous Formations 

Groundwater occurring in the lens shape in the sandy clay lenses and fine sand is underlain by white and black clay 

beds which constitute phreatic aquifer depth which ranges 10m to 15m below ground level. Phreatic aquifer in 

Limestone is potential due to the presence of Oolitic Limestone. 

Hard Rock Formations 

Groundwater occurs under water table conditions but the intensity of weathering, joint, fracture and its development 

is much less in other type of rocks when compared to gneissic formation. The groundwater potential is low, when 

compared with the gneissic formations 

Granitic Gneiss 

Groundwater occurs under water table conditions in weathered, jointed and fractural formations. The pore space 

developed in the weathered mantle acts as shallow granular aquifers and forms the potential water bearing and yielding 

zones water table is shallow in canal and tank irrigation regions and it is somewhat deeper in other regions. 

Charnockite 

Groundwater occurs under water table conditions but the intensity of weathering, joint, fracture and its development 

is much less when compared to gneissic formations. The groundwater potential is low, when compared with the 

gneissic formations. 

Aquifer Parameters 

The thickness of aquifer in this district is highly erratic and varies between 15 m to 40 m below ground level. The 

inter granular Porosity is essentially dependent on the intensity and degree of weathering and fracture development in 

the bed rock. As discussed earlier deep weathering has developed in Gneissic formations and moderate weathering in 

charnockite formations. The range of aquifer parameters in hard rock and sedimentary formations are given below: 
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TABLE 2.5: RANGE OF AQUIFER PARAMETERS 

Name Sp. Capacity (lpm/d) Specific Yield (%) T (m2 /d) K (m/day) Yield of wells (lps) 

Alluvium 2.08 7.2 98 19.7 2.5 

Tertiary 78-173 1.4-3.5 46-134 16-33 2-3.3 

Cretaceous 33-782 0.3-2.56 33-782 10-66 1.1-3.5 

Crystalline 27-224 0.8-2.5 16-60 5-20 1-2 

Source: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf 

 

http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf
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FIGURE 2.13: REGIONAL GEOLOGY MAP 

 
From the above map it is inferred that the cluster quarries fall in the hard rock terrain (Peninsular Gneiss)  
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FIGURE 2.14: GEOMORPHOLOGY MAP 
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FIGURE 2.15: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN 

AND SECTIONS – P1 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.16: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN 

AND SECTIONS – P2 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.17: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN AND SECTIONS – P3 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.18: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN 

AND SECTIONS – P4 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.19: CLOSURE PLAN AND SECTIONS – P1 

 
Source: Approved Mining Plan  
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FIGURE 2.20: CLOSURE PLAN AND SECTIONS – P2 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.21: CLOSURE PLAN AND SECTIONS – P3 

 
Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.22: CLOSURE PLAN AND SECTIONS – P4 

 
Source: Approved Mining Plan  
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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 all the proposed projects. 

 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 all the proposed projects. 

TABLE 2.6: AVAILABLE GEOLOGICAL RESOURCES OF PROPOSED PROJECT 

PROPOSAL – P1 

 Rough Stone Gravel 

Geological Resource in m3 7,93,805 5,272 

Mineable Resource in m3 2,46,232 1,242 

PROPOSAL – P2 

 Rough Stone Gravel 

Geological Resource in m3 5,05,480 10,032 

Mineable Resource in m3 76,420 8,400 

PROPOSAL – P3 

 Rough Stone Gravel 

Geological Resource in m3 7,18,956 17,664 

Mineable Resource in m3 1,17,664 8,174 

PROPOSAL – P4 

 Rough Stone Gravel 

Geological Resource in m3 12,95,085 23,634 

Mineable Resource in m3 2,78,315 15,906 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 2.7: YEAR-WISE PRODUCTION PLAN 

PROPOSAL – P1 

YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 

I  44,172 432 

II 54,925 432 

III 51,700 378 

IV 47,045 - 

V 48,390 - 

TOTAL 2,46,232 1,242 

PROPOSAL – P2 

YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 

I  16,480 3,150 

II 14,090 3,150 

III 16,800 2,100 

IV 15,200 - 

V 13,850 - 

TOTAL 76,420 8,400 

PROPOSAL – P3 

YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 

I  24,125 4,270 

II 24,336 1,586 

III 29,803 2,813 

IV 18,900 - 

V 20,500 - 

TOTAL 1,17,664 8,174 

PROPOSAL – P4 

YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 
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I  53,915 7,911 

II 56,855 4,290 

III 56,375 3,705 

IV 64,250 - 

V 46,920 - 

TOTAL 2,78,315 15,906 

Source: Approved Mining Plans 

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 Gravel formation will be removed and sold to needy customers directly. 

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 2.8: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL – P1 

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

I 176 134 42 m bgl 

PROPOSAL – P2 

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

I 140 114 62 m bgl 

PROPOSAL – P3 

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

I 183 90 52 m bgl 

PROPOSAL – P4 

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

I 211 159 68 m bgl 

Source: Approved Mining Plans 

• At the end of life of mine, the excavated mine pit / void will act as artificial reservoir for collecting rain water 
and helps to meet out the demand or crises during drought season. 

• After mine closure the greenbelt developed along the safety barrier and top benches and temporary water reservoir 
will enhance the ecosystem 

• 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. 

• 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. 

Closure Objectives – 

• Access to be limited, for the safety of humans and wildlife. 

• The open pit mine workings and pit boundary are physically and geo-technically stable. 

• Water quality in flooded pits is safe for humans, aquatic life, and wildlife. 

• Discharge of contaminated drainage has been minimized and controlled. 

• Original or desired new surface drainage patterns have been established. 

• For flooded pits, in-pit aquatic habitat has been established where practical and feasible. 

• Emergency access and escape routes from flooded pits for humans and wildlife are in place. 

• Dust levels are safe for people, vegetation, aquatic life, and wildlife.  
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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  

• 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   
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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.  
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TABLE 2.9: MINE CLOSURE BUDGET 

PROPOSAL – P1 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 34 34 34 34 34 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 17,000 
Plantation cost 3400 3400 3400 3400 3400 

Renovation of Wire 
Fencing (710 meters) 

- - - - 2,13,000 @ 300Rs per meter Rs 2,13,000 

Renovation of Garland 
Drain (620 meters) 

    1,86,000 @ 300Rs per meter Rs 1,86,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 20,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 20,000 

TOTAL Rs 4,36,000 

PROPOSAL – P2 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 30 30 30 30 30 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 15,000 
Plantation cost 3000 3000 3000 3000 3000 

Renovation of Wire 
Fencing (640 meters) 

- - - - 1,92,000 @ 300Rs per meter Rs 1,92,000 

Renovation of Garland 
Drain (500 meters) 

    1,50,000 @ 300Rs per meter Rs 1,50,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 20,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 20,000 

TOTAL Rs 3,77,000 

PROPOSAL – P3 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 30 30 30 30 30 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 15,000 
Plantation cost 3000 3000 3000 3000 3000 

Renovation of Wire 
Fencing (530 meters) 

- - - - 1,59,000 @ 300Rs per meter Rs 1,59,000 

Renovation of Garland 
Drain (310 meters) 

    93,000 @ 300Rs per meter Rs 93,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 25,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 25,000 

TOTAL Rs 2,92,000 

PROPOSAL – P4 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 50 50 50 50 50 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 25,000 
Plantation cost 5000 5000 5000 5000 5000 

Renovation of Wire 
Fencing (680 meters) 

- - - - 2,04,000 @ 300Rs per meter Rs 2,04,000 

Renovation of Garland 
Drain (640 meters) 

    1,92,000 @ 300Rs per meter Rs 1,92,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 30,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 30,000 

TOTAL Rs 4,51,000 

Source: Proposed by FAE’s and EC  
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2.5 METHOD OF MINING 

Proposed Method of Mining is common for all the Proposed Projects – The method of mining is Opencast 

Mechanized Mining Method is being proposed by formation of 5.0-meter height bench with a bench width not less 

than the bench height. However, as far as the quarrying of Rough Stone is concerned, observance of the provisions of 

Regulation 106 (2) (b) as above is seldom possible due to various inherent petro genetic factors coupled with mining 

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

Mines Safety for which necessary provision is available with the Regulation 106 (2) (b) of MMR-1961, under Mine 

Act – 1952. 

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. 

2.5.1 Drilling & Blasting Parameters 

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 

Type of Explosives to be used – 

Slurry explosives (An explosive material containing substantial portions of a liquid, oxidizers, and fuel, plus 

a thickener), NONEL / Electric Detonator &Detonating Fuse 

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 2.10 PROPOSED MACHINERY DEPLOYMENT 

PROPOSAL – P1 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Jack hammers 6 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  2 400psi Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit 2 300 HP Diesel Drive 

4 Tippers / Dumpers  3 20 Tonnes Diesel Drive 

PROPOSAL – P2 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Jack hammers 3 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  1 400psi Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit 1 300 HP Diesel Drive 

4 Tippers / Dumpers  1 20 Tonnes Diesel Drive 
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PROPOSAL – P3 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Jack hammers 3 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  1 400psi Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit 1 300 HP Diesel Drive 

4 Tippers / Dumpers  2 20 Tonnes Diesel Drive 

PROPOSAL – P4 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Jack hammers 7 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  2 400psi Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit 1 300 HP Diesel Drive 

4 Tippers / Dumpers  3 20 Tonnes Diesel Drive 

Source: Approved Mining Plans 

2.6  GENERAL FEATURES 
2.6.1 Existing Infrastructures 

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

maintained as per the Mine Rule in all the proposed quarries. 

2.6.2 Drainage Pattern 

Drainage pattern are created by stream erosion over time that reveals characteristics of the kind of rocks and 

geological structures in a landscape region drained by streams. 

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

Dendritic patterns, which are by far the most common, develop in areas where the rock (or unconsolidated 

material) beneath the stream has no particular fabric or structure and can be eroded equally easily in all directions. 

There are no streams, canals or water bodies crossing within the project area. The drainage pattern of the area 

is dendritic – sub dendritic. 

2.6.3 Traffic Density 

The traffic survey conducted based on the transportation route of material, the Rough Stone is proposed to 

be transported mainly through Kodangipalayam – Chinna Kodangipalayam – Pethamuchipalayam Panchayat Road 

vand connecting to Samalapuram – Karanampettai State Highway on Eastern Side. 

Traffic density measurements were performed at two locations 

1. Samalapuram – Karanampettai State Highway 

2. Kodangipalayam – Chinna Kodangipalayam – Pethamuchipalayam Panchayat Road 

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 direction for counting the traffic. At the end of each hour, fresh counting and recording was 

undertaken. 

TABLE.2.11: TRAFFIC SURVEY LOCATIONS 

Station 
Code 

Road Name 
Distance and 

Direction 
Type of Road 

TS1 Samalapuram – Karanampettai State Highway 6 km-NW 
Major District Road 

(Two Lane) 

TS2 
Kodangipalayam – Chinna Kodangipalayam – 

Pethamuchipalayam Panchayat Road 
1 km-W 

Village road (Single 
Lane) 

Source: On-site monitoring by GEMS FAE & TM 
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TABLE 2.12: EXISTING TRAFFIC VOLUME 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 293 879 112 112 367 184 1175 

TS2 120 360 26 26 117 59 445 

Source: On-site monitoring by GEMS 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 & GRAVEL HOURLY TRANSPORTATION REQUIREMENT 

Transportation of Rough Stone & Gravel per day  

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

10 tonnes 283 283 

Source: Data analysed from Approved Mining Plan 

FIGURE.2.23: MINERAL TRANSPORTATION ROUTE MAP 

 

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 

Samalapuram – Karanampettai 
State Highway 

1175 283 1458 1500 

Kodangipalayam – Chinna 
Kodangipalayam – 

Pethamuchipalayam Panchayat 
Road 

445 283 728 1200 

Source: On-site monitoring analysis summary by GEMS FAE & TM 
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• Due to these projects 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.   

2.6.4 Mineral Beneficiation and Processing 

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

2.7 PROJECT REQUIREMENT 
2.7.1 Water Source & Requirement 
Detail of water requirements in KLD as given below: 

TABLE 2.15: WATER REQUIREMENT FOR THE PROJECT 

PROPOSAL – P1 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.5 KLD Water Tankers 

Total 3.0 KLD 

PROPOSAL – P2 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.5 KLD Water Tankers 

Total 2.0 KLD 

PROPOSAL – P3 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  1.0 KLD Water Tankers 

Total 4.5 KLD 

PROPOSAL – P4 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.5 KLD Water Tankers 

Total 2.5 KLD 

Source: Prefeasibility report  

* Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 

2.7.2  Power and Other Infrastructure Requirement 

No proposed projects 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). Electricity for use in office and other 

internal infrastructure will be obtained from SEB by respective project proponent. 

No workshops are proposed inside the project area hence there will not be any process effluent generation 

from the project area. Domestic effluent from the mine office will be discharged to septic tank and soak pit. There is 

no toxic effluent expected to generate in the form of solid, liquid or gaseous form hence there is no requirement of 

waste treatment plant. 

2.7.3 Fuel Requirement 

High speed Diesel (HSD) will be used for mining machineries. Diesel will be brought from nearby Fuel Stations. 

Average diesel consumption is around  = 500 Liters of HSD / day per proposed project. 
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2.7.4 Project Cost 

TABLE 2.16: PROJECT COST OF PROPOSED PROJECTS 

PROPOSAL – P1 

Project Cost Rs. 1,16,39,000/- 

PROPOSAL – P2 

Project Cost Rs. 1,12,96,000/- 

PROPOSAL – P3 

Project Cost Rs. 2,49,45,000/- 

PROPOSAL – P4 

Project Cost Rs. 1,56,20,000/- 

Source: Approved Mining Plan &Prefeasibility Report 

2.8 EMPLOYMENT REQUIREMENT: 
The following manpower’s are proposed in the mining plan to carry out the day-to-day quarrying activities, 

the same employment is maintaining aimed at the proposed production target and also to comply with the statutory 
provisions of The Metalliferous Mines Regulations, 1961 for all the proposed projects. 

TABLE 2.17: PROPOSED MANPOWER DEPLOYMENT 

PROPOSAL – P1 

Mines Manager/Mines Foreman 1 

Mate/Blaster 1 

Jack hammer operator 12 

Excavator Operator 2 

Tipper Driver 3 

Helper 3 

Cleaner & Co-operator 5 

Security 1 

Total 28 

PROPOSAL – P2 

Mines Manager/Mines Foreman 1 

Mate/Blaster 1 

Jack hammer operator 6 

Excavator Operator & Driver 2 

Helper 3 

Cleaner & Co-operator 2 

Security 1 

Total 16 

PROPOSAL – P3 

Mines Manager/Mines Foreman 1 

Mate/Blaster 1 

Jack hammer operator 5 

Excavator Operator & Driver 3 

Helper 3 

Cleaner & Co-operator 4 

Security 1 

Total 19 

PROPOSAL – P4 

Mines Manager/Mines Foreman 1 

Mate/Blaster 1 

Jack hammer operator 14 

Excavator Operator & Driver 4 

Helper 4 

Cleaner & Co-operator 5 

Security 1 

Total 30 

Source: Approved Mining Plans of Respective Project  
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2.9 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 Start Period 

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

Source: Anticipated based on Timelines framed in EIA Notification & CPCB Guidelines  
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3. DESCRIPTION OF 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 October, 

November & December 2021 with CPCB guidelines. Environmental data has been collected with reference to cluster 

quarries by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd., ISO/IEC 17025 : 2017 NABL Certified & Notified Laboratory, for the 

below attributes –  

o Land 

o Water 

o Air 

o Noise 

o Biological 

o Socio-economic status 

Study Area 

An area of 10 km radius (aerial distance) from 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 viz core zone and 

buffer zone where core zone is considered as cluster and buffer zone taken as 10km radius from the periphery of the 

Cluster. Both Core zone and Buffer zone is taken as the study area. 

 

Study Period  

 The baseline study was conducted during the post-monsoon season i.e. October – December 2021. 

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 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 

▪ A 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 by installation of 

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. 
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▪ 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 samples analysis, etc., are given below Table 3.1. 

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’s from census 
handbook 2011 and from the 

satellite imagery 
Study Area 

Satellite Imagery 
Primary Survey 

*Soil  
Physio-Chemical 
Characteristics 

Once during the study period 
5 

(1 core & 4 
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 
(3 surface 
water & 3 

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 
(Oct to Dec 2021) 

8 
(3 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 

7 
(3 core & 4 
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 

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 KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd., ISO/IEC 17025 : 2017 NABL Certified & 

Notified Laboratory in association with GEMS 

* All monitoring and testing have been carried out as per the Guidelines of CPCB and MoEF & CC. 
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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 due to the mining activities on the surroundings 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 of 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: LAND USE / LAND COVER TABLE 10 KM RADIUS 

S.No CLASSIFICATION AREA_Ha Area_% 

1 BUILT-UP URBAN 2681.36 7.51 

2 BUILT-UP RURAL 3027.04 8.48 

3 MINING 526.59 1.48 

4 CROP LAND 17197.47 48.17 

5 SCRUB LAND 1125.19 3.15 

6 BARREN ROCKY 23.76 0.07 

7 FALLOW LAND 8239.78 23.08 

8 AGRICULTURE PLANTATION 2420.30 6.78 

9 WATER BODIES 315.02 0.88 

10 RIVER 143.47 0.40 
 TOTAL 35700.00 100.00 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

FIGURE 3.1: PIE DIAGRAM OF LAND USE AND LAND IN STUDY AREA 

 
Source: Table 3.2 
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FIGURE 3.2: LAND USE LAND COVER MAP 10KM RADIUS 
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 From the above table, pie diagram and land use map it is inferred that the majority of the land in the study 

area is Agriculture land (includes crop land) 78.03% followed by Built-up Lands 15.997%, Mining – 1.48%, Water 

bodies 1.28% and Barren Land 3.22%; 

 The total mining area within the study area is 526.59 ha i.e., 1.48 %. The cluster area of 35.78.28 ha 

contributes about 6.80% 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 

 All the proposed project area is plain terrain, covered with gravel formation of 2m to 3m thickness; Massive 

Charnockite formation is found after 2m to3 m gravel formation which is clearly inferred from the existing quarry pits 

nearby. 

3.1.3 Drainage Pattern of the Area 

Drainage pattern are created by stream erosion over time that reveals characteristics of the kind of rocks and 

geological structures in a landscape region drained by streams. 

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

Dendritic patterns, which are by far the most common, develop in areas where the rock (or unconsolidated 

material) beneath the stream has no particular fabric or structure and can be eroded equally easily in all directions. 

There are no streams, canals or water bodies crossing within the project area. The drainage pattern of the area 

is dendritic – sub dendritic. 

3.1.4 Seismic Sensitivity 

The proposed project site falls in the seismic Zone III, 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. 

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

3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

 There is no Wildlife Sanctuaries, National Park and Archaeological monuments within project area. No 

Protected and Reserved Forest area is involved in the project area. Therefore, there will be no need to 

acquisition/diversion of forest land. The details related to the environment sensitivity around the proposed mine lease 

area i.e., 10 km radius, are given in the below Table 3.3.  

  

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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TABLE 3.3: DETAILS OF ENVIRONMENT SENSITIVITY AROUND THE CLUSTER 

Sl.No Sensitive Ecological Features Name 
Arial Distance in km from 

Cluster 

1 
National Park / 

Wild life Sanctuaries 
None Nil within 10km Radius 

2 Reserve Forest None Nil within 10km Radius 

3 
Lakes/Reservoir/ 

Dams/Stream/Rivers 

Noyyal River 5 km North West 

Samalapuram Lake 5 km North West 

Sulur Lake 6 km North West 

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 

TABLE 3.4: NEARBY WATER BODIES FROM THE PROPOSED PROJECT SITE 

PROPOSAL – P1 

Sl.No NAME DISTANCE & DIRECTION 

1 Kuttai 840 m South 

2 Odai 3.5 km NE 

3 Samalapuram Lake 5.5 km North 

4 Noyyal River 6.5 km NW 

5 Sulur Lake 8.8 km West 

PROPOSAL – P2 

Sl.No NAME DISTANCE & DIRECTION 

1 Kuttai 1 km SE 

2 Odai 4 km NE 

3 Samalapuram Lake 5.2 km North 

4 Noyyal River 5.8 km SW 

5 Sulur Lake 8.2 km West 

PROPOSAL – P3 

Sl.No NAME DISTANCE & DIRECTION 

1 Kuttai 1 km SE 

2 Odai 4 km NE 

3 Samalapuram Lake 5.2 km North 

4 Noyyal River 5.8 km SW 

5 Sulur Lake 8.2 km West 

PROPOSAL – P4 

Sl.No NAME DISTANCE & DIRECTION 

1 Kuttai 1.2 km SE 

2 Odai 4 km NE 

3 Samalapuram Lake 5 km North 

4 Noyyal River 5.8 km SW 

5 Sulur Lake 8.2 km West 

Source: Village Cadastral Map and Field Survey  
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3.1.6 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 detailed 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; study the impact of proposed activity on 

soil characteristics and study the impact on soil more importantly agriculture production point of view. 

TABLE 3.5: SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 S-1 Cluster Area East 11° 1'14.85"N 77°12'1.52"E 

2 S-2 Kodangipalayam 1.5km South West 11° 1'20.26"N 77°12'33.12"E 

3 S-3 Kadampadi 2Km North West 11° 1'59.66"N 77° 9'52.68"E 

4 S-4 Paruvai 3Km South West 10°59'45.25"N 77°10'56.71"E 

5 S-5 Naduvelampalayam 4.5Km North East 11° 2'20.89"N 77°14'27.75"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro  Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 

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. Five (5) 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 

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 in respect are given in below Table 3.5. 

TABLE 3.6: METHODOLOGY OF SAMPLING COLLECTION 

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 depths, 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 KGS Enviro  Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 

Soil Testing Result – 

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 and 

physico-chemical characteristics of the soils are presented below in Table 3.6 & Test Results in Table 3.7. 
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FIGURE 3.3: SOIL SAMPLING LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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FIGURE 3.4: SOIL MAP 

 
 



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 63  

TABLE 3.7: SOIL QUALITY OF THE STUDY AREA 

S.No Parameters Units S1 S-2 S-3 S-4 S-5 

1 pHat27°C - 7.15 8.24 8.26 8.32 8.17 

2 Electrical Conductivity@25̊C µs/cm 243.5 314.2 324.7 354 357 

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

4 Sand % 36.2 36.4 35.4 32.4 36.5 

5 Slit % 34.5 34.2 36.2 33.1 32.1 

6 Clay % 29.3 29.4 28.4 34.5 31.4 

7 Water Holding Capacity % 41.2 39.2 42.5 41.7 38.2 

8 Bulk Density g/cc 1.06 1.02 1.23 1.32 1.07 

9 Porosity % 14.3 18.6 18.4 16.4 14.8 

10 Exchangeable Calcium (as Ca) mg/Kg 124.5 142.1 154.2 138.1 141 

11 Exchangeable Magnesium (as Mg) mg/Kg 14.3 21.3 21.4 21 22.3 

12 Exchangeable Manganese (as Mn) mg/Kg 35.4 30.1 36.7 33.4 30.9 

13 Exchangeable Zinc as Zn mg/Kg 0.25 24 21.8 26.8 27.6 

14 Available Boron (as B) mg/Kg 0.26 0.21 0.21 0.46 0.56 

15 Soluble Chloride (as Cl) mg/Kg 147 165 126 179.4 188 

16  Soluble Sulphate (as S04) mg/Kg 123 134 154.7 117 121.5 

17 Available Potassium (as K) mg/Kg 59.4 47.3 39.8 56 51.7 

18 Available Phosphorous (as P) Kg/hec 1.13 1.32 1.14 1.22 1.26 

19 Available Nitrogen (as N) Kg/hec 144 152 135 139 158 

20 Cadmium (as Cd) mg/Kg BDL (DL:0.003) 

21 Chromium (as Cr) mg/Kg BDL (DL:0.05) 

22 Copper (as Cu) mg/Kg BDL (DL:0.05) 

23 Lead (as Pb) mg/Kg 0.09 0.21 0.15 0.35 0.31 

24 Total Iron mg/Kg 2.34 2.21 2.47 2.17 1.81 

25 Organic Matter % 2.08 2.53 1.44 2.01 1.74 

26 Organic Carbon % 1.21 1.47 0.84 1.17 1.01 

27 CEC meq/l00g 20.4 24 17.2 38.1 40.1 

Source: Sampling Results by KGS Enviro  Laboratory Pvt Ltd. 
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Interpretation & Conclusion 

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 Soil and Bulk Density of Soils in the study 

area varied between 1.02 – 1.32 g/cc. The Water Holding Capacity and Porosity of the soil samples is found to be 

medium i.e. ranging from 38.2 – 42.5 %. 

Chemical Characteristics – 

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.15 to 8.32 

• The available Nitrogen content range between 135 to 158 kg/ha 

• The available Phosphorus content range between 1.13 to 1.32 kg/ha 

• The available Potassium range between 39.8 to 59.4 mg/kg 

3.2 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 water quality characteristics for critical 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. 

3.2.1  Surface Water Resources: 

Noyyal River is the major surface water body in the study area and the rainfall over the area is moderate, the 

rainwater storage in open wells and trenches are in practice over the area and the stored water acts as source of drinking 

water for few months after rainy season.  

3.2.2 Ground Water Resources: 

Groundwater occurs in all the crystalline formations of oldest Achaeans and Recent Alluvium. The 

occurrence and behaviour of groundwater are controlled by rainfall, topography, geomorphology, geology, structures 

etc. 

Ground water is occurring in pheratic conditions in weathered and fractured gneiss rock formation. The 

weathering is controlled by the intensity of weathering and fracturing. Dug wells as wells as bore wells are more 

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

depth of dug wells range from 15 to 18 m 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. 

3.2.3 Methodology 

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

• Drainage pattern; 

• Location of Residential areas representing different activities/likely impact areas; and 

• Likely areas, which can represent baseline conditions  
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Three (3) surface water and Three (3) ground water samples were collected from the study area and were 

analysed for physio-chemical, heavy metals and bacteriological parameters 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 3.9 and shown as 

Figure 3.6. 

TABLE 3.8: WATER SAMPLING LOCATIONS 

S.NO CODE LOCATIONS DISTANCE & DIRECTION COORDINATES 

SURFACE WATER 

1 SW-1 Project Area North 11° 1'37.06"N 77°11'23.14"E 

2 SW-2 Sendevipalayam 4.5Km North West 11° 3'53.41"N 77°10'1.00"E 

3 SW-3 Samalapuram 5Km North East 11° 4'19.47"N 77°11'58.51"E 

GROUND WATER 

4 WW-4 Paruvai 3Km South West 10°59'49.03"N 77°11'21.90"E 

5 WW-5 Kadampadi 2Km North West 11° 1'58.27"N 77° 9'59.55"E 

6 BW-6 Kodangipalayam 1.5km South West 11° 1'11.51"N 77°12'30.18"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro  Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 
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FIGURE 3.5: WATER SAMPLING LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 

 



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 67  

TABLE 3.9: GROUND WATER SAMPLING RESULTS 

S.No Parameters Units 
RESULTS Standards as Per IS 10500: 2012 

WW4 WW5 BW6 Acceptable limit Permissible limit 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 5 5 

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable 

3 Taste - Agreeable Agreeable Agreeable 

4 pH@ 25°C - 7.42 8.23 8.52 6.5-8.5 6.5-8.5 

5 Electrical Conductivity @ 25°C µs/cm 786 854 879 Not specified Not specified 

6 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 1 1 

7 TDS mg /l 485 536 552 500 500 

8 Total Hardness mg/l 124.3 118.3 198.2 200 200 

9 Calcium as Ca mg/l 30.1 26.5 52.4 75 75 

10 Magnesium as Mg mg/l 14.2 14.7 18.3 30 30 

11 Total Alkalinity mg/l 126.5 136 145 200 200 

12 Chloride as Cl- mg/l 118 142 168 250 250 

13 Sulphate as SO4- mg/l 42.3 25.1 56 200 200 

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

15 Free Residual Cl mg/l BDL(DL:2.0) 0.2 0.2 

16 Fluoride as F mg/l 0.09 0.25 0.21 1.0 1.0 

17 Nitrates as NO3 mg/l 6.1 6.8 14.3 45 45 

18 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) 0.05 0.05 

19 Manganese as Mn mg/l BDL(DL:0.05) 0.1 0.1 

20 Mercury as Hg mg/l BDL (DL:0.0005) 0.001 0.001 

21 Cadmium as Cd mg/l BDL(DL:0.01) 0.003 0.003 

22 Selenium as Se mg/l BDL(DL:0.05) 0.01 0.01 

23 Aluminium as Al mg/l BDL(DL:0.03) 0.03 0.03 

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

25 Zinc as Zn mg/l BDL(DL:0.02) 5 5 

26 Total Chromium mg/l BDL(DL:0.05) 0.05 0.05 

27 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 0.5 

28 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) 0.5 0.5 

29 Phenolic Compounds mg/l Absent 0.001 0.001 

30 Anionic Detergents mg/l BDL (DL:0.1) 0.2 0.2 

31 Cyanide as CN mg/l Absent 0.05 0.05 

32 Total Coliform 
MPN/ 100ml 

< 2 
Shall not be detectable in any100 ml Shall not be detectable in any100 ml 

33 E-Coli < 2 

34 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) 0.7 0.7 

35 Ammonia mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 0.5 

36 Sulphide as H2S mg/l BDL(DL:0.05) 0.05 0.05 

37 Molybdenum mg/l BDL (DL:0.5) 0.07 0.07 

38 Total Arsenic mg/l BDL(DL:0.01) 0.01 0.01 

39 Total Suspended Solids Mg/l BDL(DL:2) - - 
* 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: SW- Surface 

water, GW – Ground water  
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TABLE 3.10: SURFACE WATER SAMPLING RESULTS 

Sl. No. Parameter Unit 
RESULT 

CPCB Designated Best Use 
SW1 SW2 SW3 

1 Color Hazen 5 10 <5 300 

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.62 8.12 8.56 6.5 – 8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25°C µs/cm 929 898 925  

5 Turbidity NTU <1 <1 2.1 Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 549 597 578 1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 196.0 178.2 214.7 Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 38.2 46.8 54.3 Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 24.5 19.5 27.5 Not specified 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 159 136 184 Not specified 

11 Chloride as Cl- mg/l 178 164 138 600 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 38.2 43 53.8 400 

13 Iron as Fe mg/l 0.26 0.21 0.15 50 

14 Free Residual Chlorine mg/l BDL (DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) 400 

15 Fluoride as F mg/l 0.24 0.13 0.12 1.5 

16 Nitrates as NO3 mg/l 18.4 15.3 16.3 50 

17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

19 Mercury as Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) Not specified 

20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

21 Selenium as Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) Not specified 

22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) Not specified 

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

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

25 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

27 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not specified 

28 Phenolic Compounds as C6H5OH mg/l Absent Absent Absent 0.005 

29 Anionic Detergents as MBAS mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

30 Cyanide as CN mg/l Absent Absent Absent 0.05 

31 Biological Oxygen Demand, 3 days @ 27°C  5.5 6.3 7.6 3 

32 Chemical Oxygen Demand  21.5 25.1 24 Not specified 

33 Dissolved Oxygen  4.1 4.3 4.1 4 

34 Total Coliform 
MPN/ 100ml 

25 55 15 5000 

35 E-Coli 10 15 5 Not specified 

36 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 Ammonia (as Total Ammonia-N) mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

38 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

39 Molybdenum as Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) Not specified 

40 Total Arsenic as As mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

41 Total Suspended Solids mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) 2 - 
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3.2.4 Interpretation& Conclusion 

Surface Water 

Ph:  

 The pH varied from 7.62 to 8.56 while turbidity found within the standards (Optimal pH range for 

sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH).  

 

Total Dissolved Solids:  

 Total Dissolved Solids varied from 549 to 597 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, bicarbonates, 

Chlorides, phosphates and nitrates of calcium, magnesium, sodium and other organic matter.  

 

Other parameters: 

 Chloride content is 138 - 178 mg/l. Nitrates varied from 15.3 to 18.4 mg/l, while sulphates varied from 

38.2 to 53.8 mg/l. 
 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.42 to 8.52 and within the acceptable limit of 6.5 to 

8.5. pH, Sulphates and Chlorides of water samples from all the sources are within the limits as per the Standard. On 

Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved Solids were found in the range of 485 - 552 

mg/l in all samples. The Total hardness varied between 118.3 – 198.2 mg/l for all samples. 

 On Microbiological parameters, the water samples from all the locations meet the requirement. The 

parameters thus analysed were compared with IS 10500:2012 and are well within the prescribed limits.  

3.2.5 Hydrology and Hydrogeological studies 

The district is underlain by hard rock formation fissured and fractured crystalline rocks constitute the 

important aquifer systems in the district. Geophysical prospecting was carried out in that area by SSRMP-80 

Instrument by qualified Geo physicist with the help of IGIS software and it was inferred that the low resistance 

encountered at the depth between 73-78m. The maximum depth proposed out of proposed projects is 42 m to 68 m 

BGL. Hence there is no possibilities of water table intersection during the entire mine life period besides it is also 

inferred topographically that there are no major water bodies intersecting the project area. There is no necessity of 

stream, channel diversion due to these proposed projects.  

During the rainy season there is a possibility of collection of seepage water from the subsurface levels 

which will be collected and stored in the mine sump pits and will be used for dust suppression and greenbelt 

development and during the end of the life of the mine this collected water will act as a temporary reservoir. 
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TABLE 3.11: POST MONSOON WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS 

Station Code 
Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude 
Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 Average 

OW1 13.2 9.2 7.2 9.87 11° 01' 07.64"N 77° 12' 38.09"E 

OW2 14.3 10.3 8.3 10.97 11° 01' 09.67"N 77° 12' 05.83"E 

OW3 14.6 10.6 8.6 11.27 11° 01' 24.86"N 77° 12' 27.55"E 

OW5 14.2 10.2 8.2 10.87 11° 01' 11.51"N 77° 12' 29.09"E 

OW4 14.8 10.8 8.8 11.47 11° 01' 56.12"N 77° 12' 06.11"E 

OW6 13.4 9.4 7.4 10.07 11° 02' 01.65"N 77° 10' 46.51"E 

OW7 13.8 9.8 7.8 10.47 11° 01' 50.03"N 77° 10' 47.22"E 

OW8 14.7 10.7 8.7 11.37 11° 00' 52.45"N 77° 12' 28.85"E 

OW9 14.9 10.9 8.9 11.57 11° 01' 47.43"N 77° 10' 45.65"E 

OW10 13.6 9.6 7.6 10.27 11° 00' 51.04"N 77° 12' 16.99"E 

OW11 14.7 10.7 8.7 11.37 11° 01' 47.76"N 77° 11' 52.54"E 

OW12 14.3 10.3 8.3 10.97 11° 01' 25.21"N 77° 12' 33.31"E 

OW13 13.7 9.7 7.7 10.37 11° 00' 55.86"N 77° 12' 24.60"E 

OW14 13.1 9.1 7.1 9.77 11° 01' 00.82"N 77° 12' 26.91"E 

OW15 13.2 9.2 7.2 9.87 11° 01' 52.05"N 77° 11' 49.25"E 

Source: Onsite monitoring data 

TABLE 3.12: POST MONSOON WATER LEVEL OF BOREWELLS 1 KM RADIUS 

Station Code 
Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude 
Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 Average 

BW1 69 65 63 65.67 11° 01' 02.30"N 77° 12' 07.91"E 

BW2 64 60 58 60.67 11° 01' 00.58"N 77° 12' 24.50"E 

BW3 64 60 58 60.67 11° 01' 18.53"N 77° 12' 27.14"E 

BW4 66 62 60 62.67 11° 01' 03.36"N 77° 11' 46.68"E 

BW5 71 67 65 67.67 11° 01' 17.65"N 77° 11' 05.88"E 

BW6 69 65 63 65.67 11° 01' 46.95"N 77° 11' 53.00"E 

BW7 68 64 62 64.67 11° 01' 17.16"N 77° 12' 39.77"E 

BW8 65 61 59 61.67 11° 02' 09.06"N 77° 11' 19.14"E 

Source: Onsite monitoring data 
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FIGURE 3.6: DRAINAGE MAP AROUND 10 KM RADIUS FROM PROJECT SITE 
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FIGURE 3.7: GROUND WATER PROSPECT MAP 
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3.2.5.1 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. 

The present study utilizes maximum current electrode separation AB/2. The data from this survey are 

commonly arranged and contoured in the farm 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 

3.2.5.2 Survey Layout 

The layout for a resistivity survey depends on the choice of the current and potential electrode arrangement, 

which is called electrode array.  Here the present study is considered with Schlumberger array.  In which the distance 

may be used for current electrode separation while potential electrode separation is kept on third to one fifth of the 

same. One interesting aspect in VES is the principle of reciprocity, which permits interchange of the potential and 

current electrode without any effect on the measured apparent resistivity. 

The field equipment deployed for the study is in a deep resistivity meter with a model of SSR – MP – AT. 

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 nose 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. 
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RESISTIVITY SURVEY PROFILE 

 
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. 

3.2.5.3 Data Presentation 

It was inferred that the low resistance encountered at the depth between 73-78m. The maximum depth 

proposed out of proposed projects is 42 m to 68 m BGL. Hence there is no possibilities of water table intersection 

during the entire mine life period besides it is also inferred topographically that there are no major water bodies 

intersecting the project area. 

3.2.5.4 Geophysical Data Interpretation 

The geophysical data was obtained to study the lateral variations, vertical in homogeneities in the sub – 

surface with respect to the availability of groundwater. From the interpreted data, it has inferred that the area has 

moderate groundwater potential in the investigated area. This small quarrying operation will not have any significant 

impact on the natural water bodies.  
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3.3 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 projects in cluster. 

This section describes the identification of sampling locations, methodology adopted during the monitoring 

period and sampling frequency. 

3.3.1 Meteorology & Climate 

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 project site by covering cluster quarries. The station was 

installed at a height of 3 m above the ground level in such a way that there are no obstructions facilitating flow of 

wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature are recorded on hourly basis. 

Climate – 

The Tiruppur lies on 300m above sea level the climate here is considered to be a local steppe climate. There 

is not much rainfall in Tiruppur all year long. This location is classified as BSh by Köppen and Geiger. In Tiruppur – 

• The average annual temperature is 27.3°C | 81.1°F. 

• The annual rainfall here is around 605mm | 23.8 inch. 

• The driest month is January with 7mm |0.3 inch of rainfall. The greatest amount of precipitation occurs in 

October, with an average of 155mm | 6.1 inch. 

• The warmest month of the year is April, with an average temperature of 30.0°C | 86.0°F. The lowest average 

temperatures in the year occur in December, when it is around 24.8°C | 76.64°F.  

• The difference in precipitation between the driest month and the wettest month is 148 mm |6 inch. The 

variation in annual temperatures throughout the year is 5.2°C | 41.4°F. 

Source: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/ 

Rainfall – 

TABLE 3.13: RAINFALL DATA 

Actual Rainfall in mm 
Normal Rainfall in mm 

2013 2014 2015 2016 2017 

703.00 360.10 277.60 411.2 679.8 618.14 

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

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/tiruppur


Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 76  

TABLE 3.14: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

S.No Parameters Oct- 2021 Nov- 2021 Dec-2021 

1 Temperature (0C)  Max 29.8 29.5 30 

Min 24.3 22.8 18 

Avg. 26.9 26.15 24 

2 Relative Humidity (%) Avg. 71.32 74.53 68.29 

3 Wind Speed (m/s) Max 8.750 3.681 4.000 

Min 1.459 0.833 0.000 

Avg. 5.1045 2.257 2.000 

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

5 Wind direction  SSW,SW SE,NE E,ENE 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro  Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 

Correlation between Secondary and Primary Data 

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

Coimbatore_Agro. A comparison of site data generated during the three months with that of IMD, Coimbatore_Agro 

reveals the following: 

• The average maximum and minimum temperatures of IMD, Coimbatore_Agro showed a higher in respect of 

on-site data i.e. in Kodangipalayam village. 

• The relative humidity levels were lesser at site as compared to IMD, Coimbatore_Agro. 

• The wind speed and direction at site shows similar trend that of IMD, Coimbatore_Agro. 

Wind rose diagram of the study site is depicted in Figure. 3.8. Predominant downwind direction of the area 

during study season is North-East to South West. 

FIGURE 3.8: WINDROSE DIAGRAM 

 
Source: Wind Rose plot view, Lake Environmental Software  
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In the abstract of collected data wind rose were drawn on presented in figure No.3.15 during the monitoring period in 

the study area  

• Predominant winds were from NE- SW & SW – NE 

• Wind velocity readings were recorded between 0.00 to 8.75 m/s  

• Calm conditions prevail of about 1.09 % of the monitoring period  

• Temperature readings ranging from 16 to29 °C  

• Relative humidity ranging from 68.29 to 74.53 %  

• The monitoring was carried out continuously for three months  

3.3.2 Methodology and Objective 

The prime objective of the ambient air quality study is to assess the existing air quality of 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; etc.,  

3.3.3 Sampling and Analytical Techniques 

TABLE 3.15: METHODOLOGY AND INSTRUMENT USED FOR AAQ MONITORING 

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 & Hochheiser modifiedmethod) 
Respirable Dust Sampler with gaseous 

attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

Source: Sampling Methodology followed by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd.& CPCB Notification 

TABLE 3.16: NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS 

Sl. 
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 

*Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a Week 24 hourly at uniform interval 
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** 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. 

3.3.4  Frequency & Parameters for Sampling 

Ambient air quality monitoring has been carried out with a frequency of two samples per week at eight (8) 

locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the period October to December, 2021. The 

baseline data of ambient air has been generated for PM10, PM2.5, Sulphur Dioxide (SO2) & 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.  

3.3.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Eight (8) monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.6.1 for assessment of the 

existing ambient air quality. Details of the sampling locations are as per given below. 

TABLE 3.17: AMBIENT AIR QUALITY (AAQ) MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 AAQ1 Cluster – Core Zone South 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E 

2 AAQ2 Cluster – Core Zone West 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E 

3 AAQ3 Cluster – Core Zone East 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 

4 AAQ4 Kodangipalayam 1.5km South West 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 

5 AAQ5 Kadampadi 2Km North West 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E 

6 AAQ6 Paruvai 3Km South West 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E 

7 AAQ7 Ichipatti 2.5Km North 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 

8 AAQ8 samigoundanpalayam 3.5Km South East 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 
Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 
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FIGURE 3.9: AMBIENT AIR QUALITY LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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TABLE 3.18: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ1 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 40.5 25.3 6.2 20.3 12.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.6 22.4 6.8 21.5 10.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 42.7 20.2 7.5 20.6 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.3 21.7 6.8 23.6 12.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 41.6 20.9 7.3 20.7 12.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 43.8 21.4 7.5 19.4 12.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 45.1 22.6 8.4 18.6 11.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 45.3 20.6 8.1 19.3 11.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 45.7 22.3 7.5 20.8 12.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 44.2 24.8 6.6 22.9 12.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 45.0 21.4 7.8 21.7 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 43.8 19.5 6.7 22.5 12.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.8 20.4 5.9 21.3 12.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 45.9 22.0 6.8 20.4 11.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 43.8 21.7 6.4 21.3 11.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 42.6 22.6 6.2 20.4 10.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 44.1 21.6 5.7 21.9 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 44.9 20.7 6.3 22.4 12.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 42.2 19.8 5.9 19.6 11.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 45.6 21.9 6.4 19.7 12.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 43.8 22.3 6.2 20.8 12.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 43.3 22.5 6.5 21.6 12.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.5 22.9 6.8 22.3 12.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 44.7 21.0 5.7 20.7 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 45.3 21.6 5.3 21.8 11.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 46.5 22.7 5.5 21.5 12.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.19: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ2 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 44.6 20.5 8.3 22.9 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.9 20.9 8.1 22.4 8.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 45.8 21.5 7.6 20.5 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 45.7 21.7 7.9 21.3 8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 45.8 22.3 7.6 22.6 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 42.2 21.6 7.1 23.7 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 44.2 21.8 7.3 22.4 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 43.9 19.2 7.6 23.7 7.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 44.8 18.3 7.8 21.6 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.3 21.6 6.8 20.8 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.5 21.8 6.4 21.7 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 45.6 23.4 6.8 22.9 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 44.3 22.8 6.7 20.7 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 43.8 21.6 6.1 21.4 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 41.5 24.3 6.3 22.6 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 42.3 22.6 6.4 25.4 7.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 42.9 21.8 6.8 23.0 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 43.7 25.6 6.1 23.7 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 44.8 24.1 5.6 23.8 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.3 21.9 5.3 22.4 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 41.7 26.3 5.7 23.8 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.6 27.6 6.4 23.7 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.3 24.7 6.6 24.4 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 42.8 22.6 5.8 24.9 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 41.7 19.4 6.4 25.7 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 43.5 18.9 6.2 22.3 8.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.20: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ3 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 42.1 24.3 6.1 21.3 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 41.6 21.6 6.3 22.6 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 42.2 25.1 6.0 24.3 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.3 19.7 6.8 21.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 41.6 20.4 7.1 22.8 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 41.5 21.7 7.3 23.4 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 42.2 22.3 6.8 26.3 8.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 43.2 21.8 7.2 25.7 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 41.6 24.7 7.3 24.9 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.8 24.1 6.4 23.3 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.3 21.6 6.1 22.7 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 44.8 20.8 5.0 21.3 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.6 20.6 5.9 20.9 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 45.7 19.7 6.3 24.6 9.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 44.3 21.3 6.3 19.5 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 44.3 22.3 5.8 18.6 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 43.9 21.4 5.6 19.6 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 42.3 20.6 6.4 20.4 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 44.5 21.4 6.9 21.6 8.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.3 22.4 7.3 22.8 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 43.0 23.0 7.0 19.6 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 41.3 22.9 6.5 18.6 6.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 43.8 21.6 5.3 19.4 5.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 44.3 19.7 5.5 20.1 5.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 42.7 18.6 6.1 22.4 6.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 44.6 20.7 6.3 20.5 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.21: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ4 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 44.3 19.6 6.8 18.3 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.6 18.3 5.6 19.4 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 42.3 19.6 5.7 22.1 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.8 20.3 5.9 23.4 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 42.7 21.4 6.1 21.8 6.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 41.3 22.5 6.5 22.4 6.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 41.9 21.4 6.3 22.9 5.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 42.6 20.8 7.3 23.4 5.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 42.3 21.3 7.1 20.6 6.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 41.7 19.7 6.4 21.9 6.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 41.5 18.7 6.5 23.0 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 44.6 19.7 5.8 24.1 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.1 20.5 5.9 23.7 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.8 21.8 5.1 22.8 6.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 43.3 19.3 7.6 22.3 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 41.9 19.4 7.2 23.4 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 42.8 18.7 6.5 23.8 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 41.8 18.3 6.1 22.1 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 44.6 20.3 5.9 22.3 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 43.9 21.3 5.3 22.7 8.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 41.1 21.5 6.4 22.9 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.2 20.6 6.8 20.4 6.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.8 20.4 7.3 19.3 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 45.7 21.6 7.1 18.3 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 44.3 21.4 7.2 21.6 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 45.0 23.0 7.9 18.6 7.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.22: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ5 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 43.6 22.3 5.3 25.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 42.8 21.4 5.6 24.6 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 41.4 23.6 5.4 25.8 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 43.5 24.5 6.1 26.3 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 44.0 23.8 5.9 26.7 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 44.9 23.7 6.7 26.8 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 45.1 24.6 6.9 25.1 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 45.3 26.8 6.7 26.4 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 43.1 25.4 5.3 24.9 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.8 23.1 6.1 24.0 6.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.6 23.0 5.8 23.5 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 44.1 22.8 6.0 23.8 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.7 23.7 6.4 24.1 5.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.6 22.6 6.8 24.9 6.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 40.1 23.1 6.3 24.5 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 41.3 22.4 6.5 26.5 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 42.4 26.5 6.7 25.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 44.9 26.7 7.1 24.9 9.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 43.5 25.9 7.7 24.1 9.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.6 23.7 7.9 23.5 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 41.1 22.4 8.1 24.6 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.7 21.6 8.5 24.7 7.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.3 22.5 8.6 25.1 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 42.3 23.8 8.3 23.8 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 44.8 22.8 8.4 23.9 6.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 45.8 24.6 8.6 24.3 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.23: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ6 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 43.1 24.3 7.1 22.3 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.7 24.9 7.6 24.6 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 43.3 23.8 7.5 23.5 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.7 23.7 7.3 23.8 5.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 44.6 22.8 7.3 22.8 5.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 43.1 21.3 6.4 25.3 6.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 41.3 22.8 6.9 26.7 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 40.3 21.0 5.6 24.3 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 42.6 22.6 5.1 23.8 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.1 20.3 6.8 23.1 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 43.7 21.6 6.7 24.9 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 42.1 21.8 7.6 25.1 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.5 20.9 8.1 27.9 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 41.8 21.7 7.6 25.0 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 41.3 22.9 8.1 23.5 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 43.6 23.7 8.0 24.6 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 44.5 24.6 7.4 25.1 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 43.0 25.1 6.4 23.8 8.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 41.8 24.9 6.8 24.0 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 41.6 22.0 7.3 23.9 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 42.5 21.7 7.1 24.3 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 41.6 22.9 6.9 25.1 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 43.0 23.5 6.6 23.8 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 41.7 24.6 5.8 23.4 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 42.8 25.1 7.3 22.7 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 43.7 24.3 7.9 25.8 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.24: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ7 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 41.3 20.8 6.3 25.1 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 42.8 21.3 6.7 26.3 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 43.5 22.6 6.8 25.4 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 41.0 23.8 5.9 26.5 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 43.2 23.4 5.5 27.6 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 41.6 21.6 6.7 25.8 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 40.6 21.8 6.3 24.3 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 41.3 20.6 5.9 22.8 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 42.6 23.4 5.5 21.6 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 43.0 21.6 6.1 24.8 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.3 22.9 6.5 22.7 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 43.8 23.7 6.7 24.9 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.1 21.8 7.3 23.4 7.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.9 20.9 7.1 22.0 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 41.3 23.6 7.3 23.4 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 41.8 24.5 7.6 25.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 40.3 23.5 7.4 24.9 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 40.8 25.6 6.8 25.6 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 43.7 24.8 6.9 25.4 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.5 24.3 7.1 26.8 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 43.1 23.7 7.6 26.3 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.9 24.0 7.3 26.1 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 42.5 24.6 7.0 25.9 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 45.6 24.7 6.2 25.4 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 42.6 23.6 6.5 24.7 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 44.3 23.1 6.4 23.1 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.25: AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ8 

Monitoring Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 43.3 24.6 7.1 22.1 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 42.8 24.8 7.6 23.4 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 41.3 25.6 7.4 23.0 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 44.5 26.7 8.9 22.7 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 42.2 27.2 8.1 22.8 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 43.7 22.8 8.7 22.9 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 44.7 23.1 9.3 23.6 7.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 44.2 24.6 9.5 23.7 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 45.7 25.9 8.6 23.9 8.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 41.0 27.6 8.7 22.9 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 41.6 26.1 7.5 22.1 8.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 43.1 26.3 7.3 22.7 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 44.8 26.8 7.2 22.5 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.1 26.7 7.9 23.6 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 43.2 20.3 7.9 23.9 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 42.9 21.2 7.2 24.6 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 44.6 21.3 8.2 24.5 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 45.5 21.9 8.6 25.1 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 45.1 23.2 8.1 25.8 9.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 44.2 23.4 9.6 25.1 9.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 42.2 23.3 9.7 26.2 9.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.9 22.1 9.5 24.5 10.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 43.8 22.6 9.3 24.9 9.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 45.5 22.9 9.1 23.2 9.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 43.2 20.2 8.8 23.9 9.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 41.2 20.9 8.4 24.1 9.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.26: SUMMARY OF AAQ – 1 to AAQ – 8 

Particulate matter PM-10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 46.5 40.5 44.1 45.65 1.43 

AAQ-2 45.8 41.5 43.7 45.65 1.36 

AAQ-3 45.7 41.3 43.1 44.4 1.20 

AAQ-4 45.7 41.1 43.1 44.7 1.31 

AAQ-5 45.8 40.1 43.4 45 1.43 

AAQ-6 44.7 40.3 42.7 44.1 1.11 

AAQ-7 45.6 40.3 42.6 44.05 1.28 

AAQ-8 45.7 41 43.4 45.3 1.40 

Particulate matter PM-2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 25.3 19.5 21.8 22.8 1.33 

AAQ-2 27.6 18.3 22.3 25.2 2.22 

AAQ-3 25.1 18.6 21.6 24.2 1.70 

AAQ-4 23 18.3 20.4 21.7 1.26 

AAQ-5 26.8 21.4 23.7 26.2 1.51 

AAQ-6 25.1 20.3 23.0 24.9 1.46 

AAQ-7 25.6 20.6 23.1 24.7 1.39 

AAQ-8 27.6 20.2 23.9 26.8 2.28 

Sulphur Di-oxide as SO2  

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 8.4 5.3 6.6 7.7 0.80 

AAQ-2 8.3 5.3 6.8 7.9 0.81 

AAQ-3 7.3 5.0 6.4 7.3 0.64 

AAQ-4 7.9 5.1 6.5 7.3 0.72 

AAQ-5 8.6 5.3 6.8 8.5 1.09 

AAQ-6 8.1 5.1 7.0 8.0 0.75 

AAQ-7 7.6 5.5 6.7 7.4 0.60 

AAQ-8 9.7 7.1 8.4 9.5 0.83 

Oxide of Nitrogen as NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 23.6 18.6 21.1 22.5 1.19 

AAQ-2 25.7 20.5 22.9 24.7 1.40 

AAQ-3 26.3 18.6 21.9 24.8 2.14 

AAQ-4 24.1 18.3 21.8 23.6 1.76 

AAQ-5 26.8 23.5 24.9 26.5 1.01 

AAQ-6 27.9 22.3 24.4 25.6 1.24 

AAQ-7 27.6 21.6 24.9 26.4 1.54 

AAQ-8 26.2 22.1 23.8 25.1 1.09 
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TABLE 3.27: ABSTRACT OF AMBIENT AIR QUALITY DATA 

Sl. No Parameter Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NOx 

1 No. of Observations 208 208 208 208 

2 10th Percentile Value 20.20 41.47 5.70 20.40 

3 20th Percentile Value 20.90 41.98 6.10 21.60 

4 30th Percentile Value 21.41 42.31 6.30 22.31 

5 40th Percentile Value 21.70 42.80 6.50 22.80 

6 50th Percentile Value 22.35 43.10 6.80 23.40 

7 60th Percentile Value 22.80 43.70 7.10 23.80 

8 70th Percentile Value 23.49 44.20 7.30 24.30 

9 80th Percentile Value 24.30 44.60 7.60 24.90 

10 90th Percentile Value 25.10 45.03 8.23 25.70 

11 95th Percentile Value 26.23 45.60 8.67 26.30 

12 98th Percentile Value 26.79 45.79 9.30 26.70 

13 Arithmetic Mean 23.21 43.69 7.24 23.84 

14 Geometric Mean 23.11 43.67 7.16 23.76 

15 Standard Deviation 2.18 1.48 1.13 1.99 

16 Minimum 41.1 21.3 5.0 19.2 

17 Maximum 49.7 29.8 9.9 29.9 

18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 

19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 

FIGURE 3.10: BAR DIAGRAM OF SUMMARY OF AAQ 1 – AAQ 8 

 
Source: Table 3.17 to 3.27  
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FIGURE 3.11: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER PM2.5 

 
Source: Table 3.17 to 3.27 

FIGURE 3.12: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER PM10 

 
Source: Table 3.17 to 3.27 
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FIGURE 3.13: BAR DIAGRAM OF GASEOUS POLLUTANT SO2 

 
Source: Table 3.17 to 3.27 

FIGURE 3.14: BAR DIAGRAM OF GASEOUS POLLUTANT NOx 

 

Source: Table 3.17 to 3.27  
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3.3.6 Interpretations & Conclusion 

As per monitoring data, PM10 ranges from 40.1 µg/m3 to 46.5 µg/m3, PM2.5 data ranges from 18.3 µg/m3 

to 27.6 µg/m3, SO2 ranges from 5.0 µg/m3 to 9.7 µg/m3 and NO2 data ranges from 18.3 µg/m3 to 27.9 µg/m3. The 

concentration levels of the above criteria pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS prescribed 

by CPCB. 

3.3.7 FUGITIVE DUST EMISSION – 

Fugitive dust was recorded at 8AAQ monitoring stations for 30 days average during the study period. 

TABLE 3.28: AVERAGE FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 72.29 

AAQ 2 67.23 

AAQ 3 66.78 

AAQ 4 64.12 

AAQ 5 58.03 

AAQ 6 58.78 

AAQ7 62.57 

AAQ 8 63.03 
Source: Onsite monitoring/ sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd. 

FIGURE 3.15: LINE DIAGRAM OF AVERAGE SPM VALUES 

 

Source: Table 3.28  
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TABLE 3.29: FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES IN μg/m3 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

Average 72.29 67.23 66.78 64.12 58.03 58.78 62.57 63.03 

Min 60.60 64.20 61.20 61.50 52.40 51.20 59.10 60.20 

Max 76.80 69.70 69.80 66.70 62.70 65.90 67.80 65.80 

Source: Calculations from Lab Analysis Reports 

FIGURE 3.16: BAR DIAGRAM OF SPM VALUES 

 

Source: Table 3.29  
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3.4 NOISE ENVIRONMENT 
The vehicular movement on road and mining activities is the major sources of noise in 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. 

3.4.1 Identification of Sampling Locations 

In order to assess the ambient noise levels within the study area, noise monitoring was carried out at Seven 

(7) locations. The noise level monitoring locations were carried out by covering commercial, residential, rural areas 

within the radius of 10km. A noise monitoring methodology was chosen such that it best suited the purpose and 

objectives of the study.  

TABLE 3.30: DETAILS OF SURFACE NOISE MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 N1 Cluster Core Zone South 11° 1'17.58"N 77°11'37.09"E 

2 N2 Cluster Core Zone West 11° 1'28.54"N 77°10'58.63"E 

3 N3 Cluster Core Zone East 11° 1'16.43"N 77°12'1.73"E 

4 N4 Kodangipalayam South 11° 1'17.58"N 77°11'37.09"E 

5 N5 Kadampadi 2 km North West 11° 2'0.39"N 77° 9'52.84"E 

6 N6 Paruvai 3 km South West 10°59'45.41"N 77°10'55.46"E 

7 N7 Samigoundanpalayam 3.5 km South East 11° 0'21.44"N 77°13'44.28"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 

3.4.2 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 

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.  

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  
Where L = Sound pressure level at function of time dB (A)  

T = Time interval of observation 
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FIGURE 3.17: NOISE MONITORING STATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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3.4.3 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 3.31 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

TABLE 3.31: AMBIENT NOISE QUALITY RESULT 

S. No Locations 
Noise level (dB (A) Leq) 

Ambient Noise Standards 
Day Time Night Time 

1 Cluster Core Zone 48.3 39.1 
Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 

2 Cluster Core Zone 47.3 39.1 

3 Cluster Core Zone 47.5 38.0 

4 Kodangipalayam 46.6 37.3 

5 Kadampadi 49.7 37.9 Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 
6 Paruvai 48.1 37.2 

7 Samigoundanpalayam 47.5 39.7 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd.in association with GEMS 

FIGURE 3.18: DAY TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER ZONE 
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FIGURE 3.19: NIGHT TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER ZONE 
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endemic or threatened (REET) species of flora & fauna in the core area as well its buffer zone to be impacted. The 

study also designed to suggest suitable mitigation measures, if necessary, for protection of wildlife habitats and 

conservation of REET species if any. 

3.5.2 Objectives of Biological Studies 

The present study was undertaken with the following objectives: 

1. To study the likely impact of the proposed mining project on the local biodiversity and to suggest mitigation 

measure, if required, for vulnerable biota. 

2. To assess the nature and distribution of vegetation (Terrestrial and Aquatic) in and around the mining 

activity. 

3. Detail of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened (RET Species) separately for core 

and buffer area based on such primary field survey and clearly indicating the Schedule of fauna present. In 

case of any schedule- I fauna found in the study area, the necessary plan along with budgetary provisions 

for their conservation should be prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and 

details furnished. 

4. Devise management & conservation measures for biodiversity. 

3.5.3 Methodology of Sampling 

The present study was carried out in given steps 

1. Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 10 km radius study area 

of all the proposed mine site. 

2. 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. 

3. Verification of Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data Book. 

4. Plants and Animals communities were noted. 

Site selection criteria: The core study area is located at Village: Kodangipalayam, Taluk: Palladam, 

District: Tiruppur, Tamil Nadu. The buffer study area comprises of 10 km radius from all the proposed Rough Stone 

quarry area. 

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 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) is given in Fig. 3.27. Each of the quartiles have been examined for representative flora on randomly 

sampled quadrats for trees (25x25-m), shrubs (10x10-m) and herbs (2x2-m) depending upon prevailing geographical 

conditions and bio-diversity aspects of study area.  
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FIGURE 3.20: A SCHEMATIC DIAGRAM FOR FLORAL RANDOM SAMPLING 

 

Phyto-sociological Survey method  

Phyto-sociological parameters, viz., Abundance, Density, Frequency (%) were measured.  A total of 10 

quadrats were laid down randomly within core area and 40 quadrats were laid down within four quartiles randomly 

(10/quartile) in buffer area. In core area 10 quadrats were laid randomly to enumerated trees, shrubs, and herbs as 

per the Following formulae used for calculating the frequency (%), abundance and density of the floral species 

encountered in the 10 quadrats studied. 

Quadrats method  

Quadrats of 25 × 25-m were laid down randomly within core and 5-km buffer area; each quadrat was laid 

to assess the trees (>5 cm GBH) and one, 10 × 10-m 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 (25 × 25-m) and shrub 

(10 × 10-m) were recorded separately and have been identified on the field. quadrates sampling methods is given in 

Fig no.3.27.   
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FLORA IN CORE ZONE 

Taxonomically a total of 21 species belonging to 17 families have been recorded from the core mining 

lease area. It is very dry and exhibit plain topography. Based on habitat classification of the enumerated plants the 

majority of species were Tree 8 (38.09%) followed by Shrubs 6 (28.57%), Herbs 4 (19.04%) and Climber 3 

(14.28%).  Details of flora with the scientific name were mentioned in Table No. 3.1. The result of core zone of 

flora studies shows that Fabaceae and Arecaceae are the main dominating species in the study area it mentioned in 

Table No.3.1 and the details of diversity of flora family’s pattern are given in Fig No.3.6. No species found as 
threatened category (Table No. 3.1). 

FLORA IN BUFFER ZONE 

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

because nearby some agriculture land. The agriculture land was found to dominate mostly in North, and East 

directions. Majority of the flat landscape around project unit is occupied by agriculture fields. It contains a total of 

74 species belonging to 39 families have been recorded from the buffer zone.  The floral (74) varieties among them 

thirty-four trees (34), eleven shrubs (11) and sixteen herbs (16) and Climbers eleven (11) were identified. The result 

of buffer zone of flora studies shows that Fabaceae and Lamiaceae, Moraceae are the main dominating species in 

the study area it mentioned in Table No.3.2   

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 No.3.2. The diversity of flora families is given in 

Fig No.3.7.  
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TABLE 3.32: FLORA IN CORE ZONE 

SI. No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

TREES 

1 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae 

2 Asian Palmyra plam Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae 

3 Coconut tress Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae 

4 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae 

5 Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

6 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae 

7 Mesquite Velikathan maram Prosopis juliflora Fabaceae 

8 Mango Manga maram Mangifera indica Anacardiaceae 

SHRUBS 

9 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae 

10 Sarphonka Katu-kolingi Tephrosia purpurea Fabaceae 

11 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae 

12 Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae 

13 Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

14 Indian mallow Thuththi  Abutilon indicum Malvaceae 

HERBS 

15 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

16 Devil‘s thorn Nerunji Tribulus terrestris Zygophyllales 

17 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

18 Yellow-fruit Nightshade Kantang kathrikai Solanum virginianum Solanaceae 

CLIMBER 

19 Slender dwarf morning-glory Vishnukrandi Evolvulus alsinoides Convolvulaceae 

20 wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae 

21 stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae 
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TABLE 3.33: FLORA IN BUFFER ZONE 

SI.No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name Resource use type 

TREES  

1 Neem or Indian lilac Vembu Azadirachta indica Meliaceae M 

2 Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 

3 Creamy Peacock Flower Vadanarayani Delonix elata Fabaceae M 

4 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae E 

5 Bamboo Moonghil Bambusa bambo Poaceae E 

6 Indian fig tree Athi Ficus recemosa Moraceae. EM 

7 Gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 

8 Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 

9 Asian Palmyra plam Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 

10 Indian gooseberry Nelli Emblica officinalis Phyllanthaceae EM 

11 Fragrant manjack Mukuchalipazham Cordia dichotoma Boraginaceae M 

12 Cannon balltree Nagalingam Couroupita guianensi Lecythidaceae M 

13 Black plum Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae EM 

14 Beauty leaf Punnai Calophyllu inophyllum Calophyllaceae M 

15 Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 

16 Banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 

17 Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 

18 Rain tree Mazhaimaram Enterolobium saman Fabaceae E 

19 Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 

20 Five leaf chastera Nochi Vitex negundo Lamiaceae M 

21 Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus globules Myrtaceae EM 

22 Jack fruit Palamaram Artocarpus heterophyllus Moraceae E 

23 Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 

24 Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 

25 Papaya Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 

26 Indian fir tree Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae E 

27 Acacia Nilotica Karuvelam maram Vachellia nilotica Fabaceae M 

28 Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 

29 Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 
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30 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae M 

31 Manilkara zapota Sapota Manilkara zapota Sapotaceae E 

32 custard apple Seethapazham Annona reticulata Annonaceae E 

33 Curry tree Velipparuthi Murraya koenigii Asclepiadaceae EM 

34 banana tree Vazhaimaram Musa Musaceae EM 

SHRUBS  

35 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 

36 Flame of the Woods Idlipoo xoracoc cinea Rubiaceae M 

37 Puriging nut Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae EM 

38 Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 

39 Ceylon Date Palm Icham Phoenix pusilla Arecaceae EM 

40 Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 

41 Shoe flower. Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae EM 

42 Rosary pea Kundumani Abrus precatorius Fabaceae M 

43 Milk Weed Erukku Calotropis gigantea Apocynaceae M 

44 Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 

45 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae M 

HERBS  

46 Carrot grass Parttiniyam Parthenium hysterophorus Asteraceae NE 

47 Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae M 

48 Carryme seed Kilanell Phyllanthus amarus Phyllanthaceae M 

49 Nabhali Kuthiraikulambadi Cyanotis cristata Commelinaceae M 

50 Benghal dayflower Kanamvazha Commelina benghalensis Commelinaceae M 

51 False daisy Karisilanganni Eclipta prostata Asteraceae EM 

52 Indian pennywort. Vallarai Centella asiatica Apiaceae EM 

53 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae NE 

54 Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 

55 Poor land flatsedg Kunnakora Cyperus compressus Cyperaceae NE 

56 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 

57 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 

58 Red Hogweed Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

59 Tridax daisy Veetukaayapoondu Tridax procumbens Asteraceae M 
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60 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 

61 European black nightshade Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

CLIMBER 

62 Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 

63 Balloon vine Mudakkotan Cardiospermum helicacabum Sapindaceae M 

64 Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 

64 butterfly pea Karkakartum Clitoria ternatea Fabaceae M 

68 Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 

69 Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae M 

70 Indian sarsparilla Nannari Hemidesmus indicus Asclepiadaceae M 

71 Wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae M 

72 Butterfly-pea Sangupoo Clitoriaternatia Fabaceae M 

73 Wild jasmine Malli Jasminum augustifolium Oleaceae EM 

74 Purple fruited pea eggplant Thuthuvelai Solanum trilobatum Solanaceae EM 
*E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated 
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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 3.3. 

TABLE 3.34: AQUATIC VEGETATION 

Sl.No Scientific name Common Name Tamil Name IUCN List 

1 Eichornia crassipe Water hyacinth Agayatamarai NA 

2 Aponogetonnatans Floating laceplant Kottikizhnagu NA 

3 Nymphaea nouchali Blue waterlily Nellambal LC 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 

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. 

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 Species Database) and Zoological Survey of India (ZSI). Detailed 

faunas are mentioned in the Table No. 3.33 and 3.34. 

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. 

Survey and Monitoring of Birds  

Birds are sampled by using point count methods, and opportunistic bird sightings. By this bird vocal sounds 

and photographs, the species were identified in consultation with village local people. 

Point count: in this methods, the observer will stand in a randomly chosen point and birds seen or heard in 

50m radius are recorded for 5-min. 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 points-count (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. 
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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.  

FAUNA IN CORE ZONE 

A total of 23 varieties of species observed in the Core zone of Kodangipalayam village, Rough stone and 

gravel quarry (Table No.3.7). Among them numbers of Insects 9 (37.5%), Reptiles 5 (20.83%), Mammals 3 (12.5%) 

and Avian 7 (29.16%).  A total of 23 species belonging to 19 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 six species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total seven species of bird 

were sighted in the mining lease area.  

Dominant species are mostly birds and insects and three amphibians were observed during the extensive 

field visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Bufo melonosticatus). 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 No. 3.5. 

TABLE 3.35: FAUNA IN CORE ZONE 

SI. No English Name Family Name Scientific Name WPA Schedule IUCN List 

INSECTS 

1 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 

2 Acraea violae Nymphalidae Acraea violae NL LC 

3 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

4 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

5 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

6 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

7 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

8 Termite  Blattodea Hamitermes silvestri NL LC 

9 Stick insect Lonchodidae carausius morosus NL LC 

REPTILES 

10 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

11 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

12 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

13 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

MAMMALS 

14 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV NL 

15 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule II LC 

16 Common rat Muridae Rattus rattus Schedule IV LC 

AVES 

17 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

18 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

19 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

20 common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

21 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

22 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

23 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

*NE- Not evaluated; LC- Least Concern, NT –Near Threatened, T-Threatened  
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FAUNA IN BUFFER ZONE 

Taxonomically a total of 40 species belonging to 29 families have been recorded from the buffer zone area. 

Based on habitat classification the majority of species were Insects 14 (35%), followed by Birds 15 (37.5%), Reptiles 

5 (12.5%), Mammals 3 (7.5%) and amphibians 3 (7.5%). There are one Schedule II species and twenty-two species 

are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972.  A total 15 species of bird were sighted in the study 

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

The result of core & Buffer zone of fauna studies shows that Nymphalidae and Scincidae, Agamidae are 

the main dominating species in the study area; it is mentioned in Table No.3.5. There is no schedule I Species in 

study area. A detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Fig No.3.9. There are no critically endangered, 
endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of faunal diversity in buffer zone are given in 

Table No.3.8. 

TABLE 3.36: FAUNA IN BUFFER ZONE 

SI.No English Name Family Name Scientific Name WPA Schedule IUCN List 

INSECTS 

1 Indian honey bee Apidae Apis cerana Schedule IV LC 

2 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

3 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

4 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

5 Jewel beetle Buprestidae Eurythyrea austriaca Schedule IV NA 

6 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

7 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

8 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus pictus Schedule IV  

9 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 

10 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

11 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

12 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

13 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

14 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

REPTILES 

15 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

16 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

17 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

18 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

19 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

MAMMALS 

20 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 

21 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

22 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule II LC 

AVES 

23 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

24 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

25 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

26 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

27 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

28 Red-vented Bulbul Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

29 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

30 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

31 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

32 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

33 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

34 Grey Francolin Phasianidae Francolinus pondicerianus Schedule IV LC 

35 Common Quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

36 White-breasted waterhen Rallidae Amaurornis phoenicurus NL LC 

37 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 
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AMPHIBIANS 

38 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps Schedule IV LC 

39 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla Schedule IV LC 

40 Tiger Frog Chordata Hoplobatrachus tigerinus Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least concern, NT- Near threatened 

FIGURE 3.21: FLORAL DIVERSITY IN CORE ZONE 

   

FIGURE 3.22: FLORAL DIVERSITY IN BUFFER ZONE 

   

FIGURE 3.23: FAUNA DIVERSITY IN CORE ZONE 
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FIGURE 3.24: FAUNA DIVERSITY IN BUFFER ZONE 

   

3.5.4  Interpretation& Conclusion:  

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 operation over short period of time will not have any significant 

impact on the surrounding flora and fauna. 

3.6 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 feature 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 and, thus, improve their standard of living. 

3.6.1 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 needs to be taken up in the study Area. 

3.6.2 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 
 

3.6.3 District Profile 

Tiruppur or Tirupur is a city in the Indian state of Tamil Nadu. Tiruppur is the administrative headquarters 

of Tiruppur district and the eighth largest city as well as urban agglomeration in Tamil Nadu. Located on the banks of 

Noyyal River, it has been ruled at different times, by the Early Pandyas, Medieval Cholas, Later Cholas, Mysore 

Kingdom and the British. It is about 450 kilometres (280 mi) southwest of the state capital Chennai about 50 kilometres 

(31 mi) east of Coimbatore 50 kilometres (31 mi) south of Erode and 50 kilometres (31 mi) north of Dharapuram. 

Tiruppur is administered by municipal corporation which was established in 2008 and the total area of the 

corporation is 159.6 km2 divided into 60 wards. The total population of the city as per the 2011 census is 877,778. 

Tiruppur is a part of the Tiruppur constituency that elects its member of parliament. 
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Tiruppur is a major textile and knit wear hub contributing to 90% of total cotton knit wear exports from India. 

The textile industry provides employment to over six lakh people and contributed to exports worth ₹200 billion 

(US$2.8 billion) in 2014–15. 

3.6.4 Study area: 

KODANGIPALAYAM VILLAGE 

Kodangipalayam is a village located in Palladam Taluk of Tiruppur district in Tamil Nadu. Around 606 

families reside in Kodangipalayam village. Kodangipalayam village is administered by Sarpanch (Head of village) 

who is elected every five years. 

As per the Census India 2011, Kodangipalayam village has population of 2018 of which 1006 are males and 

1012 are females. The population of children between ages 0-6 is 176 which is 8.72% of total population. 

The sex-ratio of Kodangipalayam village is around 1006 compared to 996 which is average of Tamil Nadu 

state. The literacy rate of Kodangipalayam village is 66.2% out of which 75.55% males are literate and 56.92% females 

are literate. There are 17.54% Scheduled Caste (SC) and 0 Scheduled Tribe (ST) of total population in 

Kodangipalayam village. 

TABLE 3.37: KODANGIPALAYAM VILLAGE POPULATION FACTS 

Number of Households 606 

Population 2018 

Male Population 1006 (49.85%) 

Female Population 1012 (50.15%) 

Children Population 176 

Sex-ratio 1006 

Literacy 66.2% 

Male Literacy 75.55% 

Female Literacy 56.92% 

Scheduled Tribes (ST) % 0 

Scheduled Caste (SC) % 17.54% 

 Source: https://www.censusindia2011.com/tamil-nadu/tiruppur/palladam/kodangipalayam-population.html 

Gram Panchayat name of the Kodangipalayam village is Kodangipalayam. CD Block name is Palladam and 

Teshil/Taluk or sub-district is Palladam. Data Reference year is 2009 of Census 2011. Sub District HQ Name is 

PALLADAM and Sub District HQ Distance is 11 Km from the village. District Head Quarter name is TIRUPPUR 

and its distance from the village is 25KM. Nearest Town of the Kodangipalayam village is SULUR and nearest town 

distance is 7 km. Pincode of Kodangipalayam village is 641662. As per census 2011 village code of village 

Kodangipalayam is 644815. 

TABLE 3.38: DEMOGRAPHICS POPULATION OF VILLAGE KODANGIPALAYAM 

Total Population Male Population Female Population 

6987 3494 3493 

Source: https://etrace.in/census/village/kodangipalayam-palladam-district-tiruppur-tamil-nadu-644815 

Sex Ratio of Kodangipalayam Village -Census 2011 

As per the Census Data 2011 there are 1000 Females per 1000 males out of 6987 total population of village. 

There are 1016 girls per 1000 boys under 6 years of age in the village. 

  

https://www.censusindia2011.com/tamil-nadu/tiruppur/palladam/kodangipalayam-population.html
https://etrace.in/census/village/kodangipalayam-palladam-district-tiruppur-tamil-nadu-644815
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Literacy of Kodangipalayam Village 

Out of total population total 4614 people in Kodangipalayam Village are literate, among them 2568 are male 

and 2046 are female in the village. Total literacy rate of Kodangipalayam is 74.22%, for male literacy is 82.52% and 

for female literacy rate is 65.89%. 

Worker’s profile of Kodangipalayam Village 

Total working population of Kodangipalayam is 3595 which are either main or marginal workers. Total 

workers in the village are 3595 out of which 2322 are male and 1273 are female. Total main workers are 3146 out of 

which female main workers are 2109 and male main workers are 1037. Total marginal workers of village are 449. 

TABLE 3.39: KODANGIPALAYAM VILLAGE CENSUS 2011 DATA 

Description Census 2011 Data 

Village Name Kodangipalayam 

Teshil Name Palladam 

District Name Tiruppur 

State Name Tamil Nadu 

Total Population 6987 

Total Area 1767 (Hectares) 

Total No of House Holds 1961 

Total Male Population 3494 

Total Female Population 3493 

0-6 Age group Total Population 770 

0-6 Age group Male Population 382 

0-6 Age group Female Population 388 

Total Person Literates 4614 

Total Male Literates 2568 

Total Male Literates 2046 

Total Person Illiterates 2373 

Total Male Illiterates 926 

Total Male Illiterates 1447 

Scheduled Cast Persons 1207 

Scheduled Cast Males 595 

Scheduled Cast Females 612 

Scheduled Tribe Persons 0 

Scheduled Tribe Males 0 

Scheduled Tribe Females 0 

Source: https://etrace.in/census/village/kodangipalayam-palladam-district-tiruppur-tamil-nadu-644815 

TABLE 3.40: KODANGIPALAYAM WORKING POPULATION ---CENSUS 2011 

 Total Male Female 

Total Workers 3595 2322 1273 

Main Workers 3146 2109 1037 

Main Workers Cultivators 354 222 132 

Agriculture Labourer 463 202 261 

Household Industries 217 141 76 

Other Workers 2112 1544 568 

Marginal Workers 449 213 236 

Non Working Persons 3392 1172 2220 

Source: https://etrace.in/census/village/kodangipalayam-palladam-district-tiruppur-tamil-nadu-644815 

 

https://etrace.in/census/village/kodangipalayam-palladam-district-tiruppur-tamil-nadu-644815
https://etrace.in/census/village/kodangipalayam-palladam-district-tiruppur-tamil-nadu-644815
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TABLE 3.41: POPULATION DATA OF STUDY AREA 

SI.No. Village Name 
No of 
House 
Holds 

Total 
Population 

Male Female 
Total Literate 

Population 
Male 

Literate 
Female 
Literate 

Total Illiterate 
Population 

Male 
Illiterate 

Female 
Illiterate 

1 Anuppatti 606 2018 1006 1012 1336 760 576 682 246 436 

2 Appanaickenpatti 1121 3992 1998 1994 2665 1413 1252 1327 585 742 

3 Arasur 38 123 61 62 88 50 38 35 11 24 

4 Ichipatti 2754 9527 4892 4635 6315 3577 2738 3212 1315 1897 

5 Iduvai (CT) 2183 8006 3984 4022 5212 2837 2375 2794 1147 1647 

6 Kadampadi 2370 8147 4131 4016 5913 3184 2729 2234 947 1287 

7 Kalangal 1639 5590 2853 2737 3889 2158 1731 1701 695 1006 

8 Kangayampalayam 2247 8251 4394 3857 6485 3643 2842 1766 751 1015 

9 Kaniyur (CT) 3444 12011 6028 5983 8648 4728 3920 3363 1300 2063 

10 Karadibavi 1040 3647 1809 1838 2479 1327 1152 1168 482 686 

11 Kasba Ayyampalayam 1024 3430 1728 1702 2451 1358 1093 979 370 609 

12 Kodangipalayam 1961 6987 3494 3493 4614 2568 2046 2373 926 1447 

13 Madappur 1609 5496 2770 2726 3440 1955 1485 2056 815 1241 

14 Mallegoundenpalayam 421 1448 755 693 940 549 391 508 206 302 

15 Naranapuram 3862 14018 7047 6971 10117 5456 4661 3901 1591 2310 

16 Neelambur (CT) 2471 8382 4109 4273 5875 3155 2720 2507 954 1553 

17 Palladam 12276 43246 22243 21003 31448 17253 14195 11798 4990 6808 

18 Panickkampatti 1196 3982 1968 2014 2576 1410 1166 1406 558 848 

19 Paruvai 1098 3778 1909 1869 2682 1470 1212 1096 439 657 

20 Poomalur 2209 7605 3829 3776 4602 2614 1988 3003 1215 1788 

21 Puliampatti 604 2041 1000 1041 1529 821 708 512 179 333 

22 Rasipalayam 1364 4407 2208 2199 3164 1757 1407 1243 451 792 

23 Sellakkarichal 1863 6209 3109 3100 4368 2447 1921 1841 662 1179 

24 Semmandampalayam 1718 5970 2954 3016 4114 2195 1919 1856 759 1097 

25 Semmipalayam (CT) 2380 8429 4285 4144 6413 3467 2946 2016 818 1198 

26 Sukkampalayam 1247 4420 2238 2182 2947 1665 1282 1473 573 900 

27 Sulur 18822 65216 32914 32302 47830 25992 21838 17386 6922 10464 

28 Vadugapalayam 1569 5595 2733 2862 3912 2077 1835 1683 656 1027 

29 Velampalayam 1206 3943 1941 2002 2634 1470 1164 1309 471 838 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.42: WORKERS PROFILE OF STUDY AREA 

SI.No. Village Name 
Total 

Workers 
Population  

Male 
Workers 

Female 
Workers 

Total 
Main 

Workers 

 Main 
Workers 

Male 

 Main 
Workers 
Female 

Main 
Cultivation 

Workers 

Main 
Agriculture 

Workers 

Main 
Other 

Workers 

Non-Worker 
Population 

1 Anuppatti 889 634 255 882 631 251 67 188 620 1129 

2 Appanaickenpatti 2199 1285 914 2006 1197 809 115 430 1416 1793 

3 Arasur 87 43 44 87 43 44 72 13 2 36 

4 Ichipatti 4980 3290 1690 4825 3225 1600 223 484 3536 4547 

5 Iduvai (CT) 3868 2558 1310 3593 2430 1163 151 305 2986 4138 

6 Kadampadi 3832 2536 1296 3397 2320 1077 273 369 2579 4315 

7 Kalangal 3112 1893 1219 2784 1806 978 243 639 1863 2478 

8 Kangayampalayam 3493 2748 745 2753 2337 416 112 46 2513 4758 

9 Kaniyur (CT) 5650 3814 1836 5268 3649 1619 121 137 4819 6361 

10 Karadibavi 1842 1153 689 1678 1055 623 143 524 982 1805 

11 Kasba Ayyampalayam 1692 1110 582 1372 916 456 251 290 798 1738 

12 Kodangipalayam 3595 2322 1273 3146 2109 1037 354 463 2112 3392 

13 Madappur 2699 1780 919 2533 1700 833 386 837 1280 2797 

14 Mallegoundenpalayam 832 532 300 793 524 269 173 261 348 616 

15 Naranapuram 6577 4500 2077 6251 4363 1888 177 401 5496 7441 

16 Neelambur (CT) 3926 2673 1253 3718 2599 1119 65 131 3450 4456 

17 Palladam 21309 14544 6765 19945 13838 6107 528 1414 17686 21937 

18 Panickkampatti 2015 1290 725 1925 1260 665 189 376 1345 1967 

19 Paruvai 1889 1249 640 1778 1233 545 312 378 900 1889 

20 Poomalur 3960 2612 1348 3563 2446 1117 310 461 2597 3645 

21 Puliampatti 1141 716 425 1093 697 396 332 431 246 900 

22 Rasipalayam 2016 1404 612 1735 1288 447 126 121 1424 2391 

23 Sellakkarichal 3200 2034 1166 2662 1768 894 403 1024 1097 3009 

24 Semmandampalayam 2833 1861 972 2684 1793 891 382 459 1760 3137 

25 Semmipalayam (CT) 4231 2687 1544 4053 2596 1457 105 271 3612 4198 

26 Sukkampalayam 2760 1560 1200 2290 1356 934 404 242 1490 1660 

27 Sulur 30906 21090 9816 27871 19643 8228 719 991 25575 34310 

28 Vadugapalayam 2883 1794 1089 2806 1751 1055 175 504 2090 2712 

29 Velampalayam 2315 1329 986 2260 1302 958 546 971 651 1628 

Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.43: COMMUNICATION & TRANSPORT FACILITIES IN THE STUDY AREA 
Sl Village Name PO SPO PTO T PCO MP IC / CSC PCF BS PBS RS NH SH MDR BTR GR NWR FP 

1 Anuppatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

2 Appanaickenpatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

3 Arasur 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

4 Ichipatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

5 Kadampadi 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

6 Kalangal 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

7 Kangayampalayam 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

8 Karadibavi 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

9 Kasba Ayyampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

10 Kodangipalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

11 Madappur 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

12 Mallegoundenpalayam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

13 Naranapuram  2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

14 Panickkampatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

15 Paruvai 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

16 Poomalur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

17 Puliampatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

18 Rasipalayam 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

19 Sellakkarichal 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

20 Semmandampalayam 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

21 Sukkampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

22 Vadugapalayam  2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

23 velampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
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; FP - 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  
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TABLE 3.44: WATER & DRAINAGE FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 Anuppatti 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

2 Appanaickenpatti 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

3 Arasur 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 

4 Ichipatti 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

5 Kadampadi 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

6 Kalangal 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

7 Kangayampalayam 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

8 Karadibavi 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

9 Kasba Ayyampalayam 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

10 Kodangipalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

11 Madappur 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

12 Mallegoundenpalayam 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

13 Naranapuram  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

14 Panickkampatti 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

15 Paruvai 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

16 Poomalur 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

17 Puliampatti 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

18 Rasipalayam 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

19 Sellakkarichal 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

20 Semmandampalayam 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

21 Sukkampalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

22 Vadugapalayam  1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

23 velampalayam 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
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  
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TABLE 3.45: OTHER FACILITIES IN THE STUDY AREA 
Sl Village Name ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL NPS APS BDRO PS 

1 Anuppatti 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

2 Appanaickenpatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Arasur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

4 Ichipatti 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

5 Kadampadi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

6 Kalangal 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

7 Kangayampalayam 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

8 Karadibavi 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Kasba Ayyampalayam 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Kodangipalayam 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

11 Madappur 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

12 Mallegoundenpalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Naranapuram  2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Panickkampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

15 Paruvai 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

16 Poomalur 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Puliampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

18 Rasipalayam 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

19 Sellakkarichal 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

20 Semmandampalayam 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

21 Sukkampalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

22 Vadugapalayam  2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 velampalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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  
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TABLE 3.46: EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 
  PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

Sl Village Name 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 Anuppatti 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 Appanaickenpatti 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Arasur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Ichipatti 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 Kadampadi 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Kalangal 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Kangayampalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Karadibavi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Kasba Ayyampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 Kodangipalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Madappur 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 Mallegoundenpalayam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Naranapuram  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 Panickkampatti 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Paruvai 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 Poomalur 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 Puliampatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Rasipalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 Sellakkarichal 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 Semmandampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

21 Sukkampalayam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 Vadugapalayam  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 velampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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  
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TABLE 3.47: MEDICAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 
Sl. No. Village Name CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC NGM-I/O 

1 Anuppatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

2 Appanaickenpatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

3 Arasur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

4 Ichipatti 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 b 

5 Kadampadi 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 

6 Kalangal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

7 Kangayampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

8 Karadibavi 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 b 

9 Kasba Ayyampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

10 Kodangipalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

11 Madappur 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 b 

12 Mallegoundenpalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

13 Naranapuram  0 2 7 2 2 0 0 2 0 0 2  

14 Panickkampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

15 Paruvai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

16 Poomalur 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1  

17 Puliampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

18 Rasipalayam 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1  

19 Sellakkarichal 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 b 

20 Semmandampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

21 Sukkampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

22 Vadugapalayam  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

23 Velampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 a 
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 
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3.6.6 Recommendation and Suggestion  

• Awareness program to be conducted to make the population aware to get education and a better livelihood.  

• Vocational training programme can 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 can be generated.  

• Health care centre and ambulance facility can 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. 

3.6.7 Summary & Conclusion  

The socio-economic study of surveyed villages 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 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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4. 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 (Impacts) are identified, quantified and assessed.  

4.1 LAND ENVIRONMENT: 

4.1.2 Anticipated Impact from all Proposed Projects 

• Permanent or temporary change on land use and land cover. 

• Change in Topography: Topography of the ML area will change at the end of the life of the mine. 

• Movement of heavy vehicles sometimes cause problems to agricultural land, human habitations due to dust, noise 

and it also causes traffic hazards.  

• Due to degradation of land by pitting the aesthetic environment of the core zone may be affected. 

• Earthworks during the rainy season increase the potential for soil erosion and sediment laden water entering the 

water ways. 

• If no due care is taken wash off from the exposed working area may choke the water course & can also causes 

the siltation of water course 
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4.1.2 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

• 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 minimise 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  

4.1.3 Soil Environment 

All the proposed project area is covered by thin layer of gravel formation and the average thickness is about 

2 m – 3 m, the excavated gravel will be directly sold to needy customers in open market. 

4.1.4 Impact on Soil Environment from all Proposed Projects 

• Erosion and Sedimentation (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; and Exposure of 

subsurface materials which are unsuitable for vegetation establishment). 

4.1.5 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

▪ Run-off diversion – Garland drains will be constructed all 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 

4.1.6 Waste Dump Management  

 There is no waste anticipated in this Rough Stone quarrying operation. The entire quarried out materials will be 

utilized (100%). 
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4.2  WATER ENVIRONMENT 

4.2.1 Anticipated Impact from all Proposed Projects 

▪ The major sources of water pollution normally associated due to mining and allied operations are:  

o Generation of waste water from vehicle washing.  

o Washouts from surface exposure or working areas  

o Domestic sewage 

o Disturbance to drainage course in the project area 

o 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 

Detail of water requirements in KLD as given below:  

TABLE 4.1: WATER REQUIREMENTS 

PROPOSAL – P1 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.5 KLD Water Tankers 

Total 3.0 KLD 

PROPOSAL – P2 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.5 KLD Water Tankers 

Total 2.0 KLD 

PROPOSAL – P3 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  1.0 KLD Water Tankers 

Total 4.5 KLD 

PROPOSAL – P4 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.5 KLD Water Tankers 

Total 2.5 KLD 

* Water for drinking purpose will be brought from approved water vendors 
Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 

4.2.2 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

▪ Garland drain, settling tank will be constructed along the proposed mining lease area. The Garland drain will 

be connected to settling tank and sediments will be trapped in the settling traps and only clear water will be 

discharged out to the natural drainage 

▪ Rainwater will be collected in sump in the mining pits and will be allowed to store and pumped out to surface 

setting 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. 
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▪ Providing benches with inner slopes and through a system of drains and channels, allowing rain water to 

descent into surrounding drains, so as to minimize the effects of erosion & water logging arising out of 

uncontrolled descent of water.  

▪ Reuse the water collected during storm for dust suppression and greenbelt development within the mines 

▪ Installing interceptor traps/oil separators to remove oils and greases. Water from the tipper wash-down 

facility and machinery maintenance yard will pass through interceptor traps/oil separators prior to its reuse; 

▪ Using flocculating or coagulating agents to assist in the settling of suspended solids during monsoon seasons; 

▪ Periodic (every 6 month once) analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages 

▪ Domestic sewage from site office & 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 (every 6 month once) and analysing the quality of water in open well, bore wells and 

surface water 

4.3  AIR ENVIRONMENT 

4.3.1. Anticipated Impact from all Proposed Projects 

▪ During mining, at various stages 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. 

4.3.1.1. Modelling of Incremental Concentration from all Proposed Projects 

 Wind erosion of the exposed areas and the air borne particulate matter generated by quarrying operation, and 

transportation are mainly PM10 & PM2.5 and emissions of Sulphur dioxide (SO2) & Oxides of Nitrogen (NOx) due to 

excavation/loading equipment and vehicles plying on haul roads are the cause of air pollution in the project area. 

Similarly, loading - unloading and transportation of Rough Stone, wind erosion of the exposed area and 

movement of light vehicles causes of pollution. This leads to an impact on the ambient air environment around the 

project area. 

Anticipated incremental concentration due to this quarrying activity and net increase in emissions due to 

quarrying activities within 500 meters around the project area is predicted by Open Pit Source modelling using 

AERMOD Software.  

 The impact on Air Environment is due to the mining and allied activities during Land Development phase, 

Mining process and Transportation. The emissions of Sulphur dioxide (SO2), Oxides of Nitrogen (NOx) due to 

excavation/loading equipment and vehicles plying on haul roads are marginal. Loading - unloading and transportation 

of Rough Stone, wind erosion of the exposed area and movement of light vehicles will be the main polluting source 

in the mining activities releasing Particulate Matter (PM10) affecting Ambient Air of the area. Prediction of impacts 

on air environment has been carried out taking into consideration cumulative production three proposed quarries. Air 

environment and net increase in emissions by Open pit source modelling in AERMOD Software.  
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4.3.2.1 Emission Estimation 

An emissions 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. 

The general equation for emissions estimation is: 

E = A x EF x (1-ER/100) 
Where: 

E = emissions; 

A = activity rate; 

EF = emission factor, and 

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 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 4-2. 

 

4.3.2 Frame work of Computation & Model details 

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations 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 included the impact of Excavation, Drilling, Blasting (Occasionally), 

loading and movement of vehicles during transportation and meteorological parameters such as wind speed, wind 

direction, temperature, rainfall, humidity and Cloud cover.  

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact at each receptor 

separately at the various locations and maximum incremental GLC value at the project site. Maximum impact of PM10 

was observed close to the source due to low to moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was superimposed 

on the base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined impacts. 
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TABLE 4.2: ESTIMATED EMISSION RATE FOR PM10 

Activity Source type 
Value 

Unit 
P1 P2 P3 P4 

Drilling Point Source 0.135399649 0.095318303 0.108494387 0.140467280 g/s 

Blasting Point Source 0.011007841 0.001903251 0.003636226 0.013227882 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.048594749 0.043660249 0.045416908 0.049442879 g/s 

Haul Road Line Source 0.002520566 0.002495323 0.002501689 0.002527821 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.062537043 0.052745894 0.056746401 0.072720158 g/s 

TABLE 4.3: ESTIMATED EMISSION RATE FOR SO2 

Activity Source type 
Value 

Unit 
P1 P2 P3 P4 

Overall Mine Area Source 0.002540447 0.000891742 0.001327292 0.003038568 g/s 

TABLE 4.4: ESTIMATED EMISSION RATE FOR NOX 

Activity Source type 
Value 

Unit 
P1 P2 P3 P4 

Overall Mine Area Source 0.000147274 0.000040829 0.000068944 0.000238411 g/s 
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FIGURE 4.1: AERMOD TERRAIN MAP 

 

FIGURE 4.2: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM10 

 

FIGURE 4.3: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF SO2 
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FIGURE 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF NOX 

 

FIGURE 4.5: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF FUGITIVE DUST 

 

4.3.2.1 Model Results 

The post project Resultant Concentrations of PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) is given in Table below: 

TABLE 4.5: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM10 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM10 (μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM10 (μg/m3) 

AAQ1 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E -103 -38 44.1 27.95 72.05 

AAQ2 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E -1305 395 43.7 20.15 63.85 

AAQ3 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 37 312 43.1 27.04 70.14 

AAQ4 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 1590 -348 43.1 0 43.1 

AAQ5 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E -2553 1602 43.4 13.46 56.86 

AAQ6 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E -1394 -2884 42.7 15.50 58.2 

AAQ7 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 930 2804 42.6 16.45 59.05 

AAQ8 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 3768 -1789 43.4 0 43.4 
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TABLE 4.6: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM2.5 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM2.5 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM2.5 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM2.5 (μg/m3) 

AAQ1 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E -103 -38 21.8 15.78 37.58 

AAQ2 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E -1305 395 22.3 14.90 37.2 

AAQ3 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 37 312 21.6 15.12 36.72 

AAQ4 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 1590 -348 20.4 0 20.4 

AAQ5 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E -2553 1602 23.7 13.72 37.42 

AAQ6 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E -1394 -2884 23.0 12.00 35 

AAQ7 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 930 2804 23.1 12.78 35.88 

AAQ8 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 3768 -1789 23.9 0 23.9 

TABLE 4.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF SO2 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

SO2 

(μg/m3) 

Incremental 

value due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

SO2(μg/m3) 

AAQ1 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E -103 -38 6.6 8.87 15.47 

AAQ2 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E -1305 395 6.8 7.56 14.36 

AAQ3 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 37 312 6.4 8.10 14.5 

AAQ4 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 1590 -348 6.5 0 6.5 

AAQ5 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E -2553 1602 6.8 6.87 13.67 

AAQ6 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E -1394 -2884 7.0 4.29 11.29 

AAQ7 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 930 2804 6.7 5.38 12.08 

AAQ8 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 3768 -1789 8.4 0 8.4 

TABLE 4.8: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF NOX 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

NOx (μg/m3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μg/m3) 

Total 

NOx (μg/m3) 

AAQ1 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E -103 -38 21.1 19.48 40.58 

AAQ2 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E -1305 395 22.9 4.98 27.88 

AAQ3 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 37 312 21.9 15.75 37.65 

AAQ4 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 1590 -348 21.8 0 21.8 

AAQ5 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E -2553 1602 24.9 7.81 32.71 

AAQ6 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E -1394 -2884 24.4 2.39 26.79 

AAQ7 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 930 2804 24.9 8.41 33.31 

AAQ8 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 3768 -1789 23.8 0 23.8 

TABLE 4.9: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF FUGITIVE DUST 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μg/m3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μg/m3) 

Total 

Fugitive 

Dust 

(μg/m3) 

AAQ1 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E -103 -38 72.29 56.37 128.66 

AAQ2 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E -1305 395 67.23 19.62 86.85 

AAQ3 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 37 312 66.78 41.57 108.35 

AAQ4 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 1590 -348 64.12 0 64.12 

AAQ5 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E -2553 1602 58.03 0 58.03 

AAQ6 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E -1394 -2884 58.78 0 58.78 

AAQ7 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 930 2804 62.57 0 62.57 

AAQ8 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 3768 -1789 63.03 0 63.03 
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From the resultant of cumulative concentration i.e., Background + Incremental Concentration of pollutant in 

all the receptor locations without effective mitigation measures are still within the prescribed NAAQ limits of 100, 80 

& 80 µg/m3 for PM10, SO2 & NOX respectively. By adopting suitable mitigation measures, the pollutant levels in the 

atmosphere can be further being controlled. 

4.3.4. Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

 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 become very effective and the 

work environment will be improved from the point 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. 

Blasting – 

• Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting face 

• Avoid blasting i.e., when temperature inversion is likely to occur and strong wind blows towards residential 

areas 

• Controlled blasting includes Adoption of suitable explosive charge and short delay detonators, adequate 

stemming of holes at collar zone and restricting blasting to a particular time of the day i.e. at the time lunch 

hours, controlled charge per hole as well as charge per round of hole 

• 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 

Haul Road & 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 taurpaulin 

• The speed of tippers plying on the haul road will be limited below 20 km/hr to avoid generation of dust. 

• Water sprinkling on haul roads & 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 & makes reduction in the pollution. 

• The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use. 

• Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage. 

• It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials 

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 dumpers/trucks 

• Green belt of adequate width will be developed around the project areas 

Occupational Health – 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

• Annual medical checkups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness about importance 

of wearing dust masks among all mine workers & tipper drivers 
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• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six months once to assess effectiveness of mitigation 

measures proposed 

4.4  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 1,100 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 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. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 Anticipated Impact from all Proposed Projects 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

• 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 4-8. 

TABLE 4.10: ACTIVITY AND NOISE LEVEL PRODUCED BY MACHINERY 

Sl.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 Noise Produced 95.8 

*50 feet from source = 15.24 meters 

Source: U.S. Department of Transportation (Federal Highway Administration) – Construction Noise Handbook 
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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 nose prediction modelling. 

TABLE 4.11: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Maximum Monitored Value (Day) dB(A) 48.3 47.3 47.5 46.6 49.8 48.1 47.5 

Incremental Value dB(A) 63.2 62.0 61.0 36.6 34.1 30.6 29.2 

Total Predicted Noise level dB(A) 63.3 62.2 61.2 47.0 49.9 48.2 47.6 

 The incremental noise level is found within the range of 61.0 –63.2 dB (A) in Core Zone and 29.2 – 36.6 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 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.). 

4.4.2 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

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 

4.4.3 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 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. 
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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 4.12: PREDICTED PPV VALUES DUE TO BLASTING 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/ms 

P1 51 420 0.738 

P2 16 540 0.195 

P3 25 570 0.256 

P4 58 420 0.818 

 

FIGURE 4.6: GROUND VIBRATION PREDICTION 
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 From the above graph, the charge per blast of 58 kg 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. But the all the 

project proponents ensure that the charge per blast shall be less than 100 kg and 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. 

4.4.3.1 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

▪ The blasting operations in the cluster quarries are carried out without deep hole drilling and blasting using 

delay detonators, which reduces the ground vibrations; 

▪ Proper quantity of explosive, 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; 

▪ 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 more 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 such that the predicted peak particle velocity shall not 

exceed 8 Hz.  

▪ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of blasting practices 

4.5  ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.5.1 Impact on Ecology and Biodiversity 

 The impact on biodiversity is difficult to quantify because of its diverse and dynamic characteristics, mining 

activities generally result in the deforestation, land degradation, water, air and noise pollution which directly or indirectly 

affect the faunal and floral status of the project area. However, occurrence and magnitude of these impacts are entirely 

dependent upon the project location, mode of operation and technology involved. Impact prediction is the main footstep 

in impact evaluation and identifies project actions that are likely to bring significant changes in the project environment. 

The present study was carried out to predict the likely impacts of the proposed project at Kodangipalayam village and the 

surrounding environment with special reference to biological attributes covering habitats/ecosystems and associated 

biodiversity. 

 The proposed mining activities include removal of some scattered bushes and other thorny species. Although 

impacts on key habitat elements will occur on a local scale, but on a regional scale they would not be critical for the life 

cycle needs of the species observed or expected. Moreover, during conceptual stage, the mined-out areas on the top bench 

will be re-vegetated by planting local /native species and lower benches will be converted into rainwater harvesting 

structure following completion of mining activities, which will replace habitat resources for fauna species in this locality 

over a longer time. Existing roads will be used; new roads will not be constructed to reduce impact on flora. 
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Wild life is not commonly found in the project area and its immediate environs because of lack of vegetal cover and surface 

water. Except few domestic animals, reptiles, hares and some common birds are observed in the study area. 

I. None of the plants will be cut during operational phase of the mine. 

II. There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading the truck, dust generation 

will be likely. This shall be a temporary effect and not anticipated to affect the surrounding vegetation 

significantly. 

III. Most of the land in the buffer area is undulating terrain with crop lands, grass patches and small shrubs. Hence, 

there will be no effect on flora of the region 

4.5.2 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

 Keeping all this in mind the mitigations have been suggested under environmental management plan. With the 

understanding of the role of plant species as bio-filter to control air pollution, appropriate plant species (mainly tree species) 

have been suggested conceding the area/site requirements and needed performance of specific species. The details of year 

wise proposed plantation program are given in Table 4.13. 

 The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution and the surrounding 

areas 

 In order to compensate the loss of vegetation cover, it is suggested to carry out afforestation program mainly in 

proposed areas falls in the cluster earmarked for plantation program as per Approved Mining Plan in different phases. This 

habitat improvement program would ensure the faunal species to re-colonize and improve the abundance status in the core 

zone. 

The objectives of the green belt cover will cover the following:  

▪ Noise abatement  

▪ Ecological restoration  

▪ Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and plantations cover. 

4.5.2.2.1. 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 

SI.No Name of the plant (Botanical) Family Name Common Name Habit 

1 Azadirachta indica Meliaceae Neem, Vembu Tree  

2 Albiziafalcatoria Fabaceae Tamarind, Puliyamaram Tree  

3 Polyalthialongifolia Annonaceae Kattumaram Tree  

4 Borassus Flabellifer Arecaceae Palmyra Palm Tree  

 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 Neem, 

Pongamia, Pinnata, and Casuarina will be planted along the Lease boundary and avenue plantation will be carried out in 

respective proposed projects. The rate of survival expected to be 80% in this area. Afforestation Plan is given in Table 

No.4.13 and budget of green belt development plan are given in Table No.4.14.   
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TABLE 4.14: GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

PROPOSAL – P1 

Year No. of trees 
proposed to be 

planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered sq.m 

Name of the species  No. of trees 
expected to be 

grown 

I 34 80% 308 Neem, Pongamia 
Pinnata, Casuarina 

etc., 

27 

II 34 80% 308 27 

III 34 80% 308 27 

IV 34 80% 308 27 

V 34 80% 308 27 

PROPOSAL – P2 

Year No. of trees 
proposed to be 

planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered sq.m 

Name of the species  No. of trees 
expected to be 

grown 

I 30 80% 260 Neem, Pongamia 
Pinnata, Casuarina 

etc., 

24 

II 30 80% 260 24 

III 30 80% 260 24 

IV 30 80% 260 24 

V 30 80% 260 24 

PROPOSAL – P3 

Year No. of trees 
proposed to be 

planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered sq.m 

Name of the species  No. of trees 
expected to be 

grown 

I 30 80% 240 Neem, Pongamia 
Pinnata, Casuarina 

etc., 

24 

II 30 80% 240 24 

III 30 80% 240 24 

IV 30 80% 240 24 

V 30 80% 240 24 

PROPOSAL – P4 

Year No. of trees 
proposed to be 

planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered sq.m 

Name of the species  No. of trees 
expected to be 

grown 

I 50 80% 430 Neem, Pongamia 
Pinnata, Casuarina 

etc., 

40 

II 50 80% 430 40 

III 50 80% 430 40 

IV 50 80% 430 40 

V 50 80% 430 40 

TABLE 4.15: BUDGET FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

PROPOSAL – P1 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 34 34 34 34 34 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 17,000 
Plantation cost 3400 3400 3400 3400 3400 

Renovation of Wire 
Fencing (710 meters) 

- - - - 2,13,000 @ 300Rs per meter Rs 2,13,000 

Renovation of Garland 
Drain (620 meters) 

    1,86,000 @ 300Rs per meter Rs 1,86,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 20,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 20,000 

TOTAL Rs 4,36,000 

PROPOSAL – P2 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 30 30 30 30 30 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 15,000 
Plantation cost 3000 3000 3000 3000 3000 
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Renovation of Wire 
Fencing (640 meters) 

- - - - 1,92,000 @ 300Rs per meter Rs 1,92,000 

Renovation of Garland 
Drain (500 meters) 

    1,50,000 @ 300Rs per meter Rs 1,50,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 20,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 20,000 

TOTAL Rs 3,77,000 

PROPOSAL – P3 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 30 30 30 30 30 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 15,000 
Plantation cost 3000 3000 3000 3000 3000 

Renovation of Wire 
Fencing (530 meters) 

- - - - 1,59,000 @ 300Rs per meter Rs 1,59,000 

Renovation of Garland 
Drain (310 meters) 

    93,000 @ 300Rs per meter Rs 93,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 25,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 25,000 

TOTAL Rs 2,92,000 

PROPOSAL – P4 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 50 50 50 50 50 @ 100 Rs/ Saplings 
including maintenance 

Rs 25,000 
Plantation cost 5000 5000 5000 5000 5000 

Renovation of Wire 
Fencing (680 meters) 

- - - - 2,04,000 @ 300Rs per meter Rs 2,04,000 

Renovation of Garland 
Drain (640 meters) 

    1,92,000 @ 300Rs per meter Rs 1,92,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

- - - - 30,000 
@ 100 Rs/ Saplings 

including maintenance 
Rs. 30,000 

TOTAL Rs 4,51,000 

 After complete extraction of mineral, the excavated pits will be allowed to collect rainwater 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. 

4.5.3. 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. 

▪ Fencing around all the proposed mine lease areas will be constructed 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. 

4.5.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

▪ 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 for all proposed projects 
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▪ 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. 

4.5.3.2. Mitigation Measures 

▪ 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. No work shall be 

carried out after 6.00 pm. 

4.5.4. 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. Hence, aquatic 

biodiversity is not observed in the mine lease area. 

4.5.5. Impact Assessment on Biological Environment 

 A detail of impact and assessments was mentioned in Table No 4.15. 

TABLE 4.16: ECOLOGICAL IMPACT ASSESSMENTS 

SI.No Attributes Assessment 

1 Proximity to national park/wildlife 
sanctuary/reserve forest /mangroves/ 
coastline/estuary/sea 

NO Reserve Forest within 10 km Radius. 

2 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. 

3 Located near an area populated by rare or 
endangered species 

NO endangered, critically endangered, vulnerable 
species sighted in core mining lease area. 

4 Proposed project restricts access to waterholes 
for wildlife 

‘NO‘ 

5 Project likely to affect migration routes ‘NO ‘migration route observed during monitoring 
period. 

6 Proposed mining project increase siltation that 
would affect nearby biodiversity area. 

Surface runoff management such as garland drains is 
proposed to be constructed, so there will be no siltation 
nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to wild animals 
due to project activities 

‘NO‘ 

8 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. 

9 Mining project effect the forest based 
livelihood/ any specific forest product on 
which local livelihood depended 

‘NO‘ 

10 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. 

11 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 
present in core mining area. 

12 Project likely to affect flora of an area, which 
have medicinal value 

‘NO‘ 

13 Forestland is to be diverted, has carbon high 
sequestration 

‘NO ‘There was no forest land diverted. 
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TABLE 4.17: ANTICIPATED IMPACT OF ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

Sl. 

No 
Aspect Description 

Likely Impacts 

on Ecology and 

Biodiversity (EB) 

Impact 

Consequence - 

Probability 

Description / 

Justification 

Significance Mitigation Measures 

Pre-Mining Phase 

1 Uprooting of 
vegetation of lease 
area 

Site specific loss 
of common floral 
diversity (Direct 
impact) 

Site possesses 
common floral (not 
trees) species. 
Clearance of these 
species will not 
result in loss of flora 

Less severe No immediate action 
required. However 
Greenbelt /plantation 
will be developed in 
project site and in 
periphery of the project 
boundary, which will 
improve flora and fauna 
diversity of the project 
area. 

Site specific loss 
of associated 
faunal diversity 
(Partial impact) 

Site supports only 
common species, 
Which use wide 
variety of habitats of 
the buffer zone 
reserve forest area. 
So there is no threat 
of faunal diversity. 

-Loss of Habitat 
(Direct impact) 

Site does not form 
Unique / critical 
habitat structure for 
unique flora or 
fauna. 

Mining phase 

2 Excavation of 
mineral using 
machine and labours, 
Transportation 
activities will 
generate noise. 

Site-specific 
disturbance to 
normal faunal 
movements at the 
site due to 
noise.(Partial 
impact) 

Site does not form 
unique / critical 
habitat structure for 
unique flora or 
fauna. 

Less severe Mining activity should 
not be operated after 
5PM. 
Excavation of dump 
and transportation work 
should stop before 
7PM. 

3 Vehicular Movement 
for transportation of 
materials will result 
in generation of dust 
(SPM) due to haul 
roads and emission 
of SO2,NO2,CO etc. 

Impact on 
surrounding 
agriculture and 
associated fauna 
due to deposition 
of dust and 
Emission of CO. 
(Indirect impact) 

Impact is less as the 
agricultural land far 
from core area. 

Less severe All vehicles will be 
certified for appropriate 
Emission levels. 
More plantation have 
been suggested 
Upgrade the vehicles 
with alternative fuel 
such biodiesel, 
methanol and biofuel 
around the mining area. 

4.6 SOCIO ECONOMIC 

4.6.1 Anticipated Impact from all Proposed 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  
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4.6.2 Common Mitigation Measures for Respective Individual Proposed Projects 

▪ 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 

▪ 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 

4.7 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 

4.7.1 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 

4.7.2 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 

4.7.3 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 

4.7.4 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 
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▪ Audiometric tests 

▪ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spirometric 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. 

4.8 MINE WASTE MANAGEMENT 
 No waste is anticipated from any of the proposed quarries. 

4.9 MINE CLOSURE 
 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mining projects. 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. 

4.9.1 Mine Closure Criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.9.1.1 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.,  

4.9.1.2 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 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.  
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4.9.1.3 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, 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 mine 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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5. ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.1 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. 

5.2 FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 
Kodangipalayam Rough Stone Quarry Project at Kodangipalayam Village is a mining project for excavation 

of Rough Stone, which is site specific. All the proposed mining lease areas have 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 – III, there is no major history of landslides, earthquake, subsidence etc., 

recorded in the past history 

5.3 ANALYSIS OF ALTERNATIVE SITE 
No alternatives are suggested as all the mine sites are mineral specific 

5.4 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. All the applied mining lease areas have following advantages – 

▪ 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 dumpers / trippers and transported to the needy 

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  

5.5 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 
Open cast mechanized method has been selected for these projects. 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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6. 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 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 projects; 

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 all the proposed quarries. 

The responsibilities of this cell will be: 

• Implementation of pollution control measures 

• Monitoring programme implementation 

• Post-plantation care 

• 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 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).  
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FIGURE 6.1: PROPOSED ENVIRONMENTAL MONITORING CELL P1 TO P4 

 

* The Environmental Monitoring Cell will be formed in all the proposed projects 

6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in Chapter-4 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 ALL PROPOSED PROJECTS 

Sl 
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 

  

* 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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6.3 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 

TABLE 6.2: PROPOSED MONITORING SCHEDULE POST EC FOR P1 TO P4 

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 76,000/- and the recurring cost is 

Rs 76,000/- per annum for each Proposed Project 
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TABLE 6.3 ENVIRONMENT MONITORING BUDGET 
PROPOSAL – P1 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

PROPOSAL – P2 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

7 Vibration Study 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

PROPOSAL – P3 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

PROPOSAL – P4 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

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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7. ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL 
The following Additional Studies were done as per items identified by project proponent 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 P1 TO P4 
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 P1 TO P4 
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 all proposed 

projects. 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. 

TABLE 7.1 RISK ASSESSMENT& CONTROL MEASURES FOR P1 TO P4 

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;  
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▪ 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. 

▪ 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 dumper/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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7.3  DISASTER MANAGEMENT PLAN FOR P1 TO P4 

 Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past history as the terrain is 

categorized under seismic zone III. 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 P1 TO P4 

 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified competent 

mine manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency coordinator till arrival of 

mine 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.  

EMERGENCY COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT TEAM RESCUE TEAM FIRE-FIGHTING TEAM 
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TABLE 7.2: PROPOSED TEAMS TO DEAL WITH 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. 

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 

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., 

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. 
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• 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. 

o He will receive information continuously from incident controller and give decisions and directions 

to: 

• Incident controller 

• Mine control rooms 

• Emergency security controller 

Proposed fire extinguishers at different locations – 

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 TO P4 

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 

Alarm system to be followed during disaster – 

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.  

▪ All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly followed 

during all mining operations.  

▪ Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

▪ Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited. 

▪ 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.  

▪ 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. 
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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 

PROPOSED QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. Nos Extent Status 

P1 

Thiru. K. M. Chinnaswamy, 

S/o. Mylsamy, 
No.5/174, Kadampadi, 

Sulur, Coimbatore – 641 401 

89/4B (P), 92/2 2.42.0 ha 

Received for TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8601/SEAC/TOR-
1030/2021 

Dated :26.08.2021 

P2 

Thiru. R. Subramaniyan, 

S/o. Rangasamy, 
1/404, Thachankadu, 
Devarayan Palayam, 

Palladam Taluk 

114/1B,1C 1.99.5 ha 

Received TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/TOR-
1022/2021 

Dated :26.08.2021 

P3 

Thiru. M. Venkatesh 

S/o. K.K. Mani, 
3/532, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 
Tiruppur District 

114/1A,115/1B 
& 115/2 

2.25.5 ha 

Received TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8859/SEAC/TOR-
1121/2021 

Dated :23.03.2022 

P4 

Thiru. M. Venkatesh 

S/o. K.K. Mani, 
3/532, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 
Tiruppur District 

112 (P), 113/4B 
(P) & 115/1A 

3.32.78 ha 

Received TOR Vide 
Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/TOR-
1102/2021 

Dated :21.03.2022 

TOTAL 9.99.78 ha 

EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. No Extent Status 

E1 

Thiru. G. Balasubramaniyam 

S/o. Gurusamy Gounder, 
1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, Palladam (Tk), 
Tiruppur (Dt) 

103/2C 1.15.5 ha 18.01.2018-17.01.2023 

E2 

Tmt. M. Subbathal, 

W/o. Murugasamy, 
No. 4/32, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 
Tiruppur District - 641 662 

114/2C, 2D, 
2E1, 2E2, 2F 

and 2G1 
1.82.0 ha 

EC Obtained Dated: 
02.02.2022 

E3 

Thiru. K. Boopathy, 

S/o. Krishnasamy, 
No.1/219, Manal Kaadu, 

Karanampettai, Palladam Taluk, 
Tiruppur District - 641662 

158/2I 1.59.0 ha 
EC Obtained Dated: 

02.02.2022 

E4 

Thiru. V. Gangesan, 
S/o. K. S. Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 
Sulur, Coimbatore – 641 402 

103/3A1A 
(Part), 3A2 & 

3B1 
1.81.0 ha 18.04.2018-17.04.2023 

E5 

Thiru. R. Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 
3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 
Palladam Taluk, Tiruppur. 

103/3B2 1.69.5 ha 16.04.2018-15.04.2023 

E6 

Thiru. V. Prakash, 
S/o. Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 
Palladam, Tiruppur – 641 664 

113/6 0.86.0 ha 20.09.2019-19.09.2024 
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E7 

Thiru. K. S. Rajendran, 

S/o. Subramanian, 
1/403, North Andi Thottam, 

Karanampettai Post, 
Palladam,Tiruppur – 641 401 

158/2H 1.20.5 ha 08.09.2017-07.09.2022 

E8 

Thiru. K. S. Rajendran, 

S/o. Subramaniyam, 
No.1/403, Somanur Road, 

Karanampettai, Palladam Taluk 
Tiruppur District -641 666 

154/2C & 
158/2K 

1.21.5 ha 
EC Obtained Dated: 

04.02.2022 

E9 

Thiru. K. Sivakumar, 

S/o. Krishnasamy Gounder, 
No.1/219, Manalkadu, 

Karanampettai, Palladam, 
Tiruppur– 641 662 

154/2B & 
158/2J 

1.96.0 ha 29.09.2018-19.09.2023 

E10 

Thiru. D.R. Karuppasamy, 

S/o. Rangasamy, 
No.1/403, Thatchenkadu, 

Devarayanpalayam, Ichipatti, 
Palladam, Tiruppur – 641 668 

102/1 1.32.5 ha 
EC Obtained Dated: 

28.12.2022 

E11 

Thiru. R. Ganesan, 

S/o. Ramasamy, 
No.C-7, Phase I Parsn, 
Nanjundapuram Road, 

Coimbatore District - 641 036 

117/3(P), 4(P), 
9A, 10A, 

10B(P), 11A, 
11B (P) & 12 

(P) 

2.19.0 ha 
EC Obtained Dated: 

28.12.2022 

E12 

Tmt. P. Vasanthamani, 

W/o. R. Palanisamy, 
No.1/7, Kangeyampalayam, 

Sulur Taluk, Coimbatore 

91/1A(P) 1.72.0 ha 10.11.2017 – 09.11.2022 

E13 

Thiru. M. Velusamy, 

S/o. Murugasamy Gounder, 
1/78, Perumagoundan palayam, 

Karanampettai, Palladam, 
Tiruppur District -641 662 

139/1, 140/2B 0.73.0 ha 11.08.2017-10.08.2022 

E14 

Thiru. M. Rajeshkumar, 

S/o. K. K. Mani, 
No.1/1017, Somanur Road, 
Karanampettai, Palladam, 

Tiruppur District – 641 662. 

122/1A 3.20.0 ha 
EC Obtained Dated: 

04.02.2022 

E15 

Tmt. P. Vijayalakshmi, 

W/o. Ponnusamy, 
3/177, Arul Jothi Nagar, 

Karanampettai, Palladam, 
Tiruppur District – 641 662 

116/3B (P), 
116/3A2 (P) & 

118/1 
1.53.5 ha 03.10.2018-02.10.2023 

E16 

Thiru. R. Gopalakrishnan, 

S/o. K. M. Ramasamy, 
No.5/175, Erankattu Thottam, 

Kadampadi, Sulur Taluk, 
Coimbatore District – 641 401 

124/1 & 124/2 1.77.5 ha 
EC Obtained Dated: 

02.02.2022 

TOTAL 25.78.50 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 35.78.28 ha 
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 PROPOSAL “P1” 

Name of the Quarry K. M. Chinnaswamy Rough Stone and Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 155 m (L)* 133 m (W)*23 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'17.01"N to 11°01'24.24"N 

Longitude between 77°12'07.40"E to 77°11'14.12"E 

Highest Elevation 376 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 47 m bgl (2m Gravel + 45m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

7,93,805 5,272 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,46,232 1,242 

Proposed Ultimate Pit Dimension 176 m (L)* 134 m (W)*47 m (D) 

*Restricted Depth of Mining 42 m bgl (2m Gravel + 40m Rough Stone) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping 
towards northern side. The altitude of the area is 376 m (max) above mean 
sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel Formation. 
Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) which is 
clearly inferred from the existing quarry pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 2 Nos 

Tippers 3 Nos 

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 28 Nos 

Project Cost Rs. 1,16,39,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 2,33,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 840m South 

Odai 3.5km NE 

Samalapuram Lake 5.5km North 

Noyyal River 6.5km NW 

Sulur Lake 8.8km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 170 trees in 1540 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 3.0 KLD 

Nearest Habitation 420 m South East 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 7.6: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P2” 

Name of the Quarry R. Subramaniyan Rough Stone & Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 140 m (L)* 114 m (W)*40 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'25.60"N to 11°01'32.38"N 

Longitude between 77°11'50.15"E to 77°11'54.74"E 

Highest Elevation 373 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 29 m bgl (29 m Rough Stone i.e., R.L. 340 m to R.L. 311 m) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,05,480 10,032 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

76,420 8,400 

Ultimate Pit Dimension 140 m (L) * 114 m (W) * 62 m (D) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping 
towards north eastern side. The altitude of the area is 373 m (max) above 
mean sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel Formation. 
Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) which is 
clearly inferred from the existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 16 Nos 

Project Cost Rs. 1,12,96,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 2,26,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 1km SE 

Odai 4km NE 

Samalapuram Lake 5.2km North 

Noyyal River 5.8km SW 

Sulur Lake 8.2km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 150 trees in 1300 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 2.0 KLD 

Nearest Habitation 540 m North West 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 7.7: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P3” 

Name of the Quarry M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 112 m (L)* 85 m (W)*36 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11° 01' 26.88''N to 11° 01' 31.04''N 

Longitude between 77°11'44.03''E to 77° 11' 51.66''E 

Highest Elevation 373 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 52 m bgl (2 m Gravel + 50 m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

7,18,956 17,664 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,17,664 8,174 

Ultimate Pit Dimension 183 m (L) * 90 m (W) * 52 m (D) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping 
towards northern side. The altitude of the area is 373 m (max) above mean 
sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel Formation. 
Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) which is 
clearly inferred from the existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

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 19 Nos 

Project Cost Rs. 2,49,45,000 /- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 4,99,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 1km SE 

Odai 4km NE 

Samalapuram Lake 5.2km North 

Noyyal River 5.8km SW 

Sulur Lake 8.2km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 150 trees in 1200 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 4.5 KLD 

Nearest Habitation 570 m North 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 7.8: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P4” 

Name of the Quarry M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry 

Proposal Type Existing Quarry – Fresh Lease 

Existing Pit Dimension 

Pit – 1 85 m (L)* 37 m (W)*35 m (D) 

Pit – 2 80 m (L)* 75 m (W)*68 m (D) 

Pit – 3 127 m (L)* 106 m (W)*28 m (D) 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'30.83"N to 11°01'37.43"N 

Longitude between 77°11'44.91"E to 77°11'53.05"E 

Highest Elevation 373 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 68 m bgl (3 m Gravel + 65 m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

12,95,085 23,634 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,78,315 15,906 

Ultimate Pit Dimension 211 m (L) * 159 m (W) * 68 m (D) 

Water Level in the surrounds area 73 – 78 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping 
towards north east side. The altitude of the area is 373 m (max) above mean 
sea level. The area is covered by 2 m thickness of Gravel Formation. 
Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel Formation) which is clearly 
inferred from the existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 7 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

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 30 Nos 

Project Cost Rs. 1,56,20,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 3,13,000/- 

Nearby Water Bodies 

Kuttai 1.2km SE 

Odai 4km NE 

Samalapuram Lake 5km North 

Noyyal River 5.8km SW 

Sulur Lake 8.2km West 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 250 trees in 2150 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water Requirement 2.5 KLD 

Nearest Habitation 420 m North 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 7.9: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Quarry G. Balasubramaniyam Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01’20.98” N- 11°01’18.84” N 

Longitude between 77°12’ 1.65” E- 77°11’56.72” E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,27,890 38,367 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

63,020 15,120 

Ultimate Pit Dimension 132(L)* 72(W)*13(D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 1 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 7 Nos 

Project Cost Rs.25,15,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1,64,051/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.10: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E2” 

Name of the Quarry Tmt. M. Subbathal Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'25.03"N to 11°01'31.60"N 

Longitude between 77°11'54.95"E to77°11'59.49"E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,59,906 15,292 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

34,063 1,470 

Ultimate Pit Dimension 139 m (L) * 69 m (W) * 42 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 1 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 11 Nos 

Project Cost Rs.  95,67,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1,91,340/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.11: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E3” 

Name of the Quarry K. Boopathy Rough Stone and Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'33.68"N to 11°01'40.07"N 

Longitude between 77°11'25.16"E to 77°11'28.41"E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,95,438 256 

Mineable Reserves Rough Stone in m3 Gravel m3 
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91,690 2,400 

Ultimate Pit Dimension 159 m (L) * 78 m (W) * 47 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 15 Nos 

Project Cost Rs. 91,59,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1,83,180/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.12: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E4” 

Name of the Quarry V. Gangesan Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01’19.31"N to11°01’24.98"N 

Longitude between 77°12’01.85"E to 77°12’07.13’’E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

8,14,500 18,100 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1, 18,965 - 

Ultimate Pit Dimension 127 (L) * 122 (W) * 46 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 11 Nos 

Project Cost Rs.51,12,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1, 02,240/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.13: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E5” 

Name of the Quarry R. Gunasekar Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

Longitude between 77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,23,750 33,900 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1, 30,004 13,886 

Ultimate Pit Dimension 117 (L) * 171 (W) * 27 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 
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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 11 Nos 

Project Cost Rs.46,89,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 93,780/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.14: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E6” 

Name of the Quarry V.Prakash Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'33.74''N to 11°01'31.04''N 

Longitude between 77°11'59.05''E to 77°11'54.94''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

3,01,000 34,400 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

50,487 264 

Ultimate Pit Dimension 96 (L) * 63 (W) * 39 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 13 Nos 

Project Cost Rs.45,22,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 90,440/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.15: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E7” 

Name of the Quarry K.S. Rajendran Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'29''N to 11°01'34''N 

Longitude between 77°11'24''E to 77°11'28''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

3,60,270 24,018 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

46,576 - 

Ultimate Pit Dimension 113 (L) * 80 (W) * 32 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 11 Nos 

Project Cost Rs.48,61,500/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 97,230/- 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 7.16: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E8” 

Name of the Quarry K.S. Rajendran Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'29.51"N to 11°01'33.44"N 

Longitude between 77°11'27.70"E to 77°11'32.32"E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,46,750 - 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

87,170 - 

Ultimate Pit Dimension 126 m (L) * 90 m (W) * 47 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 15 Nos 

Project Cost Rs. 72,43,700/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1,44,874/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.17: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E9” 

Name of the Quarry K. Sivakumar Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'32.84''N to 11°01'39.17''N 

Longitude between 77°11'28.30''E to 77°11'32.96''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

12,14,040 60,702 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,55,750 - 

Ultimate Pit Dimension 134 (L) * 119 (W) * 63 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 4 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 Nos 

Project Cost Rs.1, 85, 41,240/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 3, 70,825/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.18: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E10” 

Name of the Quarry D.R. Karuppasamy Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'14.66"N to 11°01'18.64"N 

Longitude between 77°11'58.01"E to77°12'02.17"E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,90,834 11,994 
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Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,33,300 7,200 

Ultimate Pit Dimension 104 m (L) * 96 m (W) * 42 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

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 17 Nos 

Project Cost Rs. 55,36,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1,10,720/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.19: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E11” 

Name of the Quarry R. Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11° 01' 15.09''N to 11° 01' 20.69''N 

Longitude between 77° 11' 46.40''E to 77° 11' 51.42''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,86,250 728 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,52,799 5,461  

Ultimate Pit Dimension 130 m (L) * 127 m (W) * 47 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

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 25 Nos 

Project Cost Rs.1,30,44,500/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 2,60,890/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.20: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E12” 

Name of the Quarry Tmt. P. Vasanthamani Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'15.79''N to 11°01'21.32''N 

Longitude between 77°12'16.26''E to 77°12'20.35''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,16,000 34,400 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

87,320 1,050 

Ultimate Pit Dimension 149 (L) * 62 (W) * 32 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 
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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 11 Nos 

Project Cost Rs.50, 94,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1, 01,880/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.21: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E13” 

Name of the Quarry M. Velusamy Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'35.96''N to 11°01'38.70''N 

Longitude between 77°11'34.65''E to 77°11'38.66''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,92,000 14,600 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

14,780 112 

Ultimate Pit Dimension 67 (L) * 55 (W) * 42 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 11 Nos 

Project Cost Rs.24, 96,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs.49,920/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.22: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E14” 

Name of the Quarry M. Rajeshkumar Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11° 01' 15.82''N to 11° 01' 21.97''N 

Longitude between 77°11'36.33''E to 77° 11' 45.36''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

8,32,150 18,954 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,43,810 6,798 

Ultimate Pit Dimension 174 m (L) * 126 m (W) * 47 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 8 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

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 30 Nos 

Project Cost Rs. 1, 25,03,600 /- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 2,50,072/- 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 7.23: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E15” 

Name of the Quarry P. Vijayalakshmi Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'15.48''N to 11°01'21.41''N 

Longitude between 77°11'51.21''E to 77°11'56.81''E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

6,14,000 30,700 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

83,406 7,698 

Ultimate Pit Dimension 143 (L) * 100 (W) * 42 (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

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 11 Nos 

Project Cost Rs.46, 57,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs.93,140/- 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.24: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E16” 

Name of the Quarry R. Gopalakrishnan Rough Stone & Gravel Quarry 

Toposheet No 58-E/04 

Latitude between 11°01'28.67"N to 11°01'34.77"N 

Longitude between 77°11'40.52"E to 77°11'45.33"E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,77,455 8,998 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,40,800 5,040 

Ultimate Pit Dimension 140 m (L) * 109 m (W) * 42 m (D) 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 3 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

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 21 Nos 

Project Cost Rs.58, 26,900/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 1,16,538/- 

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.  
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Air Environment – 

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.25& 7.26. 

TABLE 7.25: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

 PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 5 Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

P1 246232 49246 164 27 

P2 76420 15284 51 8 

P3 117664 23533 78 13 

P4 278315 55663 186 31 

Total 718631 143726 479 80 

E1 63020 12604 42 7 

E2 34063 6813 23 4 

E3 91690 18338 61 10 

E4 118965 23793 79 13 

E5 130004 26001 87 14 

E6 50487 10097 34 6 

E7 46576 9315 31 5 

E8 87170 17434 58 10 

E9 155750 31150 104 17 

E10 133300 26660 89 15 

E11 152799 30560 102 17 

E12 87320 17464 58 10 

E13 14780 2956 10 2 

E14 243810 48762 163 27 

E15 83406 16681 56 9 

E16 140800 28160 94 16 

Total 1633940 326788 1089 182 

Grand Total 2352571 470514 1568 261 

TABLE 7.26: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRAVEL 

 PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 3 Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

P1 1242 414 1 1 

P2 8400 2800 9 2 

P3 8174 2725 9 2 

P4 15906 5302 18 3 

Total 33722 11241 37 7 

E1 15120 5040 17 3 

E2 1470 490 2 1 

E3 2400 800 3 1 

E4 0 0 0 0 

E5 13886 4629 15 3 

E6 264 88 0 0 

E7 0 0 0 0 

E8 0 0 0 0 

E9 0 0 0 0 

E10 7200 2400 8 1 

E11 5461 1820 6 1 

E12 1050 350 1 1 

E13 112 37 1 1 

E14 6798 2266 8 1 

E15 7698 2566 9 1 

E16 5040 1680 6 1 

Total 66499 22166 75 15 

Grand Total 100221 33407 112 22 
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On a cumulative basis considering all the 20 quarries it can be seen that the overall production of Rough 

Stone is 1568 m3 per day and overall production of Gravel is 112 m3 per day with an capacity of 261 trips of Rough 

Stone per day and 22 Trips per day of Gravel from the cluster. 

Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and for Gravel production with 1, 2 

or 3 or 5 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 20 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 7.27. 

TABLE 7.27: 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 0.090800491 g/s 

Blasting Point Source 0.001492985 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.042513584 g/s 

Haul Road Line Source 0.002492247 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.061426249 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.002540447 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000147274 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.095318303 g/s 

Blasting Point Source 0.001903251 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.043660249 g/s 

Haul Road Line Source 0.002495323 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.052745894 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000891742 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000040829 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P3” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.108494387 g/s 

Blasting Point Source 0.003636226 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.045416908 g/s 

Haul Road Line Source 0.002501689 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.056746401 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.001327292 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000068944 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P4” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.140467280 g/s 

Blasting Point Source 0.013227882 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.049442879 g/s 

Haul Road Line Source 0.002527821 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.072720158 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.003038568 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000238411 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.054284483 g/s 

Blasting Point Source 0.000127482 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.035687333 g/s 

Haul Road Line Source 0.002430063 g/s/m 
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Overall Mine Area Source 0.032570639 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000147172 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000003784 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.045136170 g/s 

Blasting Point Source 0.000050663 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.032674166 g/s 

Haul Road Line Source 0.002428493 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.038840166 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000066959 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000002582 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E3” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.060747552 g/s 

Blasting Point Source 0.000223724 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.036268623 g/s 

Haul Road Line Source 0.002430532 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.037095760 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000184767 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000006343 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E4” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.065683752 g/s 

Blasting Point Source 0.000330643 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.036770480 g/s 

Haul Road Line Source 0.002430996 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.039154650 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000219528 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000008481 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E5” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.067455941 g/s 

Blasting Point Source 0.000377720 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.038720194 g/s 

Haul Road Line Source 0.002433439 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.038452708 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000338353 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000012387 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E6” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.050790314 g/s 

Blasting Point Source 0.000091406 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.033837210 g/s 

Haul Road Line Source 0.002428957 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.028832987 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000088768 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000001746 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E7” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.049576749 g/s 

Blasting Point Source 0.000080995 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.033479015 g/s 

Haul Road Line Source 0.002428799 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.032977454 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000083000 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000002210 g/s 
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EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E8” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.059833210 g/s 

Blasting Point Source 0.000207387 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.035644628 g/s 

Haul Road Line Source 0.002430031 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.033253574 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000154965 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000004171 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E9” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.071213217 g/s 

Blasting Point Source 0.000495305 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.037774627 g/s 

Haul Road Line Source 0.002432113 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.040604819 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000288855 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000012023 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E10” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.067964360 g/s 

Blasting Point Source 0.000392171 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.037665287 g/s 

Haul Road Line Source 0.002431977 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.034684275 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000263577 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000007708 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E11” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.070805859 g/s 

Blasting Point Source 0.000481300 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.037921200 g/s 

Haul Road Line Source 0.002432299 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.042470102 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000300094 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000013808 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E12” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.059864079 g/s 

Blasting Point Source 0.000207922 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.035859515 g/s 

Haul Road Line Source 0.002430195 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.038234264 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000168394 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000006200 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E13” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.035134560 g/s 

Blasting Point Source 0.000014479 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.029959870 g/s 

Haul Road Line Source 0.002427850 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.026881671 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000025876 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000000438 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E14” 

Estimated Emission Rate for PM10 
Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.081460607 g/s 
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Blasting Point Source 0.000970080 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039685809 g/s 

Haul Road Line Source 0.002435129 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.049989230 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000488756 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000031871 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E15” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.059045909 g/s 

Blasting Point Source 0.000194097 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.036860054 g/s 

Haul Road Line Source 0.002431085 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.036635333 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000207364 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000006904 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E16” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.069089649 g/s 

Blasting Point Source 0.000425730 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.037612679 g/s 

Haul Road Line Source 0.002431914 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.038986659 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000271071 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000010313 g/s 

Source: Emission Calculations 

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 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. 
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TABLE 7.28: 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 46.2 47.2 49.8 

55 

Habitation Near P2 47.5 46.7 50.1 

Habitation Near P3 50.3 48.7 52.6 

Habitation Near P4 46.5 41.0 47.6 

Habitation Near E1 42.7 48.1 49.2 

Habitation Near E2 43.1 44.5 46.9 

Habitation Near E3 43.8 42.4 46.2 

Habitation Near E4 42.7 48.5 49.5 

Habitation Near E5 43.7 46.1 48.1 

Habitation Near E6 44.9 49.2 50.6 

Habitation Near E7 43.7 45.8 47.9 

Habitation Near E8 43.7 42.0 46.0 

Habitation Near E9 39.2 47.0 47.7 

Habitation Near E10 44.1 42.5 46.4 

Habitation Near E11 41.7 45.5 47.0 

Habitation Near E12 42.5 49.5 50.3 

Habitation Near E13 42.7 50.0 50.7 

Habitation Near E14 43.2 46.1 47.9 

Habitation Near E15 44.1 50.0 51.0 

Habitation Near E16 43.8 45.5 47.7 

Source: Lab Monitoring Data 

 The incremental noise level is found within the range of 41.0– 50.0 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 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), 

dated19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment(Protection) Act, 1986.). 

Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the all the 20 Mines within cluster 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 all the 20 mines is blasting. 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 20 mines respectively are as in below Table 7.29 
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TABLE 7.29: NEAREST HABITATION FROM EACH MINE 

Location ID Distance & Direction 

Habitation Near P1 420 m South East 

Habitation Near P2 540 m North West 

Habitation Near P3 570 m North 

Habitation Near P4 420 m North 

Habitation Near E1 510 m South 

Habitation Near E2 550 m North 

Habitation Near E3 450 m South West 

Habitation Near E4 560 m South 

Habitation Near E5 500 m South 

Habitation Near E6 480 m North West 

Habitation Near E7 400 m South West 

Habitation Near E8 450 m South West 

Habitation Near E9 540 m South West 

Habitation Near E10 400 m South 

Habitation Near E11 500 m South West 

Habitation Near E12 400 m East 

Habitation Near E13 420 m North 

Habitation Near E14 470 m South 

Habitation Near E15 610 m South West 

Habitation Near E16 480 m North West 

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 7.30: GROUND VIBRATIONS AT 20 MINES 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/ms 

P1 51 420 0.738 

P2 16 540 0.195 

P3 25 570 0.256 

P4 58 420 0.818 

E1 13 510 0.181 

E2 7 550 0.098 

E3 19 450 0.300 

E4 25 560 0.263 

E5 27 500 0.336 

E6 11 480 0.175 

E7 10 400 0.217 

E8 18 450 0.287 

E9 32 540 0.340 

E10 28 400 0.494 

E11 32 500 0.384 

E12 18 400 0.347 

E13 3 420 0.076 

E14 51 470 0.616 

E15 17 610 0.169 

E16 29 480 0.379 

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. 

Socio Economic Environment – 

The 12 mines shall contribute towards CER and the community shall develop. 

TABLE 7.31: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 20 MINES 

 Project Cost CER @ 2% 

P1 ₹ 1,16,39,000.00 ₹ 2,33,000.00 

P2 ₹ 1,12,96,000.00 ₹ 2,26,000.00 

P3 ₹ 2,49,45,000.00 ₹ 4,99,000.00 

P4 ₹ 1,56,20,000.00 ₹ 3,13,000.00 

Total ₹ 6,35,00,000.00 ₹ 12,71,000.00 

E1 ₹ 25,15,000.00 ₹ 1,64,051.00 

E2 ₹ 95,67,000.00 ₹ 1,91,340.00 

E3 ₹ 91,59,000.00 ₹ 1,83,180.00 

E4 ₹ 51,12,000.00 ₹ 1,02,240.00 

E5 ₹ 46,89,000.00 ₹ 93,780.00 

E6 ₹ 45,22,000.00 ₹ 90,440.00 

E7 ₹ 48,61,500.00 ₹ 97,230.00 

E8 ₹ 72,43,700.00 ₹ 1,44,874.00 

E9 ₹ 1,85,41,240.00 ₹ 3,70,825.00 

E10 ₹ 55,36,000.00 ₹ 1,10,720.00 

E11 ₹ 1,30,44,500.00 ₹ 2,60,890.00 

E12 ₹ 50,94,000.00 ₹ 1,01,880.00 

E13 ₹ 24,96,000.00 ₹ 49,920.00 

E14 ₹ 1,25,03,600.00 ₹ 2,50,072.00 

E15 ₹ 46,57,000.00 ₹ 93,140.00 

E16 ₹ 58,26,900.00 ₹ 1,16,528.00 

Total ₹ 11,53,68,440.00 ₹ 24,21,110.00 

Grand Total ₹ 17,88,68,440.00 ₹ 36,92,110.00 

 

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. 

• 4 Proposed Projects shall fund towards CER – Rs 12,71,000/- 

• Existing Projects shall fund towards CER – Rs 24,21,110/- 

• 20 Projects in Cluster shall fund towards CER – Rs 36,92,110/- 

TABLE 7.32: EMPLOYMENT BENEFITS FROM 20 MINES 

 Employment 

P1 28 

P2 16 

P3 19 

P4 30 

Total 93 

E1 7 

E2 11 

E3 15 

E4 11 

E5 11 

E6 13 

E7 11 

E8 15 

E9 18 
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E10 11 

E11 25 

E12 11 

E13 11 

E14 30 

E15 11 

E16 21 

Total 232 

Grand Total 325 

A total of 93 people will get employment due to 4 proposed mines in cluster and 232 people are already 

employed at existing mines. 

TABLE 7.33: GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS FROM 20 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 

P1 170 80% 1540 Neem, Casuarina 136 

P2 150 80% 1300 Neem, Casuarina 120 

P3 150 80% 1200 Neem, Casuarina 120 

P4 250 80% 2150 Neem, Casuarina 200 

Total 720  6190  576 

E1 50 80% 500 Neem, Casuarina 40 

E2 400 80% 3900 Neem, Casuarina 320 

E3 100 80% 1000 Neem, Casuarina 80 

E4 150 80% 1400 Neem, Casuarina 120 

E5 150 80% 1400 Neem, Casuarina 120 

E6 150 80% 1400 Neem, Casuarina 120 

E7 100 80% 700 Neem, Casuarina 80 

E8 115 80% 1000 Neem, Casuarina 90 

E9 650 80% 3370 Neem, Casuarina 520 

E10 200 80% 2000 Neem, Casuarina 160 

E11 225 80% 2010 Neem, Casuarina 180 

E12 150 80% 1800 Neem, Casuarina 120 

E13 150 80% 1500 Neem, Casuarina 120 

E14 250 80% 2300 Neem, Casuarina 200 

E15 150 80% 2000 Neem, Casuarina 120 

E16 300 80% 2700 Neem, Casuarina 240 

Total 3290  28980  2630 

Based on the Proposed Mining Plans it’s anticipated that there shall growth of native species of Neem, 

Casuarina, etc in the Cluster at a rate of 720 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival Rate of 80% and 

expected growth is around 576 Trees over an area of 6190 Sq.m. in Proposed Quarries  
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8. PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 

Four Proposed Projects for Quarrying Rough Stone at Kondangipalayam Village aims to produce 

cumulatively 7,18,631 m3 Rough Stone & 33,722 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 93 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 Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur 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. 

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.,   
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

Individual Project Proponents 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 re-orientation. 

Under this programme, the project proponents 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 schemes, proponent will interact with LSG. The schemes will be selected from the 

following broad areas – 

• Health Services 

• Social Development 

• Infrastructure Development 

• Education & Sports 

• Self-Employment 

CSR Cost Estimation  

CSR activities will be taken up in the Kodangipalayam 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. 

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, 
All the proposed projects shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions of EAC/SEAC. 

Cumulative Capital cost is Rs.6,35,00,000/- and 2% of the same works out to Rs.12,71,000/- 

TABLE 8.1: CER – ACTION PLAN 

Activity Beneficiaries Total 

Installation of Solar lamps at Kodangipalayam village roads Kodangipalayam villagers 

Rs. 12,71,000/- 

Construction of Rainwater harvesting Structures at prominent 
places of Kodangipalayam village roads 

Kodangipalayam villagers 

Avenue Plantation along Kodangipalayam village roads Kodangipalayam villagers 

Providing funds for improving Sanitation facilities at 
Kodangipalayam village Government School 

Kodangipalayam villagers 

Providing funds for smart class facilities at Kodangipalayam 
village Government School 

Kodangipalayam villagers 

TOTAL Rs.12,71,000/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent  
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9. ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 
Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping stage. 
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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN – P1 

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. K. M. Chinnaswamy 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 programmes 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 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 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.  
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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 (un utilized 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 programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT – P1 

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&100 
m away of any watercourse 
Refueling activity to be under visual observation at all times. 
Drainage of refueling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 
Mining Mate 

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 – P1 

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 upto a depth of 42 m BGL, the water table in the area is 65 m – 70 m 

below ground level, hence the proposed projects will not intersect the Ground water table during entire quarry period.  
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TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT – P1 

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 

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 – P1 

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 

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 – P1 

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 



Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Cluster “A” (Extent: 35.78.28 ha) Draft EIA/ EMP Report 

Page | 180  

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 
from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring are 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 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 – P1 

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 qualified persons Mines Manager 

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 FAE’s & 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 

• 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 
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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 170 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 FOR5 YEAR PLAN PERIOD – P1 

Year 
No. of tress proposed 

to be planted 
Area to be 

covered in m2 
Name of the species 

Survival rate 
expected in % 

No. of trees expected 
to be grown 

I 34 308 

Neem, Pongamia Pinnata, 
Casuarina etc., 

80 27 

II 34 308 80 27 

III 34 308 80 27 

IV 34 308 80 27 

V 34 308 80 27 

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 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 – P1 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

2.  Tamarindus indica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 

3.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

4.  Borassus Flabellifer Palmyra Palm Tall Wind breaker tree and its fruits are edible 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

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. 
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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. 

▪ 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 detailed 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  

▪ 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 – P1 

Sl.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)      

 

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 colours 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. 
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▪ 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 centres. 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. 

FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS – P1 

 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponent 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 Centres 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.  
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES – P1 

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 
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 FAE’s & 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 – P1 

Sl.No. Description Item 
Capital cost 

(Rs. In 
Lakhs) 

Recurring cost 
per annum 

(Rs. in Lakhs) 

1 Occupational 
health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear Plugs, 
Gloves, Goggles Reflector jacket, Safety Belt, 
Medical check ups 

1.00 0.50 

2 Environmental 
Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil Parameters 
0.76 0.76 

3 Water & Soil 
erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 
dam/gully plugs, etc 

2.00 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.25 

5 Water Sprinkling Arrangements 1.00 0.25 

6 Haul Road Maintenance 1.00 0.30 

7 Green belt Development & Plantation 0.10 0.10 

8 Environmental Awareness Programme 0.25 0.25 

 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 1.00 0.25 

Total 8.11 2.96 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.8.11 lakhs as capital cost and 

recurring cost as Rs. 2.96 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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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN – P2 

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. R. Subramaniyan 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 programmes 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 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 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. 
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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 (un utilized 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 programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT – P2 

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&100 
m away of any watercourse 
Refueling activity to be under visual observation at all times. 
Drainage of refueling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 
Mining Mate 

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 – P2 

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 upto a depth of 62 m BGL, the water table in the area is 73 m – 78 m 

below ground level, hence the proposed projects will not intersect the Ground water table during entire quarry period.  
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TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT – P2 

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 

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 – P2 

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 

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 – P2 

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 
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Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 
from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring are 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 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 – P2 

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 qualified persons Mines Manager 

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 FAE’s & 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 

• 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 
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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 150 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 FOR5 YEAR PLAN PERIOD – P2 

Year 
No. of tress proposed 

to be planted 
Area to be 

covered in m2 
Name of the species 

Survival rate 
expected in % 

No. of trees expected 
to be grown 

I 30 260 

Neem, Pongamia Pinnata, 
Casuarina etc., 

80 24 

II 30 260 80 24 

III 30 260 80 24 

IV 30 260 80 24 

V 30 260 80 24 

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 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 – P2 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

2.  Tamarindus indica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 

3.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

4.  Borassus Flabellifer Palmyra Palm Tall Wind breaker tree and its fruits are edible 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

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. 
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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. 

▪ 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 detailed 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  

▪ 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 – P2 

Sl.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)      

 

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 colours 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. 
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▪ 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 centres. 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. 

FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS – P2 

 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponent 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 Centres 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.  
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES – P2 

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 
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 FAE’s & 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 – P2 

Sl.No. Description Item 
Capital cost 

(Rs. In 
Lakhs) 

Recurring cost 
per annum 

(Rs. in Lakhs) 

1 Occupational 
health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear Plugs, 
Gloves, Goggles Reflector jacket, Safety Belt, 
Medical check ups 

1.00 0.50 

2 Environmental 
Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil Parameters 
0.76 0.76 

3 Water & Soil 
erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 
dam/gully plugs, etc 

2.00 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.25 

5 Water Sprinkling Arrangements 1.00 0.25 

6 Haul Road Maintenance 1.00 0.30 

7 Green belt Development & Plantation 0.10 0.10 

8 Environmental Awareness Programme 0.25 0.25 

 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 1.00 0.25 

Total 8.11 2.96 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.8.11 lakhs as capital cost and 

recurring cost as Rs. 2.96 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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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN – P3 

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. M. Venkatesh 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 programmes 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 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 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. 
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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 (un utilized 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 programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT – P3 

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&100 
m away of any watercourse 
Refueling activity to be under visual observation at all times. 
Drainage of refueling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 
Mining Mate 

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 – P3 

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 upto a depth of 52 m BGL, the water table in the area is 73 m – 78 m 

below ground level, hence the proposed projects will not intersect the Ground water table during entire quarry period.  
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TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT – P3 

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 

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 – P3 

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 

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 – P3 

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 
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Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 
from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring are 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 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 – P3 

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 qualified persons Mines Manager 

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 FAE’s & 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 

• 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 
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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 150 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 FOR5 YEAR PLAN PERIOD – P3 

Year 
No. of tress proposed 

to be planted 
Area to be 

covered in m2 
Name of the species 

Survival rate 
expected in % 

No. of trees expected 
to be grown 

I 30 240 

Neem, Pongamia Pinnata, 
Casuarina etc., 

80 24 

II 30 240 80 24 

III 30 240 80 24 

IV 30 240 80 24 

V 30 240 80 24 

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 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 – P3 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

2.  Tamarindus indica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 

3.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

4.  Borassus Flabellifer Palmyra Palm Tall Wind breaker tree and its fruits are edible 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

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. 
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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. 

▪ 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 detailed 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  

▪ 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 – P3 

Sl.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)      

 

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 colours 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. 
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▪ 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 centres. 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. 

FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS – P3 

 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponent 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 Centres 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.  
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES – P3 

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 
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 FAE’s & 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 – P3 

Sl.No. Description Item 
Capital cost 

(Rs. In 
Lakhs) 

Recurring cost 
per annum 

(Rs. in Lakhs) 

1 Occupational 
health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear Plugs, 
Gloves, Goggles Reflector jacket, Safety Belt, 
Medical check ups 

1.00 0.50 

2 Environmental 
Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil Parameters 
0.76 0.76 

3 Water & Soil 
erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 
dam/gully plugs, etc 

2.00 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.25 

5 Water Sprinkling Arrangements 1.00 0.25 

6 Haul Road Maintenance 1.00 0.30 

7 Green belt Development & Plantation 0.20 0.20 

8 Environmental Awareness Programme 0.25 0.25 

 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 1.00 0.25 

Total 8.21 3.06 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.8.21 lakhs as capital cost and 

recurring cost as Rs. 3.06 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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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN – P4 

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. M. Venkatesh 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 programmes 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 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 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. 
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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 (un utilized 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 programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT – P4 

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&100 
m away of any watercourse 
Refueling activity to be under visual observation at all times. 
Drainage of refueling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 
Mining Mate 

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 – P4 

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 upto a depth of 68 m BGL, the water table in the area is 73 m – 78 m 

below ground level, hence the proposed projects will not intersect the Ground water table during entire quarry period.  
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TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT – P4 

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 

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 – P4 

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 

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 – P4 

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 
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Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 
from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring are 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 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 – P4 

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 qualified persons Mines Manager 

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 FAE’s & 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 

• 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 
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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 FOR5 YEAR PLAN PERIOD – P4 

Year 
No. of tress proposed 

to be planted 
Area to be 

covered in m2 
Name of the species 

Survival rate 
expected in % 

No. of trees expected 
to be grown 

I 50 430 

Neem, Pongamia Pinnata, 
Casuarina etc., 

80 40 

II 50 430 80 40 

III 50 430 80 40 

IV 50 430 80 40 

V 50 430 80 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 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 – P4 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

2.  Tamarindus indica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 

3.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

4.  Borassus Flabellifer Palmyra Palm Tall Wind breaker tree and its fruits are edible 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

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. 
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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. 

▪ 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 detailed 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  

▪ 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 – P4 

Sl.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)      

 

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 colours 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. 
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▪ 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 centres. 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. 

FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS – P4 

 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponent 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 Centres 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.  
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES – P4 

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 
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 FAE’s & 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 – P4 

Sl.No. Description Item 
Capital cost 

(Rs. In 
Lakhs) 

Recurring cost 
per annum 

(Rs. in Lakhs) 

1 Occupational 
health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear Plugs, 
Gloves, Goggles Reflector jacket, Safety Belt, 
Medical check ups 

1.00 0.50 

2 Environmental 
Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil Parameters 
0.76 0.76 

3 Water & Soil 
erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 
dam/gully plugs, etc 

2.00 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.25 

5 Water Sprinkling Arrangements 1.00 0.25 

6 Haul Road Maintenance 1.00 0.30 

7 Green belt Development & Plantation 0.10 0.10 

8 Environmental Awareness Programme 0.25 0.25 

 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 1.00 0.25 

Total 8.11 2.96 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.8.11 lakhs as capital cost and 

recurring cost as Rs. 2.96 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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11. SUMMARY AND CONCLUSION 

Thiru. K. M. Chinnaswamy Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 2.42.0 ha); Thiru. R. Subramaniyan 

Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 1.99.5 ha); Thiru. M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 

2.25.5 ha) & Thiru. M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 3.32.78 ha) falls under “B” category as 
per MoEF & CC Notification (S.O. 3977 (E)). 

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 requirement for EIA, EMP and therefore, Public Consultation for all areas 

from 5 to 25 ha falling in Category B- 1 and appraised by SEAC/ SEIAA as well as for cluster situation. 

A detailed Draft EIA EMP Report is prepared for public and other stakeholders’ suggestions and the Final 

EIA EMP Report will be prepared based on the outcome of Public Consultation and the outcome will be incorporated 

in the EMP Report. 

Environmental monitoring and audit mechanism have been recommended before and after commencement 

of the project, where necessary, to verify the accuracy of the EIA predictions and the effectiveness of recommended 

mitigation measures. 

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 months October to December 2021 (Baseline Data Used is as per 

MoEF & CC Office Memorandum No. J-11013/41/2006-IA-II (I) (Part) Dated 29th August 2017 & MoEF & CC 

Office Memorandum F. No. IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] Dated: 08.06.2022) for various environmental 

components so as to assess the anticipated impacts of the cluster quarry projects on the environment and suitable 

mitigation measures for likely adverse impacts due to the proposed project is suggested individually for the respective 

proposed project under Chapter 10. 

The project proponent ensures to obtain necessary clearances and quarrying will be carried out as per rules 

and regulations. The Mining Activity will be carried out in a phased manner as per the approved mining plan after 

obtaining EC, CTO from TNPCB, execution of lease deed and obtaining DGMS Permission and working will be 

carried out under the supervision of Competent Persons employed. 

Overall, the Draft EIA report has predicted that the project will comply with all environment standards and 

legislation after commencement of the project and operational stage mitigation measures are implemented. 

Mining operations has positive impact on environment and socio economy such as landscape improvement, 

water as by-product, economy development and better public services, providing and supply of Rough Stone as per 

market demand. 

Sustainable and modern mining leads us to see positive impact of mining operation and providing consistent 

employment for nearly 93 people directly in the four proposed projects and indirectly around 40 – 50 people. 

As discussed, it is safe to say that the four proposed quarry in cluster is not likely to cause any significant 

impact to the ecology of the area, as adequate preventive measures will be adopted to keep the various pollutants 

within the permissible limits. Green belt development around the area will also be taken up as an effective pollution 

mitigate technique, as well as to serve as biological indicators for the pollutants released from Thiru. K. M. 

Chinnaswamy Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 2.42.0 ha); Thiru. R. Subramaniyan Rough Stone & Gravel 

Quarry (Extent – 1.99.5 ha); Thiru. M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 2.25.5 ha) & Thiru. M. 

Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 3.32.78 ha).  
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12. DISCLOSURE OF CONSULTANT 
The Project Proponent’s – 

1. Thiru. K. M. Chinnaswamy Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 2.42.0 ha) 

2. Thiru. R. Subramaniyan Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 1.99.5 ha); 

3. Thiru. M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 2.25.5 ha) 

4. Thiru. M. Venkatesh Rough Stone & Gravel Quarry (Extent – 3.32.78 ha) 

have engaged M/s Geo Exploration and 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 EXPLORATION AND MINING SOLUTIONS 

No 17, Advaitha Ashram Road,  

Alagapuram, Salem – 636 004 

Tamil Nadu, India 

Email:infogeoexploration@gmail.com 

Web: www.gemssalem.com 

Phone: 0427 2431989. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below – 

Sl.No. Name of the expert In house/ Empanelled 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 Dr. M. Ifthikhar Ahmed In-house 1 A 

WP 
GEO 
SC 

B 
A 
A 

2 Dr. P. Thangaraju In-house - - 
HG 

GEO 
A 
A 

3 Mr. A. Jagannathan In-house - - 

AP 
NV 

SHW 

B 
A 
B 

4 Mr. N. Senthilkumar Empanelled 
38 
28 

B 
B 

AQ 
WP 
RH 

B 
B 
A 

5 Mrs. Jisha parameswaran In-house - - SW B 

6 Mr. Govindasamy In-house - - WP B 

7 Mrs. K. Anitha In-house - - SE A 

8 Mrs. Amirtham In-house - - EB B 

9 Mr. Alagappa Moses Empanelled - - EB A 

10 Mr. A. Allimuthu In-house - - LU B 

11 Mr. S. Pavel Empanelled - - RH B 

12 Mr. J. R. Vikram Krishna Empanelled - - 
SHW 
RH 

A 
A 

 

Abbreviations 

EC EIA Coordinator EB Ecology and bio-diversity 

AEC Associate 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 

  

mailto:infogeoexploration@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA/EMP 

 
Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for Kodangipalayam Rough Stone & Gravel 

Quarry Project (Cluster – A) over a Cluster Extent of 35.78.28 ha in Kodangipalayam Village of Palladam Taluk, 

Tiruppur 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. 

 
I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the EIA/EMP Report. 

Name:    Dr. M. Ifthikhar Ahmed 

Designation:   EIA Coordinator 

Date & Signature:       

 
Period of Involvement:  January 2019 to till date 

Associated Team Member with EIA Coordinator: 

1. Mr. S. Nagamani 

2. Mr. Viswathanan 

3. Mr. Santhoshkumar 

4. Mr. S. Ilavarasan 

FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 

Sl. 

No. 

Functional 

Area 
Involvement 

Name of the 

Expert/s 
Signature 

1 AP 

▪ Identification of different sources of air pollution 
due to the proposed mine activity 

▪ Prediction of air pollution and propose mitigation 
measures / control measures 

Mr. A. Jagannathan 

2 WP 

▪ Suggesting water treatment systems, drainage 
facilities 

▪ Evaluating probable impacts of effluent/waste 
water discharges into the receiving 
environment/water bodies and suggesting control 
measures. 

Dr. M. Ifthikhar 
Ahmed 

 

Mr. N. Senthilkumar 

 

3 HG 

▪ Interpretation of ground water table and predict 
impact and propose mitigation measures. 

▪ Analysis and description of aquifer 
Characteristics 

Dr. P. Thangaraju 
 

4 GEO 

▪ Field Survey for assessing the regional and 
localgeology of the area. 

▪ Preparation of mineral and geological maps. 
▪ Geology and Geo morphological 

analysis/description and Stratigraphy/Lithology. 

Dr. M. Ifthikhar 
Ahmed 

 

Dr. P. Thangaraju 
 

5 SE 

▪ Revision in secondary data as per Census 
ofIndia, 2011. 

▪ Impact Assessment & Preventive 
ManagementPlan 

▪ Corporate Environment Responsibility. 

Mrs. K. Anitha 
 

6 EB 

▪ Collection of Baseline data of Flora and Fauna. 
▪ Identification of species labelled as Rare, 

Endangered and threatened as per IUCN list. 
▪ Impact of the project on flora and fauna. 
▪ Suggesting species for greenbelt development. 

Mrs. Amirtham 
 

Mr. Alagappa Moses 
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7 RH 

▪ Identification of hazards and hazardous 
substances 

▪ Risks and consequences analysis 
▪ Vulnerability assessment 
▪ Preparation of Emergency Preparedness Plan 
▪ Management plan for safety. 

Mr. N. Senthilkumar 
 

Mr. S. Pavel  

Mr. J. R. Vikram 
Krishna 

 

8 LU 

▪ Construction of Land use Map 
▪ Impact of project on surrounding land use 
▪ Suggesting post closure sustainable land use and 

mitigative measures. 

Mr. A. Allimuthu 

9 NV 
▪ Identify impacts due to noise and vibrations 
▪ Suggesting appropriate mitigation measures for 

EMP. 

Mr. A. Jagannathan 

10 AQ 

▪ Identifying different source of emissions and 
propose predictions of incremental GLC using 
AERMOD. 

▪ Recommending mitigations measures for EMP 

Mr. N. Senthilkumar 
 

11 SC 
▪ Assessing the impact on soil environment and 

proposed mitigation measures for soil 
conservation 

Dr. M. Ifthikhar 
Ahmed 

 

12 SHW 

▪ Identify source of generation of non-hazardous 
solid waste and hazardous waste. 

▪ Suggesting measures for minimization of 
generation of waste and how it can be reused or 
recycled. 

Mr. A. Jagannathan 

Mr. J. R. Vikram 
Krishna 

 

LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

Sl.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr. S. Nagamani 
AP; GEO; 

AQ 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources of 

Air Pollution, its impact and suggest control 
measures 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Analyse & provide inputs and assist FAE with 

meteorological data, emission estimation, 
AERMOD modelling and suggesting control 
measures 

 

2 Mr. Viswathanan AP; WP; LU 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources of 

Air Pollution, its impact and suggest control 
measures 

▪ Assisting FAE on sources of water pollution, its 
impacts and suggest control measures 

▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 

 

3 
Mr. 

Santhoshkumar 
GEO; SC 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual 
Plan 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 
conservation methods and identifying impacts 

 

4 
Mr. 

Umamahesvaran 
GEO 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual 
Plan 

 

5 Mr. A. Allimuthu SE 
▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of data’s  
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▪ Provide inputs by analysing primary and 
secondary data 

6 Mr. S. Ilavarasan LU; SC 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 

conservation methods and identifying impacts 

 

7 Mr. E. Vadivel HG 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE & provide inputs on aquifer 

characteristics, ground water level/table 
▪ Assist with methods of ground water recharge 

and conduct pump test, flow rate 

 

8 Mr. D. Dinesh NV 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE and provide inputs on impacts due to 

proposed mine activity and suggest mitigation 
measures 

▪ Assist FAE with prediction modelling 

 

9 
Mr. Panneer 

Selvam 
EB 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of baseline data 
▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna 

 

10 Mrs. Nathiya EB 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of baseline data 
▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna 

 

 

DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATION 

I, Dr. M. Ifthikhar Ahmed, Managing Partner, Geo Exploration and Mining Solutions, hereby, confirm that 

the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster EIA/EMP for 

Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Quarry Project (Cluster – A) over a Cluster Extent of 35.78.28 

ha in Kodangipalayam Village of Palladam Taluk, Tiruppur District of Tamil Nadu. It is also certified that 

information furnished in the EIA study are true and correct to the best of our knowledge. 

Signature& Date:  

 

Name:       Dr. M. Ifthikhar Ahmed 

Designation:      Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization:  M/s. Geo Exploration and Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date:  NABET/EIA/1922/SA0139 Dated: 11-10-2021 

Validity:      Valid till 29.01.2023 

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 
 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 35.78.28 பெக்டை் 

 

மகாடங்கிபாரளயம் சாதாைணக் கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி -குழுமம்- A 

மகாடங்கிபாரளயம் கிைாமம், பல்லடம் வட்டம், திருப்பூை் மாவட்டம், தமிழ்நாடு  

 

திட்ட உைிரமயாளை் 

வ.எண். உைிரமயாளை் பபயை ் பைப்பளவு 

1 திரு. மக.எம்.சின்னசாமி 2.42.0 பெக்மடை் 

2 திரு. ஆை்.சுப்ைமணியம் 1.99.5 பெக்மடை் 

3 திரு. எம். பவங்கமடஷ் 2.25.5 பெக்மடை் 

4 திரு. எம். பவங்கமடஷ் 3.32.78 பெக்மடை் 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

ஆய்வகம் 

KGS என்விமைா மலபமைட்டைி பிரைமவட் லிமிபடட். 

எண். 16, F1, பாைதி குடியிருப்புகள், பாைதியாை் பதரு, மசாளம்மபடு பமயின் 

மைாடு, திருமுல்ரலவாயல், பசன்ரன - 600 062 

ISO/IEC 17025 : 2017 சான்றளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகம் 

 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு காலம்: அக்மடாபை் - டிசம்பை் 2021

http://www.gemssalem.com/


 

எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக, முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள குத்தலக குவாரிகள் கீவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திரு. வக.எம்.சின்னசாமி, 

த/மப. மயில்சாமி, 

எண்.5/174, காடாம்பாடி, 

சூலூர,் வகாயம்புத்தூர ் - 

641 401 

89/4B (P), 

92/2 

2.42.0 

மெக்வடர ்

Received for TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8601/SEAC/T

OR-1030/2021 

Dated :26.08.2021 

P2 

திரு. ஆர.் சுப்ரமணியன், 

த/மப.  ரங்கசாமி, 

1/404, தசச்ங்காடு, 

வதவராயன் பாலளயம், 

பல்லடம் தாலுக்கா 

114/1B,1C 
1.99.5 

மெக்வடர ்

Received TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/T

OR-1022/2021 

Dated :26.08.2021 

P3 

திரு. எம். மவங்கவடஷ் 

த/மப.  வக.வக. மணி, 
3/532, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

114/1A,115/1

B & 115/2 
2.25.5 

மெக்வடர ்

Received TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8859/SEAC/T

OR-1121/2021 

Dated :23.03.2022 

P4 

திரு. எம். மவங்கவடஷ் 

த/மப.  வக.வக. மணி, 
3/532, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம்   

112 (P), 

113/4B (P) & 

115/1A 

3.32.78 

மெக்வடர ்

Received TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/T

OR-1102/2021 

Dated :21.03.2022 

பமாத்தம் 9.99.78 பெக்மடை ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 

திரு. 

ஜி.பாலசுப்ரமணியம் 

த/மப.  குருசாமி 

கவுண்டர,் 

1/398, ஆண்டித் 
வதாட்டம் வடக்கு, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் (தாலுக்கா), 

திருப்பூர ்(மாவட்டம்) 

103/2C 
1.15.5 

மெக்வடர ்
18.01.2018-17.01.2023 

E2 

திருமதி. எம். 

சுப்பத்தாள், 

W/o. முருகசாமி, 

எண். 4/32, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் - 641 

662 

114/2C, 2D, 

2E1, 2E2, 2F 

and 2G1 

1.82.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

02.02.2022 



 

E3 

திரு. வக.பூபதி, 

த/மப.  கிருஷ்ணசாமி, 

எண்.1/219, மணல் காடு, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் - 

641662 

158/2I 
1.59.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

02.02.2022 

E4 

திரு. வி.கங்வகசன், 

த/மப.  

வக.எஸ்.வவலுசாமி, 

5/10, மாரியப்ப வதவர ்

மதரு, 

சூலூர,் வகாயம்புத்தூர ்- 

641 402 

103/3A1A 

(Part), 3A2 & 

3B1 

1.81.0 

மெக்வடர ்
18.04.2018-17.04.2023 

E5 

திரு. ஆர.்குணவசகர,் 

த/மப.  ராமசாமி, 

3/176, அருள்வ ாதி நகர,் 

காரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர.் 

103/3B2 
1.69.5 

மெக்வடர ்
16.04.2018-15.04.2023 

E6 

திரு. வி. பிரகாஷ், 

த/மப.  மவங்கடாசலம், 

1/699, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், திருப்பூர ்- 641 

664 

113/6 
0.86.0 

மெக்வடர ்
20.09.2019-19.09.2024 

E7 

திரு. 

வக.எஸ்.ராவ ந்திரன், 

த/மப.  சுப்பிரமணியன், 

1/403, வடக்கு ஆண்டி 

வதாட்டம், 

கரணம்வபட்லட 

அஞ்சல், 

பல்லடம், திருப்பூர ்- 641 

401 

158/2H 
1.20.5 

மெக்வடர ்
08.09.2017-07.09.2022 

E8 

திரு. 

வக.எஸ்.ராவ ந்திரன், 

த/மப.  சுப்பிரமணியம், 

எண்.1/403, வசாமனூர ்

சாலல, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா 

திருப்பூர ்மாவட்டம் -641 

666 

154/2C & 

158/2K 

1.21.5 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

04.02.2022 

E9 

திரு. வக.சிவகுமார,் 

த/மப.  கிருஷ்ணசாமி 

கவுண்டர,் 

எண்.1/219, மணல்காடு, 

154/2B & 

158/2J 

1.96.0 

மெக்வடர ்
29.09.2018-19.09.2023 



 

காரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர–் 641 662 

E10 

திரு. டி.ஆர.் கருப்பசாமி, 

த/மப.  ரங்கசாமி, 

எண்.1/403, தசம்சங்காடு, 

வதவராயன்பாலளயம், 

இசச்ிப்பட்டி, 

பல்லடம், திருப்பூர ்- 641 

668 

102/1 
1.32.5 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

28.12.2022 

E11 

திரு. ஆர.்கவணசன், 

த/மப.  ராமசாமி, 

எண்.சி-7, கட்டம் I 

பாரச்ன், 

நஞ்சுண்டாபுரம் சாலல, 

வகாலவ மாவட்டம் - 641 

036 

117/3(P), 4(P), 

9A, 10A, 

10B(P), 11A, 

11B (P) & 12 

(P) 

2.19.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

28.12.2022 

E12 

டிஎம்டி பி.வசந்தாமணி, 
W/o. ஆர.்பேனிசாமி, 

எண்.1/7, 

காங்வகயம்பாலளயம், 

சூலூர ்தாலுக்கா, 

வகாயம்புத்தூர ்

91/1A(P) 
1.72.0 

மெக்வடர ்
10.11.2017 – 09.11.2022 

E13 

திரு. மு. வவலுசாமி, 

த/மப.  முருகசாமி 

கவுண்டர,் 

1/78, மபருமகவுண்டன் 

பாலளயம், 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர ்மாவட்டம் -641 

662 

139/1, 140/2B 
0.73.0 

மெக்வடர ்
11.08.2017-10.08.2022 

E14 

திரு. எம். ராவ ஷ்குமார,் 

த/மப.  வக.வக.மணி, 
எண்.1/1017, வசாமனூர ்

சாலல, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர ்மாவட்டம் – 641 

662. 

122/1A 
3.20.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

04.02.2022 

E15 

டிஎம்டி பி.வி யலட்சுமி, 

W/o. மபான்னுசாமி, 

3/177, அருள் வ ாதி நகர,் 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர ்மாவட்டம் – 641 

662 

116/3B (P), 

116/3A2 (P) & 

118/1 

1.53.5 

மெக்வடர ்
03.10.2018-02.10.2023 



 

E16 

திரு. 

ஆர.்வகாபாலகிருஷ்ண
ன், 

த/மப.  வக.எம்.ராமசாமி, 

எண்.5/175, ஏரங்கட்டு 

வதாட்டம், 

காடம்பாடி, சூலூர ்

தாலுக்கா, 

வகாலவ மாவட்டம் – 641 

401 

124/1 & 124/2 
1.77.5 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

02.02.2022 

பமாத்தம் 25.78.50 பெக்மடை ்

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 35.78.28 பெக்மடை ்

 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P1 – திரு. மக.எம்.சின்னசாமி  

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 சுரங்கம், பணிபுரியும் பணியாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நிலலயான சுரங்கக் 

மகாள்லகயின்படி சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகலளக் 

கருத்தில் மகாண்டு, முன்மமாழிபவர ் மூலம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்க்கான அதிகபட்ச 

ஆேத்லத 42 m bgl வலர கட்டுப்படுத்துதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளில் சுரங்கத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது 

மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது.  

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்மகாண்டார.் 

2 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் கல்மவட்டு பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பட வவண்டும் 

இது ஏற்கனவவ உள்ள குவாரி 
மற்றும் குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

மவற்று நிலப்பரப்லபக் 

காட்டுகிறது. இப்பகுதி 

வடக்குப் பக்கமாக 

மமன்லமயான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 

376 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். 

இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி 
குழியிலிருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ 

(கிராவல் உருவாக்கம்)க்குப் 

பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் 
காணப்படுகிறது. 

3 குவாரியின் மசயல்பாட்டின் வபாது, சுற்றியுள்ள 

பகுதியின் நீரவ்ளவியல் ஆட்சிலயக் கருத்தில் 

மகாண்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி, முன்மமாழிபவர ் சரியான 

மபஞ்சுகலள உருவாக்க வவண்டும். 

பாதுகாப்பான சுரங்கம். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்மகாண்டார.் 

4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

வேங்கப்பட்ட வபாதுமான வவலிகள், ஏற்கனவவ 

உள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடவு மசய்தல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் நீரந்ிலலகளுக்கு 

இலடவய உள்ள பாதுகாப்பு தூரம் உட்பட 

சுற்றளவில் பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்மகாண்டார.் 

குத்தலகப் பத்திரத்லத 

நிலறவவற்றுவதற்கு முன் 

வவலி அலமக்கப்படும் மற்றும் 

சுரங்கத் திட்டக் காலத்தின் 1 

ஆம் ஆண்டு முதல் பசுலம 

அரண்வமம்பாடு 

வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 



 

புலகப்படங்களுடன் 

அவ்வப்வபாது இணக்கம் SEIAA 

க்கு ஒவ்மவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
5 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

விளிம்பு வலரபடத்லதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகளான 

ஆறுகள், மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

வபான்ற எல்.கி.மீக்குள் உள்ள நிலத்தடி 

நீரம்ட்டத்தின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு 

நீரவ்ளவியல் ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும். 

(ஆரம்) PWD / TWAD இலிருந்து பருவமலே மற்றும் 

பருவமலே அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் 

தண்ணீருடன் மகிே்கிறது. 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்லப 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் 

எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அத்தியாயம் எண் 3 இன் கீே் 

விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
6 காற்று மாசுபாடு, நீர ்மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூேலில் உள்ள அலனத்து 

சுரங்கங்களிலிருந்தும் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்லவ ஆதரவாளர ்

வமற்மகாள்வார,் அதன்படி சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லம திட்டம் தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க க்ரஷரக்ள் மற்றும் 

திட்ட இடத்லதச ் சுற்றியுள்ள 

பிற மசயல்பாடுகளால் 

விவசாயப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த பாதிப்பு பற்றிய 

ஆய்வு அத்தியாயம் 7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
7 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்கத்திலிருந்து 10 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 

சமூக-மபாருளாதார 

ஆய்வுகள் முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திலிருந்து 10 கிமீ 

இலடயக மண்டலத்திற்கு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 
8 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 

300 மீ தாங்கல் பகுதி மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அதன் வமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு மர ஆய்வு (இனங்களின் 

மபயர,் வயது வபான்றலவ) வமற்மகாள்ளப்படும். 

குத்தலகக்கு விடப்பட்ட 

பகுதியில் மரங்கள் இல்லல 

மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள 

குவாரி என்பதால் மரங்கள் 

மவட்டப்படுவதில்லல. 

முன்மமாழியப்பட்ட 

குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 300 

மீட்டர ் இலடமவளியில் சில 

மரங்கள் உள்ளன, அலவ 

மவட்டப்படவவா அல்லது 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

எந்தப் பாதிப்லபயும் 

ஏற்படுத்தவவா கூடாது. வமலும் 

300 மீ. மதாலலவில் உள்ள 

பசுலமப் படலத்லதப் 

பாதுகாப்பதற்காக நீர ்



 

பாய்சச்ுதல் வபான்ற 

நடவடிக்லககலள திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்

உறுதிமசய்கிறார.் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளம். 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
9 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு, வமற்பரப்பு 

நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் தரம், 

மண்ணின் தரம் மற்றும் தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் தரலவ 

முன்மமாழிபவர ்வேங்க வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத 

முன்மமாழிவதற்காக, CER நடவடிக்லககள் 

உட்பட, மசயல்படுத்தல் மற்றும் மசலவு 

மதிப்பீட்டு விவரங்களுடன், MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலணயின்படி உள்ளூர ்வசிப்பவரக்ளால் 

மபாது விசாரலணயின் வபாது எழுப்பப்பட்ட 

வதலவலய கருத்தில் மகாண்டு 

வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் 

தரம், காற்றின் தரம், 

மண்ணின் தரம், மற்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் உள்ளிட்டவற்றின் 

அடிப்பலடயில் சுற்றுசச்ூேல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பலடத் தரவு, 

சுற்றுசச்ூேலில் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்காக 

தயாரிக்கப்படுகிறது. வலரவு 

EIA EMP மற்றும் மபாது 

ஆவலாசலனக்குப் பிறகு 

இறுதி மசய்யப்படும் மற்றும் 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயாக 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
10 சுரங்க நடவடிக்லகயின் வபாது தப்பிவயாடிய 

உமிே்வு அளவீடுகள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும் மற்றும் அது பற்றிய அறிக்லக ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுலற SEIAA க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்மகாண்டார.் 

11 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகக்காக 

முன்மமாழிபவர ் கழிவுகலள சமரப்ிக்க 

வவண்டும் / நிராகரித்தல் மற்றும் வமலாண்லம / 

அகற்றும் முலற 

மபாருந்தாது 

12 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான 

சுரங்க மூடல் திட்டம் சமரப்்பிக்கப்படும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டமானது, 

இலணப்பு என 

இலணக்கப்பட்ட 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 



 

13 துலளயிடுவதற்கும் மவடிப்பதற்கும் சுரங்கத்தின் 

மசயல்பாட்டின் வபாது மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதார அம்சங்கள் குறித்த விரிவான 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் 

வபாது மதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

அம்சங்களுக்காக DGMS இன் 

படி நிலலயான மசயல்பாட்டு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்பட 

வவண்டும். அத்தியாயம் எண் 

10 இன் கீே் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
14 சுற்றுப்புற சிலிக்கா பகுப்பாய்வு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுலற வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும் மற்றும் அலத SEIAA க்கு மதரிவிக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

15 2016 ஆம் ஆண்டின் ஓ.ஏ.எண்.186 (எம்.ஏ.எண். 

350/2016) மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.எண். 

எண்.580/2016(எம்.ஏ.எண்.1182/2016)மற்றும் ஓ.ஏ. 

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) 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார ்

16 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ஜிபிஎஸ் 

ஆயத்மதாகுப்புகளுடன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

தற்வபாலதய பசுலமப் பகுதியின் 

விவரங்கலளயும், நடப்பட்ட/நடப்படும் 

மரங்களின் பட்டியலலயும், தற்வபாதுள்ள 

பசுலமப் பட்லடயின் 

புலகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் நகலுடன் 

வேங்க வவண்டும், வமலும் EIA அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்பட வவண்டும். 

குத்தலகக்கு விடப்பட்ட 

பகுதியில் மரங்கள் இல்லல. 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

17 குலறந்தபட்சம் 3 மீ அகலத்தில் சுரங்கப் 

பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பசுலம மண்டலப் பகுதி 

பற்றிய விரிவான திட்டத்லத திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்வேங்க வவண்டும். 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 SEAC இன் பரிந்துலரகளின்படி மற்றும் 

முன்மமாழிபவரால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டபடி, 

சுரங்கம், பணிபுரியும் பணியாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் 

வமலாக மிட்ரிங் மசய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட 

நிலலயான சுரங்கத்தின் மகாள்லகலயப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு, சுரங்கத்தின் 

இறுதி ஆேம் 42m வலர 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பிட்டு & 

ஒப்புக்மகாண்டார.்  



 

2 30.09.2020 மற்றும் 20-10.2020 வததியிட்ட MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III இன் 

படி, மபாது ஆவலாசலனயின் வபாது 

முன்மமாழிபவர ் எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள 

நிவரத்்தி மசய்வார ் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

அலனத்து நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூேலலப் 

பற்றியதாக இருக்க வவண்டும். வமலாண்லம 

திட்டம். 

குறிப்பிட்டு & 

ஒப்புக்மகாண்டார.் 

 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P2 – திரு. ஆை்.சுப்ைமணியன் 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 சுரங்கம், பணிபுரியும் பணியாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நிலலயான 

சுரங்கத்தின் மகாள்லகயின்படி 

சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் மகாண்டு, முன்மமாழிபவர ்மூலம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்க்கான 

அதிகபட்ச ஆேத்லத 29 m bgl வலர 

கட்டுப்படுத்துதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சுரங்கத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது.  

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

2 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் கல்மவட்டு 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பட 

வவண்டும் 

இது ஏற்கனவவ உள்ள குவாரி 
மற்றும் குத்தலகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. 

இப்பகுதியானது வடகிேக்கு 

பக்கமாக வலசான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 373 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 

மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் 

உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியில் 

இருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் 

உருவாக்கம்)க்குப் பிறகு மபருத்த 

சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

3 குவாரியின் மசயல்பாட்டின் வபாது, 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் நீரவ்ளவியல் 

ஆட்சிலயக் கருத்தில் மகாண்டு, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

முன்மமாழிபவர ் சரியான மபஞ்சுகலள 

உருவாக்க வவண்டும். பாதுகாப்பான 

சுரங்கம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

வேங்கப்பட்ட வபாதுமான வவலிகள், 

ஏற்கனவவ உள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடவு 

மசய்தல் மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் 

மற்றும் நீரந்ிலலகளுக்கு இலடவய உள்ள 

பாதுகாப்பு தூரம் உட்பட சுற்றளவில் 

பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

குத்தலகப் பத்திரம் 

நிலறவவற்றப்படுவதற்கு முன் 

வவலி அலமக்கப்படும் மற்றும் 

பசுலம அரண் வமம்பாடு சுரங்கத் 
திட்டக் காலத்தின் 1 ஆம் ஆண்டு 

முதல் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

புலகப்படங்களுடன் அவ்வப்வபாது 

இணக்கம் SEIAA க்கு ஒவ்மவாரு 6 

மாதங்களுக்கும் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

5 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

விளிம்பு வலரபடத்லத பரிசீலித்து, 

நிலத்தடி நீர ் உந்தி மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் வபான்ற 

எல்.கி.மீக்குள் உள்ள நிலத்தடி 

நீரந்ிலலகளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு நீரவ்ளவியல் ஆய்லவ 

வமற்மகாள்ள வவண்டும். (ஆரம்) PWD / TWAD 

இலிருந்து பருவமலே மற்றும் பருவமலே 

அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் 

தண்ணீருடன் மகிே்கிறது. 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்லப 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அத்தியாயம் எண் 3 இன் கீே் 

விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6 காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு மற்றும் 

சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் சுற்றுசச்ூேலில் உள்ள 

அலனத்து சுரங்கங்களிலிருந்தும் 

சுரங்கத்தால் ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த தாக்க 

ஆய்லவ ஆதரவாளர ் வமற்மகாள்வார,் 

அதன்படி சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 

லமனிங் க்ரஷரக்ள் மற்றும் திட்ட 

இடத்லதச ் சுற்றியுள்ள பிற 

மசயல்பாடுகளால் விவசாயப் 

பகுதியில் ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த 

பாதிப்பு பற்றிய ஆய்வு 

அத்தியாயம் 7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்கத்திலிருந்து 10 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திலிருந்து 10 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்கு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு அத்தியாயம் 

3 இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டது. 

8 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதி & 300 மீ தாங்கல் பகுதி மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அதன் 

வமலாண்லம ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு மர 

ஆய்வு (இனங்களின் மபயர,் வயது 

வபான்றலவ) வமற்மகாள்ளப்படும். 

குத்தலகக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் 

மரங்கள் இல்லல மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள குவாரி 
என்பதால் மரங்கள் 

மவட்டப்படுவதில்லல. 

முன்மமாழியப்பட்ட குத்தலகப் 

பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டர ்

இலடமவளியில் சில மரங்கள் 

உள்ளன, அலவ மவட்டப்படவவா 

அல்லது சுரங்க நடவடிக்லககளால் 



 

எந்தப் பாதிப்லபயும் 

ஏற்படுத்தவவா கூடாது. வமலும் 300 

மீ. மதாலலவில் உள்ள பசுலமப் 

படலத்லதப் பாதுகாப்பதற்காக நீர ்

பாய்சச்ுதல் வபான்ற 

நடவடிக்லககலள திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்

உறுதிமசய்கிறார.் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளம். 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு, 

வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் பற்றிய 

ஆய்வு உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பலடத் தரலவ முன்மமாழிபவர ்

வேங்க வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத 

முன்மமாழிவதற்காக, CER நடவடிக்லககள் 

உட்பட, மசயல்படுத்தல் மற்றும் மசலவு 

மதிப்பீட்டு விவரங்களுடன், MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி உள்ளூர ்

வசிப்பவரக்ளால் மபாது விசாரலணயின் 

வபாது எழுப்பப்பட்ட வதலவலய கருத்தில் 

மகாண்டு 

வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் 

தரம், காற்றின் தரம், மண்ணின் 

தரம், மற்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் 

உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் 
தரவு, சுற்றுசச்ூேலில் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்காக 

தயாரிக்கப்படுகிறது. வலரவு EIA 

EMP மற்றும் மபாது 

ஆவலாசலனக்குப் பிறகு இறுதி 

மசய்யப்படும் மற்றும் இறுதி EIA 

EMP அறிக்லகயாக 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

10 சுரங்க நடவடிக்லகயின் வபாது 

தப்பிவயாடிய உமிே்வு அளவீடுகள் 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும் மற்றும் அது 

பற்றிய அறிக்லக ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படலாம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

11 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லகக்காக முன்மமாழிபவர ்

கழிவுகலள சமரப்ிக்க வவண்டும் / 

நிராகரித்தல் மற்றும் வமலாண்லம / 

அகற்றும் முலற 

மபாருந்தாது. 

12 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இலணக்கப்பட்ட மதாகுதி - 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

13 துலளயிடுவதற்கும் மவடிப்பதற்கும் 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டின் வபாது 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார அம்சங்கள் குறித்த விரிவான 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள குடியிருப்பாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

அம்சங்களுக்காக DGMS இன் படி 

நிலலயான மசயல்பாட்டு 

நலடமுலறகள் பின்பற்றப்பட 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 10 இன் கீே் 

விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

14 சுற்றுப்புற சிலிக்கா பகுப்பாய்வு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுலற 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும் மற்றும் அலத 

SEIAA க்கு மதரிவிக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

15 2016 ஆம் ஆண்டின் ஓ.ஏ.எண்.186 (எம்.ஏ.எண். 

350/2016) மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.எண். 

எண்.580/2016(எம்.ஏ.எண்.1182/2016)மற்றும் 

ஓ.ஏ. 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) 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

16 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ஜிபிஎஸ் 

ஆயத்மதாகுப்புகளுடன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

தற்வபாலதய பசுலமப் பகுதியின் 

விவரங்கலளயும், நடப்பட்ட/நடப்படும் 

மரங்களின் பட்டியலலயும், தற்வபாதுள்ள 

பசுலமப் பட்லடயின் 

புலகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் நகலுடன் 

வேங்க வவண்டும், வமலும் EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட வவண்டும். 

குத்தலகக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் 

மரங்கள் இல்லல. 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

17 குலறந்தபட்சம் 3 மீ அகலத்தில் சுரங்கப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள பசுலம மண்டலப் 

பகுதி பற்றிய விரிவான திட்டத்லத திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்வேங்க வவண்டும். 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 வமலும், SEAC ஆல் அலமக்கப்பட்ட துலணக் 

குழுவால் சுற்றுசச்ூேல் அலமப்புகள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகளின் 

தற்வபாலதய நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கு 

தள ஆய்வு மசய்ய SEAC முடிவு மசய்தது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 SEAC இன் பரிந்துலரகளின்படி மற்றும் 

ஆதரவாளரால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டபடி, 

சுரங்கம், பணிபுரியும் பணியாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் மிட்ரிங் 

அனுமதிக்கப்படும் நிலலயான 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

சுரங்கத்தின் மகாள்லகலயப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் சுற்றுசச்ூேல் 

பாதிப்புகலளக் கருத்தில் மகாண்டு, 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆேம் 29 m bgl ஆக 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஐந்து வருடம் 

2 30.09.2020 மற்றும் 20-10.2020 வததியிட்ட MoEF 

& CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-

65/2017-IA.III இன் படி, மபாது 

ஆவலாசலனயின் வபாது முன்மமாழிபவர ்

எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள நிவரத்்தி 

மசய்வார ் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

அலனத்து நடவடிக்லககளும் 

சுற்றுசச்ூேலலப் பற்றியதாக இருக்க 

வவண்டும். வமலாண்லம திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P3 – திரு. எம். பவங்கமடஷ் 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022” 

  குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 குவாரி கிளஸ்டரில் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த மற்றும் விரிவான தாக்க 

ஆய்லவ, குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூேலலக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் 

ஆதரவாளர ் வமற்மகாள்ள வவண்டும், 

அதன்படி சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட வவண்டும். மனதிற்குள் குவாரி 
மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்கள். 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு விரிவாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதன்படி 

EMP ஆனது அத்தியாயம் 10 இன் 

கீே் விவாதிக்கப்படுகிறது. 

2 சான்றளிக்கப்பட்ட EC இணக்க அறிக்லக EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

3 சுரங்க குத்தலக பகுதி முழுவதுமாக ட்வரான் 

மூலம் வீடிவயா படம் எடுக்கப்பட்டு, EIA 

அறிக்லகயுடன் சமரப்ிக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

4 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லகலய முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 

வமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர ்

AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கலள அளிக்க வவண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வேங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய 

குத்தலக 

 

தற்வபாதுள்ள குழி 

பரிமாணத்துடன் – 112 மீ (எல்)* 85 

மீ (டபிள்யூ)*36 மீ (டி) 

 

முந்லதய மசயல்பாடுகளின் 

விவரங்கள் இலணப்பாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு. 

c) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆேத்தின் 

விவரம். 

ஈ) முன்னர ் அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆேம். 

இ) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர.் 

f) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ மபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

g) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வேங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

5 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் மதளிவுத்திறன் 

படங்கள்/வடாப்வபா ஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல், கல்மவட்டு மற்றும் சுரங்க 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டலவ வேங்கப்பட 

வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (வகார ் மற்றும் பஃபர ்

மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலள 

மதளிவாகக் காட்ட வவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 & அத்தியாயம் 3 

இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டது. 

6 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனவவ உள்ள மரங்கலள நடவு மசய்தல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடவய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் வபாதுமான 

வவலிகள், பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

குத்தலகப் பத்திரம் 

நிலறவவற்றப்படுவதற்கு முன் 

வவலி அலமக்கப்படும் மற்றும் 

பசுலம அரண் வமம்பாடு சுரங்கத் 
திட்டக் காலத்தின் 1 ஆம் ஆண்டு 

முதல் வமற்மகாள்ளப்படும் 

மற்றும் புலகப்படங்களுடன் 

அவ்வப்வபாது இணக்கம் SEIAA க்கு 

ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

7 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்மமாழியப்பட்ட வவலல முலற, 

நியாயங்களுடன், சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

சுற்றியுள்ள சூேலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கலள வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

8 சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்லப உறுதி மசய்வதற்காக 

அறிவியல் ரீதியாகவும் முலறயாகவும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 6 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

குவாரிகலள வமற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்வவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறலமயான 

நபரக்லள நியமிப்பலதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்லத திட்ட ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். சுற்றுசச்ூேலல பாதுகாக்க 

வவண்டும். 

9 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

விளிம்பு வலரபடத்லதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் மற்றும் திறந்த 

கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் வபான்ற 

எல்.கி.மீக்குள் உள்ள நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீரவ்ளவியல் 

ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும். (ஆரம்) PWD 

/ TWAD இலிருந்து பருவமலே மற்றும் 

பருவமலே அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் 

தண்ணீருடன் மகிே்கிறது. 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்லப 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அத்தியாயம் எண் 3 இன் கீே் 

விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10 வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் தரலவ 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் 

தரம், காற்றின் தரம், மண்ணின் 

தரம், மற்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் 

உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பலடத் தரவு, 

சுற்றுசச்ூேலில் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்காக 

தயாரிக்கப்படுகிறது. வலரவு EIA 

EMP மற்றும் மபாது 

ஆவலாசலனக்குப் பிறகு இறுதி 

மசய்யப்படும் மற்றும் இறுதி EIA 

EMP அறிக்லகயாக 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

& 300 மீ தாங்கல் பகுதி மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அதன் வமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு மர ஆய்வு 

(இனங்களின் மபயர,் வயது வபான்றலவ) 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

குத்தலகக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் 

மரங்கள் இல்லல, ஏற்கனவவ 

உள்ள குவாரி என்பதால் மரங்கள் 

மவட்டப்படுவதில்லல. 

முன்மமாழியப்பட்ட குத்தலகப் 

பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டர ்

இலடமவளியில் சில மரங்கள் 

உள்ளன, அலவ மவட்டப்படவவா 

அல்லது சுரங்க 



 

நடவடிக்லககளால் எந்தப் 

பாதிப்லபயும் ஏற்படுத்தவவா 

கூடாது. வமலும் 300 மீ. 

மதாலலவில் உள்ள பசுலமப் 

படலத்லதப் பாதுகாப்பதற்காக 

நீர ் பாய்சச்ுதல் வபான்ற 

நடவடிக்லககலளத் திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்

உறுதிமசய்கிறார.் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளம். 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

12 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இடம் சாரந்்ததாக இருக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

13 மபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு மபரிய 

வதசிய நாளிதழிலும், ஒரு மிக அதிகமாக 

விநிவயாகிக்கப்படும் வட்டார மமாழி 

நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

14 2016 ஆம் ஆண்டின் ஓ.ஏ.எண்.186 (எம்.ஏ.எண். 

350/2016) மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.எண். 

எண்.580/2016(எம்.ஏ.எண்.1182/2016)மற்றும் ஓ.ஏ. 

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) 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

15 திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலம அரண்டின் 

வநாக்கம் தப்பிவயாடிய உமிே்வுகள், காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்தல் மற்றும் அேகியலல 

வமம்படுத்துவதுடன், உருவாக்கப்படும் 

சத்தத்லதக் குலறப்பதாகும். DFO, மாநில 

வவளாண்லமப் பல்கலலக்கேகம் மற்றும் 

உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுடன் 

கலந்தாவலாசித்து பின்னிலணப்பில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாட்டு தாவர இனங்கள் நடப்பட 

வவண்டும். பூரவ்ீக வதாற்றம் மகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் மகாண்ட 

தாவர வலககலளத் வதரந்்மதடுக்க 

வவண்டும். புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முலறயில் நடப்பட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

16 உயரமான/ஒரு வருடம் பேலமயான 

மரக்கன்றுகலள மபாருத்தமான அளவு 

லபகளில் வளரக்்க வவண்டும், முன்னுரிலம 

சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த லபகலள, 

குறிப்பிட்ட தள வதரவ்ுகள் மதாடரப்ாக, 

உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்வதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி, சரியான 

இலடமவளியில் நட வவண்டும். 

முன்மமாழிபவர ் குலறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ்

அகலம் மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்லலமயங்கும் GPS ஆயத்மதாலலவுகளுடன் 

பசுலம அரண் பகுதிலய 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில் ஒதுக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

17 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

18 இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

19 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

20 தற்வபாது வதரத்ல் ஆலணயம் 

வகாரப்பட்டுள்ள உத்வதச குவாரி தளத்தில் 

ஏவதனும் குவாரி நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

முன்மமாழிபவர,் முந்லதய வதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்லத, 

MoEF & CC ஆல் சான்றளிக்கப்பட்ட தள 

புலகப்படங்களுடன் வேங்க வவண்டும். 

மண்டல அலுவலகம், மசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

21 எந்தமவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தவறான/புலனயப்பட்ட 

தரலவச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத் 
தவறினால், சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பது தவிர, 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

இந்த குறிப்பு விதிமுலறகள் திரும்பப் 

மபறப்படலாம். 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 30.09.2020 மற்றும் 20-10.2020 வததியிட்ட MoEF & 

CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III 

இன் படி, மபாது ஆவலாசலனயின் வபாது 

முன்மமாழிபவர ் எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள 

நிவரத்்தி மசய்வார ் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து 

நடவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூேலலப் 

பற்றியதாக இருக்க வவண்டும். வமலாண்லம 

திட்டம். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

2 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிே்லவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூே்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

மவப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிே்வு 

மற்றும் காலநிலல தணிப்பு 

நடவடிக்லககளின் கட்டுப்பாடு உட்பட 

காரப்ன் உமிே்லவத் தணிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

3 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல், மண் நுண்ணுயிரிகள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத 

வங்கிகள் ஆகியவற்லற ஆய்வு மசய்து, 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல் அலமப்லபப் 

பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

4 மபாருட்கள் மற்றும் வசலவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பின் 

நிலலயான வமலாண்லமக்கு நடவடிக்லக 

குறிப்பாக பரிந்துலரக்கப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

5 திட்ட முன்மமாழிபவர ் மீன் வாே்விடங்கள் 

மற்றும் உணவு நீரந்ிலலகள் மற்றும் 

நீரத்்வதக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

மசய்வார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

6 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

8 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

மசய்து, தற்வபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

எண்ணி, பாதுகாக்க நடவடிக்லக எடுக்க 

வவண்டும். 

9 சதுப்பு நிலங்கள், நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் 

ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத் தளங்கள் 

குறித்து சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு 

மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

10 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலம 

மண்டல வமம்பாட்டிற்கான பட்ம ட் மற்றும் 

வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு நடத்த வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 10 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

11 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல 

மாற்றம், மவப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் வமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீவே உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

12 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் காடுகள், 

வதசிய பூங்காக்கள், தாே்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள தாக்கங்கலள ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

13 திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்கள், வதாட்டக்கலல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகளில் உள்ள வதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

14 திட்ட முன்மமாழிபவர,் இயற்லகச ்

சுற்றுசச்ூேலின் சாத்தியமான துண்டாடுதல் 

தாக்கம் குறித்த விவரங்கலள ஆய்வு மசய்து 

அளிக்க வவண்டும். மசயல்பாடுகளால். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

15 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் நீரவ்ாே் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

தழும்புகள், அருகிலுள்ள குலககள், 

பாரம்பரிய தளம் மற்றும் மதால்மபாருள் 

தளங்களில் சாத்தியமான நில வடிவத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் 

அேகியல் தாக்கங்கலள ஆய்வு மசய்து 

வேங்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

16 சுற்றுசச்ூேலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்லட திட்ட 

முன்மமாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். சுரங்கத்தின் வபாது 

சிந்திக்கப்படும் நடவடிக்லககளால் நீரவ்ாே் 

சூேல் மற்றும் நன்னீர ் அலமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் & லமக்வராபிளாஸ்டிக்ஸின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

சுற்றுசச்ூேல் அபாயங்கள் மற்றும் 

தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டு 

அறிக்லகயிடப்படலாம். 

17 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளின் மீதான 

சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத விரிவாக ஆய்வு 

மசய்வார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

P4 – திரு. எம். பவங்கமடஷ் 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 குவாரி கிளஸ்டரில் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த மற்றும் விரிவான தாக்க 

ஆய்லவ, குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூேலலக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் 

ஆதரவாளர ் வமற்மகாள்ள வவண்டும், 

அதன்படி சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட வவண்டும். மனதிற்குள் குவாரி 
மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்கள். 

ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு விரிவாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதன்படி 

EMP ஆனது அத்தியாயம் 10 இன் 

கீே் விவாதிக்கப்படுகிறது. 

2 சான்றளிக்கப்பட்ட EC இணக்க அறிக்லக EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

3 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்லகலய முன்மமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 

வமற்மகாண்டிருந்தால், முன்மமாழிபவர ்

AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கலள அளிக்க வவண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வேங்கப்பட்ட கலடசி 

பணி அனுமதியுடன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

மசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

b) மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட கனிமங்களின் 

அளவு. 

c) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆேத்தின் 

விவரம். 

ஈ) முன்னர ் அலடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆேம். 

இ) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவவ 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட நபரின் மபயர.் 

f) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ மபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய 

குத்தலக இருக்கும் குழி 

அளவுடன் – 
 

குழி 

– 1 
85 m (L)* 37 m (W)*35 m (D) 

குழி 

– 2 
80 m (L)* 75 m (W)*68 m (D) 

குழி 

– 3 

127 m (L)* 106 m (W)*28 m 

(D) 

 

முந்லதய மசயல்பாடுகளின் 

விவரங்கள் இலணப்பாக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

g) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்தின்படி 

(அல்லது EC வேங்கப்பட்டால்) 

நிரண்யிக்கப்பட்ட மபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டதா. 

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் மதளிவுத்திறன் 

படங்கள்/வடாப்வபா ஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல், கல்மவட்டு மற்றும் சுரங்க 

குத்தலக பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டலவ வேங்கப்பட 

வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (வகார ் மற்றும் பஃபர ்

மண்டலம்) பிற சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலள 

மதளிவாகக் காட்ட வவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 & அத்தியாயம் 3 

இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டது. 

5 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

ஏற்கனவவ உள்ள மரங்கலள நடவு மசய்தல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலடவய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் வபாதுமான 

வவலிகள், பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் 

புலகப்படங்கலள ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

குத்தலகப் பத்திரத்லத 

நிலறவவற்றுவதற்கு முன் வவலி 

அலமக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கத் 
திட்டக் காலத்தின் 1 ஆம் ஆண்டு 

முதல் பசுலம அரண்வமம்பாடு 

வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 

புலகப்படங்களுடன் 

அவ்வப்வபாது இணக்கம் SEIAA க்கு 

ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

6 திட்ட ஆதரவாளர ்கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 

திறன், முன்மமாழியப்பட்ட வவலல முலற, 

நியாயங்களுடன், சுரங்க நடவடிக்லககளால் 

சுற்றியுள்ள சூேலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கலள வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 2 மற்றும் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

7 சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்லப உறுதி மசய்வதற்காக 

அறிவியல் ரீதியாகவும் முலறயாகவும் 

குவாரிகலள வமற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ட பல்வவறு சட்டப்பூரவ் 

அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறலமயான 

நபரக்லள நியமிப்பலதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்படத்லத திட்ட ஆதரவாளர ் வேங்க 

வவண்டும். சுற்றுசச்ூேலல பாதுகாக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 6 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

8 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

விளிம்பு வலரபடத்லதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் இலறத்தல் மற்றும் திறந்த 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்லப 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்புவியியல் 



 

கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் வபான்ற 

எல்.கி.மீக்குள் உள்ள நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீரவ்ளவியல் 

ஆய்லவ வமற்மகாள்ள வவண்டும். (ஆரம்) PWD 

/ TWAD இலிருந்து பருவமலே மற்றும் 

பருவமலே அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் 

சுரங்க நடவடிக்லககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடும் வலகயில் 

நீருடன் வசரந்்து. உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில், வவலல மசய்வது நிலத்தடி 

நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது மதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

வதலவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

அத்தியாயம் எண் 3 இன் கீே் 

விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

9 வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு உட்பட 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் மதாடரப்ான 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலடத் தரலவ 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் 

தரம், காற்றின் தரம், மண்ணின் 

தரம், மற்றும் 

தாவரங்கள்/விலங்குகள், 

வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் 

உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்பலடத் தரவு, 

சுற்றுசச்ூேலில் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்காக 

தயாரிக்கப்படுகிறது. வலரவு EIA 

EMP மற்றும் மபாது 

ஆவலாசலனக்குப் பிறகு இறுதி 

மசய்யப்படும் மற்றும் இறுதி EIA 

EMP அறிக்லகயாக 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

10 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 

& 300 மீ தாங்கல் பகுதி மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயின் வபாது அதன் வமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு மர ஆய்வு 

(இனங்களின் மபயர,் வயது வபான்றலவ) 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

குத்தலகக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் 

மரங்கள் இல்லல, ஏற்கனவவ 

உள்ள குவாரி என்பதால் மரங்கள் 

மவட்டப்படுவதில்லல. 

முன்மமாழியப்பட்ட குத்தலகப் 

பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டர ்

இலடமவளியில் சில மரங்கள் 

உள்ளன, அலவ மவட்டப்படவவா 

அல்லது சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் எந்தப் 

பாதிப்லபயும் ஏற்படுத்தவவா 



 

கூடாது. வமலும் 300 மீ. 

மதாலலவில் உள்ள பசுலமப் 

படலத்லதப் பாதுகாப்பதற்காக 

நீர ் பாய்சச்ுதல் வபான்ற 

நடவடிக்லககலளத் திட்ட 

முன்மமாழிபவர ்

உறுதிமசய்கிறார.் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளம். 

விரிவான பசுலம அரண் 

வமம்பாட்டுத் திட்டம் அத்தியாயம் 

எண். 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான கண்ணிமவடி மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இடம் சாரந்்ததாக இருக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

12 மபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு மபரிய 

வதசிய நாளிதழிலும், ஒரு மிக அதிகமாக 

விநிவயாகிக்கப்படும் வட்டார மமாழி 

நாளிதழிலும் மவளியிடப்படும் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

13 2016 ஆம் ஆண்டின் ஓ.ஏ.எண்.186 (எம்.ஏ.எண். 

350/2016) மற்றும் ஓ.ஏ.எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.எண். 

எண்.580/2016(எம்.ஏ.எண்.1182/2016)மற்றும் ஓ.ஏ. 

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) 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

14 திட்டத்லதச ் சுற்றி பசுலம அரண்டின் 

வநாக்கம் தப்பிவயாடிய உமிே்வுகள், காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்தல் மற்றும் அேகியலல 

வமம்படுத்துவதுடன், உருவாக்கப்படும் 

சத்தத்லதக் குலறப்பதாகும். DFO, மாநில 

வவளாண்லமப் பல்கலலக்கேகம் மற்றும் 

உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுடன் 

கலந்தாவலாசித்து பின்னிலணப்பில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாட்டு தாவர இனங்கள் நடப்பட 

வவண்டும். பூரவ்ீக வதாற்றம் மகாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான விதானம் மகாண்ட 

தாவர வலககலளத் வதரந்்மதடுக்க 

வவண்டும். புதரக்ளுடன் மாறி மாறி 

சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 

இனங்கள் கலந்த முலறயில் நடப்பட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

15 உயரமான/ஒரு வருடம் பேலமயான 

மரக்கன்றுகலள மபாருத்தமான அளவு 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

 



 

லபகளில் வளரக்்க வவண்டும், முன்னுரிலம 

சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த லபகலள, 

குறிப்பிட்ட தள வதரவ்ுகள் மதாடரப்ாக, 

உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்வதாட்டக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி, சரியான 

இலடமவளியில் நட வவண்டும். 

முன்மமாழிபவர ் குலறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ்

அகலம் மகாண்ட திட்டத் தளத்தின் 

எல்லலமயங்கும் GPS ஆயத்மதாலலவுகளுடன் 

பசுலம அரண் பகுதிலய 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட முலறயில் ஒதுக்க 

வவண்டும். 

16 வபரிடர ் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

17 இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

18 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலடயக 

மண்டலத்திற்குள் வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும். திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-மபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால அளவுகளுடன் 

அளவு பரிமாணங்கள் மகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

19 தற்வபாது வதரத்ல் ஆலணயம் 

வகாரப்பட்டுள்ள உத்வதச குவாரி தளத்தில் 

ஏவதனும் குவாரி நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாளர,் முந்லதய வதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்லத, 

MoEF & CC ஆல் முலறயாக சான்றளிக்கப்பட்ட 

தள புலகப்படங்களுடன் அளிக்க வவண்டும். 

மண்டல அலுவலகம், மசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

20 PP ஆனது ட்வரான் வீடிவயாலவப் 

பயன்படுத்தி, மசயல்பாட்டின் அளலவயும் 

சுற்றியுள்ள சூேலலயும் மதளிவாகக் காட்டும் 

கிளஸ்டர ் பகுதிலய உள்ளடக்கியது மற்றும் 

EIA அறிக்லகயின் ஒரு பகுதியாக 

வீடிவயாலவச ்சமரப்்பிக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

21 எந்தமவாரு உண்லமத் தகவலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தவறான/புலனயப்பட்ட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

தரலவச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத் 
தவறினால், சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இல் தண்டலன விதிகலள ஈரப்்பது தவிர, 

இந்த குறிப்பு விதிமுலறகள் திரும்பப் 

மபறப்படலாம். 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 30.09.2020 மற்றும் 20-10.2020 வததியிட்ட MoEF & 

CC அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III 

இன் படி, வமலாண்லம திட்டம் மபாது 

ஆவலாசலனயின் வபாது முன்மமாழிபவர ்

எழுப்பப்பட்ட கவலலகலள நிவரத்்தி 

மசய்வார ் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

அலனத்து நடவடிக்லககளும் 

சுற்றுசச்ூேலலப் பற்றியதாக இருக்க 

வவண்டும்.  

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

2 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிே்லவ விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுடன், 

காரப்ன் மூே்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

மவப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிே்வு 

மற்றும் காலநிலல தணிப்பு 

நடவடிக்லககளின் கட்டுப்பாடு உட்பட 

காரப்ன் உமிே்லவத் தணிப்பதற்கான 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

3 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல், மண் நுண்ணுயிரிகள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத 

வங்கிகள் ஆகியவற்லற ஆய்வு மசய்து, 

இயற்லக சுற்றுசச்ூேல் அலமப்லபப் 

பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

4 மபாருட்கள் மற்றும் வசலவகளின் 

ஓட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் அலமப்பின் 

நிலலயான வமலாண்லமக்கு நடவடிக்லக 

குறிப்பாக பரிந்துலரக்கப்பட வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

5 திட்ட முன்மமாழிபவர ் மீன் வாே்விடங்கள் 

மற்றும் உணவு நீரந்ிலலகள் மற்றும் 

நீரத்்வதக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

மசய்வார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

6 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

8 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

மசய்து, தற்வபாதுள்ள மரங்கலள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாக்க நடவடிக்லக எடுக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

9 சதுப்பு நிலங்கள், நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் 

ஓலடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத் தளங்கள் 

குறித்து சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு 

மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

10 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

வமம்பாட்டிற்கான பட்ம ட் மற்றும் வபரிடர ்

வமலாண்லமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 

கண்ணிமவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு நடத்த வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 10 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

11 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல 

மாற்றம், மவப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் வமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீவே உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

12 சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் காடுகள், 

வதசிய பூங்காக்கள், தாே்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாலதகள், திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் உள்ள தாக்கங்கலள ஆய்வு மசய்ய 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

13 திட்ட முன்மமாழிபவர,் அருகிலுள்ள பட்டா 

நிலங்கள், வதாட்டக்கலல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நலடகளில் உள்ள வதாட்டங்களில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

14 திட்ட முன்மமாழிபவர,் இயற்லகச ்

சுற்றுசச்ூேலின் சாத்தியமான துண்டாடுதல் 

தாக்கம் குறித்த விவரங்கலள ஆய்வு மசய்து 

அளிக்க வவண்டும். மசயல்பாடுகளால். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

15 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிலலகளில் நீரவ்ாே் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

தழும்புகள், அருகிலுள்ள குலககள், 

பாரம்பரிய தளம் மற்றும் மதால்மபாருள் 

தளங்களில் சாத்தியமான நில வடிவத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் காட்சி மற்றும் 

அேகியல் தாக்கங்கலள ஆய்வு மசய்து 

வேங்க வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

16 சுற்றுசச்ூேலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்வராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்லட திட்ட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 



 

முன்மமாழிபவர ் ஆய்வு மசய்து வேங்க 

வவண்டும். சுரங்கத்தின் வபாது 

சிந்திக்கப்படும் நடவடிக்லககளால் நீரவ்ாே் 

சூேல் மற்றும் நன்னீர ் அலமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் & லமக்வராபிளாஸ்டிக்ஸின் 

சுற்றுசச்ூேல் அபாயங்கள் மற்றும் 

தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டு 

அறிக்லகயிடப்படலாம். 

17 திட்ட முன்மமாழிபவர,் ரிசரவ்் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளின் மீதான 

சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத விரிவாக ஆய்வு 

மசய்வார.் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் விரிவாக 

உள்ளது. 

 

 P1 முதல் P4 வரையிலான குறிப்புக்கான நிரலயான விதிமுரறகள் 

ToR மபறப்பட்ட கடிதங்களின்படி – 

  கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 வததி :26.08.2021 P1க்கு; 

  கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 வததி :26.08.2021 P2க்கு; 

  கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 வததி:23.03.2022 P3 மற்றும் 

  கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 வததி :21.03.2022 P4 க்கான. 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1.  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்லதய எந்த ஒரு 

வருடத்திலும் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உற்பத்திலய மதளிவாகக் குறிப்பிட 

வவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நலடமுலறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏவதனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ததா என்பலதயும் 

திட்டவட்டமாக மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உற்பத்தி. 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வலக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்மமாழிவு B1 வலகயின் 

(கிளஸ்டர ்கண்டிஷன்) கீே் வருகிறது. 

2.  சுரங்கத்தின் உரிலமயான 

குத்தலகதாரர ் முன்மமாழிபவர ்

என்பலத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 

நகல் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்துடன் இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

ஆவணம் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், 

EIA மற்றும் மபாது விசாரலண உட்பட 

அலனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி, உற்பத்தி நிலலகள், 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

வமலாண்லம, சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 



 

வபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் குத்தலகதாரரின் 

மபயரில் இருக்க வவண்டும். 

4.  சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் 

அலனத்து மூலல ஆயங்களும், உயர-்

மதளிவுப் படம்/ வடாவபாஷீட், 
வடாவபாகிராஃபிக் ஷீட், புவியியல் 

மற்றும் அப்பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தலகய படம் நில பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (வகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலள 

மதளிவாகக் காட்ட வவண்டும். 

வலரபடம் இலணக்கப்பட்டுள்ளது - 

• திட்டப் பகுதி மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களில் மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

• திட்டப் பகுதி எல்லல ஆயங்கள் 

வடாவபாஷீட்டில் 

மிலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

• 10கிமீ சுற்றளவில் திட்டப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள வமற்பரப்பு அம்சங்கள் 

• 10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் 

• 10 கிமீ சுற்றளலவ உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் 

5.  சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 

வடாவபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வலரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 

வரலாறு, முக்கியமான நீரந்ிலலகள், 

ஓலடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் தகவல் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

வலரபடம் இலணக்கப்பட்டுள்ளது - 

• 10கிமீ சுற்றளவு மகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் 

• 10 கிமீ சுற்றளலவ உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் வலரபடம் 

6.  சுரங்க நடவடிக்லககளுக்காக 

முன்மமாழியப்பட்ட நிலத்லதப் 

பற்றிய விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாட்டுக் மகாள்லகக்கு சுரங்கம் 

இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும்; 

சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் 

அனுமதி மபற்றிருக்க வவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, 

வருவாய்த்துலற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

மசய்து, மாநில அரசின் 

மகாள்லகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 

7.  முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வலரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் 

மகாள்லகலயக் மகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூேல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

முன்மமாழிபவர ் அவரக்ளின் 
சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய 
வடிவலமத்துள்ளார,் வமலும் இது 
அத்தியாயம் எண் 10.1 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்லற 

கவனத்தில் மகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட மசயல்பாட்டு 

மசயல்முலற/மசயல்முலறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்படலாம்? 

சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகலளக் 

லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத 

உறுதி மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிலல அலமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 

உத்தரவு வேங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் 

வாரியம் மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூேல் விதிமுலறகலள 

மீறுதல் பற்றி புகாரளிக்கும் 

முலறயும் EIA அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

8.  சுரங்கப் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்த காஸ்ட் சுரங்கத்தின் வபாது 

சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு ஆய்வு 

வபான்றலவ உட்பட, விரிவாக இருக்க 

வவண்டும். ஒவ்மவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 
முலறயில் மசயல்பட 
முன்மமாழியப்பட்ட திறந்தமவளி 
குவாரி நடவடிக்லகயாகும். சாதாரண 
கல் உருவாக்கம் கடினமான, 
கசச்ிதமான மற்றும் ஒவர மாதிரியான 
உடலாகும். 
மபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 900 
மபஞ்ச ் வகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 
பராமரிக்கப்படும். 
சுரங்க வமலாளர,் லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் 
மற்றும் லமனிங் வமட் வபான்ற 
திறலமயான நபரக்ளின் 
வமற்பாரல்வயில் குவாரி 
நடவடிக்லககள் வமற்மகாள்ளப்படும். 
சுற்றுசச்ூேல் அனுமதிலயப் மபற்ற 
பிறகு DGMS இலிருந்து வதலவயான 
அனுமதிகள் மபறப்படும். 

9.  குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் வபான்ற தரவுகள் 

சுரங்கம் / குத்தலக காலத்தின் 

வாே்நாள் முழுவதும் இருக்க 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 

EIA அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் வபான்ற அலனத்துத் 
தரவுகளும் சுரங்கத்தின் வாே்க்லக / 

குத்தலகக் காலத்திற்கானது. 



 

10.  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

வமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், வதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயரந்்த 

பாலதகள், நீரந்ிலலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூேல் அம்சங்கலளக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

மசயல்பாட்டுக்கு முந்லதய, 

மசயல்பாட்டு மற்றும் 

மசயல்பாட்டுக்கு பிந்லதய 

கட்டங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும். நிலப்பயன்பாடு 

மாற்றத்தின் தாக்கம் ஏவதனும் 

இருந்தால் மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண் 3 
இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய, 
மசயல்பாட்டு மற்றும் மசயல்பாட்டுக்கு 
பிந்லதய கட்டங்கலளக் காட்டும் திட்டப் 
பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 
அத்தியாயம் எண். 2 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.  சுரங்க குத்தலகக்கு மவளிவய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் வபாது 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 
இல்லல. மவட்டி எடுக்கப்பட்ட ரஃப் 
ஸ்வடான் முழுவதும் வதலவப்படும் 
வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு 
மசல்லப்படும். 
குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய குப்லபகள் 
எதுவும் முன்மமாழியப்படவில்லல. 

12.  திட்டப் பகுதியில் ஏவதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அலத 

உறுதிப்படுத்தும் வலகயில், மாநில 

வனத் துலறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதே் வேங்கப்பட 

வவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து 

திட்ட ஆதரவாளர ் ஏவதனும் 

முரணாகக் கூறினால், அந்த இடத்லத 

மாநில வனத்துலற அலமசச்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 

இலணந்து ஆய்வு மசய்து, காடுகளின் 

நிலலலயக் கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பலடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதே் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளலதப் மபாறுத்து 

மவளியிடப்படும். இதுவபான்ற எல்லா 

நிகே்வுகளிலும், மாநில வனத் 
துலறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

மபாருந்தாது. 

உத்வதச திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் 

எதுவும் இல்லல. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி பட்டா 

நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இலணப்பு மதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

13.  நிகர தற்வபாலதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இேப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) 

லவப்பு உட்பட திட்டத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ள உலடந்த பகுதி மற்றும் 

கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிலல குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். வனத்துலற அனுமதியின் 

நகலலயும் வேங்க வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 
எந்த வன நிலமும் இல்லல. 

14.  பட்டியலிடப்பட்ட பேங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 

(வன உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006ன் கீே் வன உரிலமகலள 

அங்கீகரிப்பதன் நலடமுலற நிலல 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
இந்த திட்டம் வன உரிலமகள் சட்டம், 
2006 அங்கீகாரத்லத ஈரக்்கவில்லல. 

15.  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

வதலவயான விவரங்களுடன் 

மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் காடுகள் 

இல்லல. 

16.  ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் 
திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வேங்கப்படுவலதக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட 

வவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் வவறு 

ஏவதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்வகற்ப, வதலவப்படும் விரிவான 

தணிப்பு நடவடிக்லககள், மசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 

17.  வதசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம்சர ் தளம் புலி/ 

யாலனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்டலவ), 

சுரங்கக் குத்தலகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 

இருந்தால், அலவ மதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். தலலலம 

வனவிலங்கு காப்பாளர ்மூலம். வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூேல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாலமயில் இருப்பதால், 

அத்தலகய திட்டங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய வதலவயான 

அனுமதி, வதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் நிலலக்குழுவிலிருந்து 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வதசியப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 



 

மபறப்பட்டு அதன் நகல் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

18.  ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்டலம் 
மற்றும் இலடயக மண்டலம் (சுரங்க 
குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 
ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய 
மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, அத்தலகய 
முதன்லம கள ஆய்வின் 
அடிப்பலடயில் வேங்கப்பட 
வவண்டும், இது தற்வபாதுள்ள 
விலங்கினங்களின் அட்டவலணலய 
மதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 
பகுதியில் ஏவதனும் திட்டமிடப்பட்ட 
விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 
அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பட்ம ட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
வதலவயான திட்டமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துலறயுடன் 
கலந்தாவலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பட வவண்டும். அலத 
மசயல்படுத்த வதலவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக மசய்யப்பட வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்டலம் மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] அத்தியாயம் எண். 3-ன் கீே் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 

இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவலண I வலக 

விலங்குகள் இல்லல, வமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் 

எதுவும் இல்லல. 

19.  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீே் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும்) 

ஆகியலவயும் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும், வமலும் வதலவப்படும் 

இடங்களில், பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதே்கள், உத்வதச சுரங்க 

நடவடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வலகயில் SPCB அல்லது மாநில 

சுரங்கத ் துலற பாதுகாக்கப்பட 

வவண்டும் மற்றும் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 
‘அதிகமாக மாசுபட்ட’ பகுதியில் 
அறிவிக்கப்படவில்லல மற்றும் 
‘ஆரவல்லி மலலத்மதாடரின் கீே் வராது. 

20.  இவதவபால், கடவலார திட்டங்களுக்கு, 

CRZ வலரபடம் LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏம ன்சிகளில் 

மபாருந்தாது. 
இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 
ஈரக்்கவில்லல. 



 

ஒன்றால் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இடம், 

சதுப்புநிலங்கள் வபான்ற கடற்கலர 

அம்சங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 

வேங்கப்பட வவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-

ன் கீே் வரும் சுரங்கத ் திட்டங்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட கடவலார மண்டல 

வமலாண்லம ஆலணயத்தின் 

ஒப்புதலலப் மபற வவண்டும்). 

21.  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இேப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

வவண்டும். R&R திட்டத்லதத் 
தயாரிக்கும் வபாது, மதாடரப்ுலடய 

மாநில/வதசிய மறுவாே்வு & 

மீள்குடிவயற்றக் மகாள்லகலய 

பாரல்வயில் லவத்திருக்க வவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

நலிவலடந்த பிரிவினலரப் 

மபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் 

வதலவகலள மதிப்பிடுவதற்கு 

குடும்ப வாரியாக ஒரு வதலவ 

அடிப்பலடயிலான மாதிரி 
கணக்மகடுப்பு வமற்மகாள்ளப்பட 

வவண்டும், வமலும் அதற்வகற்ப 

மசயல் திட்டங்கலளத் தயாரித்து 

சமரப்்பிக்க வவண்டும். மாநில 

அரசின் வரி துலறகள். சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்லலயா என்பலத மதளிவாக 

மவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள 

மாற்றுவது மதாடரப்ான 

பிரசச்லனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் 

சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் 

உட்பட, அறிக்லகயில் 

விவாதிக்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 
இல்லல. 
எனவவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இேப்பீடு 
விவரங்கள் (PAP) 
எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல மற்றும் 
இந்தத் திட்டத்திற்குப் மபாருந்தாது. 

22.  ஒரு பருவம் (பருவமலே அல்லாதது) 
[அதாவது. மாரச்-்வம (வகாலட காலம்); 
அக்வடாபர-்டிசம்பர ்
(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்
பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் குறித்த முதன்லம 
அடிப்பலட தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 
இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 2021 அக்வடாபர ்
- டிசம்பர ் ஒரு சீசனுக்கான 
(மலேக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பலடத் 
தரவு வசகரிக்கப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண். 3ல் உள்ள விவரங்கள். 



 

வசகரிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் பிற 
தரவுகள் EIA மற்றும் EMP 
அறிக்லகயில் வததி வாரியாக 
வேங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 
வானிலல தரவுகளும் வசகரிக்கப்பட 
வவண்டும். கண்காணிப்பு 
நிலலயங்களின் இருப்பிடம், ஆய்வுப் 
பகுதி முழுவலதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் 
இருக்க வவண்டும் மற்றும் முன் 
வமலாதிக்க காற்றின் திலச மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 
இருப்பிடத்லதக் கருத்தில் மகாண்டு 
நியாயப்படுத்த வவண்டும். சுரங்க 
குத்தலகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 
குலறந்த பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிலலயமாவது இருக்க வவண்டும். 
PM10 இன் கனிம கலலவ, குறிப்பாக 
இலவச சிலிக்காவிற்கு, 
மகாடுக்கப்பட வவண்டும். 

23.  பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்லத கணிக்க 

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். இது 

கனிம வபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் மசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 

அளவுருக்கள் வேங்கப்பட வவண்டும். 

காற்றின் தர வலரயலறகள், 

தளத்தின் இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏவதனும் 

இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவற்லறத் மதளிவாகக் 

குறிக்கும் இருப்பிட வலரபடத்தில் 

காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தும் காற்றின் திலசலயக் 

காட்டும் காற்று வரா ாக்கள் 

வலரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

ஏஇஆரஎ்ம்ஓடி வியூ 9.6.1 மாடலலப் 
பயன்படுத்தி அதிகரித்து வரும் ஜிஎல்சி 
மாசுபாட்டின் கணிப்புக்கான காற்றின் 
தர மாதிரியாக்கம் மசய்யப்பட்டது. 
அத்தியாயம் எண் 4 இல் உள்ள 
விவரங்கள். 

24.  திட்டத்திற்கான நீர ் வதலவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலவ 

வேங்கப்பட வவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிலலயும் வேங்கப்பட வவண்டும். 

திட்டத்திற்கான புதிய நீர ் வதலவ 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

மமாத்த நீர ்வதலவ: 

P1 – 3.0 KLD 

P2 – 2.0 KLD 

P3 – 4.5 KLD 

P4 – 2.5 KLD 



 

25.  திட்டத்திற்கு வதலவயான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து வதலவயான 

அனுமதி வேங்கப்பட வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

தூசிலய அடக்குதல், பசுலம அரண் 

வமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபவயாகத்திற்கான நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் வதங்கியுள்ள 

மலேநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து மபறப்பட்டு, 

தினசரி வதலவயின் அடிப்பலடயில் 

தண்ணீர ் வடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ்

தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

மபறப்படும். 

26.  திட்டத்தில் வமற்மகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட வவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மலேநீர ்

வசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 

ஏவதனும் இருந்தால் வேங்கப்பட 

வவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மலே 

மபய்யும் வபாது மலேநீலர வசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம மபல்ட் 
வமம்பாட்டிற்கும் தூசிலய 

அடக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

வதாண்டப்பட்ட குழிலய மலே நீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றவும், 

வலரவு பருவத்தில் திட்ட கிராமத்திற்கு 

நீர ் வதக்கமாகவும் மசயல்பட சுரங்க 

மூடல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27.  வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, 

வதலவப்பட்டால், வதலவயான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ்சூேலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28.  உண்லமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பலடயில், வவலல 

மசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது சம்பந்தமாக வதலவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் 

வேங்கப்படலாம். வவலல நிலத்தடி 

நீர ் அட்டவலணயில் குறுக்கிடும் 

பட்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 

ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டு அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். இந்த 

அறிக்லகயானது, தற்வபாதுள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் மற்றும் 

இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

உள்ளடக்கியது. நிலத்தடி நீருக்கு 

அடியில் வவலல மசய்வதற்கும், 

நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சுவதற்கும் 

மத்திய நிலத்தடி நீர ்ஆலணயத்திடம் 

மபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம், தலர மட்டத்திற்கு 

கீவே 73-78 மீ. 

குவாரியின் இறுதி ஆேம் 

P1 – 42 m bgl 

P2 – 62 m bgl 

P3 – 52 m bgl 

P4 – 68 m bgl 

அத்தியாயம் 3 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

வதலவயான அனுமதிலயப் மபற்று 

அதன் நகல் வேங்கப்பட வவண்டும். 

29.  குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ்மசல்லும் 

பருவகால அல்லது வவறு எந்த 

நீவராலடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏவதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்லறக் மகாண்டு 

வர வவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடவயா, பருவகால 

அல்லது பிற நீரந்ிலலகவளா 

மசல்வதில்லல. எனவவ, நீரந்ிலலகளில் 

மாற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

30.  தளத்தின் உயரம், வவலல மசய்யும் 

ஆேம், நிலத்தடி நீர ் அட்டவலண 

வபான்றலவ. AMSL மற்றும் Bgl 

இரண்டிலும் வேங்கப்பட வவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வலரபடமும் 

வேங்கப்படலாம். 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம், தலர மட்டத்திற்கு 

கீவே 73-78 மீ. 

குவாரியின் இறுதி ஆேம் 

P1 – 42 m bgl 

P2 – 62 m bgl 

P3 – 52 m bgl 

P4 – 68 m bgl 

31.  ஒரு காலக்மகடுவுக்கான 

முற்வபாக்கான பசுலம 

அரண்வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அட்டவலண வடிவத்தில் (வநரியல் 

மற்றும் அளவு கவவர ், தாவர 

இனங்கள் மற்றும் கால அளவு 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 

வவண்டும், அலத மனதில் லவத்து, 

திட்டம் மதாடங்கும் வபாது அலதவய 

மசயல்படுத்த வவண்டும். வதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுமசய்யும் காடு வளரப்்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், 

வதாட்டத்தின் கீே் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நடப்பட வவண்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் வலகயில் 

மதளிவாக பட்டியலிடப்பட வவண்டும். 

ஏற்கனவவ நடவு மசய்த விவரங்கலள 

அளிக்க வவண்டும். பசுலம 

பட்லடக்கு வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

தாவர இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூேல் 

மதிப்லபக் மகாண்டிருக்க வவண்டும் 

மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்லட 

மபாறுத்துக்மகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 

வவண்டும். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4-ன் கீே் 

விவாதிக்கப்படுகிறது. 

32.  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குவரத்து உள்கட்டலமப்பில் 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 
ஆய்வுப் பகுதியில் வபாக்குவரத்தின் 



 

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வவண்டும். தற்வபாலதய சாலல 

வலலயலமப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

மவளிவய உள்ளலவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விலளவாக டிரக் 

வபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுலமலயக் 

லகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் 

மசயல்பட வவண்டும். 

உள்கட்டலமப்லப 

வமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

வபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்லக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட வவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவாளர ் வபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்ய வவண்டும். 

தாக்கத்லத பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 
வபாக்குவரத்து அடரத்்தி கணக்மகடுப்பு 
வமற்மகாள்ளப்பட்டது, வமலும் திட்டப் 
பகுதியிலிருந்து முன்மமாழியப்பட்ட 
வபாக்குவரத்து காரணமாக 
குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் இல்லல 
என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 
2 இல் விவரங்கள். 

33.  சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வேங்கப்படும் தளத்தில் தங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EIA அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பட 

வவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட 

பிறகு, சுரங்கத ் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் பிற வசதிகள் 

வேங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண். 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34.  சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதிகலள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் வபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீட்மடடுத்தல் மற்றும் 

மறுசீரலமத்தல் ஆகியலவ EIA 

அறிக்லகயில் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

அத்தியாயம் 2 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இலணக்கப்பட்ட 

மதாகுதி - 1 ஆக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

35.  இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். முன் 

வவலல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிவசாதலன மற்றும் காலமுலற 

மருத்துவ பரிவசாதலன 

அட்டவலணகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EMP இல் இலணக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட வதலவயான 

வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

திட்டத்தின் மதாழில்சார ் ஆவராக்கிய 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் அத்தியாயம் 4 இன் கீே் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 



 

குறிப்பிட்ட மதாழில்சார ் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நடவடிக்லககள் விரிவாக 

இருக்கலாம். 

36.  இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

மதாடரப்ுலடய நடவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு மசய்யப்பட 

வவண்டும் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்லககள் பட்ம ட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம் 8 இன் கீே் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37.  திட்ட ஆதரவாளரால் வேங்க 

முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நடவடிக்லககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். 

முடிந்தவலர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் 

மபாருளாதாரச ் சூேலில் 

எதிரம்லறயான தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

வமலும் இந்தத் திட்டம் சமூக-

மபாருளாதாரச ் சூேலுக்கு 93 வபருக்கு 

வநரடியாகவும், 40-50 வபருக்கு 

மலறமுகமாகவும் வவலல வாய்ப்பு 

மூலம் பயனளிக்கும். 

அத்தியாயம் 4 இல் விவரங்கள். 

38.  சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகலளத் 
தணிக்க விரிவான சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP), நில 

பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவசாயம் 

மற்றும் வமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இேப்பு, ஏவதனும் இருந்தால், 

மதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பாதிப்புகள் ஆகியலவ அடங்கும். 

அத்தியாயம் 4 இன் கீே் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

தாக்கங்கலளத் தணிப்பதற்கான 

திட்டத்திற்கான விரிவான சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திட்டம் அத்தியாயம் 10 

இன் கீே் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39.  மபாது கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்மமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் காலக்மகடுவு 

மசயல் திட்டத்துடன் அலத 

மசயல்படுத்த பட்ம ட் ஏற்பாடுகள் 

வேங்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பட 

வவண்டும். 

மபாது விசாரலணயின் முடிவுகள் இறுதி 
EIA/AMP அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

40.  திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் 

உள்ள வேக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏவதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் 

இயற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வேக்கு நிலுலவயில் 

இல்லல. 



 

உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 

வவண்டும். 

41.  திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு 

மற்றும் மதாடர ்மசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கான மசலவு 

மதளிவாக குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

 திட்ட மசலவு CER @ 2% 

P1 
₹ 

1,16,39,000.00 ₹ 2,33,000.00 

P2 
₹ 

1,12,96,000.00 ₹ 2,26,000.00 

P3 
₹ 

2,49,45,000.00 ₹ 4,99,000.00 

P4 
₹ 

1,56,20,000.00 ₹ 3,13,000.00 

மமாத்தம் 
₹ 

6,35,00,000.00 

₹ 
12,71,000.00 

 

42.  வபரிடர ் வமலாண்லம திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3 இல் உள்ள விவரங்கள். 

43.  திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

வவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள் 

சுற்றுசச்ூேல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், வவலல வாய்ப்பு 

வபான்றவற்லறத் மதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8 இல் விவரங்கள். 

44.  மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான 

குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

a)  EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் 

தனி புத்தகமாக இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b)  அலனத்து ஆவணங்களும் 

அட்டவலண மற்றும் மதாடரச்ச்ியான 

பக்க எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் மதாடரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் சரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c)  அறிக்லகயில் குறிப்பாக 

அட்டவலணகளில் தரவு 

வேங்கப்பட்டால், தரவு 

வசகரிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 

ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வவண்டும். 

அட்டவலணகளின் பட்டியல் மற்றும் 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

d)  MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண், சத்தம் வபான்றவற்றின் 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/வசாதலன 

அறிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ்

இலணக்க வவண்டும். திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் வபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/வசாதலன 

அறிக்லககளும் இருக்க வவண்டும் 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

இந்த அறிக்லகயுடன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் வபாது இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் அசல் அடிப்பலட 

கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

e)  வேங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாத வவறு மமாழியில் 

மபாருந்தாது. 



 

இருந்தால், ஆங்கில மமாழிமபயரப்்பு 

வேங்கப்பட வவண்டும். 

f)  அலமசச்கத்தால் முன்னர ்

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் 

சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீட்டிற்கான 

வகள்வித்தாள் நிரப்பப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயுடன் 

இலணக்கப்படும். 

g)  EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் 

வபாது, MoEF&CC வேங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான வழிமுலறகள் 

மற்றும் ஆவலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுலறகள் O.M. இந்த 

அலமசச்கத்தின் இலணயதளத்தில் 

உள்ள எண். J-11013/41/2006-IA.II(I) வததி: 

4 ஆகஸ்ட், 2009, பின்பற்றப்பட 

வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 

MoEF & CC O.M வேங்கிய வழிமுலறகள் 

எண். J-11013/41/2006-IA.II (I) வததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009 பின்பற்றப்படுகிறது. 

h)  அடிப்பலட வநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவதனும் 

மாற்றங்கள் மசய்யப்பட்டிருந்தால் 

(படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் MoEF&CC இன் 

கவனத்திற்குக் மகாண்டு வரப்பட 

வவண்டும், வமலும் TOR அனுமதி மபற 

வவண்டும். வமலும் மாற்றப்பட 

வவண்டும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கட்டலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் 

மபாது விசாரலணக்குப் பின் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் (பி.எச.் 

மசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த வவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டாை். 

i)  சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) வததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்வபாலதய 

மசயல்பாடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின் இணக்க 

நிலலயின் சான்றளிக்கப்பட்ட 

அறிக்லக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பட 

வவண்டும். சுற்றுசச்ூேல், வனம் 

மற்றும் காலநிலல மாற்றம் 

அலமசச்கம், மபாருந்தக்கூடியது. 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டாை். 



 

j)  EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கள், வடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல் 

வலரபடங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் 

பகுதிகள் மற்றும் மவளிப்புறக் 

குப்லபகள், ஏவதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

வவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் 

நில அம்சங்கலளக் காட்டுகிறது. 

வலரபடங்கள் இலணக்கப்பட்டுள்ளன - 

வமற்பரப்பு திட்டம் 

புவியியல் திட்டம் 

வவலல திட்டம் 

மூடல் திட்டம் 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

மசய்வதற்கான வமலாண்லமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு மசயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுசச்ூேல், சமூக மற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிமவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிமவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தமவாரு 

திட்டத்திற்கும் மபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிமவடுப்பவரக்லள 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு மசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் வபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளப்படுவலத உறுதி மசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

தகவல், முடிமவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வமாதல்கலளக் குலறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

கட்டுமானத ் மதாழிலுக்கு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் முக்கிய வதலவ. 4 

(நான்கு) முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 16 (பதினாறு) தற்வபாதுள்ள குவாரிகலளக் 

மகாண்ட வகாடங்கிபாலளயம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகள் குழுமம் "A" 

இன் அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்வபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த 

சுலமகலளக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில், பல்லடம் தாலுகா, திருப்பூர ் மாவட்டம் மற்றும் 

தமிே்நாடு மாநிலம், MoEF & CC 2269(E) வததி 1  ூலல 2016 அறிவிப்பின் படி 

கணக்கிடப்பட்ட குழுமப் பகுதி 35.78.28 மெக்வடர.் 

இந்த EIA அறிக்லக ToR மபறப்பட்ட கடிதங்களுக்கு இணங்கத் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது - 

கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 வததி :26.08.2021 P1க்கு; 

கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 வததி :26.08.2021 P2க்கு; 

கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 வததி :23.03.2022     

P3க்கான மற்றும் 

கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 வததி :21.03.2022 P4 

க்கான. 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு அக்வடாபர ் - டிசம்பர ் 2021 காலகட்டத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது (பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்பலடத் தரவு MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலண எண். J-11013/41/2006-IA-II (I) (பகுதி) ஆகஸ்ட் 29 வததியிட்டது. 2017 & MoEF & 

CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] வததி: 08.06.2022) மற்றும் 

இந்தத ்திட்டங்களால் ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த தாக்கங்கலளக் கருத்தில் மகாள்வதற்காக 

இந்தத ் EIA மற்றும் EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் 

தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது, அலதத் மதாடரந்்து அந்த பாதகமான 

தாக்கங்கலளக் குலறக்க தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் 

(EMP) தயாரிக்கப்படுகிறது.   
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1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 மசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீே் வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 மெக்வடர)் 

மற்றும் B (≤ 100 மெக்வடர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ்சூே்நிலல 

உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி குறித்த வதலவகலள திட்டவட்டமாக 

வேங்குதல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் மபாது 

ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மெக்வடர ்வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" மசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீே் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (குழும சூே்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் மபாது விசாரலண நடத்தி சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வேங்குவதற்கான EIA/EMP 

அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

இந்த EIA அறிக்லக மபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டதுLetter No.  

• Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 for P1; 

• Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 for P2; 

• Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022 for P3; 

• Letter No. Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 Dated :21.03.2022 for P4. 

 

 

. 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

திட்டத்தின் மபயர ்
திரு. வக.எம்.சின்னசாமி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
எஸ் எப். எண்கள். 89/4B (P), 92/2 

பரப்பளவு 2.42.0 மெக்வடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் மாவட்டம் 
வகாடங்கிபாலளயம் கிராமம், பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

முன்பமாழிவு – P2 

திட்டத்தின் மபயர ்
திரு. R. சுப்பிரமணியன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
எஸ் எப். எண்கள். 114/1B,1C 

பரப்பளவு 1.99.5 மெக்வடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் மாவட்டம் 
வகாடங்கிபாலளயம் கிராமம், பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

முன்பமாழிவு – P3 

திட்டத்தின் மபயர ்
திரு. எம்.மவங்கவடஷ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
எஸ் எப். எண்கள். 114/1A,115/1B & 115/2 

பரப்பளவு 2.25.5 மெக்வடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் மாவட்டம் Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

முன்பமாழிவு – P4 

திட்டத்தின் மபயர ்
திரு. எம்.மவங்கவடஷ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
எஸ் எப். எண்கள். 112 (P), 113/4B (P) & 115/1A 

பரப்பளவு 3.32.78 மெக்வடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் மாவட்டம் 
வகாடங்கிபாலளயம் கிராமம், பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 
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1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

அட்டவரண 1.2: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

முன்பமாழிதல் – P1 

திட்ட முன்பமாழிபவைின் 

பபயை் 
திரு. மக.எம்.சின்னசாமி 

முகவைி எண்.5/174, காடாம்பாடி, 

சூலூர,் வகாயம்புத்தூர ்- 641 401 

ரகமபசி +91 98422 06777 / 97509 05777 

நிரல உரிலமயாளர ்

முன்பமாழிதல் – P2 

திட்ட முன்பமாழிபவைின் 

பபயை் 
திரு. ஆை்.சுப்ைமணியன் 

முகவைி 
1/404, தசச்ங்காடு, 

வதவராயன் பாலளயம், 

பல்லடம் தாலுக்கா 

ரகமபசி +91 98422 67405 

நிரல உரிலமயாளர ்

முன்பமாழிதல் – P3 

திட்ட முன்பமாழிபவைின் 

பபயை் 
திரு. எம். பவங்கமடஷ் 

முகவைி 
3/532, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

ரகமபசி +91 98431 06266 

நிரல உரிலமயாளர ்

முன்பமாழிதல் – P4 

திட்ட முன்பமாழிபவைின் 

பபயை் 
திரு. எம். பவங்கமடஷ் 

முகவைி 
3/532, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

ரகமபசி +91 98431 06266 

நிரல உரிலமயாளர ்

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட 4 சுரங்கங்களுக்கும் மபாதுவான சுரங்க முலற 

முன்மமாழியப்பட்டது. 5.0மீ மபஞ்ச ்உயரம் மற்றும் 5.0மீ மபஞ்ச ்அகலம் மகாண்ட 

ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம்  ாக் வெமர ்

ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி மவடிமபாருலள மவடிக்கும் வபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

குவாரிகலள வமற்மகாள்ள உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. லெட்ராலிக் வதாண்டுதல் 

மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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இரண்டாம் நிலல மவடிப்லபத் தவிரக்்க ராக் பிவரக்கரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 1.3: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் - P1 

குவாரியின் மபயர ்
வக.எம்.சின்னசாமி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 155 மீ (நீ)* 133 மீ (அ)*23 மீ (ஆ) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'17.01"N to 11°01'24.24"N 

தீரக்்கவரலக 77°12'07.40"E to 77°11'14.12"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 376 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
47 மீ bgl (2மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராவல் மீ 3 

7,93,805 5,272 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,46,232 1,242 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
176 மீ (நீ)* 134 மீ (அ)*47 மீ (ஆ) 

*சுரங்கத்தின் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆேம் 
42 மீ bgl (2 மீ கிராவல் + 40 மீ சாதாரண கல்  ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl  

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி வடக்குப் 

பக்கமாக மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 376 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்)க்குப் 

பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 6  

கம்பிரசர ் 2  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 2 

டிப்பரக்ள் 3  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து 

சிறிய டயா ஆகியலவ சாதாரண கல்லல 

அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் உலடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 
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உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
28  

திட்ட மசலவு ரூ. 1,16,39,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 2,33,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 840 மீ மதற்கு 

ஓலட 3.5 கி.மீ வடகிேக்கு 

சமலபுரம் ஏரி 5.5 கி.மீ வடக்கு 

மநாய்யல் ஆறு 6.5 கி.மீ வடவமற்கு 

சூலூர ்ஏரி 8.8 கி.மீ வமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1540 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 170 மரங்கலள நட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
3.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 420 மீ மதன் கிேக்கு 

அட்டவரண 1.4: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P2 

குவாரியின் மபயர ் R. சுப்ரமணியன்  சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 140 மீ (நீ)* 114 மீ (அ)*40 மீ (ஆ) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'25.60"N to 11°01'32.38"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'50.15"E to 77°11'54.74"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 373 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
29 மீ bgl (29 மீ சாதாரண கல் i.e., R.L. 340 மீ to R.L. 311 மீ) 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

5,05,480 10,032 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

76,420 8,400 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
140 மீ (நீ) * 114 மீ (அ) * 62 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியானது 

வடகிேக்கு திலசலய வநாக்கி வலசான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 373 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 

மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் உருவாக்கத்தால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து 

மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் 
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உருவாக்கம்) பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் 
காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் 

எக்ஸவவட்டர ்
1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
16  

திட்ட மசலவு ரூ. 1,12,96,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 2,26,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 1 கி.மீ மதன்கிேக்கு 

ஓலட 4 கி.மீ வடகிேக்கு 

சமலபுரம் ஏரி 5.2 கி.மீ வடக்கு 

மநாய்யல் ஆறு 5.8 கி.மீ மதன்வமற்கு 

சூலூர ்ஏரி 8.2 கி.மீ வமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1300 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 150 மரங்கலள நட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 540 மீ வடவமற்கு 

அட்டவரண 1.5: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P3 

குவாரியின் மபயர ் எம். மவங்கவடஷ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 112 மீ (நீ)* 85 மீ (அ)*36 மீ ஆ) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11° 01' 26.88''N to 11° 01' 31.04''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'44.03''E to 77° 11' 51.66''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 373 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
52 மீ bgl (2 மீ கிராவல் + 50 மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

7,18,956 17,664 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,17,664 8,174 
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முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
183 மீ (நீ) * 90 மீ (அ) * 52 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl   

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி வடக்குப் 

பக்கமாக மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 373 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியில் இருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) பிறகு 

மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 2  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
19  

திட்ட மசலவு ரூ. 2,49,45,000 /- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 4,99,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 1 km மதன்கிேக்கு 

ஓலட 4 km வடகிேக்கு 

சமலபுரம் ஏரி 5.2 km வடக்கு 

மநாய்யல் ஆறு 5.8 km மதன்வமற்கு 

சூலூர ்ஏரி 8.2 km வமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1200 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 150 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
4.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 570 மீ வடக்கு 

அட்டவரண 1.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P4 

குவாரியின் மபயர ் எம். மவங்கவடஷ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு Pit – 1 85 m (L)* 37 m (W)*35 m (D) 
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நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 

அட்சவரலக 

Pit – 2 80 m (L)* 75 m (W)*68 m (D) 

Pit – 3 127 m (L)* 106 m (W)*28 m (D) 

தீரக்்கவரலக 58-E/04 

மிக உயரந்்த உயரம் 11°01'30.83"N to 11°01'37.43"N 

குவாரியின் மபயர ் 77°11'44.91"E to 77°11'53.05"E 

முன்மமாழிவு வலக 373 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
68 மீ bgl (3 மீ கிராவல் + 65 மீ சாதாரண கல்)  

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

12,95,085 23,634 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,78,315 15,906 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
211 மீ (L) * 159 மீ (அ) * 68 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியானது 

வடகிேக்கு பக்கமாக வலசான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 373 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியில் இருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) பிறகு 

மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 7  

கம்பிரசர ் 2 

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 3  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
30  

திட்ட மசலவு ரூ. 1,56,20,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 3,13,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 1.2 km SE 

ஓலட 4 km NE 

சமலபுரம் ஏரி 5 km North 
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மநாய்யல் ஆறு 5.8 km SW 

சூலூர ்ஏரி 8.2 km West 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 2150 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 250 மரங்கலள நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
2.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 420 மீ வடக்கு 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரி திட்டங்களும் வகாடங்கிபாலளயம் கிராமம், 

பல்லடம் தாலுகா மற்றும் திருப்பூர ்மாவட்டம் ஆகியவற்றில் அடங்கும். 

• வகாடங்கிபாலளயம் குழுமம் "A" திருப்பூர ் நகரத்திலிருந்து மதன்வமற்வக 15 கிமீ 

மதாலலவிலும், பல்லடம் நகரத்திலிருந்து 8 கிமீ மதாலலவிலும், வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராமத்தின் வமற்குப் பக்கமாக 1 கிமீ மதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

 



 

17 

 

1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

மகாண்டிருக்கும். மதாடரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீவே 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலடயில் பிரித்தல் 

2. மதளிவுலர 

3. மபாது மக்கள் ஆவலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

முன்பமாழிவு - P1 

 

▪ முன்மமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்வததி: 24.11.2020. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் திருப்பூர ்

Rc.No.1501/Mines/2020, வததி: 25.02.2021 அவரக்ளால் வேங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், திருப்பூர ்மாவட்டம், ஆர.்சி. 

எண். 1501/2020/சுரங்கங்கள் வததி :05.05.2021. 

▪ மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறவவற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் “B1” வலகயின் கீே் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 

எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018. 

▪ முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/63785/2021 வததி: 09.06.2021 அன்று, சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

 

முன்பமாழிவு – P2 

 

▪ முன்மமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்வததி: 24.11.2020. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் திருப்பூர ்

ஆர.்சி.எண்.1500/லமன்ஸ்/2020 வததி :25.02.2021 அவரக்ளால் வேங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்துலற, திருப்பூர ்மாவட்டம், 

R.C.No.1500/2020/Mines வததி: 05.05.2021 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறவவற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் “B1” வலகயின் கீே் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 

எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-

II (M) வததி: 12.12.2018. 

▪ முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/63765/2021 வததி: 08.06.2021 அன்று, சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

 

முன்பமாழிவு – P3 

▪ முன்மமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்வததி: 28.04.2021. 
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▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் திருப்பூர ்

ஆர.்சி.எண்:557/லமன்ஸ்/2021 வததி:15.06.2021 அவரக்ளால் வேங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்துலற, திருப்பூர ்மாவட்டம், 

R.C.No:557/2021/Mines வததி: 02.07.2021 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறவவற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் “B1” வலகயின் கீே் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 

எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018. 

▪ முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/68202/2021 வததி: 06.10.2021 அன்று, சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

 

முன்பமாழிவு – P4 

 

▪ முன்மமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்வததி: 24.11.2020. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியரால் 

வேங்கப்பட்டது, திருப்பூர ்Rc.No.1499/Mines/2020, வததி: 25.02.2021. 

▪ சுரங்கத ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், திருப்பூர ்மாவட்டம், ஆர.்சி. 

எண். 1499/2020/சுரங்கங்கள் வததி :05.05.2021. 

▪ மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறவவற்றப்பட்ட 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் “B1” வலகயின் கீே் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 

எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018. 

▪ முன்மமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/68055/2021 வததி: 30.09.2021 அன்று, சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

 

2.பதளிவுரை –  

முன்பமாழிவு - P1 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 20.07.2021 அன்று நலடமபற்ற 220வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 16.08.2021 அன்று நலடமபற்ற 454வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 வததி :26.08.2021 இல் 

ToR வேங்கப்பட்டது. 

முன்பமாழிவு - P2 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 20.07.2021 அன்று நலடமபற்ற 220வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 16.08.2021 அன்று நலடமபற்ற 454வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 வததி :26.08.2021 இல் 

ToR வேங்கப்பட்டது. 
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முன்பமாழிவு - P 3 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 04.03.2022 அன்று நலடமபற்ற 251வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 23.03.2022 அன்று நலடமபற்ற 495வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 வததி :23.03.2021 இல் 

ToR வேங்கப்பட்டது. 

முன்பமாழிவு - P4 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 03.03.2022 அன்று நலடமபற்ற 250வது SEAC கூட்டத்தில் 

லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR ஐ வேங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்மமாழிவு 21.03.2022 அன்று நலடமபற்ற 494வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 வததி :21.03.2022 இல் 

ToR வேங்கப்பட்டது. 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் மபாதுமக்களின் பங்வகற்லப உறுதிமசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது விசாரலண 

நடத்த வவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் மபாது விசாரலண 

நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக வபான்ற பிற ஆவணங்கள், மபாது 

மக்கள் கருத்துவகட்பு கூட்ட நடவடிக்லககள் உள்ளிட்ட மபாது ஆவலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திடம் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி 

வேங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் லகவயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 மசப்டம்பர,் 2006 

• கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 வததி :26.08.2021 P1க்கு; 

• கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 வததி :26.08.2021 P2க்கு; 

• கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 வததி :23.03.2022 P3க்கான  

• கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 வததி :21.03.2022 P4க்கு. 

• அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

வேங்கப்பட்ட ToR இணக்கத்லதக் காண்க - 

▪ கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 வததி :26.08.2021 P1க்கு; 

▪ கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 வததி :26.08.2021 P2க்கு; 

▪ கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 வததி :23.03.2022 P3க்கான  
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▪ கடிதம் எண். Lr எண். SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021 வததி :21.03.2022 P4க்கு. 

பக்கம் எண். I – XIX இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி ஒவ்மவாரு காலண்டர ்ஆண்டிலும்  ூன் 1 மற்றும் 

டிசம்பர ் 1 ஆம் வததிகளில் EC வேங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA 

க்கு அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் மதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க 

அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க வவண்டும். அதனால். 5845 (இ) வததி: 26.11.2018.   

 

1.7  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒட்டுமமாத்த உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் லகவயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம் குழும குவாரிகளில் ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத 

அளவிடுவதும், ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தலககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள உருவாக்குவதும் ஆகும். உமிே்வு ஆதாரங்கள், உமிே்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர ் மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் வபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(அக்வடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வலர) பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக 

அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது.  

 

அட்டவரண 1.3: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி வநர 

மாதிரிகள் மதாடரந்்து 

எடுக்கப்படும் 

(3 லமயம் & 5 இலடயகம்) 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் மற்றும் 

திலச, மவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் இரண்டாம் 

நிலல மூலங்களிலிருந்து 

மதாடரந்்து மூன்று மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

உடல், வவதியியல் மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 

வசகரிக்கப்பட்டன - 3 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 3 

வமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள்; 
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படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுலற. 

4 சூேலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாே் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிலல 

தரவு வனத்துலறயிடம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

வபாது 24 மணிவநரத்திற்கு 

ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

படிக்கும் காலத்தில் 5 

இடங்களில் ஒருமுலற 

6 மண் பண்புகள் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 5 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வவறு வலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக 

மபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பண்புகள், மதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்லம கணக்மகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

மதாலக கணக்மகடுப்பு 2011 

வபான்ற இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களின் தரவுகளின் 

அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அலமப்பு, நீவராலடகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசார ்் மற்றும் 

மவளிவயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

வபரிடர ்

வமலாண்லம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் மவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

மபாருட்களின் மவளியீடு 

ஆகியவற்றால் வபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலள 

அலடயாளம் காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

மதாடரப்ுலடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலடயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் மவளியிடப்பட்ட நிலலயான ToR வேங்கிய ToR இன் 

வதலவயின்படி தரவு வசகரிக்கப்பட்டது.  
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1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி மபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

மதாடரப்ு கடிதம் மபறப்பட்டது. 

▪ தமிே்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீே் சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

முன்மமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் குவாரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி வதலவ. 

4 முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்வபாதுள்ள 16 குவாரிகள் ஒரு குழுமத்லத 

உருவாக்குகின்றன; MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) வததி 1 

 ூலல 2016 மற்றும் மமாத்த பரப்பளவு 35.78.28 மெக்வடர.்  மதாகுப்பின் பரப்பளவு 5 

மெக்வடருக்கு வமல் இருப்பதால், இந்த முன்மமாழிவு B1 வலகயின் கீே் வரும் வததி: 

04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட ஆலணப்படி, மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், 

புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016, மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் 

அனுமதி மபறுவதற்கான EIA, EMP மற்றும் மபாது ஆவலாசலனக்கான வதலவ உள்ளது.   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி வதலவயில்லல. முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/மவளிவயற்றம் இல்லல. 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட அலனத்து குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முலற 

மபாதுவானது. இரண்டாம் நிலல மவடிப்லப தவிரக்்க  ாக்ொம்மர ் துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடித்தல் மூலம் மபற்வறார ்பாலறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள 

பிரித்து, திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலறயில் வதாண்டுவதற்கு 

முன்மமாழியப்பட்டது. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

➢ அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டங்களும் வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராமம், பல்லடம் தாலுகா மற்றும் திருப்பூர ்மாவட்டத்தில் அடங்கும். 

➢ வகாடங்கிபாலளயம் கிளஸ்டர ்"A" திருப்பூர ்நகரத்திலிருந்து மதன்வமற்வக 15 கிமீ 

மதாலலவிலும், பல்லடம் நகரத்திலிருந்து 8 கிமீ மதாலலவிலும், 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தின் வமற்குப் பகுதியில் 1 கிமீ மதாலலவிலும் 

அலமந்துள்ளது. 

➢ இந்த திட்டம் எந்தமவாரு சுற்றுசச்ூேல்-உணரத்ிறன் மண்டலம், வதசிய பூங்கா, 

புலிகள் சரணாலயம், யாலனகள் வழித்தடம் மற்றும் உயிரக்்வகாள 

காப்பகங்களின் 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் வராது. 

அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாலல 

அருகிலுள்ள வதசிய மநடுஞ்சாலல (NH- 67) வகாயம்புத்தூர ்- 

கரூர ்- 1.0 கிமீ - மதற்குப் பக்கம். 

மாநில மநடுஞ்சாலல (SH-165) அன்னூர ் - 

காமநாயக்கன்பாலளயம் சாலல - 1.0கிமீ - வமற்குப்பக்கம். 

அருகிலுள்ள கிராமம் வகாடங்கிபாலளயம் - 1.5 கிமீ-கிேக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் சூலூர ்- 7.0 கிமீ - வமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 

வசாமனூர ்- 7.0 கிமீ - வடவமற்குப்பக்கம் 



 

24 

 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 

வகாயம்புத்தூர ்– 28.0 கிமீ – வமற்குப் பக்கம் 

 

அருகிலுள்ள 

துலறமுகம் 

மகாசச்ி- 160 கிமீ - மதன்வமற்கு 

ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டம் – P1 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 11°01'17.47"N 77°12'08.09"E 

2 11°01'18.08"N 77°12'07.85"E 

3 11°01'21.01"N 77°12'07.40"E 

4 11°01'20.70"N 77°12'10.19"E 

5 11°01'24.24"N 77°12'10.76"E 

6 11°01'22.96"N 77°12'14.12"E 

7 11°01'21.50"N 77°12'13.73"E 

8 11°01'17.02"N 77°12'11.21"E 

9 11°01'17.01"N 77°12'10.31"E 

திட்டம் – P2 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 11°01'26.88"N 77°11'50.13"E 

2 11°01'31.04"N 77°11'51.66"E 

3 11°01'30.83"N 77°11'50.15"E 

4 11°01'32.19"N 77°11'50.63"E 

5 11°01'32.38"N 77°11'51.37"E 

6 11°01'31.73"N 77°11'54.74"E 

7 11°01'25.60"N 77°11'53.43"E 

8 11°01'25.95"N 77°11'51.87"E 

திட்டம் – P3 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 11° 01' 27.76''N 77°11'44.03''E 

2 11° 01' 30.02''N 77°11'44.65''E 

3 11° 01' 30.95''N 77°11'44.90''E 

4 11° 01' 30.83''N 77°11'50.15''E 

5 11° 01' 31.04''N 77°11'51.66''E 

6 11° 01' 26.88''N 77°11'50.13''E 

7 11° 01' 27.49''N 77°11'49.00''E 

8 11° 01' 27.06''N 77°11'46.60''E 

திட்டம் – P4 

எல்ரலத் தூண் எண். அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 11°01'31.16"N  77°11'44.91"E 

2 11°01'32.07"N 77°11'45.09"E 

3 11°01'34.40"N 77°11'45.35"E 

4 11°01'37.43"N 77°11'46.03"E 

5 11°01'35.35"N 77°11'51.62"E 

6 11°01'34.06"N 77°11'53.05"E 

7 11°01'32.08"N 77°11'52.91"E 

8 11°01'32.38"N 77°11'51.37"E 

9 11°01'32.19"N 77°11'50.63"E 

10 11°01'30.83"N 77°11'50.15"E 
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படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் - P1 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் – P2 
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படம் 2.3: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் – P3 
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படம் 2.4: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் – P4 
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படம் 2.5: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம் - P1 
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படம் 2.6: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம் – P2 
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படம் 2.7: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம் – P3 
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படம் 2.8: குவாைி குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம் – P4 
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படம் 2.9: கிைாம வரைபடம் கூகுள் எை்த் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.4 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.19: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.20: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

o அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் தளம் சாரந்்தலவ 

o அலனத்து திட்டப் பகுதியிலும் எந்த நன்லமயும் அல்லது மசயலாக்கமும் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

o முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் மபரிய 

தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் நில பயன்பாட்டு முரற 

முன்ம ொழிவு – P1 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாைியின் வாழ்நாள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 

1.49.1 
1.70.2 

உள்கட்டலமப்பு 0.01.0 Nil 

சாலலகள் 0.01.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.15.4 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
0.90.9 0.54.4 

மமாத்தம் 2.42.0 2.42.0 

முன்பமாழிவு – P2 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாைியின் வாழ்நாள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
1.09.8 1.09.8 

உள்கட்டலமப்பு 0.01.2 Nil 

சாலலகள் Nil 0.01.0 

பசுலம அரண் 0.02.0 0.02.0 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
Nil 0.13.0 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 
0.86.5 0.73.7 

மமாத்தம் 1.99.5 1.99.5 

முன்பமாழிவு – P3 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாைியின் வாழ்நாள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 

0.90.5 
1.33.5 

உள்கட்டலமப்பு Nil 0.01.0 

சாலலகள் 0.02.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.12.0 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
1.33.0 0.77.0 

மமாத்தம் 2.25.5 2.25.5 

முன்பமாழிவு – P4 
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விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாைியின் வாழ்நாள் முடிவில் உள்ள 

பகுதி (பெக்மடை்) 

குவாரிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 

2.03.0 
2.80.52 

உள்கட்டலமப்பு 0.01.0 Nil 

சாலலகள் 0.01.0 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.21.5 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
1.27.78 0.28.76 

மமாத்தம் 3.32.78 3.32.78 

 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 7,93,805 5,272 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 2,46,232 1,242 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

வவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 164 1 

லாரி சுலமகளின் எண்ணிக்லக 

(ஒரு சுலமக்கு 6 மீ3) 

27 1 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆேம் 47 மீ bgl (2m கிராவல் 

 + 45 மீ சாதாரண கல்) 

* சுைங்கத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

ஆழம் 

42 மீ bgl (2 மீ கிராவல் 

 + 40 மீ சாதாரண கல்) 

முன்பமாழிவு – P2 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 5,05,480 10,032 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 76,420 8,400 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

வவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 51 9 

லாரி சுலமகளின் எண்ணிக்லக 

(ஒரு சுலமக்கு 6 மீ3) 
9 

2 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆேம் 29 மீ bgl (29 மீ சாதாரண கல்   

i.e., R.L. 340 மீ to R.L. 311 மீ) 

முன்பமாழிவு – P3 

விவைங்கள் விவைங்கள் 
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சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 7,18,956 17,664 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 1,17,664 8,174 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

வவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 78 9 

லாரி சுலமகளின் எண்ணிக்லக 

(ஒரு சுலமக்கு 6 மீ3) 
13 

2 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆேம் 52 மீ bgl (2 m கிராவல் 

 + 50 மீ சாதாரண கல்) 

முன்பமாழிவு – P4 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைண கல் 

(5 வருட திட்ட காலம்) 

கிைாவல் 

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 12,95,085 23,634 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 2,78,315 15,906 

சுரங்கத ்திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

வவலல நாட்களின் எண்ணிக்லக 300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 186 18  

லாரி சுலமகளின் எண்ணிக்லக 

(ஒரு சுலமக்கு 6 மீ3) 
31 

3 

சுரங்கத்தின் மமாத்த ஆேம் 68 மீ bgl (3 மீ கிராவல் 

 + 65 மீ சாதாரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 தமிே்நாட்டின் திருப்பூர ் மாவட்டம், மதற்கு கிரானுலிடிக் நிலப்பரப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும், வமலும் இது முதன்லமயாக புவராட்வடாவராவசாயிக் யுகத்தின் பிற்பகுதி 

வலர ஆரக்்கியனின் படிகப் பாலறகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராந்திய ரீதியாக, 

பாலறகலள ஐந்து வலககளின் கீே் மதாகுக்கலாம் – 

I. சாரவ்னாலகட் குழுமம் சாரவ்னாலகட், லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் மற்றும் வமக்னலடட் 
குவாரட்்லசட், 

II. ொரன்்ப்மளன்ட்-பவயாலடட் க்மனய்லஸ உள்ளடக்கிய தீபகற்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் 

(II), 

III. அடிப்பலட ஊடுருவலில் லபராக்சிலனட்/டுலனட் அடங்கும் 

IV. இளம் ஊடுருவல், மநஃமபலின்-லசலனட், பிங்க் கிராலனட், மபக்மாலடட் மற்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் மற்றும் 

வி. கங்கர ்மற்றும் மண்ணின் நான்காம் நிலல படிவுகள். 
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ஆய்வுப்பகுதியின் ஸ்ட்ைாடிகிைாபி:   

வயது குழு லித்தாலஜி 

வொவலாசீன் 
 

பிளாக் பருத்தி 

மசவனாவசாயிக் மண் / களிமண் ± ஜிப்சம் 

நிவயாப்வராமடவராவசாயிக்  அமில ஊடுருவல்கள் குவாரட்்ஸ் மவயின்கள் 

மபக்மாலடட் 
பிங்க் கிராலனட் 

சிவமலல லசலனட் 

வளாகம் 
மநஃமபலின்-லசலனட் 

சாக் ஹில்ஸ் (அடிப்பலட 

ஊடுருவல்கள்) 
லபராக்ஸலனட்/டுலனட் 

ஆரக்்கியன் - 

வபலிவயாபுவராமடவராவசாயிக் 

தீபகற்ப ஜினீசிக் 

வளாகம் (II) 

பிங்க் கிராலனட் Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

ஆரக்்கியன் பிஜிசி (II) சாரவ்னாலகட் 
(வலகப்படுத்தப்படாதது) 

லபராக்ஸீன் 

கிரானுலலட் 

வபண்டட் வமக்னலடட் 
குவாரட்்லசட் 

 

திருப்பூர ் மாவட்டம், வமக்னலடட் குவாரட்்லசட், லபராக்ஸீன் கிரானுலலட் 

மற்றும் சாரவ்னாலகட் ஆகியவற்றின் என்கிவளவ்கலளக் மகாண்ட பிஜிசி (II) இன் 

ொரன்்ப்மளன்ட் பவயாலடட் க்னீஸ்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி 

லபராக்ஸீன் கிரானுலலட்டின் பல பட்லடகலள மவளிப்படுத்துகிறது, இது நடுத்தர 

தானியங்கள், நடுத்தர முதல் அடர ் சாம்பல் நிறம் மற்றும் மபாதுவாக பிராந்திய 

இலலகளுக்கு இலணயாக ஜினிசிக் நாட்டில் முக்கியமாக தனித்து நிற்கிறது. 

சாரவ்னாலகட் கரடுமுரடான தானியமானது, மபரியது, பல இடங்களில் அது 

இலலகளாகவும், சாம்பல் நிறமாகவும், க்ரீஸாகவும் இருக்கும், வமலும் கற்பாலறகள் 

மற்றும் சிறிய குமிே்களாக மவளிப்படும். இது திருப்பூர ்மாவட்டத்தின் மத்திய, வமற்கு 

மற்றும் மதற்கு பகுதிகளில் நன்கு மவளிப்படுகிறது. Foliation இன் மபாது வவலலநிறுத்தம் 

ENE-WSW, E-W இலிருந்து முலறவய NW மற்றும் N வநாக்கி நலனகிறது. 

Hornblende-Biotite gneiss நன்கு தலேகளாகவும், நடுத்தர முதல் கரடுமுரடான 

தானியமாகவும், மவளிர ் சாம்பல் நிறமாகவும், தாள்கள் மற்றும் சிறிய முடிசச்ுகளாக 

மவளிப்படும். இளஞ்சிவப்பு கிராலனட் மநய்ஸ் மமல்லிய பட்லடகள் மற்றும் 

மலன்சாய்டல் உடல்களாக நிகே்கிறது. இது மாஃபிக் (முக்கியமாக பவயாலடட் மற்றும் 

ொரன்்ப்மளண்வட) மற்றும் ஃமபல்சிக் (ஃமபல்ட்ஸ்பார ் மற்றும் குவாரட்்ஸ்) 

கனிமங்களின் மாற்று பட்லடகளால் ஆன ஒரு நடுத்தர தானிய பாலற ஆகும். இது 

அவிநாசி பகுதியில் நன்கு அறியப்பட்டதாகும். 

லபராக்சிலனட/்டுலனட் வபான்ற அடிப்பலட ஊடுருவல்கள் நாட்டுப் பாலறயில் 

அவுட்கிராப் மற்றும் மலன்சாய்டல் உடல்களாக நிகே்கின்றன, வமலும் அலவ 

மபரும்பாலும் பிராந்திய இலலயுதிரக்்கு ஒத்துப்வபாகின்றன. திருப்பூர ்நகரின் மதற்கு 

மற்றும் மதன்கிேக்கில் பல அடிப்பலட ஊடுருவல்கள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த 

பகுதிகளின் வபாக்கு கிேக்கு-வமற்கு. 
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மநப்லலன் லசலனட் என்பது ஒரு லுவகாக்ராடிக், கரடுமுரடான தானிய பாலற 

மற்றும் முக்கியமாக மநப்லினுடன் ஃமபல்ட்ஸ்பாரால் ஆனது மற்றும் மநப்லலன் 

அகற்றப்பட்டதால் குழிவான வதாற்றத்லதக் காட்டுகிறது. இந்த கார பாலற சிவன்மலல 

மற்றும் அலத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மட்டுவம கிலடக்கிறது. 

இளஞ்சிவப்பு கிராலனட், மபக்மாலடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் மவயின்கலள 

உள்ளடக்கிய அமில ஊடுருவல்கள் லமக்வரா (மச.மீ. அகலம்-மீட்டர ்நீளம்) முதல் மீவசா 

அளவு (சில மீட்டர ் அகலம் மற்றும் பல மீட்டர ் நீளம்) வலர நீட்டிக்கப்படும் நாட்டுப் 

பாலறகள். அவனாஷியின் 9 கிமீ சுற்றளவில் கிராலனட் மவளிப்படுகிறது. சிறிய 

அளவிலான மபக்மாலடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் கிட்டத்தட்ட அலனத்து பாலற 

வலககளிலும் காணப்படுகின்றன. 

கங்கர ் மற்றும் ஜிப்சம் மகாண்ட கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிடப்படும் 

குவாட்டரன்ரி வயது வண்டல்களால் அமில ஊடுருவல்கள் வமமலழுதப்படுகின்றன. 

மபரும்பாலான பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு மண்ணால் சூேப்பட்டுள்ளது. கருப்பு 

பருத்தி மண்ணால் மூடப்பட்ட பகுதியின் சில பகுதி ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. 

மாவட்டத்தின் மதன்வமற்குப் பகுதிலய கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. 

ஆதாரம்: திருப்பூர ்மாவட்ட சிறு கனிமங்களுக்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்லக – வம 2019 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca/uploads/2019/05/2019052585.pdf  

2.3.2 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் வபாக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக ொரட்் ராக் உருவாக்கத்லத ஒவர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

சாரவ்னாலகட்டின் பாத்வதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. அலனத்து 

திட்டப் பகுதிகளும் மவற்று நிலப்பரப்பாகும், அலனத்து திட்டப் பகுதிகளும் 2 மீ முதல் 3 

மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல்களால் மூடப்பட்டிருக்கும்; 2 மீ முதல் 3 மீ வலர கிராவல் 

உருவாகிய பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் 

இருக்கும் குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

 

2.3.3 நீை்வளவியல் 

 திருப்பூர ் மாவட்டம், மாவட்டத்தின் வமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிேக்குப் பகுதியில் வண்டல் மண்டலத்தாலும் அடிக்வகாடிட்டுக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 4551 சதுர கிவலாமீட்டர ்பரப்பளவு படிகப் பாலறகளால் (63%) மற்றும் 

2671 சதுர கிவலாமீட்டர ் வண்டல்களால் (37%) சூேப்பட்டுள்ளது. உருவாக்கத்தின் 

மபாதுவான புவியியல் வரிலச கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

குவாட்டரன்ரி - வலட்டலரட்டுகள், மணல் மற்றும் களிமண் 

மூன்றாம் நிலல - மணற்கல், கிராவல் மற்றும் களிமண் 

கிமரட்வடசியஸ் - சுண்ணாம்பு, சுண்ணாம்பு மணற்கல் மற்றும் களிமண் 

இணக்கமின்லம. 

ஆரக்்கியன் - சாரவ்னாலகட்ஸ், க்னீஸ்ஸ், கிராலனட்ஸ், வடாலலரட்ஸ் மற்றும் 

மபக்மாலடட் 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca/uploads/2019/05/2019052585.pdf
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• இப்பகுதியின் மபரும்பகுதி சாரவ்னாலகட்டின் உருமாற்ற படிகப் பாலறகள், 

வடாலலரட் லடக்குகள் மற்றும் மபக்மாலடட் மவயின்களால் ஊடுருவிய ஆரக்்கியன் 

காலத்தின் கிராலனடிக் க்னீஸ் ஆகியவற்றால் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த பாலறகள் மிகவும் 

உருமாற்றம் மற்றும் மிகவும் கடுலமயான மடிப்பு, நசுக்குதல் மற்றும் தவறுகளுக்கு 

உட்பட்டுள்ளன. 

• நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது மற்றும் ஆேமாக அமரந்்திருக்கும் எலும்பு 

முறிவுகள் இருக்கும் இடங்களிமலல்லாம், அது அலரகுலறயாக வலரயறுக்கப்பட்ட 

நிலலயில் நிகே்கிறது. 

கடினமான பாலறகளில் நிலத்தடி நீர ்ஏற்படுவது வானிலலயின் தீவிரம் மற்றும் ஆேம், 

பாலறகளில் இருக்கும் எலும்பு முறிவுகள் மற்றும் பிளவுகலளப் மபாறுத்தது. 

• கிராலனட்டுகள் மற்றும் மநய்ஸ்கள் சாரவ்னாலகட்டுகளின் விலளசச்லுடன் 

ஒப்பிடும்வபாது மிதமான அளவில் விலளகின்றன. 

• கடினமான பாலறயில் கிணற்றின் ஆேம் மபாதுவாக தலர மட்டத்திலிருந்து 8 முதல் 15மீ 

வலர இருக்கும். 

• மபாதுவாக திறந்த கிணறுகளில் ஒரு நாலளக்கு 30 முதல் 250 மீ 3 மற்றும் ஆே்துலள 

கிணற்றில் 260 முதல் 430 மீ3 வலர மகசூல் கிலடக்கும். தடிமன் 2.5 மீ முதல் 42 மீ வலர 

மபாதுவாக 100 மீட்டருக்குள் 3 முதல் 5 பிளவு மண்டலங்கள் மற்றும் 100 முதல் 200 மீ வலர 

1 முதல் 4 பிளவு மண்டலங்கள் உள்ளன. 

கிமரட்வடசியஸ் உருவாக்கம் அவரவனசியஸ் சுண்ணாம்பு கல், சுண்ணாம்பு மணல் - கல் 

மற்றும் மாரல்் ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

மூன்றாம் நிலல உருவாக்கம் சில்ட்டி களிமண் கற்கள், ஆரக்ிவலசியஸ் சுண்ணாம்பு கல் 

ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய ஆரக்ிவலசியஸ் ஆகும். 

திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் மபான்லனயாறு மற்றும் வராெநதி ஆகிய ஆறுகளின் 

படிமங்களால் குறிப்பிடப்படும் நான்காம் படிமங்கள் திட்டுகளாக பரவியுள்ளன. வண்டல் 

மண் ஒருங்கிலணக்கப்படாத மணல், கிராவல் மணல், களிமண் மற்றும் களிமண் மணல் 

ஆகியவற்லறக் மகாண்டுள்ளது. மணலின் தடிமன் 15 முதல் 25 மீட்டர ்வலர வண்டல் 

உருவாக்கத்தில் இருக்கும், இது சாத்தியமான நீரந்ிலலகலளயும் உருவாக்குகிறது. சில 

பகுதிகளில், மூன்றாம் நிலல உருவாக்கத்தின் மணல் கல் சாத்தியமான நிலத்தடி நீர ்

வதக்கங்கள் ஆகும். 

நீைந்ிரல அரமப்புகள்: 

 நிலத்தடி நீரின் நிகே்வு மற்றும் வசமிப்பானது, புவியியல், நிலப்பரப்பு மற்றும் 

மலேப்மபாழிவு வடிவத்தில் மலேப்மபாழிவு ஆகிய மூன்று காரணிகலளச ்

சாரந்்துள்ளது. புவியியலலத் தவிர, நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தில் பரந்த மாறுபாடு 

மற்றும் மலேயின் தீவிரம் ஆகியலவ நிலத்தடி நீர ் ரசீார ்் மசய்வதற்கான 

முக்கிய காரணிகளாக அலமகின்றன. நீரந்ிலலகள் மிகவும் சிக்கலான நீர ்

புவியியல் அலமப்பின் ஒரு பகுதியாகும், வமலும் முழு அலமப்பின் 

நடத்லதலயயும் எளிதில் விளக்க முடியாது. கடின பாலற நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி 
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நீர ் ஏற்படுவது வமல் வானிலல, பிளவுகள் மற்றும் உலடந்த பகுதிகளுக்கு 

மட்டுவம உள்ளது, இது அதிகபட்சமாக 30 மீ வலர நீண்டுள்ளது, இது திருப்பூர ்

மாவட்டத்தில் சுமார ்10-15 மீ ஆகும். 

 வண்டல் வடிவங்களில், முதன்லமயான சிறுமணி வபாவராசிட்டியின் இருப்பு 

நிலத்தடி நீரின் கடத்தும் திறலன அதிகரிக்கிறது, அங்கு மகசூல் 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். கடவலாரப் பாலதயில் மாவட்டத்தின் கிேக்குப் 

பகுதிலய ஆக்கிரமித்துள்ள வண்டல் பகுதி, நிலதத்டி நீர ் ரசீார ்் மசய்வதற்கு 

மிகவும் சாதகமானது. நிலத்தடி நீர ் அலர வலரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் 

வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலகளில் ஏற்படுகிறது. ஒவ்மவாரு உருவாக்கத்திலும் 

நிலத்தடி நீர ் நிகே்வது பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீவே 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வண்டல் வடிவங்கள் 

வண்டல் ஆற்றில் நிலத்தடி நீர ்நீரம்ட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது. அதிகபட்ச தடிமன் 

37 மீ மற்றும் நீரந்ிலலயின் சராசரி தடிமன் வதாராயமாக 12 மீ. இந்த வடிவங்கள் 

நுண்துலளகள் மற்றும் ஊடுருவக்கூடியலவ, அலவ நல்ல நீர ்தாங்கி மண்டலங்கலளக் 

மகாண்டுள்ளன. 

மூன்றாம் நிரல கடலூை் மணற்கல் 

மூன்றாம் நிலல வடிவங்கள் கடலூர ் மணற்கற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன 

மற்றும் அலவ கடல் நீர ் லவப்புகளுக்கு புவியாக வலகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

மபரும்பாலும் இந்த அலமப்பு கீே் மற்றும் வமல் கடலூர ் அலமப்புகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வமல் கடலூர ்அலமப்புகளில் நிலத்தடி நீர ்அலர வலரயறுக்கப்பட்ட 

நிலலயில் ஏற்படுகிறது, அவத சமயம் கீே் கடலூரில் நிலத்தடி நீர ் நல்ல நிலத்தடி நீர ்

சாத்தியத்துடன் வலரயறுக்கப்பட்ட நிலலயில் ஏற்படுகிறது.   

கிபைட்மடசியஸ் வடிவங்கள் 

மணல் களிமண் மலன்ஸ்கள் மற்றும் மமல்லிய மணல் ஆகியவற்றில் மலன்ஸ் 

வடிவத்தில் நிலத்தடி நீர ் மவள்லள மற்றும் கருப்பு களிமண் படுக்லககளால் 

அடிக்வகாடிட்டுள்ளது, இது தலர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ முதல் 15 மீ வலரயிலான ஆேமான 

நீரந்ிலல ஆேத்லத உருவாக்குகிறது. ஓலிடிக் சுண்ணாம்புக் கல் இருப்பதால் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் ஃபிவரடிக் நீரந்ிலல சாத்தியமாகும். 

கடினமான பாரற வடிவங்கள் 

நிலத்தடி நீர ் நீர ் அட்டவலண நிலலலமகளின் கீே் நிகே்கிறது ஆனால் 

பாலறசச்ிலதவு, பிளவு மற்றும் அதன் வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்ற வலக பாலறகளில் 

கினிசிக் உருவாக்கத்துடன் ஒப்பிடும் வபாது மிகவும் குலறவாக உள்ளது. கினிசிக் 

அலமப்புகளுடன் ஒப்பிடும்வபாது நிலத்தடி நீர ்திறன் குலறவாக உள்ளது 
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கிைானிடிக் க்னீஸ் 

நிலத்தடி நீர ் வானிலல, கூட்டு மற்றும் பிளவு வடிவங்களில் நீர ் அட்டவலண 

நிலலலமகளின் கீே் ஏற்படுகிறது. தட்பமவப்பநிலல வமவலாட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட 

துலள இலடமவளி ஆேமற்ற சிறுமணி நீரந்ிலலகளாக மசயல்படுகிறது மற்றும் 

சாத்தியமான நீர ்தாங்கி மற்றும் விலளசச்ல் மண்டலங்கலள உருவாக்குகிறது நீரம்ட்டம் 

கால்வாய் மற்றும் மதாட்டி பாசன பகுதிகளில் ஆேமற்றது மற்றும் மற்ற பகுதிகளில் இது 

ஓரளவு ஆேமாக உள்ளது. 

சாை்மனாரகட் 

நிலத்தடி நீர ்நீர ்அட்டவலண நிலலலமகளின் கீே் நிகே்கிறது, ஆனால் வானிலல, 

மூட்டு, எலும்பு முறிவு மற்றும் அதன் வளரச்ச்ியின் தீவிரம் கினிசிக் அலமப்புகளுடன் 

ஒப்பிடும்வபாது மிகவும் குலறவாக உள்ளது. கினிசிக் அலமப்புகளுடன் ஒப்பிடும்வபாது 

நிலத்தடி நீர ்திறன் குலறவாக உள்ளது. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

இம்மாவட்டத்தில் உள்ள நீரந்ிலலயின் தடிமன் மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் தலர 

மட்டத்திலிருந்து 15 மீ முதல் 40 மீ வலர மாறுபடும். இண்டர ்கிரானுலர ் வபாவராசிட்டி 

என்பது படுக்லகப் பாலறயில் வானிலல மற்றும் பிளவு வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் 

அளலவப் மபாறுத்தது. முன்னர ் விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஆேமான வானிலலயானது 

க்னீசிக் வடிவங்களில் உருவாகியுள்ளது மற்றும் சாரவ்னாலகட் அலமப்புகளில் மிதமான 

வானிலல உருவாகியுள்ளது. கடினமான பாலறகள் மற்றும் வண்டல் வடிவங்களில் உள்ள 

நீரந்ிலல அளவுருக்களின் வரம்பு கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:  

அட்டவரண 2.5: நீை்நிரல அளவுருக்களின் வைம்பு  

பபயை ் குறிப்பிட்ட 

திறன் (lpm/d) 

குறிப்பிட்ட 

மகசூல் (%) 

T (m2 

/d) 

K 

(m/day) 

கிணறுகளின் 

மகசூல் (lps) 

வண்டல் மண் 2.08 7.2 98 19.7 2.5 

மூன்றாம் 

நிலல 

78-173 1.4-3.5 46-134 16-33 2-3.3 

கிமரட்வடசியஸ் 33-782 0.3-2.56 33-782 10-66 1.1-3.5 

படிகமானது 27-224 0.8-2.5 16-60 5-20 1-2 

ஆதாரம்: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf 

 

http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf
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படம் 2.11 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.12 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.15: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் - P1 
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படம் 2.16: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் – P2 
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படம் 2.17: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் – P3 
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படம் 2.18: நிலப்பைப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள் – P4 
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படம் 2.19: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் - P1 
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படம் 2.20: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் – P2 
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படம் 2.21: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் – P3 
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படம் 2.22: மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் – P4 

 

 



 

55 

 

2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்யின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் அலனத்து 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் அதிகபட்ச குத்தலகப் பகுதிலய உள்ளடக்கும் 

வலகயில் பிரிவுகலளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் குறுக்குமவட்டு முலறயின் 

அடிப்பலடயில் கணக்கிடப்பட்டது. 

புவியியல் வளங்களின் கிலடக்கும் தன்லமயின் அடிப்பலடயில், வதாண்டுதல் 

முலறயில் மபஞ்ச ் அலமப்பலதக் கருத்தில் மகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புத் தலட) மற்றும் துல்லியமான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு 

கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரம் மற்றும் பூட்டப்பட்டலதக் கழித்தல் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் மகாண்டு, அகே்வாய்வு இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. மபஞ்ச ்உருவாக்கத்தின் 

வபாது இருப்புக்கள் (மபஞ்ச ் லாஸ் என்றும் அலேக்கப்படுகிறது) மற்றும் லமன் 

மசய்யக்கூடிய இருப்புக்கள் அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் கழிவு / 

அதிக சுலம / பக்கசச்ுலம (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்லல என்பலதக் 

கருத்தில் மகாண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.   

அட்டவரண 2.6: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

முன்பமாழிவு – P1 

 சாதாரண கல் கிராவல் 

புவியியல் இருப்பு மீ3 7,93,805 5,272 

சுரங்க இருப்பு மீ3 2,46,232 1,242 

முன்பமாழிவு – P2 

 சாதாரண கல் கிராவல் 

புவியியல் இருப்பு மீ3 5,05,480 10,032 

சுரங்க இருப்பு மீ3 76,420 8,400 

முன்பமாழிவு – P3 

 சாதாரண கல் கிராவல் 

புவியியல் இருப்பு மீ3 7,18,956 17,664 

சுரங்க இருப்பு மீ3 1,17,664 8,174 

முன்பமாழிவு – P4 

 சாதாரண கல் கிராவல் 

புவியியல் இருப்பு மீ3 12,95,085 23,634 

சுரங்க இருப்பு மீ3 2,78,315 15,906 

 

அட்டவரண 2.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம்   

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்டு சாதாைண கல்  (மீ 3) கிைாவல்  (மீ 3) 

I  44,172 432 

II 54,925 432 

III 51,700 378 

IV 47,045 - 

V 48,390 - 

பமாத்தம் 2,46,232 1,242 

முன்பமாழிவு – P2 

ஆண்டு சாதாைண கல் (மீ 3) கிைாவல் (மீ 3) 

I  16,480 3,150 

II 14,090 3,150 
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III 16,800 2,100 

IV 15,200 - 

V 13,850 - 

பமாத்தம் 76,420 8,400 

முன்பமாழிவு – P3 

ஆண்டு சாதாைண கல் (மீ 3) கிைாவல் (மீ 3) 

I  24,125 4,270 

II 24,336 1,586 

III 29,803 2,813 

IV 18,900 - 

V 20,500 - 

பமாத்தம் 1,17,664 8,174 

முன்பமாழிவு – P4 

ஆண்டு சாதாைண கல் (மீ 3) கிைாவல் (மீ 3) 

I  53,915 7,911 

II 56,855 4,290 

III 56,375 3,705 

IV 64,250 - 

V 46,920 - 

பமாத்தம் 2,78,315 15,906 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

 ல்லிக்கற்களின் வமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

வநரடியாக விற்கப்படும்.  

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் மபாருளாதார ஆேம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி வபான்ற சில நலடமுலற அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 2.8: இறுதி குழி பைிமாணம் 

 

முன்பமாழிவு – P1 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 176 134 42 மீ bgl 

முன்பமாழிவு – P2 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 140 114 62 மீ bgl 

முன்பமாழிவு – P3 
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குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 183 90 52 மீ bgl 

முன்பமாழிவு – P4 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 211 159  68 மீ bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

•  சுரங்கத்தின் வாே்நாளின் முடிவில், வதாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / மவற்றிடமானது 

மலே நீலர வசகரிப்பதற்கான மசயற்லக நீரத்்வதக்கமாகச ்மசயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் 

காலத்தில் ஏற்படும் வதலவ அல்லது மநருக்கடிகலளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் வமல் மபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக 

நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ சுற்றுசச்ூேலல வமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மசய்யப்பட்ட தளத்லத அதன் இயற்லகயான 

நிலலக்குத் திரும்பச ் மசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூேலில் ஏவதனும் பாதகமான 

விலளவுகலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் ஒரு 

மசயல்முலறயாகும். 

• புனரவ்ாே்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் ரீதியாக 

பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-வவதியியல் 

ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நில 

பயன்பாட்லடத் தக்கலவத்துக்மகாள்ளும் திறன் ஆகியலவ முக்கிய மூடல் 

வநாக்கங்களாகும். 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் 

குலறவாக இருக்க வவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க வவலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலவ உடல் 

ரீதியாகவும் புவி-மதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிலலயானலவ. 

• மவள்ளம் சூே்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாே் 

உயிரினங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் மவளிவயற்றம் குலறக்கப்பட்டு 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய வமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

• மவள்ளம் சூே்ந்த குழிகளுக்கு, நலடமுலற மற்றும் சாத்தியமான 

இடங்களில் குழிக்குள் நீரவ்ாே் வாே்விடம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு மவள்ளம் சூே்ந்த குழிகளில் இருந்து 

அவசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாே் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
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சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உள் மற்றும் மவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவலமப்பு 

பரிசீலலனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்லலயில் 2மீ உயரம் மகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலலத்தன்லமலய எல்லா வநரத்திலும் உறுதி மசய்தல் மற்றும் மலே மபய்யும் 

வபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவலதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் வமற்பரப்பு ஓடுதலலத் 

தவிரக்்கவும் இயற்லகயான சரிவில் வதாட்ட வடிகால் அலமத்தல். 

• கனிமத்லத முழுலமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகலளத் தவிரக்்க, தாே்வான 

மபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் மவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• மூடல் மூடப்படுவதற்கு முன் அலனத்து கூரல்மயான விளிம்புகளும் மமன்லமயான 

முகத்திற்கு உலடயணிந்து, மதாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் தளரவ்ான குப்லபகள் 

இல்லாமல் இருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

• திட்டப் பகுதியின் மதற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ளது. சுரங்க மூடல் 

நடவடிக்லககளால் நதி தலடபடாது. 

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகலள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நலடமுலறப்படுத்த முடியுவமா அங்மகல்லாம், ஆவராக்கியமான 

சூேலுக்கும் மனித நடவடிக்லககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிலலயான 

சுற்றுசச்ூேல் அலமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் மகாள்லககள் மூடல் வநாக்கங்களின் வதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் வநாக்கம் வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூடல் மசயல்பாடு எலத அலடய 

வவண்டும் என்பலத விவரிக்கிறது. மபாதுவாக, மூடல் வநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டலவ. அலவ அலடயக்கூடியதாகவும் 

அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க வவண்டும் மற்றும் மூடல் அளவுவகால்கலள 

உருவாக்க அனுமதிக்க வவண்டும். 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட மூடல் மசயல்பாடு மூடல் விருப்பங்களில் இருந்து 

வதரந்்மதடுக்கப்படுகிறது, வமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், முன்மமாழிபவர ்

இறுதி மபாறியியல் மற்றும் வடிவலமப்பு கட்டத்லத மதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் வநாக்கங்கலள அலடய ஆதரவாளரக்ள் மூடல் விருப்பங்களின் 

மதாகுப்லப முன்மமாழிகின்றனர ்

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் மசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல் 

வநாக்கத்லத 

சந்திக்கிறதா 

என்பலத மூடல் 

அளவுவகால் 

அளவிடுகிறது 
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• சமூகப் மபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்மமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிலலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு மசயல்முலறக்குப் பிறகு, வசமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீலர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வேங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்லலத் தலடகளில் 3 வரிலச வடிவங்களில் நடப்படும் மற்றும் 1 

வது மபஞ்ச,் மபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலேலவத் தடுக்க 

வாசலில் ஒரு முழுவநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாலல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவலமப்பு வடிவலமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயின் 

அங்கீகாரத்லதப் மபற வவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவலமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்மமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டலமப்புகளின் உடல் மற்றும் இரசாயன நிலலத்தன்லம, 

உயிரியல் ரீதியாக வவறுபட்ட, நிலலயான சூேலின் இயற்லகயான மறுவாே்வு, 

இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் வதலவகளுக்கு இணங்குகிறது மற்றும் வதலவகலள 

எடுத்துக்மகாள்வது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் மூடுதலின் சமூக-

மபாருளாதார தாக்கத்லத குலறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சூேலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  
 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 
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பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் 

வநாக்கம் மூடல் வநாக்கங்கலள அலடவலத உறுதி மசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் இயற்பியல் சாரந்்த மற்றும் புவி மதாழில்நுட்ப 

நிலலத்தன்லமலய கண்காணிக்கவும்.  

• வடிவலமப்பு வநாக்கங்களின் சாதலனலய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள 

நில ஆட்சிலய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாே்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மதாடரப்ான மூடல் 

வநாக்கங்கலள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மட்டத்லத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி மவளிவயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் 

அளவு. 

• நீர ் வமலாண்லம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகலளக் கண்டறிந்து 

வசாதிக்கவும். 

• மபரம்்கள் & வவலிகள் வபான்ற தலடகளின் ஒருலமப்பாட்லட ஆய்வு மசய்யுங்கள். 

• மசயல்திறலன தீரம்ானிக்க தலடகளுடன் வனவிலங்கு மதாடரப்ுகலள 

கண்காணிக்கவும். 

• மபாருந்தக்கூடிய மவள்ளம் நிலறந்த குழிகளில் நீரவ்ாே் வாே்விடங்கலள ஆய்வு 

மசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகலள கண்காணிக்கவும். 

அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடல் பட்பெட் 

முன்பமாழிவு – P1 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

வதாட்டம் 
34 34 34 34 34 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட  

Rs 17,000 வதாட்ட மசலவு 
3400 3400 3400 3400 3400 

கம்பி வவலி 

புதுப்பித்தல் (710 

மீட்டர)் 

- - - - 2,13,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 2,13,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (620 

மீட்டர)் 

    1,86,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 1,86,000 

வவலல 

மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 20,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

Rs. 20,000 

TOTAL 
Rs 

4,36,000 

முன்பமாழிவு – P2 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

வதாட்டம் 
30 30 30 30 30 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் Rs 15,000 

வதாட்ட மசலவு 3000 3000 3000 3000 3000 
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பராமரிப்பு 

உட்பட  
கம்பி வவலி 

புதுப்பித்தல் (640 

மீட்டர)் 

- - - - 1,92,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 1,92,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (500 

மீட்டர)் 

    1,50,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 1,50,000 

வவலல 

மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 20,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

Rs. 20,000 

TOTAL 
Rs 

3,77,000 

முன்பமாழிவு – P3 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

வதாட்டம் 
30 30 30 30 30 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட  

Rs 15,000 வதாட்ட மசலவு 
3000 3000 3000 3000 3000 

கம்பி வவலி 

புதுப்பித்தல் (530 

மீட்டர)் 

- - - - 1,59,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 1,59,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (310 

மீட்டர)் 

    93,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 93,000 

வவலல 

மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 25,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

Rs. 25,000 

TOTAL 
Rs 

2,92,000 

முன்பமாழிவு – P4 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

வதாட்டம் 
50 50 50 50 50 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட  

Rs 25,000 வதாட்ட மசலவு 
5000 5000 5000 5000 5000 

கம்பி வவலி 

புதுப்பித்தல் (680 

மீட்டர)் 

- - - - 2,04,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 2,04,000 
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வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (640 

மீட்டர)் 

    1,92,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ Rs 1,92,000 

வவலல 

மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 30,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

Rs. 30,000 

TOTAL 
Rs 

4,51,000 
 

2.5 சுைங்க முரற 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க முலறயானது அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் மபாதுவானது - திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 

முலறயானது மபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குலறயாத மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

மபஞ்லச உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் 

குவாரிலயப் மபாறுத்த வலரயில், வமவல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் 

கலடப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்லனகளுடன் இலணந்த பல்வவறு உள்ளாரந்்த மபட்வரா 

மரபணு காரணிகளால் அரிதாகவவ சாத்தியமாகும். எனவவ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரிடமிருந்து வமற்கண்ட ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளரவ்ு மபற 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்குத் வதலவயான ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 

106 (2) (b) உடன், சுரங்கச ்சட்டம் - 1952 இன் கீே் உள்ளது. 

 

சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்வதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாலறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது  ாக்ொமர ்துலளயிடுதலின் 

மூலம் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு ஸ்லரி மவடிமருந்துகள் 

பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிவரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் 

எக்ஸ்வகவவட்டரக்ள் மபரிய பாலறகலள உலடத்து வதலவயான அளவு துண்டுகளாக 

உலடத்து இரண்டாம் நிலல மவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்மகட் யூனிட்டுடன் 

இலணக்கப்பட்ட லெட்ராலிக் வதாண்டுதல் டிப்பரக்ளில் ரஃப் ஸ்வடாலன ஏற்றவும், 

பின்னர ் கல்லல பிட்மெட்டில் இருந்து மகாண்டு மசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 

அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகள். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும் 

   இலடமவளி              -  1.2 மீ 

   சுலம    -  1.0 மீ 

   துலளயின் ஆேம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துலளக்கு மின்னூட்டம்- 0.50-0.75 கிகி 
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  தூள் காரணி   - 6.0 டன்கள்/கிவலா 

  துலள விட்டம்   -  32மிமீ 

மவடித்தல் வடிவலமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விவரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத ்திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பயன்படுத்தப்படும் பவடிமருந்து வரக – 

குேம்பு மவடிமபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸி வனற்றிகள் மற்றும் எரிமபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், வமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 

NONEL / எலக்ட்ரிக் மடட்டவனட்டர ்& மவடிக்கும் உருகி 

 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு - 

திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிமருந்துகலள வசமிப்பதற்கான முன்மமாழிவு எதுவும் இல்லல, 

அந்தந்த திட்ட ஆதரவாளரக்ள் மவடிகுண்டு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதற்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவடிமருந்து நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளனர ் மற்றும் 

DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி திறலமயான நபர ் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுமமாத்த 

குவாரி நடவடிக்லககளின் வமற்பாரல்வக்கு பணியமரத்்தப்படுவார.் 

மவடிமருந்துகள் மவடிகுண்டு நிறுவனத்திடமிருந்து தினசரி அடிப்பலடயில் மபறப்படும் 

மற்றும் திறலமயான பிளாஸ்டரின் வமற்பாரல்வயின் கீே் குண்டுமவடிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்லல என்பது உறுதி 

மசய்யப்படும்; ஏவதனும் இருப்பு இருப்பு சப்லளயர ்மூலம் திரும்ப எடுக்கப்படும். 

 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
 ாக்ொம்மர ்

6 1.2m to 2.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 2 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 3 20 Tonnes டீசல் டிலரவ் 

முன்பமாழிவு – P2 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
 ாக்ொம்மர ்

3 1.2m to 2.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 1 20 Tonnes டீசல் டிலரவ் 

முன்பமாழிவு – P3 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
 ாக்ொம்மர ்

3 1.2m to 2.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 
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2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 2 20 Tonnes டீசல் டிலரவ் 

முன்பமாழிவு – P4 

வ.எண். வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்து சக்தி 

1 
 ாக்ொம்மர ்

7 1.2m to 2.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 2 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1 300 HP டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் 3 20 Tonnes டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தலகக்கு வேங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

மதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

வபான்ற உள்கட்டலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

காலப்வபாக்கில் நீவராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, இது 

நீவராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் புவியியல் 

கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள மவளிப்படுத்துகிறது. 

வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது மமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

மடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் மபாதுவானலவ, நீவராலடக்கு அடியில் உள்ள பாலற 

(அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத மபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அலமப்பு 

இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திலசகளிலும் சமமாக எளிதில் 

அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துலண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

சரக்கு வபாக்குவரத்தின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்பட்ட வபாக்குவரத்து 

கணக்மகடுப்பில், சாதாரண கல் முக்கியமாக வகாடங்கிபாலளயம் - சின்ன 

வகாடங்கிபாலளயம் - மபத்தாமுசச்ிபாலளயம் ஊராட்சி வராடு வண்டி வழியாக கிேக்கு 

பகுதியில் சாமளாபுரம் - காரணம்வபட்லட மாநில மநடுஞ்சாலலயுடன் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு இடங்களில் வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன 

1. சமலபுரம் - கரணம்வபட்லட மாநில மநடுஞ்சாலல 
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2. வகாடங்கிபாலளயம் - சின்ன வகாடங்கிபாலளயம் - மபத்தாமுசச்ிபாலளயம் 

ஊராட்சி சாலல 

கனரக வமாட்டார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று வலககளின் கீே் வாகனங்கலள காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணிவநரம் மதாடரந்்து வபாக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு 

மசய்யப்பட்டது. சாலலகளில் வபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்மவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்வடஷனிலும் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர ் - வபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருவர.் 

ஒவ்மவாரு மணி வநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

 

படம்.2.14: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம்  

 

அட்டவரண 2.14: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU 

இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

சமலபுரம் - 

கரணம்வபட்
லட மாநில 

மநடுஞ்சாலல 

1175 283 1458 

 

 

1500 
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வகாடங்கிபா
லளயம் - 

சின்ன 

வகாடங்கிபா
லளயம் - 

மபத்தாமுசச்ி
பாலளயம் 

ஊராட்சி 

சாலல 

445 283 728 

 

 

 

 

1200 

 

• இந்த திட்டங்களால் தற்வபாதுள்ள வபாக்குவரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்வபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

லகயாளும், எனவவ இந்த முன்மமாழியப்பட்ட வபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமச ்மசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்லல 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் வதலவ 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

முன்பமாழிவு – P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 2.0 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

வதலவக்கு 

0.5 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

முன்பமாழிவு – P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.0 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

வதலவக்கு 

0.5 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

முன்பமாழிவு – P3 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 2.0 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 



 

67 

 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

1.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

வதலவக்கு 

1.0 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 4.5 KLD 

முன்பமாழிவு – P4 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/ 

நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 

வதலவக்கு 

0.5 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 2.5 KLD 

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ் வதலவக்கு 

தண்ணீர ்மகாண்டு வரப்படும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் வதலவயில்லல. குவாரி 
மசயல்பாடு பகல் வநரத்தில் மட்டுவம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலடவவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கட்டலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து மபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்மமாழியப்படவில்லல, எனவவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த மசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி மசய்யப்படாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிவயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் 

சாக் பிட் ஆகியவற்றில் மவளிவயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல, எனவவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் வதலவ இல்லல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிமபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். 

 

ஒரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு சராசரி டீசல் நுகரவ்ு = 500 லிட்டர ்HSD / நாள். 

 

2.7.4 திட்டச ்பசலவு 

அட்டவரண 2.16: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் திட்டச ்பசலவு 

முன்மமாழிவு – P1 

திட்ட மசலவு ரூ. 1,16,39,000/- 

முன்மமாழிவு – P2 

திட்ட மசலவு ரூ. 1,12,96,000/- 

முன்மமாழிவு – P3 

திட்ட மசலவு ரூ. 2,49,45,000/- 

முன்மமாழிவு – P4 
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திட்ட மசலவு ரூ. 1,56,20,000/- 

 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

நாளாந்த குவாரி நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்ள சுரங்கத ்திட்டத்தில் பின்வரும் 

மனிதவளம் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளது, அவத வவலலவாய்ப்பு முன்மமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி இலக்லக இலக்காகக் மகாண்டு பராமரிக்கப்படுகிறது மற்றும் அலனத்து 

உவலாக சுரங்க விதிமுலறகள், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 1961 இன் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்கவும். 

அட்டவரண 2.15: முன்பமாழியப்பட்ட மவரல வாய்ப்பு 

முன்பமாழிவு – P1 

சுரங்க வமலாளர ்/ சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ் 1 

துலண / பிளாஸ்டர ் 1 

 ாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 12 

எக்ஸ்கவவட்டர ்ஆபவரட்டர ் 2 

டிப்பர ்டிலரவர ் 3 

உதவி மசய்பவர ் 3 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுறவு 5 

பாதுகாவளர ் 1 

பமாத்தம் 28 

முன்பமாழிவு – P2 

சுரங்க வமலாளர ்/ சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ் 1 

துலண / பிளாஸ்டர ் 1 

 ாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 6 

எக்ஸ்கவவட்டர ்ஆபவரட்டர ் 2 

டிப்பர ்டிலரவர ் 3 

உதவி மசய்பவர ் 2 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுறவு 1 

பமாத்தம் 16 

முன்பமாழிவு – P3 

சுரங்க வமலாளர ்/ சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ் 1 

துலண / பிளாஸ்டர ் 1 

 ாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 5 

எக்ஸ்கவவட்டர ்ஆபவரட்டர ் 3 

டிப்பர ்டிலரவர ் 3 

உதவி மசய்பவர ் 4 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுறவு 1 

பமாத்தம் 19 

முன்பமாழிவு – P4 

சுரங்க வமலாளர ்/ சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ் 1 

துலண / பிளாஸ்டர ் 1 

 ாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 14 

எக்ஸ்கவவட்டர ்ஆபவரட்டர ் 4 

டிப்பர ்டிலரவர ் 4 

உதவி மசய்பவர ் 5 

துப்புரவாளர ்& கூட்டுறவு 1 
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பமாத்தம் 30 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி கிலடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்லக மதாடங்கும். 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

மபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்லக மதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தலனகள் மதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட 

காலம் 

3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி மதாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிலச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிரப்ாராத சூே்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பட்ட 

காலக்மகடுவின் அடிப்பலடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திவலவய அடிப்பலடத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிராந்திய பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூேல் 

மற்றும் சூேலியல் பண்புக்கூறுகளில் உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணிய நிலல களத ்

தரலவ சிறப்பாக மதிப்பிட உதவும். அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் தரமானது, ஆய்வுப் 

பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், உயிரியல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதார 

நிலல வபான்ற பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூேல் 

காட்சிலயக் குறிக்கிறது.  CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் 2021 அக்வடாபர,் நவம்பர ்

மற்றும் டிசம்பர ் மாதங்களில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பலட நிலலலய 

மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. KGS 

ENVIRO LABORATORY PVT LTD சான்றளிக்கப்பட்ட & MoEF ISO/IEC 17025 : 2017  MoEF Notified 

Laboratory அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் பின்வரும் பண்புக்கூறுகள் மூலம் 

குழுமக் குவாரிகலளப் பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூேல் தரவு வசகரிக்கப்பட்டது 

கீவே உள்ள பண்புகளுக்காக – 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-மபாருளாதார நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிடக்கூடிய மதாகுப்லபச ்சுற்றி இருக்கும் சூேல் சூே்நிலலலயப் புரிந்துமகாள்ள 

தரவு வசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு லமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பட்ட இலடயக மண்டலம். லமய மண்டலம் மற்றும் இலடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலட ஆய்வு பருவமலேக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது அக்வடாபர ்  - 

டிசம்பர ்2021 இல் நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புவன் (இஸ்வரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முலற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்காக, மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பட்டன. 
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• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு மதாடரப்ுலடய இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் மசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூட்டசச்த்துக்கள் வபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்வபாதுள்ள ஆே்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டன, அவத வநரத்தில் இலடயக மண்டலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க வதலவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பலடயில்) மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்கத்தின் பாரல்வயில் மபாருத்தமானலவக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலேப்மபாழிவு 

மற்றும் மபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இலணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பட்டன. 5 மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் 

மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்வபாலதய நிலலலயச ் மசயல்படுத்த முதன்லம 

காற்று மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு மசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், தாக்க மண்டலத்தில் அடிப்பலட இலரசச்ல் 

அளலவ நிறுவ ஒலி நிலல மீட்டரின் உதவியுடன் மவவ்வவறு வநர 

இலடமவளிகளில் பல்வவறு இடங்களில் மசய்யப்பட்டன. 

• தற்வபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு 

மசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூேலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

• தற்வபாலதய சமூக-மபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துமகாள்வதற்கும் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

மபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் வதலவயான பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரம்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யும் முலற வபான்றலவ 

அட்டவலண 3.1 கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு மற்றும் 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மசயற்லகக்வகாள் 

படங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 



 

72 

 

*மண் 

இயற்பியல்-

வவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

5 

(1 லமயம் & 4 

இலடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

வவளாண்லம 

லகவயடு - இந்திய 

வவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(3 வமற்பரப்பு 

நீர ்& 3 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

மவப்ப நிலல 

வமக மூடி 

உலர ்குமிே் 

மவப்பநிலல 

மலேப்மபாழிவு 

1 மணிவநர 

மதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(அக்வடாபர ்- 

டிசம்பர ்2021) 

8 

(3 லமயம் & 5 

இலடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்மவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

7 

(3 லமயம் & 4 

இலடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களின்ப
டி 

சூேலியல் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

குவாட்வரட் & 

டிரான்மஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு - வன வவலல 

திட்டம் 

சமூக 

மபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்வபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

மபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்மதாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள 

உள்கட்டலமப்பு 

தள வருலக & 

மக்கள் மதாலகக் 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு, 2011 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

முதன்லம 

கணக்மகடுப்பு, 

மக்கள் மதாலக 

கணக்மகடுப்பு 

லகவயடு & வதலவ 

அடிப்பலடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 
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* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய வநாக்கம், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத ்தளத்லதச ்சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட நிலலலய வேங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும்.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வலரபடத்லதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS மபங்களூர ்& நிலல 

III வலகப்பாடு 1:50,000 அளலவக் மகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட விலசகளின் அடிப்பலடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வலகப்பாட்டிற்கு 

ஒரு காட்சி விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முலற ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு வலரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுச ்சூேலலப் பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 

பைப்பளவு 

%   

1 
கட்டப்பட்ட நிலம் நகரப்்புறம் 

 2681.36 7.51 

2 கட்டப்பட்ட நிலம் கிராமப்புறம் 3027.04 8.48 

3 
சுரங்கம் 

 526.59 1.48 

4 
பயிர ்நிலம் 

 17197.47 48.17 

5 
ஸ்க்ரப் நிலம் 

 1125.19 3.15 

6 
பாரன் ராக்கி 

 23.76 0.07 

7 
தரிசு நிலம் 

 8239.78 23.08 

8 
விவசாயத் வதாட்டம் 

 2420.30 6.78 

9 நீரந்ிலலகள் 315.02 0.88 

10 ஆறு 143.47 0.40 

  பமாத்தம்  35700.00 100 

ஆதாரம்: சரவ்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபடம் மற்றும் வலண்ட்சாட் 
மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் 
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படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 வமவல உள்ள அட்டவலண, லப வலரபடம் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு 

வலரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசாய நிலம் 

(பயிர ்நிலம் உட்பட) 78.03% அலதத் மதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் 15.997%, சுரங்கம் - 

1.48%, நீரந்ிலலகள் என ஊகிக்கப்படுகிறது. 1.28% மற்றும் தரிசு நிலம் 3.22%; 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பகுதி 526.59 மெக்வடர,் அதாவது 1.48 %. 

35.78.28 மெக்வடர ்பரப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 

6.80% பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூேலில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது.  

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியும் மவற்று நிலப்பரப்பாகும், 2 மீ 

முதல் 3 மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் உருவாக்கம் மகாண்டது; 2 மீ முதல் 3 மீ வலர 

கிராவல் உருவான பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது 

அருகில் இருக்கும் குவாரி குழிகளில் இருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது.  

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

காலப்வபாக்கில் நீவராலட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அலமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 

இது நீவராலடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாலறகள் மற்றும் 

புவியியல் கட்டலமப்புகளின் பண்புகலள மவளிப்படுத்துகிறது. 

வடிகால் அலமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுலகயில் உள்ள ஓலடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது மமன்லமயான பாலறகள் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அலவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

மடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் மபாதுவானலவ, நீவராலடக்கு அடியில் உள்ள 

பாலற (அல்லது ஒருங்கிலணக்கப்படாத மபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது 

அலமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திலசகளிலும் சமமாக 

எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓலடகள், கால்வாய்கள், நீரந்ிலலகள் எதுவும் கடக்கவில்லல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துலண மடன்ட்ரிடிக் ஆகும்.  

 

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் III, BMTPC இன் படி 

குலறந்த வசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி மதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான 

பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது.   

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாலலவில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வதசிய 

பூங்கா மற்றும் மதால்மபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. பாதுகாக்கப்பட்ட 

மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்லல. எனவவ, வன 
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நிலத்லத லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் மசய்ய வவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூேல் உணரத்ிறன் 

மதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீவே உள்ள அட்டவலண 3.3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ பதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 

வதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

2 காப்புக்காடு இல்லல 7.5 கி.மீ வடவமற்கு 

3 ஏரி நீரத்்வதக்கம் 

மநாய்யல் ஆறு வடவமற்கு 5 கி.மீ 

சமலபுரம் ஏரி வடவமற்கு 5 கி.மீ 

சூலூர ்ஏரி வடவமற்கு 6 கி.மீ 

4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 
கடுலமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 மலலகள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

மதால்லியல் தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 
மதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

10 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதாரம்: மசயற்லகக்வகாள் படங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூேலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு மவவ்வவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிடங்கள் அட்டவலண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலட மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க; மண் 

பண்புகளில் முன்மமாழியப்பட்ட மசயல்பாட்டின் தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் 

மண்ணின் தாக்கத்லத மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் கண்வணாட்டத்தில் 

ஆய்வு மசய்தல்.   
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அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 
குழுமப் பகுதி கிேக்கு 11° 1'14.85"N 

77°12'1.52"E 

2 S-2 
வகாடங்கிபாலளயம் மதன்வமற்கு 1.5 

கிமீ 

11° 1'20.26"N 

77°12'33.12"E 

3 S-3 
கடம்பாடி 2 கிமீ வடவமற்கு 

 

11° 1'59.66"N  

77° 9'52.68"E 

4 S-4 
பருலவ 3 கிமீ மதன்வமற்கு 

 

10°59'45.25"N 

77°10'56.71"E 

5 S-5 
நடுவவலம்பாலளயம் 4.5 கிமீ வடகிேக்கு 11° 2'20.89"N 

77°14'27.75"E 
ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து KGS என்விவரா ஆய்வகத்தின் ஆன்-லசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி- 

 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு மசய்வதற்காக, பல்வவறு நில பயன்பாட்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 90 

மச.மீ ஆேம் வலர மண்ணில் துலளயிட்டு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் உட்பட மதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஐந்து (5) 

இடங்கள் வதரந்்மதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுமமாத்த 

வயாசலனலய வேங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீவே 

அட்டவலண 3.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.6: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்மவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு வலரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற வமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆேத்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வேங்க 

கலக்கப்பட்டன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

வசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இலணந்து சுற்றுசச்ூேல் மதாழில்நுட்ப வசலவகளால் தளத்தில் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல்.  ாக்சன், 1967) & வவளாண்லம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, வவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பட்ட நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட முக்கிய 

பண்புகள் மமாத்த அடரத்்தி, வபாவராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

மபாருட்கள், லநட்ர ன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் மபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான வலகப்பாடு அட்டவலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வவதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் வசாதலன முடிவுகள் அட்டவலண 3.7 இல் கீவே வேங்கப்பட்டுள்ளன.  
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் பைிமசாதரன கருத்துக்கள் 

1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்லம மகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்லம 

மகாண்டது 

5.51-6.0 மிதமான அமிலத்தன்லம மகாண்டது 

6.01-6.50 சற்று அமிலமானது 

6.51-7.30 நடுநிலல 

7.31-7.80 சற்று காரத்தன்லம மகாண்டது 

7.81-8.50 மிதமான காரத்தன்லம 

8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்லம 

9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்லம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ 

omhs/cm இல்) 

இயல்பானது <1000, 

முலளப்பதற்கு முக்கியமானலவ 1000 – 
2000, 

2000- 4000 வளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானது, 

4000க்கும் அதிகமான பயிரக்ளுக்கு பாதிப்பு 

3 ஆரக்ானிக் காரப்ன் (% இல்) 0.2 வலர: மிகக் குலறவு 

0.21-0.4: குலறவாக 

0.41-0.5 நடுத்தர, 

0.51-0.8: சராசரியாக வபாதுமானது 

0.81-1.00: வபாதுமானது 

> 1.0 வபாதுமானலத விட அதிகம் 

4 லநட்ர ன் 

(கிவலா/எக்டரில்) 

50 வலர மிகக் குலறவு 

51-100 குலறவு 

101-150 நல்லது 

151-300 சிறந்தது 

> 300 வபாதுமானது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிவலா/எக்டரில்) 15 வலர மிகக் குலறவு 

16-30 குலறவு 

31-50 நடுத்தர, 

சராசரியாக 51-65 வபாதுமானது 

66-80 வபாதுமானது 

> வபாதுமானலத விட 80 அதிகம் 

6 மபாட்டாஷ் 

(கிவலா/எக்டரில்) 

0 -120 மிகக் குலறவு 

120-180 குலறவு 

181-240 நடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிறந்தது 

> 360 வபாதுமானலத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விவசாயத்தின் லகவயடு, இந்திய வவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

அளவுருக்கள் S-1  S-2  S-3  S-4  S-5 

1 pH@27°C 7.15 8.24 8.26 8.32 8.17 

2 மின் கடத்துத்திறன்@25̊C 243.5 314.2 324.7 354 357 

3 அலமப்பு களிமண் 

4 மணல் 36.2 36.4 35.4 32.4 36.5 

5 வண்டல் 34.5 34.2 36.2 33.1 32.1 

6 களிமண் 29.3 29.4 28.4 34.5 31.4 

7 நீர ்தாங்கும் திறன் 41.2 39.2 42.5 41.7 38.2 

8 மமாத்த அடரத்்தி 1.06 1.02 1.23 1.32 1.07 

9 வபாவராசிட்டி 14.3 18.6 18.4 16.4 14.8 

10 கால்சியம் (Ca) 124.5 142.1 154.2 138.1 141 

11 மமக்னீசியம் (Mg) 14.3 21.3 21.4 21 22.3 

12 மாங்கனீசு (Mn) 35.4 30.1 36.7 33.4 30.9 

13 துத்தநாகம் 0.25 24 21.8 26.8 27.6 

14 வபாரான் (B) 0.26 0.21 0.21 0.46 0.56 

15 கலரயக்கூடிய குவளாலரடு (Cl) 147 165 126 179.4 188 

16 கலரயக்கூடிய சல்வபட் (S04) 123 134 154.7 117 121.5 

17 மபாட்டாசியம் (K) 59.4 47.3 39.8 56 51.7 

18 பாஸ்பரஸ் (P) 1.13 1.32 1.14 1.22 1.26 

19 லநட்ர ன் (N) 144 152 135 139 158 

20 காட்மியம் (சிடி) BDL (DL:0.003)   

21 குவராமியம் (Cr) BDL (DL:0.05) 

22 மசம்பு (Cu) BDL (DL:0.05) 

23 மலட் (பிபி) 0.09 0.21 0.15 0.35 0.31 

24 மமாத்த இரும்பு 2.34 2.21 2.47 2.17 1.81 

25 கரிமப் மபாருள் 2.08 2.53 1.44 2.01 1.74 

26 ஆரக்ானிக் காரப்ன் 1.21 1.47 0.84 1.17 1.01 

27 CEC 20.4 24 17.2 38.1 40.1 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் – 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, 

வபாவராசிட்டி மற்றும் நீர ் லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியலவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு களிமண் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 1.02 - 1.32 கிராம்/சிசி வலர மாறுபடும். 

மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் வபாவராசிட்டி நடுத்தரமாக அதாவது 38.2 

- 42.5 % வலர இருக்கும்.   

இைசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.15 முதல் 

8.32 வலர இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய லநட்ர ன் உள்ளடக்கம் மெக்வடருக்கு 135 முதல் 158 கிவலா வலர 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் மெக்வடருக்கு 1.13 முதல் 1.32 கிவலா வலர 

இருக்கும் 

• கிலடக்கக்கூடிய மபாட்டாசியம் வரம்பு 39.8 முதல் 59.4 mg/kg வலர 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் மகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, மபாழுதுவபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அேகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி 
வகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு மகாண்டு மசல்லப்பட்டன. 

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 மநாய்யல் ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய வமற்பரப்பு நீரந்ிலலயாகும், வமலும் 

இப்பகுதியில் மலேப்மபாழிவு மிதமானது, திறந்தமவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் 

மலேநீர ்வசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் நலடமுலறயில் உள்ளது மற்றும் வசமிக்கப்பட்ட 

நீர ்பருவமலே மபய்த சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக மசயல்படுகிறது. 

3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பேலமயான அசவ்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகே்வு மற்றும் நடத்லத மலேப்மபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டலமப்புகள் வபான்றவற்றால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீர ் வானிலல மற்றும் உலடந்த க்னீஸ் பாலற உருவாக்கத்தில் 

ஃமபராடிக் நிலலயில் ஏற்படுகிறது. வானிலல மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் வானிலல 
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கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆே்துலளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆே்துலள கிணறுகள் 

இப்பகுதியில் மிகவும் மபாதுவான நிலத்தடி நீர ் உறிஞ்சும் கட்டலமப்புகள் ஆகும். 

வதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ வலரயிலும், ஆே்துலள கிணறுகளின் 

ஆேம் 15 முதல் 18 மீட்டர ்வலரயிலும் இருக்கும். வதாண்டப்பட்ட கிணறுகள் வகாலட 

மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வலர மகசூல் தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு இருக்கும். 

பருவமலே காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு நீரப்்பாசனம் மசய்ய 

வபாதுமான மகசூல் கிலடக்கும்.   

3.2.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பலடயில் இறுதி மசய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முலற; 

• பல்வவறு நடவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பலட நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து மூன்று (3) வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் மூன்று (3) நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

மசயல்பாடுகளின் விலளலவ மதிப்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-வவதியியல், கன 

உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. அமமரிக்க மபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) மவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீலர ஆய்வு மசய்வதற்கான நிலலயான முலறகள்' 

ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நலடமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நீர ்மாதிரி இடங்கள் அட்டவலண 3.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 
1 SW-1 திட்டப் பகுதி வடக்கு 11° 1'37.06"N 77°11'23.14"E 

2 SW-2 மசன்வதவிபாலளயம் 4.5 கிமீ வடவமற்கு 11° 3'53.41"N 77°10'1.00"E 

3 SW-3 சமலபுரம் 5 கிமீ வடகிேக்கு 11° 4'19.47"N 77°11'58.51"E 

நிலத்தடி நீை் 
4 WW-4 பருலவ 3 கிமீ மதன்வமற்கு 10°59'49.03"N 77°11'21.90"E 

5 WW-5 காடம்பாடி 2 கிமீ வடவமற்கு 11° 1'58.27"N 77° 9'59.55"E 

6 BW-6 வகாடங்கிபாலளயம் மதன்வமற்கு 1.5 கிமீ 11° 1'11.51"N 77°12'30.18"E 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீை் மாதிைி இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் அளவுருக்கள் அலகு 

முடிவுகள் S 10500: 2012 இன் படி தைநிரலகள் 

WW4 WW5 BW6 
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வைம்பு 
அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்பு 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 5 5 

2 மணம் - Agreeable Agreeable Agreeable 

3 சுலவ - Agreeable Agreeable Agreeable 

4 pH@ 25°C - 7.42 8.23 8.52 6.5-8.5 6.5-8.5 

5 
மின் கடத்துத்திறன் @ 

25°C 
µs/cm 

786 854 879 Not specified Not specified 

6 மகாந்தளிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 1 1 

7 டிடிஎஸ் mg /l 485 536 552 500 500 

8 மமாத்த கடினத்தன்லம mg/l 124.3 118.3 198.2 200 200 

9  கால்சியம் mg/l 30.1 26.5 52.4 75 75 

10 மமக்னீசியம்  mg/l 14.2 14.7 18.3 30 30 

11 மமாத்த காரத்தன்லம mg/l 126.5 136 145 200 200 

12 குவளாலரடு mg/l 118 142 168 250 250 

13 சல்வபட் mg/l 42.3 25.1 56 200 200 

14 இரும்பு mg/l BDL(DL:0.1) 0.3 0.3 

15 இலவச எஞ்சிய Cl mg/l BDL(DL:2.0) 0.2 0.2 

16 ஃவுளூலரடு  mg/l 0.09 0.25 0.21 1.0 1.0 

17 லநட்வரட்டுகள் mg/l 6.1 6.8 14.3 45 45 

18 மசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) 0.05 0.05 

19 மாங்கனீசு mg/l BDL(DL:0.05) 0.1 0.1 

20 பாதரசம் mg/l BDL (DL:0.0005) 0.001 0.001 

21 காட்மியம் mg/l BDL(DL:0.01) 0.003 0.003 

22 மசலினியம்  mg/l BDL(DL:0.05) 0.01 0.01 

23 அலுமினியம் mg/l BDL(DL:0.03) 0.03 0.03 

24 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL(DL:0.01) 0.01 0.01 

25 துத்தநாகம் mg/l BDL(DL:0.02) 5 5 

26 மமாத்த குவராமியம் mg/l BDL(DL:0.05) 0.05 0.05 

27 வபாவரான்  mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 0.5 

28 கனிம எண்மணய் mg/l BDL (DL:1.0) 0.5 0.5 

29 பிவனாலிக் கலலவகள் mg/l Absent 0.001 0.001 

30 அவயானிக் சவரக்்காரம் mg/l BDL (DL:0.1) 0.2 0.2 

31 சயலனடு mg/l Absent 0.05 0.05 

32 மமாத்த வகாலிஃபாரம்் MPN/ 100ml < 2 Shall not be detectable in any100 ml Shall not be detectable in any100 ml 
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33 இ - வகாலி < 2 

34 வபரியம் பா mg/l BDL (DL:0.5) 0.7 0.7 

35 அம்வமானியா mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 0.5 

36 சல்லபடு mg/l BDL(DL:0.05) 0.05 0.05 

37 மாலிப்டினம் mg/l BDL (DL:0.5) 0.07 0.07 

38 மமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL(DL:0.01) 0.01 0.01 

39 

மமாத்த 

இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கள் 

Mg/l BDL(DL:2) - - 
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அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் அளவுருக்கள் அலகு 
முடிவுகள் CPCB நியமிக்கப்படட் 

சிறந்த பயன்பாடு SW1 SW2 SW3 

1 நிறம் Hazen 5 10 <5 300 

2 மணம் - Agreeable Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.62 8.12 8.56 6.5 – 8.5 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 929 898 925  

5 மகாந்தளிப்பு NTU <1 <1 2.1 Not specified 

6 
மமாத்த கலரந்த 

திடப்மபாருள்கள் 
mg /l 

549 597 578 
1500 

7 
CaCO3 ஆக மமாத்த 

கடினத்தன்லம 
mg/l 

196.0 178.2 214.7 
Not specified 

8 கால்சியம் mg/l 38.2 46.8 54.3 Not specified 

9 மமக்னீசியம்  mg/l 24.5 19.5 27.5 Not specified 

10 CaCO3 ஆக மமாத்த காரத்தன்லம mg/l 159 136 184 Not specified 

11 குவளாலரடு mg/l 178 164 138 600 

12 சல்வபட்  mg/l 38.2 43 53.8 400 

13 இரும்பு mg/l 0.26 0.21 0.15 50 

14 இலவச எஞ்சிய குவளாரின் mg/l BDL (DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) 400 

15 ஃவுளூலரடு  mg/l 0.24 0.13 0.12 1.5 

16 லநட்வரட்டுகள் mg/l 18.4 15.3 16.3 50 

17 மசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

18 மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

19 பாதரசம் mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) Not specified 

20 காட்மியம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

21 மசலினியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) Not specified 

22 அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) Not specified 

23 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

24 துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

25 மமாத்த குவராமியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 வபாவரான்  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

27 கனிம எண்மணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not specified 

28 பிவனாலிக் கலலவகள் C6H5OH mg/l Absent Absent Absent 0.005 

29 MBAS ஆக அவயானிக் சவரக்்காரம் mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

30 சயலனடு mg/l Absent Absent Absent 0.05 

31 
உயிரியல் ஆக்ஸி ன் வதலவ, 3 

நாட்கள் @ 27°C 
 5.5 6.3 7.6 3 
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32 இரசாயன ஆக்ஸி ன் வதலவ  21.5 25.1 24 Not specified 

33 கலரந்த ஆக்ஸி ன்  4.1 4.3 4.1 4 

34 மமாத்த வகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

25 55 15 5000 

35 இ - வகாலி 10 15 5 Not specified 

36 வபரியம் பா mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 
அம்வமானியா (மமாத்த 

அம்வமானியா-N ஆக) 
mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

38 சல்லபடு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

39 மாலிப்டினம்  mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) Not specified 

40 மமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

41 
மமாத்த இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கள் 
mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) 2 - 
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

pH 7.62 to 8.56, அவத சமயம் மகாந்தளிப்பு தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது 

(நிலலயான நீரவ்ாே் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் 549-597 mg/l ஆகும், TDS முக்கியமாக 

காரப்வனட்டுகள், லபகாரப்வனட்டுகள், குவளாலரடுகள், பாஸ்வபட்கள் மற்றும் 

கால்சியம், மமக்னீசியம், வசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் மபாருட்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குவளாலரடு 138 - 178 mg/l வலர மாறுபடுகிறது. லநட்வரட்டுகள் 15.3 முதல் 18.4 மிகி/லி 

வலர மாறுபடும், அவத சமயம் சல்வபட்டுகள் 38.2 முதல் 53.8 மி.கி/லி வலர மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.42 முதல் 8.52 வலர மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்வபட்டுகள் மற்றும் குவளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வதலவலயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமாத்த கலரந்த திடப்மபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 485 - 552 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

மமாத்த கடினத்தன்லம 118.3 - 198.2 mg/l இலடவய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் வதலவலயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அலவ பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன.   

நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாவட்டம் கடினமான பாலற அலமப்புகளால் பிளவுபட்டது மற்றும் உலடந்த 

படிகப் பாலறகள் மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகளாக உள்ளன. IGIS 

மமன்மபாருளின் உதவியுடன் SSRMP-80 இன்ஸ்ட்ரூமமன்ட் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, வமலும் 73 – 78 மீ இலடவய ஆேத்தில் குலறந்த 

எதிரப்்லப எதிரம்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் 

முன்மமாழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆேம் முழு காலத்திற்கும் 42 – 68 மீ BGL ஆகும். எனவவ 

சுரங்க வாே்க்லக முழுவதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 

எதுவும் இல்லல, வமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் மபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பில் ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் காரணமாக ஓலட அல்லது கால்வாய் திலசதிருப்ப வவண்டிய அவசியம் 

இல்லல. 
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மலேக்காலத்தில், நிலத்தடி அளவுகளில் இருந்து கசிவு நீர ் வசகரிப்பதற்கான 

வாய்ப்பு உள்ளது, இது பிளவின் தீவிரம் மற்றும் 1 மீட்டர ்ஆேம் வலர பாலறசச்ிலதவு 

காரணமாக, வசகரிக்கப்பட்ட கசிவு நீர ்சுரங்கத் மதாட்டிகளில் வசமிக்கப்படும். தூசி 

அடக்குமுலற மற்றும் பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் 

சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் இந்த வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் ஒரு தற்காலிக 

நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும். 

அட்டவரண 3.11: திறந்தபவளி கிணறுகளின் பருவமரழக்கு பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு 

 

நிரலய 
குறியீடு 

மீட்டைில் நீை்மட்டம் bgl 
அட்சமை

ரக 
தீை்க்கமை

ரக 
அக்மடாபை் 

2021 

நவம்பை் 
2021 

டிசம்பை் 
2021 

சைாச
ைி 

OW1 
13.2 9.2 7.2 9.87 

11° 01' 

07.64"N 

77° 12' 

38.09"E 

OW2 
14.3 10.3 8.3 10.97 

11° 01' 

09.67"N 

77° 12' 

05.83"E 

OW3 
14.6 10.6 8.6 11.27 

11° 01' 

24.86"N 

77° 12' 

27.55"E 

OW5 
14.2 10.2 8.2 10.87 

11° 01' 

11.51"N 

77° 12' 

29.09"E 

OW4 
14.8 10.8 8.8 11.47 

11° 01' 

56.12"N 

77° 12' 

06.11"E 

OW6 
13.4 9.4 7.4 10.07 

11° 02' 

01.65"N 

77° 10' 

46.51"E 

OW7 
13.8 9.8 7.8 10.47 

11° 01' 

50.03"N 

77° 10' 

47.22"E 

OW8 
14.7 10.7 8.7 11.37 

11° 00' 

52.45"N 

77° 12' 

28.85"E 

OW9 
14.9 10.9 8.9 11.57 

11° 01' 

47.43"N 

77° 10' 

45.65"E 

OW10 
13.6 9.6 7.6 10.27 

11° 00' 

51.04"N 

77° 12' 

16.99"E 

OW11 
14.7 10.7 8.7 11.37 

11° 01' 

47.76"N 

77° 11' 

52.54"E 

OW12 
14.3 10.3 8.3 10.97 

11° 01' 

25.21"N 

77° 12' 

33.31"E 

OW13 
13.7 9.7 7.7 10.37 

11° 00' 

55.86"N 

77° 12' 

24.60"E 

OW14 
13.1 9.1 7.1 9.77 

11° 01' 

00.82"N 

77° 12' 

26.91"E 

OW15 
13.2 9.2 7.2 9.87 

11° 01' 

52.05"N 

77° 11' 

49.25"E 
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அட்டவரண 3.12: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்குப் பிந்ரதய நீை் மட்டம் 1 

கிமீ சுற்றளவு 

நிரலய 
குறியீடு 

மீட்டைில் நீை்மட்டம் bgl 
அட்சமை

ரக 
தீை்க்கமை

ரக 
அக்மடாபை் 

2021 

நவம்பை் 
2021 

டிசம்பை் 
2021 

சைாச
ைி 

BW1 69 65 63 
65.67 

11° 01' 

02.30"N 

77° 12' 

07.91"E 

BW2 64 60 58 
60.67 

11° 01' 

00.58"N 

77° 12' 

24.50"E 

BW3 64 60 58 
60.67 

11° 01' 

18.53"N 

77° 12' 

27.14"E 

BW4 66 62 60 
62.67 

11° 01' 

03.36"N 

77° 11' 

46.68"E 

BW5 71 67 65 
67.67 

11° 01' 

17.65"N 

77° 11' 

05.88"E 

BW6 69 65 63 
65.67 

11° 01' 

46.95"N 

77° 11' 

53.00"E 

BW7 68 64 62 
64.67 

11° 01' 

17.16"N 

77° 12' 

39.77"E 

BW8 65 61 59 
61.67 

11° 02' 

09.06"N 

77° 11' 

19.14"E 
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படம் 3.9: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.10: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூேல் குறித்த அடிப்பலட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்வபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 

அடங்கும். குழுமத்லதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலத்லதப் மபாறுத்து 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலடத் தகவலல உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் மபரும்பாலும் வாகன வபாக்குவரத்து, மசப்பனிடப்படாத 

கிராம சாலல மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் விவசாய நடவடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பலடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்வபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுவதாகும். குழுமத்தில் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவலத மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கலள அலடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பட்ட முலற மற்றும் மாதிரி அதிரம்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது.   

 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலடவயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த மபாருளில் உள்ளடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலடமவளியில், சிதறலல நிலறவவற்றி, அவற்றுடன் 

மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிலல ஆய்வு நிலலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

மவப்பநிலல ஆகியலவ மணிவநர அடிப்பலடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வலகயில், தலர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

காலநிரல: 

▪ திருப்பூர ்கடல் மட்டத்திலிருந்து 300 மீட்டர ்உயரத்தில் அலமந்துள்ளது, இங்குள்ள 

காலநிலல உள்ளூர ் புல்மவளி காலநிலலயாக கருதப்படுகிறது. திருப்பூரில் 

ஆண்டு முழுவதும் மலே மபய்வதில்லல. இந்த இடம் வகாப்பன் மற்றும் மகய்கர ்

ஆகிவயாரால் BSh என வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

▪ சராசரி ஆண்டு மவப்பநிலல 27.3 °C | 81.1 °F. 

▪ இங்கு ஆண்டு மலேப்மபாழிவு சுமார ்605மிமீ | 23.8 அங்குலம். 

▪ வறண்ட மாதம் 7மிமீ |0.3 அங்குல மலேப்மபாழிவு மகாண்ட  னவரி. சராசரியாக 

155 மிமீ |, அக்வடாபர ் மாதத்தில் அதிகபட்ச மலேப்மபாழிவு ஏற்படுகிறது 6.1 

அங்குலம்  

▪ ஆண்டின் மவப்பமான மாதம் ஏப்ரல் ஆகும், சராசரி மவப்பநிலல 30.0°C | 86.0°F. 

ஆண்டின் மிகக் குலறந்த சராசரி மவப்பநிலல டிசம்பர ்மாதத்தில் 24.8°C | 76.64°F. 



 

97 

 

▪ வறண்ட மாதத்திற்கும் அதிக மலே மபய்யும் மாதத்திற்கும் இலடவய உள்ள 

மலேப்மபாழிவின் வவறுபாடு 148 மிமீ |6 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டு 

மவப்பநிலலயின் மாறுபாடு 5.2°C | 41.4°F.  

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/ 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு மி.மீ 2013 2014 2015 2016 2017 

703.00 360.10 277.60 411.2 679.8 618.14 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/tiruppur  

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
அக்மடாபை் 

2021 

நவம்பை் 

2021 

டிசம்பை் 

2021 

1 மவப்பநிலல  (0C) 

அதிகபட்சம் 29.8 29.5 30 

குலறந்தபட்சம் 24.3 22.8 18 

சராசரி 26.9 26.15 24 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 71.32 74.53 68.29 

3 காற்றின் வவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 8.750 3.681 4.000 

குலறந்தபட்சம் 1.459 0.833 0.000 

சராசரி 5.1045 2.257 2.000 

4 வமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  SSW,SW SE,NE E,ENE 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தளத்தில் வசகரிக்கப்பட்ட வானிலல தரவு, IMD வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவில் 

இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலலத் தரவுகலளப் வபாலவவ உள்ளது. மூன்று 

மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தளத ் தரலவ IMD, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவுடன் 

ஒப்பிட்டுப் பாரத்்தால், பின்வருவனவற்லற மவளிப்படுத்துகிறது: 

▪ IMD, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவின் சராசரி அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்தபட்ச 

மவப்பநிலலகள், ஆன்-லசட் தரவுகலளப் மபாறுத்தமட்டில், அதாவது 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. 

▪ ஐஎம்டி, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவுடன் ஒப்பிடும்வபாது தளத்தில் ஈரப்பதம் 

குலறவாக இருந்தது. 

▪ தளத்தில் காற்றின் வவகம் மற்றும் திலசயானது IMD, வகாயம்புத்தூர_்அக்வராவின் 

அவத வபாக்லகக் காட்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் காற்று வீசும் திலசயின் வலரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.8 ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீே்க்காற்று திலசயானது வடகிேக்கு 

முதல் மதன்வமற்கு வலர ஆகும். 

 

 

 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tiruppur-2789/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/tiruppur
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படம் 3.21: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

ஆதாரம்: விண்ட் வராஸ் ப்ளாட் வியூ, வலக் சுற்றுசச்ூேல் மமன்மபாருள் வசகரிக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.15 இல் 

வேங்கப்பட்ட காற்று  வீசும் திலச வலரயப்பட்டது.  

• வமவலாங்கிய காற்று NE- SW & SW - NE இலிருந்து வீசியது 

• காற்றின் வவக அளவீடுகள் 0.00 முதல் 8.75 மீ/வி வலர பதிவாகியுள்ளன 

• கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார ்1.09 % அலமதியான சூே்நிலல நிலவுகிறது 

• மவப்பநிலல அளவீடுகள் 16 முதல் 29 °C வலர 

• ஈரப்பதம் 68.29 முதல் 74.53 % வலர 

• கண்காணிப்பு மூன்று மாதங்கள் மதாடரந்்து வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

3.3.2 முரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மதாழில்துலற, 

வபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 

மகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

மநட்மவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலட நிலல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 
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▪ சிவனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பலட நிலலலயப் மபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வவறு மசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிமமட்ரிக் முலற 

பீட்டா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -மதரவ்மா சுற்றுசச்ூேல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுத்தப்பட்ட மவஸ்ட் & வகக் 

முலற) 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வ க்கப் & வொசம்ெய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பட்ட முலற) 

 

வாயு இலணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
Free Silica NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்மபக்ட்வராஃவபாட்வடாமமட்ரி 

ஆதாரம்: KGS என்விவரா ஆய்வகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முலற 
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அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
வநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் மசறிவு 

மதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூேல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநட்ர ன் லட 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 நவம்பர ் 2009*Annual ஒரு 

வருடத்தில் குலறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு இரண்டு 

முலற 24 மணிவநரத்திற்கு சீரான இலடமவளியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிவநரம் / 8 மணிவநரம் அல்லது 1 மணிவநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருடத்தில் 98% வநரத்திற்கு இணங்க வவண்டும். இருப்பினும், 2% வநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் மதாடரந்்து இரண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2021 அக்வடாபர ் - டிசம்பர ் வலரயிலான காலக்கட்டத்தில் மதாடரச்ச்ியான 24 

மணிவநர (8 மணி வநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவலணலயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் 

வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநட்ர ன் லட 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்மவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மட்டத்திலிருந்து குலறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தமவளியில் லவக்கப்பட்டுள்ளன, இல்லலமயனில் அலவ 

மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக மசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 
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3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு மசய்வதற்காக படம் 3.12 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு (8) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 குழுமம் - லமய மண்டலம்  மதற்கு 11° 1'17.98"N 77°11'37.60"E 

2 AAQ2 குழுமம் - லமய மண்டலம் வமற்கு 11° 1'31.98"N 77°10'58.26"E 

3 AAQ3 குழுமம் - லமய மண்டலம் கிேக்கு 11° 1'29.36"N 77°11'42.17"E 

4 AAQ4 வகாடங்கிபாலளயம் மதன்வமற்கு 1.5 கிமீ 11° 1'7.96"N 77°12'32.94"E 

5 AAQ5 காடம்பாடி 2 கிமீ வடவமற்கு 11° 2'11.10"N 77°10'17.50"E 

6 AAQ6 பருலவ 3 கிமீ மதன்வமற்கு 10°59'45.51"N 77°10'55.40"E 

7 AAQ7 இசச்ிப்பட்டி 2.5 கிமீ வடக்கு 11° 2'49.94"N 77°12'11.42"E 

8 AAQ8 
சாமிகவுண்டன்பாலளயம் 3.5 கிமீ 

மதன்கிேக்கு 11° 0'21.43"N 77°13'44.21"E 
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படம் 3.22: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 40.5 25.3 6.2 20.3 12.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.6 22.4 6.8 21.5 10.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 42.7 20.2 7.5 20.6 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.3 21.7 6.8 23.6 12.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 41.6 20.9 7.3 20.7 12.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 43.8 21.4 7.5 19.4 12.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 45.1 22.6 8.4 18.6 11.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 45.3 20.6 8.1 19.3 11.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 45.7 22.3 7.5 20.8 12.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 44.2 24.8 6.6 22.9 12.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 45.0 21.4 7.8 21.7 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 43.8 19.5 6.7 22.5 12.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.8 20.4 5.9 21.3 12.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 45.9 22.0 6.8 20.4 11.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 43.8 21.7 6.4 21.3 11.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 42.6 22.6 6.2 20.4 10.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 44.1 21.6 5.7 21.9 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 44.9 20.7 6.3 22.4 12.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 42.2 19.8 5.9 19.6 11.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 45.6 21.9 6.4 19.7 12.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 43.8 22.3 6.2 20.8 12.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 43.3 22.5 6.5 21.6 12.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.5 22.9 6.8 22.3 12.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 44.7 21.0 5.7 20.7 11.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 45.3 21.6 5.3 21.8 11.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 46.5 22.7 5.5 21.5 12.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 44.6 20.5 8.3 22.9 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.9 20.9 8.1 22.4 8.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 45.8 21.5 7.6 20.5 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 45.7 21.7 7.9 21.3 8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 45.8 22.3 7.6 22.6 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 42.2 21.6 7.1 23.7 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 44.2 21.8 7.3 22.4 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 43.9 19.2 7.6 23.7 7.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 44.8 18.3 7.8 21.6 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.3 21.6 6.8 20.8 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.5 21.8 6.4 21.7 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 45.6 23.4 6.8 22.9 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 44.3 22.8 6.7 20.7 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 43.8 21.6 6.1 21.4 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 41.5 24.3 6.3 22.6 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 42.3 22.6 6.4 25.4 7.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 42.9 21.8 6.8 23.0 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 43.7 25.6 6.1 23.7 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 44.8 24.1 5.6 23.8 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.3 21.9 5.3 22.4 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 41.7 26.3 5.7 23.8 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.6 27.6 6.4 23.7 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.3 24.7 6.6 24.4 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 42.8 22.6 5.8 24.9 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 41.7 19.4 6.4 25.7 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 43.5 18.9 6.2 22.3 8.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 42.1 24.3 6.1 21.3 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 41.6 21.6 6.3 22.6 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 42.2 25.1 6.0 24.3 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.3 19.7 6.8 21.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 41.6 20.4 7.1 22.8 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 41.5 21.7 7.3 23.4 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 42.2 22.3 6.8 26.3 8.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 43.2 21.8 7.2 25.7 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 41.6 24.7 7.3 24.9 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.8 24.1 6.4 23.3 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.3 21.6 6.1 22.7 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 44.8 20.8 5.0 21.3 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.6 20.6 5.9 20.9 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 45.7 19.7 6.3 24.6 9.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 44.3 21.3 6.3 19.5 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 44.3 22.3 5.8 18.6 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 43.9 21.4 5.6 19.6 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 42.3 20.6 6.4 20.4 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 44.5 21.4 6.9 21.6 8.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.3 22.4 7.3 22.8 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 43.0 23.0 7.0 19.6 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 41.3 22.9 6.5 18.6 6.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 43.8 21.6 5.3 19.4 5.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 44.3 19.7 5.5 20.1 5.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 42.7 18.6 6.1 22.4 6.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 44.6 20.7 6.3 20.5 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 44.3 19.6 6.8 18.3 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.6 18.3 5.6 19.4 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 42.3 19.6 5.7 22.1 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.8 20.3 5.9 23.4 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 42.7 21.4 6.1 21.8 6.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 41.3 22.5 6.5 22.4 6.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 41.9 21.4 6.3 22.9 5.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 42.6 20.8 7.3 23.4 5.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 42.3 21.3 7.1 20.6 6.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 41.7 19.7 6.4 21.9 6.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 41.5 18.7 6.5 23.0 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 44.6 19.7 5.8 24.1 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.1 20.5 5.9 23.7 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.8 21.8 5.1 22.8 6.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 43.3 19.3 7.6 22.3 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 41.9 19.4 7.2 23.4 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 42.8 18.7 6.5 23.8 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 41.8 18.3 6.1 22.1 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 44.6 20.3 5.9 22.3 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 43.9 21.3 5.3 22.7 8.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 41.1 21.5 6.4 22.9 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.2 20.6 6.8 20.4 6.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.8 20.4 7.3 19.3 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 45.7 21.6 7.1 18.3 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 44.3 21.4 7.2 21.6 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 45.0 23.0 7.9 18.6 7.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 43.6 22.3 5.3 25.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 42.8 21.4 5.6 24.6 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 41.4 23.6 5.4 25.8 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 43.5 24.5 6.1 26.3 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 44.0 23.8 5.9 26.7 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 44.9 23.7 6.7 26.8 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 45.1 24.6 6.9 25.1 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 45.3 26.8 6.7 26.4 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 43.1 25.4 5.3 24.9 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.8 23.1 6.1 24.0 6.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.6 23.0 5.8 23.5 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 44.1 22.8 6.0 23.8 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.7 23.7 6.4 24.1 5.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.6 22.6 6.8 24.9 6.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 40.1 23.1 6.3 24.5 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 41.3 22.4 6.5 26.5 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 42.4 26.5 6.7 25.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 44.9 26.7 7.1 24.9 9.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 43.5 25.9 7.7 24.1 9.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.6 23.7 7.9 23.5 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 41.1 22.4 8.1 24.6 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.7 21.6 8.5 24.7 7.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 44.3 22.5 8.6 25.1 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 42.3 23.8 8.3 23.8 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 44.8 22.8 8.4 23.9 6.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 45.8 24.6 8.6 24.3 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 43.1 24.3 7.1 22.3 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 44.7 24.9 7.6 24.6 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 43.3 23.8 7.5 23.5 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 42.7 23.7 7.3 23.8 5.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 44.6 22.8 7.3 22.8 5.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 43.1 21.3 6.4 25.3 6.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 41.3 22.8 6.9 26.7 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 40.3 21.0 5.6 24.3 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 42.6 22.6 5.1 23.8 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 42.1 20.3 6.8 23.1 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 43.7 21.6 6.7 24.9 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 42.1 21.8 7.6 25.1 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.5 20.9 8.1 27.9 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 41.8 21.7 7.6 25.0 6.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 41.3 22.9 8.1 23.5 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 43.6 23.7 8.0 24.6 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 44.5 24.6 7.4 25.1 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 43.0 25.1 6.4 23.8 8.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 41.8 24.9 6.8 24.0 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 41.6 22.0 7.3 23.9 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 42.5 21.7 7.1 24.3 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 41.6 22.9 6.9 25.1 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 43.0 23.5 6.6 23.8 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 41.7 24.6 5.8 23.4 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 42.8 25.1 7.3 22.7 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 43.7 24.3 7.9 25.8 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 41.3 20.8 6.3 25.1 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 42.8 21.3 6.7 26.3 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 43.5 22.6 6.8 25.4 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 41.0 23.8 5.9 26.5 7.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 43.2 23.4 5.5 27.6 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 41.6 21.6 6.7 25.8 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 40.6 21.8 6.3 24.3 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 41.3 20.6 5.9 22.8 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 42.6 23.4 5.5 21.6 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 43.0 21.6 6.1 24.8 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 44.3 22.9 6.5 22.7 6.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 43.8 23.7 6.7 24.9 6.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 43.1 21.8 7.3 23.4 7.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.9 20.9 7.1 22.0 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 41.3 23.6 7.3 23.4 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 41.8 24.5 7.6 25.6 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 40.3 23.5 7.4 24.9 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 40.8 25.6 6.8 25.6 7.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 43.7 24.8 6.9 25.4 7.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 42.5 24.3 7.1 26.8 8.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 43.1 23.7 7.6 26.3 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.9 24.0 7.3 26.1 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 42.5 24.6 7.0 25.9 8.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 45.6 24.7 6.2 25.4 7.3 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 42.6 23.6 6.5 24.7 7.0 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 44.3 23.1 6.4 23.1 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.25 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 

கண்காணிப்பு 
நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ விதிமுரறகள்* 
100 

(24 hrs) 

60 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

01.10.2021 07.00-07.00 43.3 24.6 7.1 22.1 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.10.2021 07.15-07.15 42.8 24.8 7.6 23.4 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.10.2021 07.00-07.00 41.3 25.6 7.4 23.0 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.10.2021 07.15-07.15 44.5 26.7 8.9 22.7 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.10.2021 07.00-07.00 42.2 27.2 8.1 22.8 7.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.10.2021 07.15-07.15 43.7 22.8 8.7 22.9 7.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.10.2021 07.00-07.00 44.7 23.1 9.3 23.6 7.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.10.2021 07.15-07.15 44.2 24.6 9.5 23.7 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.10 2021 07.00-07.00 45.7 25.9 8.6 23.9 8.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.10.2021 07.15-07.15 41.0 27.6 8.7 22.9 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.11.2021 07.00-07.00 41.6 26.1 7.5 22.1 8.5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.11.2021 07.15-07.15 43.1 26.3 7.3 22.7 7.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.11.2021 07.00-07.00 44.8 26.8 7.2 22.5 8.1 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.11.2021 07.15-07.15 42.1 26.7 7.9 23.6 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.11.2021 07.00-07.00 43.2 20.3 7.9 23.9 8.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.11.2021 07.15-07.15 42.9 21.2 7.2 24.6 8.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.11.2021 07.00-07.00 44.6 21.3 8.2 24.5 8.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.11.2021 07.15-07.15 45.5 21.9 8.6 25.1 8.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.12.2021 07.00-07.00 45.1 23.2 8.1 25.8 9.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.12.2021 07.15-07.15 44.2 23.4 9.6 25.1 9.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.12.2021 07.00-07.00 42.2 23.3 9.7 26.2 9.8 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.12.2021 07.15-07.15 42.9 22.1 9.5 24.5 10.2 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.12.2021 07.00-07.00 43.8 22.6 9.3 24.9 9.6 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.12.2021 07.15-07.15 45.5 22.9 9.1 23.2 9.7 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.12.2021 07.00-07.00 43.2 20.2 8.8 23.9 9.9 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.12.2021 07.15-07.15 41.2 20.9 8.4 24.1 9.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண்
. 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 No. of Observations 208 208 208 208 

2 10th Percentile Value 20.20 41.47 5.70 20.40 

3 20th Percentile Value 20.90 41.98 6.10 21.60 

4 30th Percentile Value 21.41 42.31 6.30 22.31 

5 40th Percentile Value 21.70 42.80 6.50 22.80 

6 50th Percentile Value 22.35 43.10 6.80 23.40 

7 60th Percentile Value 22.80 43.70 7.10 23.80 

8 70th Percentile Value 23.49 44.20 7.30 24.30 

9 80th Percentile Value 24.30 44.60 7.60 24.90 

10 90th Percentile Value 25.10 45.03 8.23 25.70 

11 95th Percentile Value 26.23 45.60 8.67 26.30 

12 98th Percentile Value 26.79 45.79 9.30 26.70 

13 Arithmetic Mean 23.21 43.69 7.24 23.84 

14 Geometric Mean 23.11 43.67 7.16 23.76 

15 Standard Deviation 2.18 1.48 1.13 1.99 

16 குலறந்தபட்சம் 41.1 21.3 5.0 19.2 

17 அதிகபட்சம் 49.7 29.8 9.9 29.9 

18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 

19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 

 

படம் 3.23: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 45.8 26.8 9.3 26.7

Arithmetic Mean 43.2 22.5 6.9 23.2

Minimum 40.1 18.3 5.0 18.3

Maximum 46.5 27.6 9.7 27.9

NAAQ Norms* 100.0 60.0 80.0 80.0
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 40.1 µg/m3 முதல் 46.5 µg/m3 வலரயிலும், PM2.5 

தரவு 18.3 µg/m3 முதல் 27.6 µg/m3 வலரயிலும், SO2 வரம்பு 5.0 µg/m3 முதல் 9.7 வலர NO2 

µg/m3 வலரயிலும் இருக்கும். 18.3 µg/m3 இலிருந்து 27.9 µg/m3 வலர. CPCB பரிந்துலரத்த 

NAAQS வரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பட்டன.   

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாட்களுக்கு 

தப்பிவயாடிய தூசி பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.27: μg/m3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 72.29 

AAQ 2 67.23 

AAQ 3 66.78 

AAQ 4 64.12 

AAQ 5 58.03 

AAQ 6 58.78 

AAQ 7 62.57 

AAQ 8 63.03 

அட்டவரண 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/m3  

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 72.29 67.23 66.78 64.12 58.03 58.78 62.57 63.03 

குலறந்தபட்சம் 60.60 64.20 61.20 61.50 52.40 51.20 59.10 60.20 

அதிகபட்சம் 76.80 69.70 69.80 66.70 62.70 65.90 67.80 65.80 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்   

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீட்லட, சுரங்க 

மசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் வபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூேல் மதிப்பீடு, 

மசவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வவறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு வமற்மகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பலட 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் மமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, ஏழு (7) 

இடங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 
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இடங்கள் வமற்மகாள்ளப்பட்டன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற வதரவ்ு மசய்யப்பட்டது, 

அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.29: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N-1 குழுமம் லமய மண்டலம்  மதற்கு 11° 1'17.58"N 77°11'37.09"E 

2 N-2 குழுமம் லமய மண்டலம் வமற்கு 11° 1'28.54"N 77°10'58.63"E 

3 N-3 குழுமம் லமய மண்டலம் கிேக்கு 11° 1'16.43"N 77°12'1.73"E 

4 N-4 வகாடங்கிபாலளயம் மதற்கு 11° 1'17.58"N 77°11'37.09"E 

5 N-5 காடம்பாடி வடவமற்கு 2 கி.மீ 11° 2'0.39"N 77° 9'52.84"E 

6 N-6 பருலவ மதன்வமற்கு 3 கி.மீ 10°59'45.41"N 77°10'55.46"E 

7 N-7 
சாமிகவுண்டன்பாலளயம் மதன்கிேக்கு 3.5 

கி.மீ 

11° 0'21.44"N 77°13'44.28"E 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் மலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-மவயிட்டிங்’ 

அலலவரிலச மநட்மவாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அளவு மீட்டர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் மகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாட்லடத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட மதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்லடப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

மபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரத்தின் மசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்மவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிட வநர இலடமவளியில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது வநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = வநரத்தின் மசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் வநர இலடமவளி
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படம் 3.30: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் மபறப்பட்ட பல்வவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டது. பகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள் 

கீவே அட்டவலண 3.30 இல் வேங்கப்பட்டுள்ளன 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB (A) Leq) 

பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 குழுமம் லமய மண்டலம்  48.3 39.1 

2 குழுமம் லமய மண்டலம் 47.3 39.1 

3 குழுமம் லமய மண்டலம் 47.5 38.0 

4 வகாடங்கிபாலளயம் 46.6 37.3 

5 காடம்பாடி 49.7 37.9 

6 பருலவ 48.1 37.2 

7 சாமிகவுண்டன்பாலளயம் 47.5 39.7 

 

படம் 3.18: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மநை ஒலி அளவுகள் 
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படம் 3.19: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 7 (ஏழு) இடங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. லமய மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 47.3 முதல் 48.3 

dB (A) Leq வலரயிலும், இரவில் 38.0 முதல் 39.1 dB (A) Leq வலரயிலும் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. இலடயக மண்டலத்தில் பகல் வநரத்தில் 46.6 முதல் 49.8 dB (A) Leq 

ஆகவும், இரவில் 37.2 லிருந்து 39.7 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

இதனால், மதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான இலரசச்ல் அளவு 

CPCB இன் வதலவகலளப் பூரத்்தி மசய்கிறது.   

3.5 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

 சூேலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூேலுக்கும் 

இலடயிலான உறவுகள் மற்றும் மதாடரப்ுகலளக் லகயாளும் அறிவியலின் ஒரு கிலள 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பலட சூேலியல் 

நிலலலமகலள மதிப்பீடு மசய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மதாடரப்ான அடிப்பலடத் 
தரவுகலள வசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியின் 

விரிவான ஆய்வு மூலம் தரவு வசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட வன அலுவலகம், தமிே்நாடு 

அரசு வபான்ற பல்வவறு ஆதாரங்களில் இருந்தும் தகவல்கள் வசகரிக்கப்படுகின்றன. தள 
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கண்காணிப்புகள் மற்றும் வனத்துலற பதிவுகளின் அடிப்பலடயில் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் சரிபாரப்்பு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. 

3.5.1 ஆய்வின் மநாக்கம் 

இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் வநாக்கம் இலக்கிய ஆய்வு, கள ஆய்வுகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு மசயல் திட்டத்துடன் அவற்றின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சூேலியல் உணரத்ிறன் ஏற்பிகலள அலடயாளம் காண்பலத உள்ளடக்கியது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சாதாரண கல் குவாரியின் லமய மற்றும் இலடயக மண்டலத்தில் 

ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது. சுரங்கத ்தளம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் குறித்த உண்லமத் தகவல்கலளக் மகாண்டு வருவதற்காக 

முதன்லம மற்றும் இரண்டாம் நிலலத் தரவுகலளப் பயன்படுத்தி முலறயாகவும் 

அறிவியல் பூரவ்மாகவும் ஆய்வு வமற்மகாள்ளப்பட்டது.    

அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் தளத்தின் எல்லலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள மபாதுவான வாே்விட வலக, தாவர அலமப்பு, தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் பட்டியல் தயாரித்தல் ஆகியலவ ஆய்வில் அடங்கும். சூேலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகலள அலடயாளம் காணவும், லமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இலடயக மண்டலத்திலும் ஏவதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ்அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா 

என்பலத அறிய தளத்தின் உயிரியல் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டது. வதலவப்பட்டால், 

வனவிலங்குகளின் வாே்விடங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும் மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.5.2 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 தற்வபாலதய ஆய்வு பின்வரும் வநாக்கங்களுடன் வமற்மகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூர ் பல்லுயிர ் மபருக்கத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்லத ஆய்வு மசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

உயிரியக்கத்திற்கு வதலவப்பட்டால், தணிப்பு நடவடிக்லகலய பரிந்துலரத்தல். 

2. சுரங்க நடவடிக்லக மற்றும் அலதச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் (நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாே்) தன்லம மற்றும் பரவலல மதிப்பிடுதல். 

3. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்மடமிக், அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) வபான்ற முதன்லமயான கள ஆய்வின் 

அடிப்பலடயில் தனித்தனியாக லமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிக்கான விவரம் மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள விலங்கினங்களின் அட்டவலணலய மதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏவதனும் அட்டவலண- விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்ம ட் ஒதுக்கீடுகளுடன் வதலவயான திட்டமும் மாநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து, விவரங்கள் அளிக்கப்பட 

வவண்டும். 

4. பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கான வமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள 

வகுத்தல். 
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படம் 3.20: திட்ட வலரபடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இலடயகப் பகுதிலய 4 மலர ்சீரற்ற மாதிரி 
மாதிரிலயக் காட்டுகிறது 

 

3.5.3 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

தற்வபாலதய ஆய்வு மகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது 

1. அலனத்து உத்வதச சுரங்கத் தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 

தாவரங்களுக்கான காட்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. லமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிகலள ஆய்வு மசய்த பிறகு, விரிவான மலர ் சரக்கு 

மதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அலனத்து தாவரங்களின் பட்டியல் 

தயாரிக்கப்பட்டு அவற்றின் வாே்விடங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN மரட் வடட்டா புக் மூலம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

4. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

 

3.5.4.ரபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

லபட்வடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடரத்்தி மற்றும் அதிரம்வண் (%) 

அளவிடப்பட்டன. லமயப் பகுதிக்குள் மமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் வதாராயமாகவும், 

இலடயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாட்ரட்டுகளும் வதாராயமாக 

(10/குவாரல்டல்) அலமக்கப்பட்டன. லமயப் பகுதியில், ஆய்வு மசய்யப்பட்ட 10 
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குவாட்ரட்களில் எதிரம்காள்ளும் மலர ் இனங்களின் அதிரம்வண் (%), மிகுதி மற்றும் 

அடரத்்தி ஆகியவற்லறக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, 

10 குவாட்ரட்டுகள் வதாராயமாக எண்ணப்பட்ட மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் 

மூலிலககளுக்கு இடப்பட்டன.  

குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குவாட்ரட்டுகள் லமய மற்றும் 5-கிமீ இலடயக பகுதிக்குள் வதாராயமாக 

அலமக்கப்பட்டன; ஒவ்மவாரு நாற்கரமும் மரங்கலள (>5 மச.மீ. ஜிபிமெச)் 

மதிப்பிடுவதற்காக அலமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குவாட்ரட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓலட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் 

உள்ள மரங்கள், வடங்க் பண்ட்கள், பண்லண வனத் வதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக வனப் பகுதி, அமவன்யூ வதாட்டங்கள், வீட்டுக் மகால்லலப்புறங்கள் 

வபான்ற மாதிரி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்களின் ஒற்றுலமலயக் 

குலறக்கவும் வதாராயமாக நாற்கரங்கள் அலமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்மவாரு 

நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) வசரந்்த தனிநபரக்ள் 

தனித்தனியாக பதிவு மசய்யப்பட்டு களத்தில் அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.் 

குவாட்வரட்ஸ் மாதிரி முலறகள் படம் எண்.3.26 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 17 குடும்பங்கலளச ்வசரந்்த மமாத்தம் 21 இனங்கள் 

முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. இது மிகவும் 

வறண்ட மற்றும் மவற்று நிலப்பரப்லப மவளிப்படுத்துகிறது. கணக்கிடப்பட்ட 

தாவரங்களின் வாே்விட வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில், மபரும்பாலான இனங்கள் 

மரம் 8 (38.09%) மற்றும் புதரக்ள் 6 (28.57%), மூலிலககள் 4 (19.04%) மற்றும் ஏறுபவர ்3 (14.28%). 

அறிவியல் மபயர ் மகாண்ட தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண் 3.1 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவரவியல் ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, 

அட்டவலண எண்.3.1 இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃவபவபசி மற்றும் 

அவரவகசிவய முதன்லமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் காட்டுகிறது 

மற்றும் தாவர குடும்பத்தின் வடிவத்தின் பன்முகத்தன்லமயின் விவரங்கள் படம் எண்.3.6 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அசச்ுறுத்தப்பட்ட வலகயாக இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல (அட்டவலண எண். 3.1).   

அட்டவரண 3.32: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எ
ண் 

ஆங்கிலப் பபயை ்
வட்டாை பமாழி 

பபயை ்
அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்

மைங்கள் 

1 அகாசியா 

நிவலாட்டிகா 

கருவவலம் மரம் 

 

வசம்சலியா 

நிவலாட்டிகா 

ஃவபவபசிவய 

 

2 ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் வபாராசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃபர ்

அவரவகசிவய 

3 மதன்லன மரம் மதன்லன மரம் வகாவகாஸ் 

நியூசிஃமபரா 

அவரவகசிவய 

 

4 வநானி நுனா மரம் மமாரிண்டா 

சிட்ரிஃவபாலியா 

ரூபியாசிவய 

 

5 வவம்பு 

 

வவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

மமலிவயசி 
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6 Millettia pinnata மபாங்கம் 

எண்மணய் மரம் 

மபாங்கமியா 

பின்னடா 

ஃவபவபசிவய 

 

7 மமஸ்குயிட் வவலிகாத்தான் 

மரம் 

புவராவசாபிஸ் 

 ூலிஃப்வளாரா 

ஃவபவபசிவய 

 

8 மாங்கனி மாங்கா மரம் மங்கிஃமபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ியாசிவய 

புதை்கள் 

9 மதாட்டால்சிணுங்
கி 

மதாட்டால்சிணுங்
கி 

மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி 

 

10 சரவ்பாங்கா கடு-மகாலிங்கி மடப்வராசியா 

பரப்ூரியா 

ஃவபவபசிவய 

 

11 ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 

ஃவபவபசிவய 

 

12 பால் கலள எருக்கு கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவனசிவய 

 

13 காட்டு முனிவர ் யுனிமசடி லந்தனா வகமரா மவரம்பவனசிவய 

14 இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் 

இண்டிகம் 

மால்வவசி 

மூலிரககள் 

15 மபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் 
அஸ்மபரா 

லாமியாசிவய 

 

16 பிசாசின் முள் மநருஞ்சி டிரிபுலஸ் 
மடமரஸ்ட்ரிஸ் 

ஜிவகாபிவலல்ஸ் 

 

17 இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் 
டாக்லடலான் 

Poaceae 

 

18 மஞ்சள்-பே 

லநட்வஷட ்

கண்டங் கத்திரிலக வசாலனம் 
வரஜ்ீனியம் 

வசாலவனசிவய 

ஏறுபகாடி 

19 மமல்லிய குள்ள 

காலல-மகிலம 

விஷ்ணுகிராந்தி 

 

எவால்வுலஸ் 
அல்சினாய்டுகள் 

கன்வால்வுவலசி
வய 

20 காட்டு நீர ்

எலுமிசல்ச 

சிறுபூலனக்காளி 
 

பாசிஃப்வளாரா 
ஃவபாடிடா 

பாசிப்வளாவரசி 

 

21 தண்டு மகாடி பிரண்லட சிசஸ் 
குவாட்ராங்குலரி
ஸ் 

விட்வடசி 

 

3.7 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

இவதவபான்ற சூேல் தாங்கல் பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் லமய மண்டலத்லத 

விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்லமயுடன் ஒப்பிடலாம், ஏமனனில் அருகிலுள்ள சில 

விவசாய நிலங்கள். விவசாய நிலம் மபரும்பாலும் வடக்கு மற்றும் கிேக்கு திலசகளில் 

ஆதிக்கம் மசலுத்தியது. திட்டப் பிரிலவச ் சுற்றியுள்ள தட்லடயான நிலப்பரப்பின் 

மபரும்பகுதி விவசாய நிலங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 39 குடும்பங்கலளச ்

வசரந்்த மமாத்தம் 74 இனங்கள் தாங்கல் மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றில் முப்பத்து நான்கு மரங்கள் (34), பதிமனாரு புதரக்ள் (11) மற்றும் பதினாறு 

மூலிலககள் (16) மற்றும் ஏறுபவரக்ள் பதிமனான்று (11) ஆகிய மலர ் (74) வலககள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டன. தாவர ஆய்வுகளின் தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, 

அட்டவலண எண்.3.2 இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃவபவபசிவய மற்றும் 
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லாமியாசிவய, மமாவரசிவய முதன்லமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் 

காட்டுகிறது. 

சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்றின் சுற்றுப்புறப் பகுதியிலும் அரிய, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இல்லல. அறிவியல் மபயர ் மகாண்ட 

தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண்.3.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவர 

குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்லம படம் எண்.3.7 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவரண 3.33: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ.எண் ஆங்கிலப் பபயை் வட்டாை பமாழி 

பபயை் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை ்

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

மைங்கள்  

1 
வவம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

வவம்பு அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலிவயசி 
M 

2 மாங்கனி மங்கா மங்கிஃமபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிவய E 

3 கிரீமி மயில் மலர ் வதநாராயணி மடவலானிக்ஸ் எலாடா ஃவபவபசிவய M 

4 
Millettia pinnata மபாங்கம் 

எண்மணய் மரம் 

மபாங்கமியா பின்னடா ஃவபவபசிவய 
E 

5 மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்வபா Poaceae E 

6 இந்திய அத்தி மரம் அதி ஃபிகஸ் மரசிவமாசா மமாவரசிவய. EM 

7 கம் அரபு மரம் கருவவலம் அகாசியா நிவலாட்டிகா மிவமாவசசி NE 

8 வதங்காய் மதன்லன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃமபரா அவரவகசிவய EM 

9 
ஆசிய பல்லமரா பிளாம் பலன மரம் வபாராசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃபர ்
அவரவகசிவய 

E 

10 இந்திய மநல்லிக்காய் மநல்லி எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் ஃபிலாந்வதசிவய EM 

11 மணம் வீசும் மாஞ்சாக் முக்குசச்லிபாேம் காரட்ியா லடவகாவடாமா வபாராகிவனசிவய M 

12 பீரங்கி பந்து மரம் நாகலிங்கம் Couroupita guianensi மலசிதிவடசி M 

13 கருப்பு பிளம் நாவல்மரம் லசஜியம் சீரகம் மிரவ்டசி EM 

14 அேகு இலல புன்லன Calophyllu inophyllum கவலாபிவலசிவய M 

15 புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வலககள் EM 

16 ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் மபங்காமலன்சிஸ் மமாவரசிவய E 

17 மகாய்யா மகாய்யா லசடியம் கு ாவா மிரவ்டசி EM 

18 மலே மரம் மலேமரம் என்வடாவராவலாபியம் சமன் ஃவபவபசிவய E 

19 வதக்கு மதக்கு மடக்வடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பவனசிவய E 

20 ஐந்து இலல சாஸ்மடரா மநாசச்ி லவமடக்ஸ் மநகுண்வடா லாமியாசிவய M 

21 யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் குவளாபுல்ஸ் மிரவ்டசி EM 

22 
பலா பேம் பலமரம் ஆரவ்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்வடாவராபில்லஸ் 
மமாவரசிவய 

E 

23 மருதாணி மருதாணி லாவசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்வரசி EM 

24 எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிட்ரஸ் எலுமிசல்ச ருவடசி EM 
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25 பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் காரிவகசி EM 

26 
இந்திய ஃபிர ்மரம் மநட்டிலிங்கம் பாலிலாத்தியா 

லாங்கிஃவபாலியா 
அன்வனாவனசிவய 

E 

27 அகாசியா நிவலாட்டிகா கருவவலம் மரம் வசம்சலியா நிவலாட்டிகா ஃவபவபசிவய M 

28 சீன தூய்லமயான மரம் மநாசச்ி லவமடக்ஸ் மநகுண்வடா மவரம்பவனசிவய E 

29 பீப்பல் அரசன்மரம் Ficus religiosa மமாவரசிவய M 

30 
வநானி நுனா மரம் மமாரிண்டா 

சிட்ரிஃவபாலியா 
ரூபியாசிவய 

M 

31 மணில்கரா  வபாட்டா சப்வபாட்டா மணில்கரா  வபாட்டா சப்வபாட்டாசி E 

32 
கஸ்டரட்் ஆப்பிள் சீதாப்பேம் அன்வனானா 

மரட்டிகுவலட்டா 
அன்வனாவனசிவய 

E 

33 கறிவவப்பிலல மரம் மவளிப்பருத்தி முரர்யா வகானிகி அஸ்க்மலபியாவடசி EM 

34 வாலே மரம் வாலேமரம் மூசா முவசசிவய EM 

புதை்கள்  

35 ஆவாரம் ஆவலர மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃவபவபசிவய M 

36 காடுகளின் சுடர ் இட்லிப்பூ xoracoc சினியா ரூபியாசிவய M 

37 சுத்திகரிப்பு நட்டு கட்டமணக்கு  ட்வராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae EM 

38 லநட்வஷட் ஆலல சுண்லடகா வசாலனம் வதாரவ்ும் வசாலவனசிவய EM 

39 சிவலான் வபரசீச்ம்பேம் இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அவரவகசிவய EM 

40 இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் மமலிவயசி M 

41 
காலணி மலர.் மசம்பருத்தி லெபிஸ்கு வராசா-

சிமனன்சிஸ் 
மால்வவசி 

EM 

42 வராசரி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ரிவகவடாரியஸ் ஃவபவபசிவய M 

43 
பால் கலள எருக்கு கவலாட்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
அவபாசிவனசிவய 

M 

44 இந்திய ஒலியாண்டர ் அராலி வநரியம் இண்டிகம் அவபாசிவனசிவய M 

45 டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சிணுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி M 

மூலிரககள்  

46 
வகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டவராவபாரஸ் 
ஆஸ்மடவரசி 

NE 

47 முட்கள் நிலறந்த சாஃப் பூ நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்மபரா அமரந்வதசி M 

48 வகரிம் விலத கிலாமனல் Phyllanthus amarus ஃபிலாந்வதசிவய M 

49 நபாலி குதிலரக்குளம்பாடி சயவனாடிஸ் கிரிஸ்டாடட்ா கமமலிவனசிவய M 
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50 
வங்காள பகல்பூ கானம்வாே் கமமலினா 

மபங்காமலன்சிஸ் 
கமமலிவனசிவய 

M 

51 தவறான மடய்சி கரிசிலங்கண்ணி எக்லிப்டா புவராஸ்வடடட்ா ஆஸ்மடவரசி EM 

52 இந்திய மபன்னிவாரட்். வல்லாலர மசன்மடல்லா ஆசியட்டிகா Apiaceae EM 

53 மபாதுவான நட்டு மசம்பு வகாலர லசபரஸ் வராட்டுண்டஸ் லசபவரசி NE 

54 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்வளாரம் லாமியாசிவய M 

55 
ஏலே நிலம் 

தட்லடயானது 

குன்னவகாரா லசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் லசபவரசி 
NE 

56 மபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமியாசிவய M 

57 இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்லபவமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

58 மரட் ொக்வீட ் முகூரத்லத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

59 டிரிடாக்ஸ் மடய்சி வீட்டுகாயபூண்டு டிரிடாக்ஸ் ப்வராகம்மபன்ஸ் ஆஸ்மடவரசி M 

60 இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாடான் டாக்லடலான் Poaceae E 

61 
ஐவராப்பிய கருப்பு 

லநட்வஷட ்

மணத்தக்காளி வசாலனும்னிக்ரம் வசாலவனசிவய 
EM 

ஏறுபகாடி 

62 ஐவி பூசணி வகாலவ மகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிவடசி M 

63 
பலூன் மகாடி முடக்வகாடன் காரட்ிவயாஸ்மபரம்ம் 

மெலிகாபம் 
சபிண்வடசி 

M 

64 கூரான பாக்கு வகாவக்காய் டிரிவகாசாந்மதஸ் டிவயாகா குக்குரப்ிவடசி EM 

64 
பட்டாம்பூசச்ி பட்டாணி கரக்கரட்ும் கிளிட்வடாரியா 

மடரவ்னடியா 
ஃவபவபசிவய 

M 

68 பாட்டில் காவலர ் மசாரக்காய் லாம னாரியா சிமசராரியா குக்குரப்ிவடசி EM 

69 தண்டு மகாண்ட மகாடி வபரண்லட சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்வடசி M 

70 இந்திய சரச்பரில்லா நன்னாரி மெமிமடஸ்மஸ் இண்டிகஸ் அஸ்க்மலபியாவடசி M 

71 காட்டு நீர ்எலுமிசல்ச சிறுபுலனக்கலி பாசிஃப்வளாரா ஃவபாடிடா பாசிப்வளாவரசி M 

72 பட்டாம்பூசச்ி-பட்டாணி சங்குபூ கிளிட்வடாரியாமடரவ்நஷியா ஃவபவபசிவய M 

73 
காட்டு மல்லிலக மல்லி  ாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃவபாலியம் 
ஒலிவயசி 

EM 

74 
ஊதா பேம் மகாண்ட 

பட்டாணி கத்திரிக்காய் 

துத்துவவலல வசாலனம் ட்லரவலாபாடட்ம் வசாலவனசிவய 
EM 

 

 



 

125 

 

3.7.1 விலங்கினங்கள் 

 பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீே்சச்ிகள் மற்றும் பட்டாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியலவ வமற்வகாள் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முலறயின்படி விலங்கு 

கணக்மகடுப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அலனத்து 

உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 

1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. லமயப் பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்லல.   

3.7.3. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தின் லமய மண்டலத்தில் மமாத்தம் 23 வலகயான 

இனங்கள் காணப்படுகின்றன, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அட்டவலண 

எண்.3.7). அவற்றில் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்லக 9 (37.5%), ஊரவ்ன 5 (20.83%), பாலூட்டிகள் 

3 (12.5%) மற்றும் பறலவ 7 (29.16%). லமய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் இருந்து 19 

குடும்பங்கலளச ் வசரந்்த மமாத்தம் 23 இனங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த 

இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாகவவா அல்லது பரவக்கூடியதாகவவா இல்லல. அட்டவலண I இனங்கள் எதுவும் 

இல்லல மற்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவலண 

IV இன் கீே் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் மமாத்தம் ஏழு வலகயான பறலவகள் 

காணப்பட்டன. 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் பறலவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் 

மற்றும் மூன்று நீரவ்ீே்சச்ிகள் விரிவான கள வி யத்தின் வபாது (வொப்வலாபாட்ராசஸ் 

லடம ரினஸ்), (ரானா மெக்ஸாடாக்லடலா), (புஃவபா மமவலாவனாஸ்டிவகடஸ்) 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. அறிவியல் மபயருடன் லமய மண்டலத்தில் 

உள்ள விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவலண எண். 3.5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.35: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள்  

வ.எ
ண் 

ஆங்கிலப் 

பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் அறிவியல் பபயை் 
WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 

பட்டிய
ல் 

பூசச்ிகள் 

1 மபாதுவான 

புலி 

நிம்பலிவட டானஸ் ம னுடியா NL NL 

2 அக்வரயா 

வவயாலா 

நிம்பலிவட அக்வரயா வவயாலா NL LC 

3 வகாடிட்ட புலி நிம்பலிவட டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

4 சிவப்பு 

நரம்புகள் 

மகாண்ட 

டாரட்்டர ்

லிமபல்லுலிவட சிம்மபட்ரம் 

ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி 
NL LC 

5 வமாட்டல் 

குடிவயறியவ
ர ்

மபரிவட வகவடாப்சிலியா 

லபரந்வத 
NL LC 
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6 மன்டிஸ் 

பிராரத்்த
லன 

மாண்டிவட மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

7 மவட்டுக்கிளி அக்ரிடிவட லெவராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

8 கலரயான் பிளாட்வடாடி
யா 

ொமிமடரம்்ஸ் 

சில்மவஸ்ட்ரி 
NL LC 

9 குசச்ிப்பூசச்ி வலான்வசாடி
வட 

கராசியஸ் மமாவராசஸ் NL LC 

ஊைவ்ன 

10 வதாட்ட 

பல்லி 

அகமிவட கவலாட்ஸ் மவரச்ிகலர ் NL LC 

11 பிராமினி 
வதால் 

சின்சிவட யூட்வராபிஸ் கரினாட்டா NL LC 

12 மபாதுவான 

வீட்டு 

மகக்வகா 

மகக்வகானிவட மெமிடாக்லடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
NL LC 

13 விசிறி-

மதாண்லடப் 

பல்லி 

அகமிவட சிதனாமபான்டிமசரியா
னா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

14 இந்திய புல 

சுட்டி 

முரிவட முஸ் பூடுகா அட்டவ
லண IV 

NL 

15 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

மெரம்பஸ்டி
வட 

மெரம்பஸ்மடஸ் 

 ாவானிகஸ் 
அட்டவ
லண II 

LC 

16 மபாதுவான 

எலி 

முரிவட ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

பறரவகள் 

17 ஆசிய 

பசல்ச வதனீ 

உண்பவர ்

மமவராபிவட மமவராப்வசாரியண்டலி
ஸ் 

NL LC 

18 இரண்டு 

வால் குருவி 

டிக்ரூரிவட Dicrurus macrocercus அட்டவ
லண IV 

LC 

19 மபாதுவான 

லமனா 

ஸ்டரன்ிவட அக்ரிவடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
NL LC 

20 மபாதுவான 

காலட 

ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix அட்டவ
லண IV 

LC 

21 வீட்டுக் 

காகம் 

வகாரவ்ிவட வகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்
ஸ் 

NL LC 

22 கால்நலட 

எக்வரட் 
ஆரட்ிவட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

23 வகாயல் குக்கலிவட யூடினாமிஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலடயில் 29 குடும்பங்கலளச ் வசரந்்த மமாத்தம் 40 

இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. வாே்விட 

வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில் மபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 14 (35%), அலதத் 
மதாடரந்்து பறலவகள் 15 (37.5%), ஊரவ்ன 5 (12.5%), பாலூட்டிகள் 3 (7.5%) மற்றும் 

நீரவ்ீே்சச்ிகள் 3 (7.5%). ஒரு அட்டவலண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி இரண்டு 

இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவலண IV இன் கீே் உள்ளன. 

ஆய்வு பகுதியில் மமாத்தம் 15 வலகயான பறலவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, 
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ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்லல. 

விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிவட 

மற்றும் சின்சிவட, அகமிவட ஆகியலவ ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்லமயான ஆதிக்கம் 

மசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் காட்டுகிறது; இது அட்டவலண எண்.3.5 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் அட்டவலண I இனங்கள் இல்லல. குடும்பத்தின் 

வடிவத்தின் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்லமயின் விவரம் படம் எண்.3.9 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் 

பன்முகத்தன்லம பற்றிய விவரங்கள் அட்டவலண எண்.3.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

அட்டவரண 3.36: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

வ.எ
ண் 

ஆங்கிலப் 

பபயை் குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை் 
WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 

பட்டிய
ல் 

பூசச்ிகள் 

1 இந்திய வதனீ அபிவட அபிஸ் மசரானா அட்டவ
லண IV 

LC 

2 வகாடிட்ட புலி நிம்பலிவட டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

3 டவ்னி 
வகாஸ்டர ்

நிம்பலிவட Danaus chrysippus அட்டவ
லண IV 

LC 

4 மபாதுவான 

புலி 

நிம்பலிவட டானஸ் ம னுடியா அட்டவ
லண IV 

LC 

5 நலக வண்டு புப்மரஸ்டிவட யூரிதிரியா 

ஆஸ்திரியாக்கா 
அட்டவ
லண IV 

NA 

6 சிவப்பு 

நரம்புகள் 

மகாண்ட 

டாரட்்டர ்

லிமபல்லுலிவட சிம்மபட்ரம் 

ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி 
NL LC 

7 எறும்பு ஃபாரம்ிசிவட காம்வபாவனாடஸ் 

விசினஸ் 
NL NL 

8 தட்டான் வகாம்பிவட மசரவடாவகாம்பஸ் 

பிக்டஸ் 
அட்டவ
லண IV 

 

9 மில்க்வீட் 
பட்டாம்பூசச்ி 

நிம்பலிவட டாலனவன NL LC 

10 மபாதுவான 

இந்திய காகம் 

நிம்பலிவட யூப்வலாயா வகார ் அட்டவ
லண IV 

LC 

11 மன்டிஸ் 

பிராரத்்தலன 

மாண்டிவட மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

12 மவட்டுக்கிளி அக்ரிடிவட லெவராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 
NL LC 

13 குலறவான புல் 

நீலம் 

லலமசனிவட ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 
அட்டவ
லண IV 

LC 

14 நீலப்புலி நிம்பலிவட திருமலல லிமினியஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

ஊைவ்ன 

15 வதாட்ட பல்லி அகமிவட கவலாட்ஸ் மவரச்ிகலர ் NL LC 

16 பிராமினி 
வதால் 

சின்சிவட யூட்வராபிஸ் 

கரினாட்டா 
NL LC 
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17 மபாதுவான 

வீட்டு மகக்வகா 

மகக்வகானிவட மெமிடாக்லடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
NL LC 

18 விசிறி-

மதாண்லடப் 

பல்லி 

அகமிவட சிதனாமபான்டிமசரியா
னா 

NL LC 

19 மபாதுவான 

வதால் 

சின்சிவட Mabuya carinatus NL LC 

பாலூட்டிகள் 

20 இந்திய பலன 

அணில் 

சியூரிவட ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் அட்டவ
லண IV 

LC 

21 இந்திய புல 

சுட்டி 

முரிவட முஸ் பூடுகா அட்டவ
லண IV 

LC 

22 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

மெரம்பஸ்டிவட மெரம்பஸ்மடஸ் 

 ாவானிகஸ் 
அட்டவ
லண II 

LC 

பறரவகள் 

23 வகாயல் குக்கலிவட யூடினாமிஸ் அட்டவ
லண IV 

LC 

24 கால்நலட 

எக்வரட் 
ஆரட்ிவட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

25 மபாதுவான 

லமனா 

ஸ்டரன்ிவட அக்ரிவடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
NL LC 

26 வீட்டுக் காகம் வகாரவ்ிவட வகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்ட
ன்ஸ் 

NL LC 

27 ஆசிய பசல்ச 

வதனீ 

உண்பவர ்

மமவராபிவட மமவராப்வசாரியண்டலி
ஸ் 

NL LC 

28 சிவப்பு 

காற்வறாட்டமா
ன புல்புல் 

லபக்வனாவனாடி
வட 

லபக்வனாவடாஸ்வகஃப
ர ்

அட்டவ
லண IV 

LC 

29 வரா ா 

வலளயம் 

மகாண்ட 

பூங்கா 

பிட்டாகுலிவட பிட்டசுலா கிராவமரி NL LC 

30 ஷிக்ரா அசிபிட்ரிவட ஆக்சிபிட்டர ்வபடியஸ் NL LC 

31 மபாதுவான 

காலட 

ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix அட்டவ
லண IV 

LC 

32 கருப்பு 

ட்வராங்வகா 

டிக்ரூரிவட Dicrurus macrocercus அட்டவ
லண IV 

LC 

33 இரண்டு வால் 

குருவி 

டிக்ரூரிவட Dicrurus macrocercus அட்டவ
லண IV 

LC 

34 சாம்பல் 

ஃபிராங்வகாலி
ன் 

ஃபாசியானிவட ஃபிராங்வகாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 
அட்டவ
லண IV 

LC 

35 மபாதுவான 

காலட 

ஃபாசியானிவட Coturnix coturnix அட்டவ
லண IV 

LC 

36 மவள்லள 

மாரப்க 

நீரக்்கட்டி 

ராலிவட அமவராரன்ிஸ் 

ஃபீனிகுரஸ் 
NL LC 

37 மபாதுவான 

கூடு 

ராலிவட ஃபுலிகா அட்ரா அட்டவ
லண IV 

LC 

அம்பஹிபின்ஸ் 
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38 இந்திய 

பரவ்ராவ் 

தவலள 

டிக்வராக்வளாசி
வட 

Sphaerotheca breviceps அட்டவ
லண IV 

LC 

39 பசல்ச குளம் 

தவலள 

ராணிவட ராணா 

மெக்ஸாடாக்லடலா 
அட்டவ
லண IV 

LC 

40 புலி தவலள வகாரவ்டட்டா வொப்வலாபாட்ராசஸ் 

லடமகரினஸ் 
அட்டவ
லண IV 

LC 

படம் 3.21: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள மலை் பன்முகத்தன்ரம 

   

படம் 3.22: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலை் பன்முகத்தன்ரம 
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படம் 3.23: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

  

படம் 3.24: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

   

3.8  சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வின் இன்றியலமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாலக அலமப்பு, அடிப்பலட வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வசலவகள், மதாழில், நீர ் வேங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, நிலவும் வநாய்களின் முலற மற்றும் வகாவில்கள், வரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் வபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பலட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் மபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக 

மபாருளாதார நிலல கணிசமாக வமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது வநரடி மற்றும் மலறமுக வவலலவாய்ப்லப வேங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டலமப்பு வசதிகலள வமம்படுத்தி, அவரக்ளின் 

வாே்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்தும். 

3.8.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வின் வநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-மபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு மசய்தல் 
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• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாே்க்லகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல் 

• சமூக வமம்பாட்டு நடவடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட வவண்டும். 

3.8.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார 

சூேலல ஆய்வு மசய்தல்; 

▪ தரவு வசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

3.8.3 மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

 திருப்பூர ்அல்லது திருப்பூர ்என்பது இந்தியாவின் தமிே்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள 

ஒரு நகரம் ஆகும். திருப்பூர,் திருப்பூர ்மாவட்டத்தின் நிரவ்ாகத் தலலலமயகம் மற்றும் 

தமிே்நாட்டின் எட்டாவது மபரிய நகரம் மற்றும் நகரப்்புற ஒருங்கிலணப்பு ஆகும். 

மநாய்யல் ஆற்றின் கலரயில் அலமந்துள்ள இது ஆரம்பகால பாண்டியரக்ள், 

இலடக்கால வசாேரக்ள், பிற்கால வசாேரக்ள், லமசூர ் இராசச்ியம் மற்றும் 

ஆங்கிவலயரக்ளால் மவவ்வவறு காலங்களில் ஆளப்பட்டுள்ளது. இது மாநிலத் தலலநகர ்

மசன்லனயில் இருந்து மதன்வமற்வக சுமார ் 450 கிவலாமீட்டர ் (280 லமல்) மதாலலவில் 

வகாயம்புத்தூரிலிருந்து கிேக்வக 50 கிவலாமீட்டர ்(31 லமல்) ஈவராட்டிலிருந்து மதற்வக 50 

கிவலாமீட்டர ் (31 லமல்) மற்றும் தாராபுரத்திலிருந்து வடக்வக 50 கிவலாமீட்டர ் (31 லமல்) 

மதாலலவில் உள்ளது. 

திருப்பூர ் 2008 இல் நிறுவப்பட்ட மாநகராட்சியால் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

மாநகராட்சியின் மமாத்த பரப்பளவு 159.6 கிமீ2 60 வாரட்ுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2011 

மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி நகரத்தின் மமாத்த மக்கள் மதாலக 877,778 ஆகும். 

திருப்பூர ் பாராளுமன்ற உறுப்பினலரத் வதரந்்மதடுக்கும் திருப்பூர ் மதாகுதியின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

இந்தியாவின் மமாத்த பருத்தி பின்னல் ஆலடகள் ஏற்றுமதியில் 90% பங்களிக்கும் 

முக்கிய  வுளி மற்றும் பின்னலாலட லமயமாக திருப்பூர ்உள்ளது.  வுளித் மதாழில் ஆறு 

லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களுக்கு வவலலவாய்ப்லப வேங்குகிறது மற்றும் 2014-15 

இல் ₹200 பில்லியன் (US$2.8 பில்லியன்) மதிப்பிலான ஏற்றுமதிக்கு பங்களித்தது.   

ஆய்வுப்பகுதி -  

மகாடங்கிபாரளயம் கிைாமம் 

 வகாடங்கிபாலளயம் தமிே்நாட்டின் திருப்பூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லடம் 

தாலுகாவில் அலமந்துள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும். வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் சுமார ்

606 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. வகாடங்கிபாலளயம் கிராமம் ஐந்தாண்டுகளுக்கு 

ஒருமுலற வதரந்்மதடுக்கப்படும் சரப்ஞ்சால் (கிராமத் தலலவர)் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. 

 இந்திய மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பு 2011 இன் படி, வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராமத்தில் 2018 மக்கள் மதாலக உள்ளது, இதில் 1006 ஆண்கள் மற்றும் 1012 மபண்கள். 0-
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6 வயதுக்குட்பட்ட குேந்லதகளின் எண்ணிக்லக 176 ஆகும், இது மமாத்த மக்கள் 

மதாலகயில் 8.72% ஆகும். 

 தமிே்நாட்டின் சராசரி பாலின விகிதம் 996 உடன் ஒப்பிடும்வபாது 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தின் பாலின விகிதம் சுமார ் 1006 ஆகும். 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 66.2% ஆகும், இதில் 75.55% 

ஆண்கள் கல்வியறிவு மபற்றுள்ளனர,் 56.92% மபண்கள் கல்வியறிவு மபற்றுள்ளனர.் 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் மமாத்த மக்கள் மதாலகயில் 17.54% பட்டியல் சாதி (SC) 

மற்றும் 0 பட்டியல் பேங்குடியினர ்(ST) உள்ளனர.்  

அட்டவரண 3.37: மகாடங்கிபாரளயம் கிைாம மக்கள்பதாரக   

குடும்பங்களின் எண்ணிக்லக 606 

மக்கள் மதாலக 2018 

ஆண் மக்கள் மதாலக 1006 (49.85%) 

மபண் மக்கள் மதாலக 1012 (50.15%) 

குேந்லதகள் மக்கள் மதாலக 176 

பாலின விகிதம் 1006 

எழுத்தறிவு 66.2% 

ஆண் எழுத்தறிவு 75.55% 

மபண் எழுத்தறிவு 56.92% 

பட்டியலிடப்பட்ட பேங்குடியினர ்(ST) % 0 

பட்டியல் சாதி (SC)% 17.54% 

ஆதாரம்: https://www.censusindia2011.com/tamil-nadu/tiruppur/palladam/kodangipalayam-population.html

https://www.censusindia2011.com/tamil-nadu/tiruppur/palladam/kodangipalayam-population.html
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயின் காரணமாக பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளில் வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள், மசயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்லதய மசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றியுள்ள சூேலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகே்வு, குறிப்பிட்ட தளம், அவற்றின் சுரண்டல், மபரும்பாலும், சூேல் நட்பு 

மசயல்பாட்லடத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிமசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூேல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

வதரந்்மதடுக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்லகயுடன் சுற்றுசச்ூேலலத் தக்கலவக்க, தற்வபாதுள்ள சுற்றுசச்ூேல் 

சூே்நிலலயில் ஆய்வுகலள வமற்மகாள்வது மற்றும் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிலலயான வளங்கலளப் பிரித்மதடுப்பதற்கான 

மபாருத்தமான வமலாண்லமத் திட்டங்கலள உருவாக்க இது உதவும். 

சுற்றுசச்ூேல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தலவ 

மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூேல் 

• மண் சூேல் 

• நீர ்சூேல் 

• காற்று சூேல் 

• இலரசச்ல் சூேல் 

• சமூக மபாருளாதார சூேல் 

• உயிரியல் சூேல் 

 

திட்ட தளத்தில் அடிப்பலட சுற்றுசச்ூேல் நிலலயின் அடிப்பலடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூேல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலடயாளம் காணப்பட்டு, 

அளவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் ML பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில வநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், மனிதரக்ள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் வபான்றவற்றால் சிக்கல்கலள 

ஏற்படுத்துவவதாடு, வபாக்குவரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

•  நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்டலத்தின் அேகியல் சூேல் 

பாதிக்கப்படலாம். 
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• மலேக்காலத்தில் நிலவவலலகள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிலறந்த நீர ் நீர ்

வழிகளில் நுலேவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

• சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் வவலலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீரின் ஓட்டத்லத மூசச்ுத்திணறச ் மசய்யலாம் மற்றும் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் மண்லணயும் ஏற்படுத்தலாம். 

 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

வதாண்டுதல் படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும், வமலும் பசுலம அரண் கட்டம் 

வாரியான வமம்பாடு வபான்ற பிற குலறப்பு நடவடிக்லககளுடன். 

• குவாரி குழிகலளச ்சுற்றிலும் வதாட்ட வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலேயின் 

வபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீலரச ் வசகரிப்பதற்காகவும் தாே்வான 

இடங்களில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பலண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் வமம்பாடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ் பசுலமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழிகளின் வமல் மபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலட வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டம் வமற்மகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அேகியல் அடிப்பலடயில், குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லகயான தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தலட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

வேங்கப்படுவது வபான்றலவ) தூசி உமிே்லவக் குலறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிலலயிவலவய முலறயான வவலிகள் அலமக்கப்படும், மபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலடகளின் உள்ளாரந்்த நுலேலவத் தடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு 

வபாடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 அைிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உலறகலள அகற்றுதல்; 

வமற்பரப்பு அடுக்குகலள விட குலறவான பரவலான அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்லம 

மகாண்ட மண்ணின் அடிவானங்கலள மவளிப்படுத்துதல்; மலேலய உறிஞ்சும் 

மண்ணின் திறன் குலறதல்; மசறிவு மற்றும் வவகம் காரணமாக புயல்-நீர ்ஓட்டத்தில் 

அதிகரித்த ஆற்றல் ; மற்றும் தாவரங்கலள நிறுவுவதற்குப் மபாருத்தமற்ற வமற்பரப்புப் 

மபாருட்களின் மவளிப்பாடு). 
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4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ ரன்-ஆஃப் திலசதிருப்பல் - குவாரி வவலல மசய்யும் பகுதிகளுக்குள் வமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கள் நுலேவலதத் தடுக்க திட்ட எல்லலலயச ்சுற்றி வதாட்ட வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் மவளிவயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் 

விநிவயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

▪ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறும் நீர ்வண்டல் 

குளங்கலள வநாக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்டலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் மவளிவயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இலடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கலவக்கும் வநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் வடிவலமக்கப்பட வவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலடய 

மதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளங்கலள வேங்க வவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு மசய்யவும். 

▪ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலவ 

மலேக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்மசயல்படும் 

4.1.6 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்ரம 

இந்த சாதாரண கல் குவாரி நடவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்லல. அகற்றப்பட்ட முழுப் மபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%).   

 

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் எதிை்பாை்க்கப்படும் 

தாக்கம் 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய மசயல்பாடுகளால் மபாதுவாக 

மதாடரப்ுலடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

o வாகனம் கழுவுவதால் கழிவு நீர ்உற்பத்தி. 

o வமற்பரப்பு மவளிப்பாடு அல்லது வவலல மசய்யும் பகுதிகளில் இருந்து கழுவுதல் 

o  வீட்டு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாலதயில் இலடயூறு 

o சுரங்க குழி நீர ்மவளிவயற்றம்  

 குத்தலக பகுதியின் கீே்பகுதியில் பருவமலேயின் வபாது வண்டல் சுலம அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், மசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கலள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கலள மவளிவயற்றும். 

 ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிவயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் ஊடுருவி 

அலத மாசுபடுத்தலாம். 
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 சுரங்கம் காரணமாக வமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

 நீலரப் பிரித்மதடுப்பது நீரம்ட்டத்லத குலறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

KLD இல் தண்ணீர ்வதலவகள் விவரம் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள் 

முன்பமாழிவு – P1 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 2.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

கிரீன் மபல்ட் வளரச்ச்ி 0.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

உள்நாட்டு வநாக்கம் 0.5 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

முன்பமாழிவு – P2 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

கிரீன் மபல்ட் வளரச்ச்ி 0.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

உள்நாட்டு வநாக்கம் 0.5 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

முன்பமாழிவு – P3 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 2.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

கிரீன் மபல்ட் வளரச்ச்ி 1.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

உள்நாட்டு வநாக்கம் 1.0 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 4.5 KLD 

முன்பமாழிவு – P4 

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுலற 1.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

கிரீன் மபல்ட் வளரச்ச்ி 0.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலேநீர ்/நீரந்ிலல 

உள்நாட்டு வநாக்கம் 0.5 KLD நீரந்ிலலகள் 

பமாத்தம் 2.5 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

4.2.2 அந்தந்த தனிப்பட்ட முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பபாதுவான 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

▪ உத்வதச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் வதாட்ட வடிகால், தீரவ்ு மதாட்டி கட்டப்படும். 

வதாட்ட வடிகால் மசட்டில்லிங் மதாட்டியுடன் இலணக்கப்பட்டு, வண்டல் 

படிவுகளில் சிக்கி, மதளிவான நீர ் மட்டுவம இயற்லக வடிகால்க்கு 

மவளிவயற்றப்படும். 

▪ மலேநீர ்சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ பரப்பு 

அலமக்கும் மதாட்டிக்கு மவளிவயற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த வசகரிக்கப்படும் 

தண்ணீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், 

பசுலம மண்டலத்லத வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவர ் மலேநீர ் வசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மலேநீலர வசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துவார.் 

▪ உள் சரிவுகளுடன் கூடிய மபஞ்சுகலள வேங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலே நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு 

மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 
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▪ புயலின் வபாது வசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

▪ எண்மணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலடமறிக்கும் மபாறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு 

முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இலடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக மசல்லும்; 

▪ மலேக்காலங்களில் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருட்கலள 

நிலலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

▪ குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் தரத்லத 

அவ்வப்வபாது (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

▪ ML இல் வேங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பலறகள் / 

கழிப்பலறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் வடங்கில் 

மவளிவயற்றப்படுகிறது, அலதத் மதாடரந்்து ஊறலவக்கும் குழிகள் 

▪ சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிவயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கலள நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், மதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

▪ மலேக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி வமற்மகாள்ளப்படும் 

▪ வேக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் 

திறந்த கிணறு, ஆே்துலள கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் 

தரத்லத பகுப்பாய்வு மசய்தல் 

4.3 காற்று சூழல்  

4.3.1. அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் எதிை்பாை்க்கப்படும் 

தாக்கம்  

 சுரங்கவவலலயின் வபாது, வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் 

மபாருட்கலள மகாண்டு மசல்வது வபான்ற பல்வவறு நிலலகளில், குறிப்பிட்ட மபாருள் 

(PM), சல்பர ் லட ஆக்லசடு வபான்ற வாயுக்கள், வாகன மவளிவயற்றத்திலிருந்து 

லநட்ர ன் ஆக்லசடுகள் ஆகியலவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

 மவடிமருந்து முழுலமயலடயாமல் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

வநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககளில் இருந்து மவளிவயறும் தப்பிவயாடிய தூசி, தப்பிவயாடிய 

தூசிக்கு வநரடியாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

 அவத வநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிவயறலாம். 

 



 

138 

 

4.3.1.1 அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும் அதிகைிக்கும் பசறிவின் 

மாதிைியாக்கம் 

மவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி மசயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2) & லநட்ர ன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

மவளிவயற்றம் திட்டப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகவள காரணம். 

இவதவபால், சாதாரண கற்கலள ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, 

மவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூேலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்த குவாரி மசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

மசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் குவாரி நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் உமிே்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியலவ AERMOD மமன்மபாருலளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது.   

நில வமம்பாடு கட்டம், சுரங்க மசயல்முலற மற்றும் வபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் 

வபாது சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய மசயல்பாடுகளால் காற்று 

சுற்றுசச்ூேலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் லட ஆக்லசடு (SO2), வதாண்டுதல் / 

ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து சாலலகளில் மசல்லும் வாகனங்கள் 

ஆகியவற்றின் காரணமாக லநட்ர ன் ஆக்லசடுகள் (NOx) மவளிவயற்றம் மிகக் குலறவு. 

ஏற்றுதல் – சாதாரண கல்லல இறக்குதல் மற்றும் மகாண்டு மசல்வது, மவளிப்படும் 

பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க 

நடவடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்லறப் 

பாதிக்கிறது. மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்திலயக் 

கருத்தில் மகாண்டு காற்று சுற்றுசச்ூேலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. AERMOD மமன்மபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காற்று சூேல் மற்றும் உமிே்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிே்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்டலத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் மவளியீட்வடாடு 

மதாடரப்ுலடய மசயலுடன் மதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிே்வு மதிப்பீட்டிற்கான மபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிே்வுகள்; 

A = மசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிே்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுமமாத்த உமிே்வு குலறப்பு திறன், % 
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முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லகயானது தலர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கவவட்டர,் 

சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் வபாக்குவரத்து வபான்ற பல்வவறு 

மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிே்வு மதிப்பீட்டு 

மதாழில்நுட்ப லகவயடு அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு 

மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிே்வுகலள வரவலேத்து 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 4-2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு 
மூல 

வரக 

மதிப்பு 
அலகு 

P1 P2 P3 P4 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.135399649 
0.095318303 0.108494387 0.140467280 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.011007841 0.001903251 0.003636226 0.013227882 

g/s 

கனிம 

ஏற்றுதல் 

புள்ளி 
ஆதாரம் 0.048594749 0.043660249 0.045416908 0.049442879 

g/s 

சுரங்க சாலல வரி 
ஆதாரம் 0.002520566 0.002495323 0.002501689 0.002527821 

g/s/m 

மமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.062537043 0.052745894 0.056746401 0.072720158 
g/s 

 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 
பசயல்பாடு  மூல 

வரக 

மதிப்பு 

அலகு 

P1 P2 P3 P4 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.002540447 

0.000891742 0.001327292 0.003038568 g/s 

 

அட்டவரண 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல 

வரக 
மதிப்பு 

அலகு 

P1 P2 P3 P4 

மமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.000147274 
0.000040829 0.000068944 0.000238411 g/s 

 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 வமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி நடவடிக்லககளால் 

நிலத்தடி மசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு மசறிவு ஆகியவற்லற அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் 

மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு மற்றும் 

வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர 



 

140 

 

மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், 

திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு மசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுலற தரநிலலகலள பூரத்்தி 

மசய்வதற்கான உமிே்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான வதலவகலள அலடயாளம் காண்பது 

மற்றும் குவாரி நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்கும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலளப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். 

சஸ்மபண்டட் பாரட்்டிகுவலட் வமட்டர ் (SPM) என்பது குவாரி நடவடிக்லககளின் வபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கவவட்டர,் துலளயிடுதல், மவடித்தல் 

(எப்வபாதாவது), வபாக்குவரத்தின் வபாது வாகனங்கலள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் வவகம், காற்றின் திலச, மவப்பநிலல, 

மலேப்மபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூட்டம் வபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலவ கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்வவறு இடங்களில் ஒவ்மவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ மதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது 

மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் மமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பலட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

  

 

படம் 4.4: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

  
 

படம் 4.5: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

  

4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திட்ட முடிவு மசறிவுகள் கீவே உள்ள 

அட்டவலணயில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

தப்பிமயாடிய 

(μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

சுைங்கம் 

காைணமாக 

தப்பிமயாடியரவ 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 

தப்பிமயாடியது 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
11° 1'17.98"N 

77°11'37.60"E 
-103 -38 72.29 56.37 

128.66 

AAQ2 
11° 1'31.98"N 

77°10'58.26"E 
-1305 395 67.23 19.62 

86.85 

AAQ3 
11° 1'29.36"N 

77°11'42.17"E 
37 312 66.78 41.57 

108.35 

AAQ4 
11° 1'7.96"N 

77°12'32.94"E 
1590 -348 64.12 0 

64.12 

AAQ5 
11° 2'11.10"N 

77°10'17.50"E 
-2553 1602 58.03 0 

58.03 

AAQ6 
10°59'45.51"N 

77°10'55.40"E 
-1394 -2884 58.78 0 

58.78 

AAQ7 
11° 2'49.94"N 

77°12'11.42"E 
930 2804 62.57 0 

62.57 

AAQ8 
11° 0'21.43"N 

77°13'44.21"E 
3768 -1789 63.03 0 

63.03 

அட்டவரண 4.6: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 
PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 
PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 1'17.98"N 

77°11'37.60"E 
-103 -38 

44.1 
27.95 

72.05 

AAQ2 
11° 1'31.98"N 

77°10'58.26"E 
-1305 395 

43.7 
20.15 

63.85 
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AAQ3 
11° 1'29.36"N 

77°11'42.17"E 
37 312 

43.1 
27.04 

70.14 

AAQ4 
11° 1'7.96"N 

77°12'32.94"E 
1590 -348 

43.1 
0 

43.1 

AAQ5 
11° 2'11.10"N 

77°10'17.50"E 
-2553 1602 

43.4 
13.46 

56.86 

AAQ6 
10°59'45.51"N 

77°10'55.40"E 
-1394 -2884 

42.7 
15.50 

58.2 

AAQ7 
11° 2'49.94"N 

77°12'11.42"E 
930 2804 

42.6 
16.45 

59.05 

AAQ8 
11° 0'21.43"N 

77°13'44.21"E 
3768 -1789 

43.4 
0 

43.4 

  அட்டவரண 4.7: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 1'17.98"N 

77°11'37.60"E 
-103 -38 

21.8 
15.78 

37.58 

AAQ2 
11° 1'31.98"N 

77°10'58.26"E 
-1305 395 

22.3 
14.90 

37.2 

AAQ3 
11° 1'29.36"N 

77°11'42.17"E 
37 312 

21.6 
15.12 

36.72 

AAQ4 
11° 1'7.96"N 

77°12'32.94"E 
1590 -348 

20.4 
0 

20.4 

AAQ5 
11° 2'11.10"N 

77°10'17.50"E 
-2553 1602 

23.7 
13.72 

37.42 

AAQ6 
10°59'45.51"N 

77°10'55.40"E 
-1394 -2884 

23.0 
12.00 

35 

AAQ7 
11° 2'49.94"N 

77°12'11.42"E 
930 2804 

23.1 
12.78 

35.88 

AAQ8 
11° 0'21.43"N 

77°13'44.21"E 
3768 -1789 

23.9 
0 

23.9 

அட்டவரண 4.8: SO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/m3)(5+6) 

AAQ1 
11° 1'17.98"N 

77°11'37.60"E 
-103 -38 

6.6 
8.87 

15.47 

AAQ2 
11° 1'31.98"N 

77°10'58.26"E 
-1305 395 

6.8 
7.56 

14.36 

AAQ3 
11° 1'29.36"N 

77°11'42.17"E 
37 312 

6.4 
8.10 

14.5 

AAQ4 
11° 1'7.96"N 

77°12'32.94"E 
1590 -348 

6.5 
0 

6.5 

AAQ5 
11° 2'11.10"N 

77°10'17.50"E 
-2553 1602 

6.8 
6.87 

13.67 

AAQ6 
10°59'45.51"N 

77°10'55.40"E 
-1394 -2884 

7.0 
4.29 

11.29 

AAQ7 
11° 2'49.94"N 

77°12'11.42"E 
930 2804 

6.7 
5.38 

12.08 

AAQ8 
11° 0'21.43"N 

77°13'44.21"E 
3768 -1789 

8.4 
0 

8.4 
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அட்டவரண 4.9: NOX இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

Nox (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 Nox சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

Nox 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
11° 1'17.98"N 

77°11'37.60"E 
-103 -38 

21.1 
19.48 

40.58 

AAQ2 
11° 1'31.98"N 

77°10'58.26"E 
-1305 395 

22.9 
4.98 

27.88 

AAQ3 
11° 1'29.36"N 

77°11'42.17"E 
37 312 

21.9 
15.75 

37.65 

AAQ4 
11° 1'7.96"N 

77°12'32.94"E 
1590 -348 

21.8 
0 

21.8 

AAQ5 
11° 2'11.10"N 

77°10'17.50"E 
-2553 1602 

24.9 
7.81 

32.71 

AAQ6 
10°59'45.51"N 

77°10'55.40"E 
-1394 -2884 

24.4 
2.39 

26.79 

AAQ7 
11° 2'49.94"N 

77°12'11.42"E 
930 2804 

24.9 
8.41 

33.31 

AAQ8 
11° 0'21.43"N 

77°13'44.21"E 
3768 -1789 

23.8 
0 

23.8 

ஒட்டுமமாத்த மசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

மசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறவய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் 

மூலம், வளிமண்டலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள வமலும் கட்டுப்படுத்தலாம்.     

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிடல் 

பயிற்சி மசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துலளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான 

வடிவலமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்மதடுக்கும் கருவி வேங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூேல் மதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ்வபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரல்வத் திறன் வமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளவாக பாதுகாப்பான வவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 
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பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் வானிலல உள்ள பகுதிலய அகற்ற மட்டுவம மவடித்தல் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் வநரத்லதயும், மவடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணீர ்மதளிக்கும் வநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது தகுந்த மவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால மடட்டவனட்டரக்லள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

வபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுவது மற்றும் மவடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு வநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துலள சுற்று. 

• மபாருட்கலள ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

இழுத்துசப்சல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குவரத்தின் வபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள், வலாடிங் பாயிண்ட்களில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும். 

• மபாருள் வபாக்குவரத்து பகல் வநரத்தில் வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மபாருள் 

தாரப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் வவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறவாகவவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் மகாண்டு மசல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் ஆகும்; எனவவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு மசயல்முலறலய வமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்லடக் 

குலறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாத இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்வதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலவத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து வபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலே 

லவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும். 

• தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பலத அகற்ற, இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகள் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகலள 

வேக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலடமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகலளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலத்தில் பசுலம 

அரண்உருவாக்கப்படும் 
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பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வேங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி 

மசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிவசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நடத்தப்படும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மெசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்படாது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வவலல மசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலட நிகே்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இலரசச்ல் வகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி வவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரித்து வரும் வகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்வபாது, குறிப்பிட்ட அளவு 

ஆற்றல் வகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது, அதாவது, 

ஒவ்மவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்வக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
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4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 
சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அவத 

அட்டவலண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சுரங்க நடவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபாதுவாக மபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலடயில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் மசயல்பாட்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

48.3 47.3 47.5 46.6 49.8 48.1 47.5 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 63.2 62.0 61.0 36.6 34.1 30.6 29.2 

மமாத்த கணிக்கப்பட்ட இலரசச்ல் 

நிலல dB(A) 

63.3 62.2 61.2 47.0 49.9 48.2 47.6 

 அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் அளவு லமய மண்டலத்தில் 61.0 –63.2 dB (A) ஆகவும், 

இலடயக மண்டலத்தில் 29.2 – 36.6 dB (A) வரம்பிற்குள்ளும் காணப்படுகிறது. இலடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் 

உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம 

அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, 

ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் 

மகாண்டது. வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் மதாழில்துலற பகுதி (லமய 

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலடநிலல மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிட்ட SO 123(E) இல் மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ் SO 1046(E), 

வததியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), வததி 11.10.20102, 9SO (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் SO 50 (E) 

வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீே்).   

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துலளயிடும் வபாது கூரல்மயான துரப்பண பிட்கலளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலடப்பதற்கு லெட்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 



 

148 

 

• முலறயான இலடமவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிலல மற்றும் குலறவான மனித 

மசயல்பாடு வநரங்களின் வபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் 

பயன்படுத்தி வமற்மகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் கிரீசிங் மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அலறகலள வேங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலம 

அரண்/வதாட்டம் உருவாக்கப்படும். வதாட்டம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

• மெசஇ்எம்எம் ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் மெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வேங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி மசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வேக்கமான மருத்துவ பரிவசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவவட்டரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், வபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

மவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறவாக 

உள்ளது, ஏமனனில் இந்த வலகயான கிராலனட் குவாரி மசயல்பாட்டில் மவடிப்பு 

அடிக்கடி வமற்மகாள்ளப்படாது. நில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. 

குசச்ா வீடுகள் மவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதம் ஏற்பட 

அதிக வாய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கட்டலமக்கப்பட்ட கட்டலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

மவடித்தல் நடவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டலமப்புகளுக்கு வசதம் 

ஏற்படலாம். முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவே உள்ள அட்டவலணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவாரியில் மவடிப்பதால் ஏற்படும் 

நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்லடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 
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வக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துடன் மதாடரப்ுலடய மாறிலி (மபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

படம் 4.6: நில அதிை்வு கணிப்பு 

  

 வமவல உள்ள வலரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிலல அளவுவகால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் 

மபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 58 கிவலா மவடிப்புக்கான கட்டணம் உசச் துகள் வவகமான 

8 மிமீ/விக்குக் குலறவாக உள்ளது. ஒரு மவடிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மவடிமபாருட்கள் 

எந்த வநரத்திலும் 15 கிவலாவுக்கு மிகாமல் இருக்க வவண்டும். எவ்வாறாயினும், 

சட்டப்பூரவ் வதலவகளின்படி, நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் மவடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 
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4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகளில் மவடிக்கும் நடவடிக்லககள் ஆேமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லாமல் 

வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான மவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் மபாருட்கள் மற்றும் மபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிடம் வேங்கப்படும்; 

 மவடி லவத்தல் நடவடிக்லககள் பகல் வநரத்தில் மட்டுவம வமற்மகாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 மவடிலவப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆேம், விட்டம் மற்றும் இலடமவளி வபான்ற துலளயிடல் அளவுருக்கள் சரியான 

மவடிப்லபக் மகாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கும் நபர ்(லமனிங் வமட,் லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன், 2 

வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர ்/ 1 வது வகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மதாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் மவடிப்புத் 
மதாடங்கும் விரிவான இயக்க நலடமுலறகலள வகாடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நடவடிக்லககள் நலடமபறுவலத உறுதிமசய்யும். 

 மவடிக்கும் சக்திலயக் கட்டுப்படுத்தவும், காற்வறாட்டம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் இலடயூறுகலளக் குலறக்கவும் வபாதுமான வகாணத் தண்டுப் மபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிலசயில் இலணக்கப்பட்டு, எந்த 

வநரத்திலும் ஒவர ஒரு சார ்் மட்டுவம மவடிக்கப்படுவலத உறுதிமசய்து, ஒரு NONEL 

அல்லது அதுவபான்ற துவக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திலசயில் இருப்பலத உறுதிமசய்யும் வலகயில் மவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பட வவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவகம் 8 மெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, மபாருத்தமான 

மவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 மவடிக்கும் நலடமுலறகளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படும். 
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4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிர ்மபருக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத அளவிடுவது கடினம், ஏமனனில் அதன் 

மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுரங்க நடவடிக்லககள் மபாதுவாக காடழிப்பு, 

நிலச ் சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது திட்டப் 

பகுதியின் விலங்குகள் மற்றும் பூக்களின் நிலலலய வநரடியாகவவா அல்லது 

மலறமுகமாகவவா பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகே்வு மற்றும் 

அளவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், மசயல்பாட்டு முலற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

மதாழில்நுட்பத்லதப் மபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் முக்கிய 

அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ்சூேலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கலளக் மகாண்டு வரக்கூடிய 

திட்டச ்மசயல்கலள அலடயாளம் காட்டுகிறது. தற்வபாலதய ஆய்வு, வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகலள 

முன்னறிவிப்பதற்காகவும், சுற்றுப்புறச ் சூேலிலும் வாே்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

அதனுடன் மதாடரப்ுலடய பல்லுயிர ் தன்லமலய உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகலள 

சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்க வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்லககளில் சில சிதறிய புதரக்ள் மற்றும் பிற 

முள் இனங்கலள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வசிப்பிட கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் 

உள்ளூர ்அளவில் ஏற்படும், ஆனால் பிராந்திய அளவில் அலவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் உயிரினங்களின் வாே்க்லகச ் சுேற்சி வதலவகளுக்கு 

முக்கியமானதாக இருக்காது. வமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், வமல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கலள நடவு மசய்வதன் மூலம் மீண்டும் 

தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககள் முடிந்தபின் கீே் மபஞ்சுகள் மலேநீர ்

வசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் வாே்விட வளங்கலள 

மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்வபாதுள்ள சாலலகள் பயன்படுத்தப்படும்; 

தாவரங்களின் பாதிப்லபக் குலறக்க புதிய சாலலகள் அலமக்கப்படாது.  

வனவிலங்குகள் மபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தாவர 

உலற மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படுவதில்லல. சில வீட்டு விலங்குகள் 

தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில மபாதுவான பறலவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கள் எதுவும் மவட்டப்படாது.   

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிே்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

வவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் வபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

III. தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், புல் திட்டுகள் மற்றும் 

சிறிய புதரக்ள் மகாண்ட அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனவவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 
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4.5.2 அந்தந்த தனிப்பட்ட முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

இலவ அலனத்லதயும் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்தின் 

கீே் தணிப்பு பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த உயிரி-
வடிப்பானாக தாவர இனங்களின் பங்லகப் புரிந்துமகாண்டு, மபாருத்தமான தாவர 

இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் வதலவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

உயிரினங்களின் வதலவயான மசயல்திறன் ஆகியவற்லற ஒப்புக்மகாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வாரியாக முன்மமாழியப்பட்ட வதாட்டத் திட்டத்தின் 

விவரங்கள் அட்டவலண 4.13 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுலம மண்டலத்தின் முக்கிய வநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இலடயில் ஒரு தலடலய வேங்குவதாகும் 

தாவரப் பரப்பின் இேப்லப ஈடுமசய்யும் வலகயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, பல்வவறு கட்டங்களில் வதாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

மதாகுதியில், முக்கியமாக முன்மமாழியப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளரப்்புத் திட்டத்லத 

வமற்மகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. இந்த வாே்விட வமம்பாட்டுத் திட்டம், 

விலங்கினங்கள் மீண்டும் குடிவயற்றப்படுவலத உறுதிமசய்து, லமய மண்டலத்தில் 

மிகுதியான நிலலலய வமம்படுத்தும்.   

பசல்ச அரணின் வநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்லற உள்ளடக்கும்: 

 சத்தம் குலறப்பு 

 சூேலியல் மறுசீரலமப்பு 

 வமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் வதாட்டப் பரப்பின் காரணமாக பகுதியின் 

அேகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி வமம்பாடு. 

4.5.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்வபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்வவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாே்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் மபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்மபருக்கத்லத உருவாக்குதல். 

 வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுலமயான மபரிய 

இலல பகுதி. 
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 இயற்லக வளரச்ச்ியின் மபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது. 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பமவப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

மபாருத்தமான வதாட்டத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவரண 4.13: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் 
தாவைத்தின் பபயை ்

(தாவைவியல்) 
குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை ் வழக்கம் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலிவயசி வவம்பு, வவம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவடாரியா ஃவபவபசிவய புளி, புளியமரம் மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கட்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர பலன மரம் 

எல்லலயில் உள்ள 7.5மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்குப் 

பயன்படுத்த அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்மபாழுதும் 

முலறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் வமற்மகாள்ளப்பட வவண்டும். குத்தலக 

எல்லலயில் வவம்பு, மபாங்கமியா, பின்னட்டா மற்றும் வகசுவரினா வபான்ற பிராந்திய 

மரங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அமவன்யூ வதாட்டம் 

வமற்மகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு வளரப்்புத் திட்டம் அட்டவலண எண்.4.13 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுலம மண்டல வமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்ம ட் 

அட்டவலண எண்.4.14 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

   அட்டவரண 4.14: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

முன்பமாழிவு – P1 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உய்வு 

% 

சூழல் பகுதி 

கி.மீ2 

இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 34 80% 308 வேம்பு, ப ாங்கமியா 
பின்னா, வகசுேரினா 
வ ான்றவே, 

27 

II 34 80% 308 27 

III 34 80% 308 27 

IV 34 80% 308 27 

V 34 80% 308 27 
முன்பமாழிவு – P2 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உய்வு 

% 

சூழல் பகுதி 

கி.மீ2 

இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 30 80% 260 வேம்பு, ப ாங்கமியா 
பின்னா, வகசுேரினா 
வ ான்றவே, 

24 

II 30 80% 260 24 

III 30 80% 260 24 

IV 30 80% 260 24 

V 30 80% 260 24 

முன்பமாழிவு – P3 

ஆண்டு 
நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

உய்வு 

% 

சூழல் பகுதி 

கி.மீ2 
இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 

என 
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மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 30 80% 240 வேம்பு, ப ாங்கமியா 
பின்னா, வகசுேரினா 
வ ான்றவே, 

24 

II 30 80% 240 24 

III 30 80% 240 24 

IV 30 80% 240 24 

V 30 80% 240 24 

முன்பமாழிவு – P4 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உய்வு 

% 

சூழல் பகுதி 

கி.மீ2 

இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 50 80% 430 வேம்பு, ப ாங்கமியா 
பின்னா, வகசுேரினா 
வ ான்றவே, 

40 

II 50 80% 430 40 

III 50 80% 430 40 

IV 50 80% 430 40 

V 50 80% 430 40 

 

அட்டவரண எண்: 4.15. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பெட் 

முன்பமாழிவு – P1 

மசயல்பாடு  ஆண்டு 
பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 
எண்களில் வதாட்டம் 34 34 34 34 34 @ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட  

ரூ 17,000 வதாட்ட மசலவு 
3400 3400 3400 3400 3400 

கம்பி வவலி புதுப்பிதத்ல் 

(680 மீட்டர)் 
- - - - 2,13,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 2,13,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (640 மீட்டர)் 
    1,86,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 1,86,000 

வவலல மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 20,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட 
ரூ. 20,000 

பமாத்தம் ரூ 4,36,000 

முன்பமாழிவு – P2 

மசயல்பாடு  ஆண்டு 
பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 
எண்களில் வதாட்டம் 30 30 30 30 30 @ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட  

ரூ 15,000 வதாட்ட மசலவு 
3000 3000 3000 3000 3000 

கம்பி வவலி புதுப்பிதத்ல் 

(680 மீட்டர)் 
- - - - 1,92,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 1,92,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (640 மீட்டர)் 
    1,50,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 1,50,000 

வவலல மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 20,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட 
ரூ. 20,000 

பமாத்தம் ரூ 3,77,000 

முன்பமாழிவு – P3 

மசயல்பாடு  ஆண்டு 
பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 
எண்களில் வதாட்டம் 30 30 30 30 30 @ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட  

ரூ 15,000 வதாட்ட மசலவு 
3000 3000 3000 3000 3000 
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கம்பி வவலி புதுப்பிதத்ல் 

(680 மீட்டர)் 
- - - - 1,59,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 1,59,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (640 மீட்டர)் 
    93,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 93,000 

வவலல மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 25,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட 
ரூ. 25,000 

பமாத்தம் ரூ 2,92,000 
முன்பமாழிவு – P4 

மசயல்பாடு  ஆண்டு பெலவு  ப ாத்த 
பெலவு I II III IV V 

எண்களில் வதாட்டம் 50 50 50 50 50 @ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட  

ரூ 25,000 வதாட்ட மசலவு 
5000 5000 5000 5000 5000 

கம்பி வவலி புதுப்பிதத்ல் 

(680 மீட்டர)் 
- - - - 2,04,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 2,04,000 

வதாட்ட வடிகால் 

புதுப்பித்தல் (640 மீட்டர)் 
    1,92,000 

ஒரு மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 
ரூ 1,92,000 

வவலல மசய்யப்பட்ட 

மபஞ்சுகளில் 

வதாட்டத்திற்கான 

மசலவு 

- - - - 30,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு உட்பட 
ரூ. 30,000 

பமாத்தம் ரூ 4,51,000 

 

 கனிமத்லத முழுலமயாக பிரித்மதடுத்த பிறகு, வதாண்டப்பட்ட குழிகளில் 

மலேநீர ் மற்றும் கசிவு நீலர வசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள 

கிணறுகலள சார ்் மசய்வதற்கான நீரத்்வதக்கமாக மசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் 

முயற்சி வமற்மகாள்ளப்படும். பள்ளங்கலளச ் சுற்றிலும் தடுப்பலண அலமக்கப்படும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள தாவரங்களின் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத 

குலறக்க, வபாதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்பட வவண்டும் என்று 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. சுரங்கம் என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரித்த 

மானுடவியல் மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியதால், சில பகுதிகலள உள்ளூர ்மக்கலள 

ஈடுபடுத்தி, அத்தலகய நடவடிக்லககளின் அதிகரித்த நன்லமகள் குறித்து 

அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலம் வவலி அலமக்கலாம். 

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்வகாள காப்பகம் இல்லல. 

 தாங்கல் மண்டலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ்மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் எதுவும் 

பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் வபாது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு 

எந்தவிதமான பாதகமான பாதிப்லபயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் உட்பட முலறயான சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லம திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரவ்ாகம் 

நலடமுலறப்படுத்தும். 

 தவறான விலங்குகள் நுலேவலதத் தடுக்க உத்வதசிக்கப்பட்ட அலனத்து சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகலளயும் சுற்றி வவலி அலமக்கப்படும். 
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 பசுலம அரண் வமம்பாடு வமற்மகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிைினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்ரககள் 

 வனத்துலறயுடன் கலந்தாவலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூேலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வது. 

 அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் தூசி 

ஒடுக்க அலமப்பு நிறுவப்படும் 

 சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள வதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாே்விடங்கலள உருவாக்குவதற்கும் பல்வவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூேலல 

உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி வமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அலனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்லககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரல்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் வமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அவரக்ளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க அவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாலல 6.00 மணிக்கு 

வமல் எந்த பணியும் வமற்மகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.4. நீை்வாழ் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்றம் 

முன்மமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்லககள் தற்வபாதுள்ள நீரவ்ாே் சூேலுக்கு 

இலடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத 

வமற்பரப்பு நீரந்ிலல இல்லல. எனவவ, சுரங்க குத்தலக பகுதியில் நீரவ்ாே் பல்லுயிர ்

மபருக்கம் காணப்படவில்லல. 

4.5.5 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவலண எண் 4.15 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 4.14: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 

வதசிய 

பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

எதுவும் இல்லல, 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள். 
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2 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் வமற்பரப்பு நீரின் 

தரத்லத பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் 

தண்ணீலர வேங்குகிறது 

'இல்லல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு 

விலங்குகள் லமயப் பகுதியில் 

வேக்கமாகக் காணப்படுகின்றன. 

3 

அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அலமந்துள்ளது.   

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் எந்த 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 

காணப்படவில்லல. 

4 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்லல' 

5 
இந்த திட்டம் இடம்மபயரவ்ு 

பாலதகலள பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் 

இடம்மபயரத்ல் பாலத இல்லல. 

6 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டம் அருகில் உள்ள 

பல்லுயிரப்் பகுதிலய பாதிக்கும் 

வண்டல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

வதாட்ட வடிகால்கள் வபான்ற வமற்பரப்பு 

ஓலட வமலாண்லம அலமக்க 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது, எனவவ அருகில் 

சுரங்கப் பகுதி இருக்காது. 

7 

திட்ட நடவடிக்லககளால் வன 

விலங்குகளின் வீே்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் 

அபாயம் 

'இல்லல' 

8 

திட்டத்தின் மசயல்பாடுகள் 

பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லல. 

விலங்கினங்கள் மபரும்பாலும் இலடயக 

பகுதியில் இருந்து இடம்மபயரந்்தன. 

9 

சுரங்கத் திட்டம் வன 

அடிப்பலடயிலான 

வாே்வாதாரத்லத பாதிக்கிறது / 

உள்ளூர ் வாே்வாதாரம் 

சாரந்்துள்ள எந்தமவாரு 

குறிப்பிட்ட வன 

உற்பத்திலயயும் பாதிக்கிறது 

'இல்லல' 

10 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வேங்கும் கழிவுநீலர 

நீரந்ிலலகளில் மவளியிடுகிறது 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குலறவு. 

11 

இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கள், 

மீன் இனப்மபருக்கம், கடல் 

சூேலியலல பாதிக்கும். 

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள 

லமயத்தில் இல்லல. சுரங்க குத்தலக 

பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் இல்லல. 

12 

இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் 

மகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவரங்கலள பாதிக்கும் 

'இல்லல' 
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13 

வனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பட 

வவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷன் உள்ளது 

‘இல்லல’ இங்கு வன நிலம் 

மாற்றப்படவில்லல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் லகவயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் சமூக-மபாருளாதார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கள் வநரம்லறயாகவவா அல்லது எதிரம்லறயாகவவா இருக்கலாம். நிலம் 

லகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உடல் இடப்மபயரச்ச்ி, அலதத் மதாடரந்்து வாே்வாதார 

இேப்பு, மன வவதலன, சமூகக் கட்டலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கான ஆபத்து வபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக தாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டத்தின் சமூக விலளவுகலள பகுப்பாய்வு மசய்தல், 

கண்காணித்தல் மற்றும் நிரவ்கித்தல். சமூகப் மபாருளாதார நிலல குறித்த ஒரு ஆய்வு, 

சமூகப் மபாருளாதார நிலல குறித்த அடிப்பலடத் தரலவ உருவாக்குவதற்கான 

முதன்லம சமூக-மபாருளாதார ஆய்லவப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவவ 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

4.6.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆவராக்கியத்தில் எதிரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அப்வராச ்சாலலகள் வசதமலடயலாம் 

 வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் வவலல வாய்ப்புகலள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

அப்பகுதி மக்களின் மபாருளாதார நிலலலய உயரத்்துதல் 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலடமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண்உருவாக்கப்படும். 

 லமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி வேங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

வபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 
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 வமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி மசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் மதாழில்சார ்ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளடக்குகின்றன: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 மவடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால மவளிப்பாடு சிலிவகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கவவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது மதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக வநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்த முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி வநரத்திற்கும் வமலாக வகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலடயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலடயும் வபாது மசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக மசயல்படுத்தப்படும். 

 வேங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் மகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

மசவிப்புலன் வசாதலனகள் மசய்யப்படும் 

 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கலளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்லககள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு வமலாண்லம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்மசயலான பாலற வீே்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

மவடிப்பு நடவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, மதாழிலாளரக்ளுக்கு மவளிப்படும் ஒவ்மவாரு 

வமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு மசய்யப்படும்; 
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 இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற மபஞ்சுகள் அல்லது தலர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் வவலல மசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வேங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தல், வபாதுமான நீர ்

வடிகால் வேங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் வபான்ற அலனத்து வானிலல 

வமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்வபாது மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகலள நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் மதாழில் சாரந்்த வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

 மபாது உடல் பரிவசாதலனகள் 

 ஆடிவயாமமட்ரிக் வசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் மசயல்பாட்டு வசாதலனகள், ஸ்லபவராமமட்ரிக் 

வசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிவசாதலன - ஆண்டுவதாறும் 

 நுலரயீரல் மசயல்பாடு வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசி மவளிப்படும் 

 கண் பரிவசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வேங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிவசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வேங்கப்படும். உடனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி மபட்டி லவக்கப்படும். 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட பணியாளரக்ளுக்கு மதாடரந்்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

முதலுதவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் மூவலாபாய இடங்களில் 

காட்டப்படும். 

4.7.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம 

தமிே்நாடு அரசு ஆலண (Ms), எண். 84 சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வனத்துலற (EC.2) 

வததியிட்ட 25.06.2018 இன் படி பின்வரும் வலகயான பிளாஸ்டிக்குகள் சுரங்கப் பகுதியில் 

பயன்படுத்தப்படாது. 

• வகரி வபக்குகள், பிளாஸ்டிக் லபகள், உணவுப் மபாதிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

பிளாஸ்டிக் தாள்கள், விரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள், 

பிளாஸ்டிக் தட்டுகள், பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட வதநீர ் வகாப்லபகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் 

டம்ளரக்ள் வபான்ற பிளாஸ்டிக்லகப் பயன்படுத்தவும், தூக்கி எறியவும். 

பசயல் திட்டம்: 

பசயல் திட்டம் பபாறுப்பு 

குவாரிக்குள் நுலேவதற்கு முன்பு அலனத்து 

ஊழியரக்ளும் பிளாஸ்டிக்கால் 

வசாதிக்கப்படுவாரக்ள். 

காவலாளி 

ஒவ்மவாரு வாரமும், மாதமும் சுரங்க வமலாளர ்

தலலலமயில் மதாழிலாளரக்ள் கூட்டம் நடத்தி 

லமன் 

ஃவபாரவ்மன் & 



 

161 

 

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் தீலமகள் 

குறித்து விளக்கமளிக்கப்படும். 

சுரங்கங்களுக்குள் பிளாஸ்டிக் மபாருட்கலள 

மகாண்டு வர வவண்டாம் என்றும், இதுவபான்ற 

மசயல்களில் ஈடுபடுபவரக்ள் பனி நாளில் வவலல 

மசய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாரக்ள் என்றும் 

அறிவுறுத்தப்படும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்லடக் குலறக்க உதவும் 

வலகயில் சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாக்கு 

மகாட்லட தட்டுகள் மற்றும் குவலளகள் 

வேங்கப்படும். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

4.8 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூேல் வதலவ. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் மதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூேல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கலள 

முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடல் மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியதாக இருக்க 

வவண்டும். மூடல் மசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மதாடங்கும் 

மதாடரச்ச்ியான மசயல்பாடுகள் ஆகும்.  

சுரங்கத்லத மூடுவதன் வநாக்கம் 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் மபாதுமக்களால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• மபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள வாே்விடங்களின் பாதுகாப்லபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அேகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-மபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீவே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க வவலலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியல் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் மசயலிேந்த பிறகு 

மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க வவண்டும். வதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளவாக மபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூடாது, வமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடுகலள அவரக்ள் மதாடரந்்து மசய்ய வவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 

வடிவலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் மவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகே்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும். 
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4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுடன் இருக்க 

வவண்டும். இதன் மபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் மபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் மவளிவயற்றம் முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டால், இலடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபாருட்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு வபான்றவற்லற 

வமம்படுத்த மசயலற்ற சிகிசல்ச வபான்ற மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ்சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சட்டப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் மசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வவண்டும். 

 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூேலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

வவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாே்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் மநருக்கமாக 

மதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு வபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற மபாதுவாக உள்ளது, ஏமனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முலறயாக பசுலமச ்சூேல் உள்ளது. மறுவாே்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலவவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

மசயல்முலற மதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டசச்த்து அளலவ 

வமலாண்லம மசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூே்நிலலகளில் 

ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட வமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலல உள்ள மபாருலள விட குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து வதலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய மபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலடகளின் வளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க வவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முலறயின்படி மூடல் நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.1 அறிமுகம் 

திட்ட முன்மமாழிவுக்கு மாற்றாக கருதுவது EIA மசயல்முலறயின் வதலவயாகும். 

ஸ்வகாப்பிங் மசயல்பாட்டின் வபாது, ஒரு முன்மமாழிவுக்கான மாற்றுகலள 

வநரடியாகவவா அல்லது அலடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகவவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு, குலறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூேல் தாக்கங்களுடன் திட்ட வநாக்கங்கலள 

அலடவதற்கான சிறந்த முலறலயத் தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூேல் நட்பு மற்றும் மசலவு குலறந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிறது.    

5.2 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் உள்ள வகாடங்கிபாலளயம் சாதாரண கல் 

குவாரி திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள சாதாரண கல்லல 

வதாண்டுவதற்கான ஒரு சுரங்க திட்டமாகும். அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்லமகலளக் மகாண்டுள்ளன: - 

 கனிம லவப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனவவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லல. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓலட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் கிலடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, வபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் வபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனவவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூேலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - III, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு வபான்ற மபரிய வரலாறுகள் எதுவும் இல்லல. 

5.3 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அலனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டலவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

5.4 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க மசயல்பாடு, துலளயிடுதல் 

மற்றும் மவடிக்கும் முலற அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரித்மதடுக்க 

பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து சுரங்க குத்தலக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்லமகலளக் மகாண்டுள்ளன -   
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 கனிம படிவு ஒவர மாதிரியாகவும், பாத்வதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால், 

நிலத்தடி முலறலய விட திறந்தமவளி வவலல மசய்யும் முலற விரும்பப்படுகிறது. 

 மபாருள் வதாண்டுதலின் உதவியுடன் டம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பட்டு 

வதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படும். 

 மவடித்தல் மற்றும் துலளயிடுதல் கிலடப்பதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிங் 

மதாழில்நுட்பம் வதலவயான துண்டு துண்டாக மகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்பட்டு இரண்டாம் நிலல மவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 குவாரி நடவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் மகாண்ட மதாழிலாளரக்ள் அருகில் 

உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலடக்கும் 

5.5 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முலற 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மதாழில்நுட்பம் குலறவான சூல்மகாள்ளல் 

காலத்லதக் மகாண்டுள்ளது, மபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது 

மற்றும் குலறந்த உலேப்புச ் மசலலவக் மகாண்டது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப 

உற்பத்திலய அதிகரிக்க அல்லது குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த 

மநகிே்வுத்தன்லமலயக் மகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூேலில் 

நிகேக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூேலின் 

நிலலலய பராமரிக்க வதலவயான இடங்களில் சரிமசய்யும் நடவடிக்லககலள 

மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாட்லட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வேங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், சுற்றுசச்ூேல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் மசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியவற்றில் 

மபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவலத உறுதி 

மசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பட்டால், காரணத்லத அலடயாளம் காணவும், தீரவ்ு நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்பலடத் தரவாக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூேல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீே் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூேல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA வேங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீே் கண்காணிப்பு 

மதாடரப்ான மபாருத்தமான நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தின் உத்தரவின் கீே் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO வேங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ மசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் வமற்மகாள்ளப்படும். இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

மபாறிமுலற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிலய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, வதாட்டம், சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லம திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதி நிலலலமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூேல் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், கிரீன் அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூேல் தர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக மசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்மமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் மபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்லத மசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• வதாட்டத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன சரிபாரக்்க 
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• சுற்றுசச்ூேலுடன் மதாடரப்ுலடய பிற மசயல்பாடு 

• வதலவப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசலனலயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு மதாடரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வேங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலடமவளியில் தமிே்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூேல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூேல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.      

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்மமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண 6.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பரிந்துலரகள் கால கட்டம் அட்டவலண 

1 

நில சுற்றுசச்ூேல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

மதாடங்கிய 

உடவனவய 

3 

நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்லகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூேல் சூேல் சுரங்க நடவடிக்லககளுடன் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக மசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்வனற்றம் 
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6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடலமகள் நிலறவவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி மசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு மசய்வதற்காக மவளிவயற்றங்கள், உமிே்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் மசறிவுகள் வபான்ற அளவீட்டுத் தகவல்களின் 

வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

மபாருளாதார மதாடரப்ு, உள்ளூர ் மதாடரப்ு நடவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

வமற்மகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

S. 

No

. 

சுற்று சூேல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரம்வண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

24 மணி 
வநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 

இரண்டாம் நிலல 

தரவு  

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்
பு 

காற்றின் வவகம், 

காற்றின் திலச, 

மவப்பநிலல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்
கள்  

(1வமற்பரப்பு நீர ்

& 1 நிலத்தடி நீர)் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீே் 

குறிப்பிடப்பட்டு
ள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் 

இலடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

ஆேம் 
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5 சத்தம் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

மவடிக்கும் 

மசயல்பாட்டி
ன் வபாது 

உசச் துகள் 

வவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

வவதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 
திட்ட பகுதிக்குள் தினசரி மாதங்களுக்

கு ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகவயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 EMP க்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூேல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான மசலவு, கண்காணிக்கப்பட 

வவண்டிய அளவுரு, அதிரம்வண் மகாண்ட இடங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்மவாரு முன்மமாழிவுக்கும் எதிரான மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி மவளி ஆதாரமாக மசய்யப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்மமாழியப்பட்ட மூலதனச ்

மசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் ஒவ்மவாரு முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு 

ரூ.76,000/- மதாடர ்மசலவு ஆகும்.     

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட் 

முன்பமாழிவு – P1 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்றின் தரம் 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

பமாத்தம் Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

முன்பமாழிவு – P2 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்றின் தரம் 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 
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முன்பமாழிவு – P3 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்றின் தரம் 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

பமாத்தம் Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

முன்பமாழிவு – P4 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காற்றின் தரம் 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

பமாத்தம் Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூேல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, வதலவயான திருத்த 

நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க வமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ்ஆகிவயாரால் அவ்வப்வபாது ஆய்வு மசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிே்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பட வவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்லககள் 

 

சுரங்க வமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• மதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுலறகளின்படி மவடிமபாருட்கலளக் 

கட்டுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்மமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலடயாளம் 

காணப்பட்ட வலககளின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மசய்யப்பட்டன. 

மபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலடயாளம் காணப்பட்ட வலககள் மபாது 

விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும். 

 மபாது ஆவலாசலன 

 இடர ்மதிப்பீடு 

 வபரிடர ்வமலாண்லம திட்டம் 

 ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லம 

 வகாவிட் பிந்லதய சுகாதார வமலாண்லம திட்டம்  

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிே்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான மபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிமசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, வநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பலடயான முலறயில் மபாது 

மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் நடத்த வவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

மபாது விசாரலண நடவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததியிட்ட சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வேங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பலடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுலற 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு மசயல்முலற வநாக்கம் மகாண்டது. 

பணிசச்ூேல் மற்றும் அலனத்து மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் வதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள், கால அட்டவலணயில் அலமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வேங்கிய உவலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலே 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க வமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீே் முழு குவாரி 
நடவடிக்லகயும் வமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகோமல் தடுக்க வதலவயான நடவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுலடய 

மசயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் கீவே அட்டவலண 7.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 மவடிமபாருட்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலடமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சட்டம், 1952, 

மமட்டாலிஃமபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

மதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுலேவு தலட மசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
மெல்மமட், கண்ணாடி 

வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வேக்கமான வசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி 
வவலல மசய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத ் திட்டங்கலள 

மதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள 

தினசரி அடிப்பலடயில் சுத்தம் 

மசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 
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ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் மசய்யப்பட வவண்டும்; 

▪ மவடிமபாருட்கலளக் 

லகயாளுதல், சார ்் மசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலவ 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் மட்டுவம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

வமற்மகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் வசாதலன 

மசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலடமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குேல்கலள 

மவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலடந்து 

வபாகலாம் 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி மபற்ற ஆபவரட்டரக்ள் 

மட்டுவம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அலனத்து 

இடங்கலளயும் முழுலமயாக 

ஆய்வு மசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நடத்தப்பட்ட 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துலளயிடுதல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இடங்களில் மபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரத்தில் 

வமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

வதய்ந்து வபான பாகங்கலள 

அவ்வப்வபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுடன் 

வேங்கப்பட வவண்டும், 

திறலமயான வவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பட வவண்டும். 

▪ ஆபவரட்டர ் அலனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
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உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த வவண்டும். 

4 மவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

சாரஜ்ிங், 

ஸ்மடம்மிங் & 

பிளாஸ்டிங்/ 

பிளாஸ்ட் 
வொல்கலள 

ஃலபனிங் 

மசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டணத்லத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த மவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ பிளாஸ்ட் வொல்கலள சார ்் 

மசய்தல், ஸ்மடம்மிங் & 

பிளாஸ்டிங்/பயரிங் 

மசய்வதற்கான SOP, 

மசயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கள் பகல் வநரத்தில் 

மட்டுவம சுடப்படுகின்றன. 

▪ எந்த ஒரு நாளில் சார ்் 

மசய்யப்பட்ட அலனத்து 

துலளகளும் அவத நாளில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் மதளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகாடிகள் மூலம்) 

5 வபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வவலலகள் 

 

மபாருள் அதிக 

சுலம 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் மசல்லும் 

வபாது 

 

▪ வவலலலயத் மதாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநரக்ள் 

டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், டயர ்

வீக்கம், மபாதுத் தூய்லம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிட்ட 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாட்டு 

விளக்குகள் வபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
மசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 
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டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்வபாது 

அலத விட்டு 

மவளிவயறுகிறார.் 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பட வவண்டும் 

▪ அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்மவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 

ொரன் மபாருத்தப்பட்டிருக்க 

வவண்டும் 

▪ வாகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபவரட்டர ் லகவயட்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்வபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலேநீர ் மவள்ளத்தில் 

மூே்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வேங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 

7 சுரங்க 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு   

▪ குழி சாய்வு 60° கீவே இருக்க 

வவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு 

மபஞ்ச ் உயரம் 5m இருக்க 

வவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு முன்மமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூேலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

மசய்தல் வபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி மசய்வலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

வபரிடர ் வமலாண்லம திட்டத்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

வசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற 

அலடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 மபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூேலுக்கு ஏற்படும் வசதத்லத குலறத்தல்; 

 மதாடக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாே்வு; மற்றும் 
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 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூே்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

மதாடரப்ுலடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாே்லவ மீட்பதற்கும், மருத்துவ உதவிலய வேங்குவதற்கும், இயல்பு 

நிலலலய மீட்மடடுப்பதற்கும், மசயல்பாட்டுத் திறலன வமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள மபரிய அவசரநிலலயின் 

விலளவுகலளச ்சமாளிக்க, ஒரு வபரிடர ்வமலாண்லமத் திட்டம் வகுக்கப்பட வவண்டும், 

வமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவசர ஆவணம் “வபரழிவு வமலாண்லமத் திட்டம்” என்று 

அலேக்கப்படுகிறது. 

ஒரு வபரிடர ்ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்லககள் இருந்தவபாதிலும், கீவே உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிடர ் வமலாண்லம மசய்யப்பட வவண்டும். அவசரகால 

சூே்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலடவயயான ஒருங்கிலணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க வமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநடத்தப்படும். அவர ்இல்லாத நிலலயில், சுரங்க வமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூே்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அலமப்பு அட்டவலண 7.2 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கம் மசயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் வமற்கண்ட 

அட்டவலண தயாரிக்கப்பட்டு மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலடக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வவறு 

துலறகலள கட்டுப்படுத்த, ஒரு மமாலபல் மதாடரப்ு மநட்மவாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் 

சுரங்க அவசர கட்டுப்பாட்டு அலறலய (MECR) இலணக்க வவண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பாத்திைங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கட்டுப்பாட்லட 

ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க வவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவசரநிலலயின் இடத்திற்குச ் மசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான மசயல் திட்டத்லத 

வமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வவண்டும். ஷிப்ட் வமற்பாரல்வயாளர ்அல்லது 

சுற்றுசச்ூேல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்லப ஏற்க வவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரல்வயாளர ்மபயர ்அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் மபயர ்

அலேப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் மபயர ் அலேப்லப நடத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இடத்திற்கு மவளிவயற்றுவார.் கடலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பவத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீட்கும் பணிலய வமற்மகாள்வதற்கு பயிற்சி மபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க வவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் வதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுவாரக்ள். 
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(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் மவளி நிறுவனங்கலள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க வவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலட, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊடகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகே்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய தீ அல்லது 

மவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவவட்டரய்ின் வபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் மதாடங்கும் 

மற்றும் பல்வவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் மசயல்பாட்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்

(அவருக்கு வபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவசர நலடமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலேப்புப் புள்ளிக்குச ் மசன்று, கண்ணாடிலய உலடத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கட்டுப்பாட்டு அலறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலடமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககள் உடனடியாக நலடமபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

மடண்டரக்ள் மற்றும் வதலவயான உபகரணங்களுடன் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் மதாடங்குவார ்

• சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து மசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத் மதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆவலாசலன மற்றும் தகவல் 

மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கட்டுப்பாட்லட எடுத்துக்மகாள்வார.் 

• அவர ்சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கலளப் மபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கலள வேங்குவார:் 

▪ சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அலறகள் 

▪ அவசர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இடங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய 

அரணக்கும் கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிமபாருள் வசமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 
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மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கட்டுப்பாட்டாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிடமிருந்து வபரிடர ் மசய்திலயப் 

மபறும்வபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் மபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் வபரிடர ்மசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மசய்வார.் சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து “எமரம் ன்சி 

ஓவர”் என்ற மசய்திலயப் மபற்றவுடன், அவசரகால கட்டுப்பாட்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு வநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து மதளிவான 

சிக்னலலயும்” வேங்குவார.் 

வபரிடரின் வபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / வபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் ஏவதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அலனத்து சுரங்க நடவடிக்லககளின் வபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி மவடிமபாருட்கலள மவடிக்கச ் மசய்வதற்கும் வசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்மனசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் கலடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் 

நுலேவது முற்றிலும் தலடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வேங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, மெல்மமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வேக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க வவலல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கலளத் 
மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் மசய்வது மதாடரந்்து மசய்யப்படுகிறது. 

 மவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சார ்் மசய்தல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுவம வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் வமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக வதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வேக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலேக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக வபாதுமான அளவு டீசல் மகாண்ட 

ம னவரட்டர ் மசட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகலள 

வேங்குதல். 
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 ஆடிவயா சிக்னலுக்காக மவடிக்கும் வபாது மவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச மகாடிகள் காட்சி 

சமிக்லஞகளாக காட்டப்படும். 

 மவடித்தல் வநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலேயாதலவ முக்கிய இடங்களில் காட்டப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வேக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் வசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 உத்வதச திட்டப் பகுதியில் இருந்து 500 மீட்டர ்சுற்றளவில் தற்வபாது 3 குவாரிகள் 

உள்ளன. குவாரிகளின் பட்டியல் பின்வருமாறு - 

அட்டவரண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திரு. வக.எம்.சின்னசாமி, 

த/மப. மயில்சாமி, 

எண்.5/174, காடாம்பாடி, 

சூலூர,் வகாயம்புத்தூர ் - 

641 401 

89/4B (P), 

92/2 

2.42.0 

மெக்வடர ்

Received for TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8601/SEAC/T

OR-1030/2021 

Dated :26.08.2021 

P2 

திரு. ஆர.் சுப்ரமணியன், 

த/மப.  ரங்கசாமி, 

1/404, தசச்ங்காடு, 

வதவராயன் பாலளயம், 

பல்லடம் தாலுக்கா 

114/1B,1C 
1.99.5 

மெக்வடர ்

Received TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/T

OR-1022/2021 

Dated :26.08.2021 

P3 

திரு. எம். மவங்கவடஷ் 

த/மப.  வக.வக. மணி, 
3/532, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் 

114/1A,115/1

B & 115/2 
2.25.5 

மெக்வடர ்

Received TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8859/SEAC/T

OR-1121/2021 

Dated :23.03.2022 

P4 

திரு. எம். மவங்கவடஷ் 

த/மப.  வக.வக. மணி, 
3/532, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம்   

112 (P), 

113/4B (P) & 

115/1A 

3.32.78 

மெக்வடர ்

Received TOR Vide 

Lr No. SEIAA-

TN/F.No.8623/SEAC/T

OR-1102/2021 

Dated :21.03.2022 

பமாத்தம் 9.99.78 பெக்மடை ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 

திரு. 

ஜி.பாலசுப்ரமணியம் 

த/மப.  குருசாமி 

கவுண்டர,் 

103/2C 
1.15.5 

மெக்வடர ்
18.01.2018-17.01.2023 
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1/398, ஆண்டித் 
வதாட்டம் வடக்கு, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் (தாலுக்கா), 

திருப்பூர ்(மாவட்டம்) 

E2 

திருமதி. எம். 

சுப்பத்தாள், 

W/o. முருகசாமி, 

எண். 4/32, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் - 641 

662 

114/2C, 2D, 

2E1, 2E2, 2F 

and 2G1 

1.82.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

02.02.2022 

E3 

திரு. வக.பூபதி, 

த/மப.  கிருஷ்ணசாமி, 

எண்.1/219, மணல் காடு, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா, 

திருப்பூர ்மாவட்டம் - 

641662 

158/2I 
1.59.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

02.02.2022 

E4 

திரு. வி.கங்வகசன், 

த/மப.  

வக.எஸ்.வவலுசாமி, 

5/10, மாரியப்ப வதவர ்

மதரு, 

சூலூர,் வகாயம்புத்தூர ்- 

641 402 

103/3A1A 

(Part), 3A2 & 

3B1 

1.81.0 

மெக்வடர ்
18.04.2018-17.04.2023 

E5 

திரு. ஆர.்குணவசகர,் 

த/மப.  ராமசாமி, 

3/176, அருள்வ ாதி நகர,் 

காரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுகா, 

திருப்பூர.் 

103/3B2 
1.69.5 

மெக்வடர ்
16.04.2018-15.04.2023 

E6 

திரு. வி. பிரகாஷ், 

த/மப.  மவங்கடாசலம், 

1/699, கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், திருப்பூர ்- 641 

664 

113/6 
0.86.0 

மெக்வடர ்
20.09.2019-19.09.2024 

E7 

திரு. 

வக.எஸ்.ராவ ந்திரன், 

த/மப.  சுப்பிரமணியன், 

1/403, வடக்கு ஆண்டி 

வதாட்டம், 

கரணம்வபட்லட 

அஞ்சல், 

பல்லடம், திருப்பூர ்- 641 

401 

158/2H 
1.20.5 

மெக்வடர ்
08.09.2017-07.09.2022 
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E8 

திரு. 

வக.எஸ்.ராவ ந்திரன், 

த/மப.  சுப்பிரமணியம், 

எண்.1/403, வசாமனூர ்

சாலல, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம் தாலுக்கா 

திருப்பூர ்மாவட்டம் -641 

666 

154/2C & 

158/2K 

1.21.5 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

04.02.2022 

E9 

திரு. வக.சிவகுமார,் 

த/மப.  கிருஷ்ணசாமி 

கவுண்டர,் 

எண்.1/219, மணல்காடு, 

காரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர–் 641 662 

154/2B & 

158/2J 

1.96.0 

மெக்வடர ்
29.09.2018-19.09.2023 

E10 

திரு. டி.ஆர.் கருப்பசாமி, 

த/மப.  ரங்கசாமி, 

எண்.1/403, தசம்சங்காடு, 

வதவராயன்பாலளயம், 

இசச்ிப்பட்டி, 

பல்லடம், திருப்பூர ்- 641 

668 

102/1 
1.32.5 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

28.12.2022 

E11 

திரு. ஆர.்கவணசன், 

த/மப.  ராமசாமி, 

எண்.சி-7, கட்டம் I 

பாரச்ன், 

நஞ்சுண்டாபுரம் சாலல, 

வகாலவ மாவட்டம் - 641 

036 

117/3(P), 4(P), 

9A, 10A, 

10B(P), 11A, 

11B (P) & 12 

(P) 

2.19.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

28.12.2022 

E12 

டிஎம்டி பி.வசந்தாமணி, 
W/o. ஆர.்பேனிசாமி, 

எண்.1/7, 

காங்வகயம்பாலளயம், 

சூலூர ்தாலுக்கா, 

வகாயம்புத்தூர ்

91/1A(P) 
1.72.0 

மெக்வடர ்
10.11.2017 – 09.11.2022 

E13 

திரு. மு. வவலுசாமி, 

த/மப.  முருகசாமி 

கவுண்டர,் 

1/78, மபருமகவுண்டன் 

பாலளயம், 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர ்மாவட்டம் -641 

662 

139/1, 140/2B 
0.73.0 

மெக்வடர ்
11.08.2017-10.08.2022 

E14 
திரு. எம். ராவ ஷ்குமார,் 

த/மப.  வக.வக.மணி, 122/1A 
3.20.0 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

04.02.2022 
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எண்.1/1017, வசாமனூர ்

சாலல, 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர ்மாவட்டம் – 641 

662. 

E15 

டிஎம்டி பி.வி யலட்சுமி, 

W/o. மபான்னுசாமி, 

3/177, அருள் வ ாதி நகர,் 

கரணம்வபட்லட, 

பல்லடம், 

திருப்பூர ்மாவட்டம் – 641 

662 

116/3B (P), 

116/3A2 (P) & 

118/1 

1.53.5 

மெக்வடர ்
03.10.2018-02.10.2023 

E16 

திரு. 

ஆர.்வகாபாலகிருஷ்ண
ன், 

த/மப.  வக.எம்.ராமசாமி, 

எண்.5/175, ஏரங்கட்டு 

வதாட்டம், 

காடம்பாடி, சூலூர ்

தாலுக்கா, 

வகாலவ மாவட்டம் – 641 

401 

124/1 & 124/2 
1.77.5 

மெக்வடர ்

EC வததியிட்டது: 

02.02.2022 

பமாத்தம் 25.78.50 பெக்மடை ்

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 35.78.28 பெக்மடை ்

 

அட்டவரண 7.5: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் - P1 

குவாரியின் மபயர ்
வக.எம்.சின்னசாமி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 155 மீ (நீ)* 133 மீ (அ)*23 மீ (ஆ) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'17.01"N to 11°01'24.24"N 

தீரக்்கவரலக 77°12'07.40"E to 77°11'14.12"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 376 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
47 மீ bgl (2மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல்  மீ 3 கிராவல் மீ 3 

7,93,805 5,272 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,46,232 1,242 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
176 மீ (நீ)* 134 மீ (அ)*47 மீ (ஆ) 

*சுரங்கத்தின் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆேம் 
42 மீ bgl (2 மீ கிராவல் + 40 மீ சாதாரண கல்  ) 
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சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl  

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி வடக்குப் 

பக்கமாக மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 376 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்)க்குப் 

பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 6  

கம்பிரசர ் 2  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 2 

டிப்பரக்ள் 3  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி மவடிமருந்து 

சிறிய டயா ஆகியலவ சாதாரண கல்லல 

அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் உலடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
28 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 1,16,39,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 2,33,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 840 மீ மதற்கு 

ஓலட 3.5 கி.மீ வடகிேக்கு 

சமலபுரம் ஏரி 5.5 கி.மீ வடக்கு 

மநாய்யல் ஆறு 6.5 கி.மீ வடவமற்கு 

சூலூர ்ஏரி 8.8 கி.மீ வமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1540 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 170 மரங்கலள நட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
3.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 420 மீ மதன் கிேக்கு 
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அட்டவரண 7.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P2 

குவாரியின் மபயர ் R. சுப்ரமணியன்  சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 140 மீ (நீ)* 114 மீ (அ)*40 மீ (ஆ) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'25.60"N to 11°01'32.38"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'50.15"E to 77°11'54.74"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 373 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
29 மீ bgl (29 மீ சாதாரண கல் i.e., R.L. 340 மீ to R.L. 311 மீ) 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

5,05,480 10,032 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

76,420 8,400 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
140 மீ (நீ) * 114 மீ (அ) * 62 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியானது 

வடகிேக்கு திலசலய வநாக்கி வலசான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 373 மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 

மீ தடிமன் மகாண்ட கிராவல் உருவாக்கத்தால் 

மூடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து 

மதளிவாக அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் 

உருவாக்கம்) பிறகு மபருத்த சாரவ்னாலகட் 
காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் 

எக்ஸவவட்டர ்
1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
16 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 1,12,96,000/- 
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CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 2,26,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 1 கி.மீ மதன்கிேக்கு 

ஓலட 4 கி.மீ வடகிேக்கு 

சமலபுரம் ஏரி 5.2 கி.மீ வடக்கு 

மநாய்யல் ஆறு 5.8 கி.மீ மதன்வமற்கு 

சூலூர ்ஏரி 8.2 கி.மீ வமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1300 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 150 மரங்கலள நட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 540 மீ வடவமற்கு 

அட்டவரண 7.7: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P3 

குவாரியின் மபயர ் எம். மவங்கவடஷ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 112 மீ (நீ)* 85 மீ (அ)*36 மீ ஆ) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11° 01' 26.88''N to 11° 01' 31.04''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'44.03''E to 77° 11' 51.66''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 373 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
52 மீ bgl (2 மீ கிராவல் + 50 மீ சாதாரண கல்) 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

7,18,956 17,664 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,17,664 8,174 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
183 மீ (நீ) * 90 மீ (அ) * 52 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl   

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி வடக்குப் 

பக்கமாக மமன்லமயான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 373 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியில் இருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) பிறகு 

மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  
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 லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 2  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
19 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 2,49,45,000 /- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 4,99,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 1 km மதன்கிேக்கு 

ஓலட 4 km வடகிேக்கு 

சமலபுரம் ஏரி 5.2 km வடக்கு 

மநாய்யல் ஆறு 5.8 km மதன்வமற்கு 

சூலூர ்ஏரி 8.2 km வமற்கு 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 1200 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 150 மரங்கள் நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
4.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 570 மீ வடக்கு 

அட்டவரண 7.8: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் – P4 

குவாரியின் மபயர ் எம். மவங்கவடஷ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
முன்மமாழிவு வலக தற்வபாதுள்ள குவாரி - புதிய குத்தலக 

தற்வபாதுள்ள குழி அளவு 

 

Pit – 1 85 m (L)* 37 m (W)*35 m (D) 

Pit – 2 80 m (L)* 75 m (W)*68 m (D) 

Pit – 3 127 m (L)* 106 m (W)*28 m (D) 

நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக  11°01'30.83"N to 11°01'37.43"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'44.91"E to 77°11'53.05"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 373 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட ஆேம் 
68 மீ bgl (3 மீ கிராவல் + 65 மீ சாதாரண கல்)  

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

12,95,085 23,634 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,78,315 15,906 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
211 மீ (L) * 159 மீ (அ) * 68 மீ (ஆ) 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
73 – 78 மீ bgl 
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சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதியானது 

வடகிேக்கு பக்கமாக வலசான சாய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 373 

மீ (அதிகபட்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகாண்ட 

கிராவல் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 

தற்வபாதுள்ள குவாரி குழியில் இருந்து மதளிவாக 

அனுமானிக்கப்படும் 2 மீ (கிராவல் உருவாக்கம்) பிறகு 

மபருத்த சாரவ்னாலகட் காணப்படுகிறது. 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

 

 ாக்ொம்மர ் 7  

கம்பிரசர ் 2 

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 3  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
30 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 1,56,20,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
ரூ. 3,13,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குட்லட 1.2 km SE 

ஓலட 4 km NE 

சமலபுரம் ஏரி 5 km North 

மநாய்யல் ஆறு 5.8 km SW 

சூலூர ்ஏரி 8.2 km West 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 2150 சதுர மீட்டர ்

பரப்பளவில் 250 மரங்கலள நட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமாழியப்பட்ட நீர ்

வதலவ 
2.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 420 மீ வடக்கு 

 

அட்டவரண 7.9: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E1” 
குவாரியின் மபயர ் ஜி.பாலசுப்ரமணியம் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக  11°01’20.98” N- 11°01’18.84” N 

தீரக்்கவரலக 77°12’ 1.65” E- 77°11’56.72” E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,27,890 38,367 
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சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

63,020 15,120 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
132(L)* 72(W)*13(D) 

சுரங்க முலற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 1  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
7 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.25,15,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1,64,051/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.10: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E2” 
குவாரியின் மபயர ் திருமதி. M. சுபத்தாள் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'25.03"N to 11°01'31.60"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'54.95"E to77°11'59.49"E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

5,59,906 15,292 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

34,063 1,470 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
139 m (L) * 69 m (W) * 42 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 1  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 
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பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.  95,67,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1,91,340/- 

Source: Approved Mining Plan 

அட்டவரண 7.11: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E3” 
குவாரியின் மபயர ் K. பூபதி சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'33.68"N to 11°01'40.07"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'25.16"E to 77°11'28.41"E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,95,438 256 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

91,690 2,400 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
159 m (L) * 78 m (W) * 47 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
15 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs. 91,59,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1,83,180/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.12: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E4” 
குவாரியின் மபயர ் V. கங்வகசன் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01’19.31"N to11°01’24.98"N 

தீரக்்கவரலக 77°12’01.85"E to 77°12’07.13’’E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

8,14,500 18,100 
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சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1, 18,965 - 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
127 (L) * 122 (W) * 46 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.51,12,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1, 02,240/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.13: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E5” 
குவாரியின் மபயர ் R. குணவசகர ்சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

தீரக்்கவரலக 77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

4,23,750 33,900 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1, 30,004 13,886 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
117 (L) * 171 (W) * 27 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 
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பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.46,89,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 93,780/- 

Source: Approved Mining Plan 

அட்டவரண 7.14: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E6” 
குவாரியின் மபயர ் V. பிரகாஷ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'33.74''N to 11°01'31.04''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'59.05''E to 77°11'54.94''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

3,01,000 34,400 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

50,487 264 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
96 (L) * 63 (W) * 39 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
13 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.45,22,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 90,440/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.15: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E7” 
குவாரியின் மபயர ் K.S. ராவ ந்திரன் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'29''N to 11°01'34''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'24''E to 77°11'28''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

3,60,270 24,018 
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சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

46,576 - 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
113 (L) * 80 (W) * 32 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.48,61,500/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 97,230/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.16: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E8” 
குவாரியின் மபயர ் K.S. ராவ ந்திரன் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'29.51"N to 11°01'33.44"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'27.70"E to 77°11'32.32"E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

5,46,750 - 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

87,170 - 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
126 m (L) * 90 m (W) * 47 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 
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பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
15 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs. 72,43,700/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1,44,874/- 

Source: Approved Mining Plan 

அட்டவரண 7.17: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E9” 
குவாரியின் மபயர ் K.சிவகுமார ்சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'32.84''N to 11°01'39.17''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'28.30''E to 77°11'32.96''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

12,14,040 60,702 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,55,750 - 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
134 (L) * 119 (W) * 63 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 4  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
18 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.1, 85, 41,240/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 3, 70,825/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.18: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E10” 
குவாரியின் மபயர ் D.R. கருப்பசாமி சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'14.66"N to 11°01'18.64"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'58.01"E to77°12'02.17"E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

4,90,834 11,994 
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சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,33,300 7,200 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
104 m (L) * 96 m (W) * 42 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 2  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
17 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs. 55,36,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1,10,720/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.19: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E11” 
குவாரியின் மபயர ் R. கவணசன் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11° 01' 15.09''N to 11° 01' 20.69''N 

தீரக்்கவரலக 77° 11' 46.40''E to 77° 11' 51.42''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

4,86,250 728 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,52,799 5,461  

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
130 m (L) * 127 m (W) * 47 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 6  

கம்பிரசர ் 2  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 3  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 
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பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
25 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.1,30,44,500/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 2,60,890/- 

Source: Approved Mining Plan 

அட்டவரண 7.20: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E12” 

குவாரியின் மபயர ்
திருமதி. P. வசந்தாமணி சாதாரண கல் & கிராவல் 

குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'15.79''N to 11°01'21.32''N 

தீரக்்கவரலக 77°12'16.26''E to 77°12'20.35''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

5,16,000 34,400 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

87,320 1,050 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
149 (L) * 62 (W) * 32 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.50, 94,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1, 01,880/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.21: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E13” 
குவாரியின் மபயர ் M. வவலுசாமி சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'35.96''N to 11°01'38.70''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'34.65''E to 77°11'38.66''E 

புவியியல் வளங்கள்  சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 
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2,92,000 14,600 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

14,780 112 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
67 (L) * 55 (W) * 42 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.24, 96,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs.49,920/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.22: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E14” 
குவாரியின் மபயர ் M. ராவ ஷ்குமார ்சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11° 01' 15.82''N to 11° 01' 21.97''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'36.33''E to 77° 11' 45.36''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

8,32,150 18,954 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,43,810 6,798 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
174 m (L) * 126 m (W) * 47 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 8  

கம்பிரசர ் 2  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 3  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 
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உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
30 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs. 1, 25,03,600 /- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 2,50,072/- 

Source: Approved Mining Plan 

அட்டவரண 7.23: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E15” 
குவாரியின் மபயர ் P. வி யலட்சுமி சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'15.48''N to 11°01'21.41''N 

தீரக்்கவரலக 77°11'51.21''E to 77°11'56.81''E 

புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

6,14,000 30,700 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

83,406 7,698 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
143 (L) * 100 (W) * 42 (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 2  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 1  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
11 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.46, 57,000/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs.93,140/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டம் 

அட்டவரண 7.24: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் “E16” 

குவாரியின் மபயர ்
R. வகாபாலகிருஷ்ணன் சாதாரண கல் & கிராவல் 

குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபட எண் 58-E/04 

அட்சவரலக 11°01'28.67"N to 11°01'34.77"N 

தீரக்்கவரலக 77°11'40.52"E to 77°11'45.33"E 
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புவியியல் வளங்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

5,77,455 8,998 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள்  
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,40,800 5,040 

முன்மமாழியப்பட்ட இறுதி 

குழி பரிமாணம் 
140 m (L) * 109 m (W) * 42 m (D) 

சுரங்க முலற  

திறந்தமவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கியது 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன  

 ாக்ொம்மர ் 3  

கம்பிரசர ் 1  

லெட்ராலிக் எக்ஸவவட்டர ் 1  

டிப்பரக்ள் 2  

மவடிக்கும் முலற 

ஷாட் வொல் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகளின் சிறிய டயம் ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி மபறுவதற்கும் 

உலடக்க மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆேமான துலளயிடல் 

முன்மமாழியப்படவில்லல. 

உத்வதச மனிதவள 

வரிலசப்படுத்தல் 
21 நபரக்ள் 

திட்ட மசலவு Rs.58, 26,900/- 

CER மசலவு @ திட்டச ்

மசலவில் 2% 
Rs. 1,16,538/- 

 

குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து குவாரிகளிலும் (முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனவவ உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் 

வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் காரணமாக ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் மவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இலரசச்ல் 

சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் மபரும் தாக்கத்லத எதிரப்ாரக்்கலாம்.   

காற்று சூழல் - 

7.25 & 7.26 அட்டவலணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழுமச ் சுரங்கத்தின் 

ஒட்டுமமாத்த சுலம கணக்கிடப்படுகிறது.  

அட்டவரண 7.25: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 
ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு m3 

இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 246232 49246 164 27 

P2 76420 15284 51 8 

P3 117664 23533 78 13 

P4 278315 55663 186 31 

பமாத்தம் 718631 143726 479 80 

E1 63020 12604 42 7 
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E2 34063 6813 23 4 

E3 91690 18338 61 10 

E4 118965 23793 79 13 

E5 130004 26001 87 14 

E6 50487 10097 34 6 

E7 46576 9315 31 5 

E8 87170 17434 58 10 

E9 155750 31150 104 17 

E10 133300 26660 89 15 

E11 152799 30560 102 17 

E12 87320 17464 58 10 

E13 14780 2956 10 2 

E14 243810 48762 163 27 

E15 83406 16681 56 9 

E16 140800 28160 94 16 

பமாத்தம் 1633940 326788 1089 182 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 2352571 470514 1568 261 

அட்டவரண 7.26: கிைாவல்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு m3 

இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 1242 414 1 1 

P2 8400 2800 9 2 

P3 8174 2725 9 2 

P4 15906 5302 18 3 

பமாத்தம் 33722 11241 37 7 

E1 15120 5040 17 3 

E2 1470 490 2 1 

E3 2400 800 3 1 

E4 0 0 0 0 

E5 13886 4629 15 3 

E6 264 88 0 0 

E7 0 0 0 0 

E8 0 0 0 0 

E9 0 0 0 0 

E10 7200 2400 8 1 

E11 5461 1820 6 1 

E12 1050 350 1 1 

E13 112 37 1 1 

E14 6798 2266 8 1 

E15 7698 2566 9 1 

E16 5040 1680 6 1 

பமாத்தம் 66499 22166 75 15 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 100221 33407 112 22 
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ஒட்டுமமாத்தமாக 20 குவாரிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு பாரத்்தால், சாதாரண 

கல்லின் ஒட்டுமமாத்த உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 1568 m3 ஆகவும், கிராவல் ஒட்டுமமாத்த 

உற்பத்தி 112 m3 ஆகவும், ஒரு நாலளக்கு 261 ட்ரிப் ரஃப் ஸ்வடான்கள் மற்றும் 22 டிரிப்ஸ் 

திறன் மகாண்டதாக உள்ளது. மகாத்து இருந்து கிராவல் நாள். 

குறிப்பு: சாதாரண கல்லின் ஒரு நாளின் உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தலகக் 

காலத்திற்கும், கிராவல் உற்பத்திக்கு 1, 2 அல்லது 3 அல்லது 5 வருட உற்பத்திக் 

காலத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது. தற்வபாதுள்ள குவாரிகளின் சுலம, தற்வபாதுள்ள 

குழுமத்தின் சூேலின் கீே் உள்ளது.  

வமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலடயில், 20 சுரங்கங்களிலும் பல்வவறு 

மசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிே்வுகள், தலர தயாரிப்பு, வதாண்டுதல், லகயாளுதல் 

மற்றும் தாது கடத்தல் வபான்ற பல்வவறு மசயல்பாடுகலள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-

42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்பலடயில் இந்த நடவடிக்லககள் 

முலறயாக பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிே்வுகலள 

வரவலேத்து மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வுகள் அட்டவலண 7.27 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.    

அட்டவரண 7.27: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு  

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.135399649 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.011007841 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.048594749 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002520566 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.062537043 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.002540447 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000147274 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.095318303 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.001903251 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.043660249 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002495323 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.052745894 
g/s 
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SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000891742 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000040829 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P3” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.108494387 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.003636226 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.045416908 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002501689 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.056746401 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.001327292 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000068944 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P4” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.140467280 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.013227882 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.049442879 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002527821 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.072720158 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.003038568 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000238411 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.054284483 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000127482 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.035687333 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002430063 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.032570639 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000147172 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000003784 
g/s 
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குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.045136170 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000050663 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.032674166 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002428493 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.038840166 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000066959 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000002582 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E3” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.060747552 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000223724 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.036268623 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002430532 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.037095760 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000184767 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000006343 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E4” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.065683752 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000330643 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.036770480 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002430996 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.039154650 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000219528 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000008481 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E5” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.067455941 

g/s 
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மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000377720 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.038720194 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002433439 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.038452708 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000338353 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000012387 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E6” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.050790314 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000091406 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.033837210 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002428957 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.028832987 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000088768 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000001746 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E7” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.049576749 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000080995 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.033479015 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002428799 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.032977454 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000083000 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000002210 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E8” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.059833210 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000207387 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.035644628 

g/s 
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இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002430031 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.033253574 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000154965 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000004171 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E9” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.071213217 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000495305 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.037774627 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002432113 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.040604819 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000288855 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000012023 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E10” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.067964360 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000392171 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.037665287 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002431977 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.034684275 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000263577 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000007708 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E11” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.070805859 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000481300 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.037921200 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002432299 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.042470102 
g/s 
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SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000300094 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000013808 g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E12” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.059864079 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000207922 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.035859515 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002430195 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.038234264 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000168394 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000006200 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E13” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.035134560 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000014479 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.029959870 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002427850 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.026881671 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000025876 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000000438 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E14” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.081460607 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000970080 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.039685809 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002435129 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.049989230 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000488756 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000031871 g/s 
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குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E15” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.059045909 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000194097 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.036860054 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002431085 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.036635333 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000207364 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000006904 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E16” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.069089649 

g/s 

மவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000425730 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.037612679 

g/s 

இழுத்துச ்

மசல்லும்  சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002431914 
g/s/m 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.038986659 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000271071 g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்படட் உமிே்வு 

விகிதம் 

மமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 
0.000010313 g/s 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் மெசஇ்எம்எம் வபான்ற மசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி மசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குவரத்து நடவடிக்லககள் 

ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு ஒட்டுமமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு குவாரிகலளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்வவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இேப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அலரக்வகாள ஒலி அலல 

பரவலுக்கு, முதல் மகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி மவவ்வவறு 

ஆதாரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 
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Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 மதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூேல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மடக்லகக் 

கூட்டல் மூலம் பல்வவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

வதலவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க மசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 
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அட்டவரண 7.14: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்னணி 

மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 
Habitation Near P1 46.2 47.2 49.8 

55 

Habitation Near P2 47.5 46.7 50.1 

Habitation Near P3 50.3 48.7 52.6 

Habitation Near P4 46.5 41.0 47.6 

Habitation Near E1 42.7 48.1 49.2 

Habitation Near E2 43.1 44.5 46.9 

Habitation Near E3 43.8 42.4 46.2 

Habitation Near E4 42.7 48.5 49.5 

Habitation Near E5 43.7 46.1 48.1 

Habitation Near E6 44.9 49.2 50.6 

Habitation Near E7 43.7 45.8 47.9 

Habitation Near E8 43.7 42.0 46.0 

Habitation Near E9 39.2 47.0 47.7 

Habitation Near E10 44.1 42.5 46.4 

Habitation Near E11 41.7 45.5 47.0 

Habitation Near E12 42.5 49.5 50.3 

Habitation Near E13 42.7 50.0 50.7 

Habitation Near E14 43.2 46.1 47.9 

Habitation Near E15 44.1 50.0 51.0 

Habitation Near E16 43.8 45.5 47.7 

 

 இலடயக மண்டலத்தில் 41.0– 50.0 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் 

நிலல காணப்படுகிறது. இலடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. க்ரீன் மபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தலட விலளவாகக் 

குலறவலதக் கருத்தில் மகாண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித 

சூத்திரத்லத அடிப்பலடயாகக் மகாண்டது. வமவல உள்ள அட்டவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகிலுள்ள அலனத்து இடங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலடநிலல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 வததியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ்S.O. 1046(E), வததி 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 11.10.2002 

(E), 159O. .09.2006 மற்றும் 11.01.2010 வததியிட்ட S.O. 50 (E) சுற்றுசச்ூேல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 

1986 இன் கீே்.). 

சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

12 சுரங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் மற்றும் சமூகம் வளரச்ச்ியலடயும். 
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அட்டவரண 7.31: 20 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்ட மசலவு CER @ 2% 

P1 ₹ 1,16,39,000.00 ₹ 2,33,000.00 

P2 ₹ 1,12,96,000.00 ₹ 2,26,000.00 

P3 ₹ 2,49,45,000.00 ₹ 4,99,000.00 

P4 ₹ 1,56,20,000.00 ₹ 3,13,000.00 

பமாத்தம் ₹ 6,35,00,000.00 ₹ 12,71,000.00 

E1 ₹ 25,15,000.00 ₹ 1,64,051.00 

E2 ₹ 95,67,000.00 ₹ 1,91,340.00 

E3 ₹ 91,59,000.00 ₹ 1,83,180.00 

E4 ₹ 51,12,000.00 ₹ 1,02,240.00 

E5 ₹ 46,89,000.00 ₹ 93,780.00 

E6 ₹ 45,22,000.00 ₹ 90,440.00 

E7 ₹ 48,61,500.00 ₹ 97,230.00 

E8 ₹ 72,43,700.00 ₹ 1,44,874.00 

E9 ₹ 1,85,41,240.00 ₹ 3,70,825.00 

E10 ₹ 55,36,000.00 ₹ 1,10,720.00 

E11 ₹ 1,30,44,500.00 ₹ 2,60,890.00 

E12 ₹ 50,94,000.00 ₹ 1,01,880.00 

E13 ₹ 24,96,000.00 ₹ 49,920.00 

E14 ₹ 1,25,03,600.00 ₹ 2,50,072.00 

E15 ₹ 46,57,000.00 ₹ 93,140.00 

E16 ₹ 58,26,900.00 ₹ 1,16,528.00 

பமாத்தம் ₹ 11,53,68,440.00 ₹ 24,21,110.00 

ஓட்டு பமாத்தம் ₹ 17,88,68,440.00 ₹ 36,92,110.00 

 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுலமக் களத ் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அலவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும். 

• 4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 12,71,000/- 

• தற்வபாதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ 24,21,110/- க்கு நிதியளிக்கும் 

• குழுமத்தில் உள்ள 20 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 36,92,110/- 

அட்டவரண 7.32: 20 சுைங்கங்களில் இருந்து கிரடக்கும் மவரலவாய்ப்புப் பலன்கள் 

 மவரலவாய்ப்பு 

P1 28 

P2 16 

P3 19 

P4 30 

பமாத்தம் 93 

E1 7 

E2 11 

E3 15 



 

210 

 

E4 11 

E5 11 

E6 13 

E7 11 

E8 15 

E9 18 

E10 11 

E11 25 

E12 11 

E13 11 

E14 30 

E15 11 

E16 21 

பமாத்தம் 232 

ஓட்டு பமாத்தம் 325 

 

4 உத்வதச சுரங்கங்கள் மூலம் மமாத்தம் 93 வபர ்வவலல மபறுவாரக்ள் மற்றும் ஏற்கனவவ 

உள்ள சுரங்கங்களில் 232 வபர ்பணியமரத்்தப்பட்டுள்ளனர.் 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் சாதாரண கல் குவாரிக்கு நான்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் 5 ஆண்டுகளில் ஒட்டுமமாத்தமாக 7,18,631 m3 சாதாரண 

கல் & 33,722 m3 கிராவல் உற்பத்தி மசய்வலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளன. இது 

அண்லட பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார மசயல்பாடுகலள வமம்படுத்துவவதாடு 

பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும்  

• வவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்வனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

8.1 மவரல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதற்காக சுமார ் 93 நபரக்ளுக்கு 

வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதற்கும், இந்தத் திட்டத்தில் வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம வேங்குவதற்கும் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், 

ஒப்பந்த வவலலகள், மதாழில் வாய்ப்புகள், வசலவ வசதிகள் வபான்றவற்றில் பலருக்கு 

மலறமுக வவலல வாய்ப்பு கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் 

மபாருளாதார நிலல வமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்லகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-மபாருளாதார சூேலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள வவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலடவய 

குலறந்த திறன் மகாண்ட வவலல வதடுபவரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது தமிே்நாட்டின் பல்லடம் தாலுகா மற்றும் திருப்பூர ்

மாவட்டத்தில் உள்ள வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் தகவல் மதாடரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனவவ நன்கு 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. உத்வதச சுரங்கம் காரணமாக பின்வரும் மபௌதீக உள்கட்டலமப்பு 

வசதிகள் வமலும் வமம்படும்.    

• சாலல வபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• மதாடரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண வசலவகளில் வவலலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 
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வவலலவாய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 

இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற மதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

மதாழிலாளர ் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்லத வமம்படுத்துவவதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாத்த மபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவே மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டலமப்பு வசதிகள், வபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசலவகளுக்கு மபாருட்கள் மற்றும் வசலவகலள வேங்குதல் வபான்ற ஒப்பந்த 

வவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக வவலல வாய்ப்புகள். 

• வாடலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு வதலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, மபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அேகியல் வசதிகளும் வமம்படும் 

• தகவல் மதாடரப்ு, வபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனலடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்லககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முலறகளுடன் சமூக மசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அலனத்து மட்டங்களிலும் வளரப்்பதற்கு 

மபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிலலயும் வேங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீே், திட்ட முன்மமாழிபவரக்ள், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

மதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார வமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்கலள வமற்மகாள்வார.் இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்ம ட் 
வேங்கப்படும். இந்த திட்டங்கலள இறுதி மசய்ய, முன்மமாழிபவர ் LSG உடன் 

மதாடரப்ுமகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

வதரந்்மதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார வசலவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டலமப்பு வமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாட்டு 

• சுய வவலலவாய்ப்பு 
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CSR பசலவு மதிப்பீடு 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் சமூகப் மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்லககள் 

முக்கியமாகக் கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் 

உள்கட்டலமப்புக்கான பங்களிப்பு வபான்றவற்றுக்கு பங்களிக்கும், CSR பட்ம ட்டில் 

லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது.  

காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

காரப்்பவரட் சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத் திட்டம் மற்றும் 

மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், அலனத்து முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் EAC/SEAC 

இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க வவண்டும். மமாத்த 

மூலதனச ்மசலவு ரூ. 6,35,00,000 /- மற்றும் அவத வவலலகளின் 2% ரூ. 12,71,000 /-  

  

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம்  
வகாடங்கிபாலளயம் கிராம சாலலகளில் வசாலார ்

விளக்குகள் மபாருத்துதல் 

வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராம மக்கள் 

ரூ. 12,71,000/- 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராம சாலலகளின் முக்கிய 

இடங்களில் மலேநீர ்வசகரிப்பு கட்டலமப்புகள் 

அலமத்தல். 

வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராம மக்கள் 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராம சாலலகளில் அமவன்யூ 

வதாட்டம் 

வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராம மக்கள் 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராம அரசுப் பள்ளியில் 

சுகாதார வசதிகலள வமம்படுத்த நிதி வேங்குதல் 

வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராம மக்கள் 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராம அரசுப் பள்ளியில் ஸ்மாரட்் 
கிளாஸ் வசதிக்கு நிதி வேங்குதல் 

வகாடங்கிபாலளயம் 

கிராம மக்கள் 

பமாத்தம் ரூ.12,71,000/- 

ஆதாரம்: மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட 

ஆதரவாளருடன் ஆவலாசலன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 ஸ்வகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூேல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. இதில் மபாருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பட்ட மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் மகாண்டு சுற்றுசச்ூேல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத வநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் 
திட்டத்தின் நல்ல நலடமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

மபாருளாதார வமம்பாட்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூேல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி மசய்யும். 

 மதாடக்க நிலலயில் தணிப்பு நடவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டம் ஆகியலவ மபறப்பட்ட 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன வமம்படுத்தும் வலகயில் 

மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வேங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூேலுக்கு மபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து மசயல்பாடுகள் 

மற்றும் மசயல்பாடுகலள நடத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூேல் மசயல்திறலன மதாடரந்்து 

வமம்படுத்துவதற்கும் முன்மமாழிபவரக்ள் உறுதிபூண்டுள்ளாரக்ள். 

• அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுலடய அலனத்து 

சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் வதலவகலளப் 

பூரத்்தி மசய்தல் 

• மபாதுவான சுற்றுசச்ூேல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூேல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேல் மகாள்லகலய மசயல்படுத்துவலத உறுதி மசய்ய வதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

• திட்ட வமம்பாட்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்வபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

வமற்மகாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிமசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்லத 

மசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூேலின் மசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து முன்வனற்றத்லத 

வநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுகலள வமற்மகாள்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீே் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லத திறம்பட மசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்மவாரு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க வமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூேல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி மசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், வபான்றவற்லற உள்ளடக்கிய மாசுக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குள்ளும் மவளி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுசச்ூேல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள வசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டத்லத மசயல்படுத்துவதன் முன்வனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூேல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகள், 

உள்கட்டலமப்பு, இழுத்துச ் மசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் வமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூேலின் அேகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

வபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாட்டம் பசுலம மண்டல வமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீே் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

வாகனம் மசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிமபாருள் நிரப்புதல் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்
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திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய மவளிப்புறக் குவியல்கள் இல்லல சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

குவியல்கள் மற்றும் அதன் பராமரிப்பு மீது பசுலம அரண் சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
சுற்றுவட்டார நிலங்கலள பாதிக்காமல் இருக்க, திட்டப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

வவண்டும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாட்டங்கள் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 

தலடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

பூரவ்ீக தாவர இனத்லதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிமனான வதாட்டம் 

மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய வமற்பரப்பு நீரந்ிலல 

உருவாகும், இது கருத்தியல் நிலலகளில் பசுலம அரலணப் 

பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து அதிக சுலம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்லல. 

 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்லத மூடும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்புதல் மசயல்முலற 

சுரங்க வமலாளர ்

 

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆேமாக வவரூன்றிய புதரக்ள், புற்கள் 

மற்றும் புல்மவளிகலள நிலலநிறுத்துவதற்காக நடப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
மலேக்காலங்களில் கழிவுநீர ் வதங்குவலதத் தடுக்க, குப்லப 

கிடங்கு பகுதிலயச ்சுற்றி வதாட்ட வடிகால்கள் அலமக்கப்பட 

வவண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

வதாட்ட வடிகால் வழியாக வமற்பரப்பு குப்லபகளில் இருந்து 

மவளிவயறும் வமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

லமன் ஃவபாரவ்மன் 

& 

சுரங்க துலண 

பசுலம அரலண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி 

மண்ணால் மூடப்பட வவண்டும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிலவக் குலறக்க, 

வடிகால் அலமப்புகளுடன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
 

வமலாண்லம நுட்பங்கலள வமம்படுத்த, அரிப்பு நிகே்வுகலளத் 
தணிக்கும் பதிவுகலள லவத்திருத்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
கிலடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் குவியலின் 

ஒட்டுமமாத்த சாய்வு வகாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க வமலாளர ்

 

கழிவுகள் மகாட்டப்படுவலத தடுக்க தடுப்புசச்ுவர ் அலமக்க 

வவண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்
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அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிலணப்புகள், அரிப்பு வலக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, அத்துடன் 

தற்வபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் மற்றும் அவற்றின் 

மசயல்திறலன மதிப்பீடு மசய்தல் உள்ளிட்ட தகவலுடன் 

கண்காணிப்பு வலரபடம் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
 

வண்டல் மபாறிகளிலிருந்து மவற்று வண்டல் 

வதாட்ட வடிகால் அலமப்லபப் பராமரிக்கவும், சரிமசய்யவும் 

அல்லது வமம்படுத்தவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
 

pH, EC, குவளாலரடு, மாற்றக்கூடிய வகஷன்ஸ், துகள் அளவு 

மற்றும் நீர ்லவத்திருக்கும் திறன் ஆகியவற்லற வசாதிக்க மண் 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 சுரங்கத ்திட்டங்களில் நீர ்ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது, ஏமனனில் அது சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்கு வதலவப்படுகிறது மற்றும் பாதிக்கப்படுகிறது. சுரங்கத்தின் 

தலடயற்ற மசயல்பாடு, மசயல்பாட்டு அனுமதிகள் மற்றும் மபாருந்தக்கூடிய 

சட்டங்களுக்கு இணங்குதல் மற்றும் மபறும் சூேலில் ஏற்படும் விலளவுகலளக் 

குலறத்தல் உள்ளிட்ட பல்வவறு காரணங்களுக்காக பயனுள்ள நீர ் வமலாண்லம 

முக்கியமானது. 

இந்தப் பிரிவு, தவிரத்்தல், தணித்தல் மற்றும் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீர ்வமலாண்லம 

கண்காணிப்புத் திட்டத்திற்கான மசயல்களில் கவனம் மசலுத்துகிறது – 

• நீர ் மதாடரப்ான வளங்கலளப் பாதுகாக்கவும், தீங்கு விலளவிக்கும் 

தாக்கங்கலளத் தவிரக்்கவும்; 

• சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு நீர ்வேங்குதல் மற்றும் தக்கலவத்தல்; 

• நீர ் மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூேல் கட்டுப்பாட்டு கட்டலமப்புகலள வலரயறுக்க; 

மற்றும் 

• எந்தமவாரு மவளிவயற்றங்களும் மபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிலலகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுகின்றன என்பலத உறுதிப்படுத்த தண்ணீலர 

நிரவ்கித்தல். 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ்விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்லட அதிகரிக்க சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் கட்டுப்படுத்தவும், 

சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலடயற்ற பகுதிகளில் இருந்து 

மவளிவயறும் நீலர திலச திருப்பவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர 

மாலல வடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புவராக்மலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்லககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு மசய்யக்கூடாது. 

ஓலட மற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர ் பாதுகாப்பு தூரம் 

எப்வபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க குழி நீர ்தூசிலய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது 

மற்றும் சுரங்க குழி நீரின் பசுலம அரண் வமம்பாட்டு பயன்பாடு 

உகந்த மற்றும் பயனுள்ள வழியாகும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
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திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது மவளிவயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிமசய்யவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர ்

மசப்டிக் வடங்க் மற்றும் வசாக் பிட் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

வவகமாக வளரும் புற்கள், சிறு மசடிகள் மற்றும் புதரக்ள் 

ஆகியலவ, மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவலதக் 

கட்டுப்படுத்தும் வலகயில், அதிக சுலம கிணறுகளில் 

வளரக்்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மலேக்காலத்தில் குப்லபகளில் இருந்து மவளிவயறும் வண்டல் 

மண்லண தடுக்க தடுப்பு சுவரக்ள் மற்றும் மாலல வடிகால்கள் 

கட்டப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்லத பராமரிக்கவும், 

வமம்படுத்தவும் திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுள்ள 

கிராமங்களிலும் மலேநீர ்வசகரிப்பு நடவடிக்லககள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கள் மற்றும் தள நிலலலமகளுக்கு 

ஏற்ப நீர ்வமலாண்லமத் திட்டத்லதத் மதாடரந்்து மதிப்பீடு 

மசய்து மாற்றியலமக்கவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

நீர ்வமலாண்லமத் திட்டத்தின் வநாக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கம் 

மற்றும் அலதச ்மசயல்படுத்துவதில் அவரக்ளின் மபாறுப்புகள் 

குறித்து அலனத்து தள பணியாளரக்லளயும் அறிந்து 

மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

நீர ்வமலாண்லம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டலமப்புகள் 

மற்றும் வசதிகள் மதாடரந்்து ஆய்வு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிப்பு அட்டவலணகளின்படி பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மலேக்குப் பிறகு, நீர ்வமலாண்லம 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் மசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ்

கண்காணிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்லகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், வபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் வமற்மகாள்ளப்படும். 

மவளிவயற்றும் உமிே்வுத் வதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

வதாண்டுதலின் வபாது தூசி உருவாகுவது வவலல மசய்யும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலம் குலறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய பரவும் தூசிலயத் தடுக்கவும், 

பராமரிக்கவும், திட்ட எல்லலயில் (7.5 மீட்டர ்இலடயக மண்டலம்) 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
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உயரமாக வளரும் மரங்கள் மற்றும் அடரத்்தியான பசுலமயாக 

மூடப்பட்டிருக்கும் அடரத்்தியான பசுலம அரலண 

உருவாக்கவும். இந்த பசுலமச ் சூேல் ஒரு ஒலித் தலடயாகவும் 

மசயல்படும் 

கனரக பூமிலய நகரத்்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் 

தப்பிவயாடிய தூசி உருவாகுவலதக் குலறக்க, வபாக்குவரத்து 

சாலலகளின் தினசரி பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி தண்ணீர ்

மதளித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகலள அந்தந்த குப்லபகளுக்கு 

லகயாளவும் மற்றும் மூடும் மசயல்பாட்டின் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பவும், தப்பிக்கும் தூசி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இந்த 

தப்பிவயாடிய உமிே்லவ நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், நன்கு பராமரிக்கப்படும் இழுத்துச ்

மசல்லும் சாலலகள் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு முலற சுலம 

சாலலகளில் தண்ணீர ் மதளிக்கப்படும். வமலும், அதிக காற்று 

வீசும் காலங்களில் கழிவுகலள லகயாள வவண்டாம் என்றும் 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க வமலாளர ்

& 

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்மதடுக்கும் அலமப்புடன் 

பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

வதாண்டப்பட்ட பகுதியின் வமற்பரப்பு குப்லபகள், பின் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மற்றும் வமல் மபஞ்சுகளில் வதாட்டம் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர ் வதக்கம் உருவாக்கப்படும், 

இது அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுதல் வமற்பரப்பு நீர ்

ஆதாரமாக இருக்கும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபவர ்லகவயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவலத தவிரக்்க வவண்டும் சுரங்க வமலாளர ்

அலனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிே்வு 

விதிமுலறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

சுரங்க வமலாளர ்

கனிம வபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம சாலலகள் 

வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பலடயில் தூசி 

மவளிவயற்றத்லத தவிரக்்கும் வலகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வேங்கப்பட்டு, மதாடரந்்து 

வேங்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

வாயு உமிே்லவக் குலறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட 

இயந்திரங்களின் வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிராமங்களில் வமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க வமலாளர ்

வானிலல நிலலகலளக் கண்காணிக்கவும் (மவப்பநிலல, 

காற்று, மலே) 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நடவடிக்லககள் காரணமாக இலடவிடாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்லககளும் திட்டமிடப்படவில்லல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இலடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுவவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

வதாட்ட நடவடிக்லககள் வமற்பரப்பு குப்லபகள் மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு வசதிகளில் வமற்மகாள்ளப்படும், இந்த 

வதாட்டங்கள் ஒலி அளலவக் குலறக்க உதவும். 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கட்டுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது மசருகிகலள வேங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

மெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரட்டர ்

வகபின்கலள வேங்குதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

மவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட இலரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு வமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

வபாது அவதானிப்புகளின் படி வதலவப்பட்டால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

மவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

மடட்டவனட்டரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துலண 
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துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது வலஅவுட் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலடமவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க வமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு புகார ்மபறப்பட்டால், புகாரக்ள் மற்றும் 

விசாரலணகலளப் பின்பற்றவும் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

அலரயாண்டுக்கு சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப 

வமற்மகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுசச்ூேல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz 

க்கு கீவே) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டவனட்டரக்லளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரல்வயின் கீே் வமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

மவடிப்பின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்டர ்

மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி மசய்ய வவண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/்பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க மபாருத்தமான 

இலடமவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

வமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய வநரத்தில் மட்டுவம மவடி லவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்மகாள்ளுவது சுரங்க வமலாளர ்

மவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆேத்திற்கு வபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் மபாருத்தமான வகாணப் மபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பலத உறுதி மசய்யவும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த வமலாண்லம 

நடவடிக்லககலள வமற்மகாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூேலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் வதலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் திட்ட ஆதரவாளர ்எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் வபாது, திட்டச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட 
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பகுதியின் வமல் மபஞ்சுகள் வபான்றவற்றில் அடரத்்தியான வதாட்டங்கள் 

வமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் முன்மமாழியப்பட்டு 

சுரங்க வமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• தற்வபாலதய திட்ட காலத்தில் மரங்கலள நடவும் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய வதாட்ட நிலல மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாே்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் வமம்பாடு பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பலடயில். 

o வதாட்டக் காலம் 

o வதாட்ட வலக 

o மசடிகளுக்கு இலடவய இலடமவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலடமவளி 
o உயிர ்பிலேப்பு விகிதம் 

o வதாட்ட அடரத்்தி 

• இறுதி மறுசீரலமப்புத் திட்டம், பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூேலல விட்டுச ் மசல்கிறது. சுரங்க வாே்க்லகயின் முடிவில் 

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுலம மண்டலம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியலவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகலள ஈரக்்கும். 

பசுலம அரண் வமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் வநாக்கங்கள்: 

• குவாரிப் பகுதியின் சுற்றளவுக்கு ஒரு பசுலம அரலண வேங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுவலத எதிரத்்துப் வபாராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசார ்் மசய்வலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரவதசத்தின் சூேலியலல மீட்மடடுக்கவும், உள்ளூர ் சமூகத்தின் அேகியல் அேலக 

மீட்மடடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

வதலவலய பூரத்்தி மசய்யவும். 



 

224 

 

பல வரிலசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுலம 

அரணானது, நீளமான விதான இலலகலளக் மகாண்டு, எல்லலலயச ் சுற்றி அடரந்்த 

வதாட்டங்கள் மற்றும் காற்லறத் தடுக்கும் வலகயில் சாலலகள், வதலவயற்ற 

இடங்களுக்கு தூசி இலரசச்ல் பரவுவலதத் தடுக்கும் வலகயில் உயிர ்பிலேப்பு விகிதம் 

உருவாக்கப்பட வவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

  வதாட்டத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்வபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• வவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

மபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள 

உறிஞ்சுவதில் திறலமயானது 

அட்டவரண 10.7: 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் 

பசயல்பாடுகள்  

ஆண்டு 

நடவு மசய்ய 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

மீ 2 இல் 

நடப்பட 

வவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

மபயர ்

உயிரவ்ாழும் விகிதம் % 

இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

வளரக்்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்லக 

முன்பமாழிவு – P1 

I 34 308 வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றலவ, 

80 27 

II 34 308 80 27 

III 34 308 80 27 

IV 34 308 80 27 

V 34 308 80 27 

முன்பமாழிவு – P2 

I 30 260 வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றவ, 

80 24 

II 30 260 80 24 

III 30 260 80 24 

IV 30 260 80 24 

V 30 260 80 24 

முன்பமாழிவு – P3 

I 30 240 வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றவ, 

80 24 

II 30 240 80 24 

III 30 240 80 24 

IV 30 240 80 24 

V 30 240 80 24 

முன்பமாழிவு – P4 

I 50 430 வவம்பு, 

மபாங்கமியா 

பின்னா, 

வகசுவரினா 

வபான்றவ, 

80 40 

II 50 430 80 40 

III 50 430 80 40 

IV 50 430 80 40 

V 50 430 80 40 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல 

முதலாளி-பணியாளர ் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுலடயது. 

குவாரிகளில் மதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
மசயல்பாட்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நடவடிக்லககள் வேங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் வமாசமலடயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்லளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலட 

நடவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ மதாழிலாளரக்ளிடம் மதிப்பீடு மசய்தல் 

▪ வதலவப்படும் வபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்லககலள மசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வேங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீே் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீே், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிவான மருத்துவ பரிவசாதலனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிவசாதலனயானது சுரங்கச ்சட்டம் 1952ன் கீே் 

பின்வரும் வசாதலனகலள உள்ளடக்கியது. 

 மபாது உடல் பரிவசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதலன 

 விரிவான வேக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துவ 

பரிவசாதலனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் வசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத வமம்படுத்திக்மகாண்வட இருக்கும். 

முன்மமாழியப்பட்ட மதாழில்சார ்ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் – 

• ஆண்டுவதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான 

பணிசச்ூேலல வேங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கலள மசயல்படுத்துவதில் 

பணியாளர ்ஈடுபாடு மற்றும் அரப்்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வமலாண்லம அலமப்லப நலடமுலறப்படுத்துதல் 

மற்றும் அவ்வப்வபாது தணிக்லக மூலம் மசயல்திறலன மதிப்பிடுதல் 
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• விரிவான மூவலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பலடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார வநாக்கங்கலள அலமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக 

மசயல்திறலன அளவிடுதல் 

• வதலவயான நிலலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கலள (PPE) 

வேங்குதல் 

• அலனத்து நிலலகளிலும் உள்ள அலனத்து ஊழியரக்ளும் தகுந்த பயிற்சிலயப் 

மபறுவலதயும், அவரக்ளின் கடலமகள் மற்றும் மபாறுப்புகலள நிலறவவற்றுவதற்குத் 
தகுதியுள்ளவரக்ளாக இருப்பலதயும் உறுதி மசய்தல். 

• சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் மின்விசிறிகள், கழிவலற சிறுநீர ்

கழிப்பலறகள், வகன்டீன் வபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கலள 

வேங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளின் சுேற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிே்லவத் தடுக்க, இழுத்துச ்மசல்லும் சாலலகளில் 

தினசரி தூசிலய அடக்குதல். 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வசதி. 

10.8.1 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்படவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரட்டரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபவரட்டரக்ள் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இலணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்லத வேங்கும். 

வமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும். சுரங்க 

நடவடிக்லககலள சுற்றுசச்ூேலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்மகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூேல் ஆவலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவரண 10.8: பணியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவ
ண் 

கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

வவலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

வமற்பாரல்வயாளர ்

மபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

மவளிவயற்றம், 
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தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

மவடிமபாருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, மவடித்தல், 

ஸ்மடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகள் 

மற்றும் பல்வவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரல்வயிடப்ப
ட்ட நலடமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி மபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

வதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

வபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அலமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருட்கள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அவசர மவளிவயற்ற 

நலடமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்லமத் திட்டத்லதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

வபாதுமான பட்ம ட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவலணகள் 5.2 மற்றும் 5.3 

சுற்றுசச்ூேல் பாதுகாப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த முதலீட்லடயும், மவற்றிகரமான 
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கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள (மீட்பு உட்பட) மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான 

மசலவினங்கலளயும் வேங்குகிறது.  

அட்டவரண 10.9: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடை் பசலவு  

வ.எண். 

விளக்கம் பபாருள் மூலதன பசலவு 

(ரூ. லட்சங்களில்) 

பதாடை ்பசலவு 

ஓைாண்டுக்கு 

(ரூ. லட்சங்களில்) 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

1 மதாழில் 

சாரந்்த 

ஆவராக்கியம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

டஸ்ட் மாஸ்க், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், மெல்மமட் 

காதணிகள், 

லகயுலறகள், 

கண்ணாடிகள் 

பிரதிபலிப்பு ஆலட, 

பாதுகாப்பு மபல்ட், 

மருத்துவ பரிவசாதலன 

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

2 சுற்றுசச்ூேல் 

கண்காணிப்பு 

காற்று, நீர,் சத்தம் & 

அதிரவ்ு, மண் 

அளவுருக்கள் 
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 

3 நீர ் மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

வதாட்ட வடிகால் மற்றும் 

தீரவ்ு மதாட்டிகள், 

தடுப்பு அலண/ நீரக்்கால் 

அலடப்பு வபான்றலவ, 

2.00 2.00 2.00 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 

4 குடிநீர ் வசதிகள் மற்றும் சுகாதார 

வசதிகள் 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

5 தண்ணீர ்மதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

6 ொல் சாலல பராமரிப்பு 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 

7 பசுலம மண்டல வமம்பாடு மற்றும் 

வதாட்டம் 
0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 

8 சுற்றுசச்ூேல் விழிப்புணரவ்ு நிகே்சச்ி 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

 வவலி, உரம், உரம், மனிதவளம் 

வபான்றலவ 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

பமாத்தம் 8.11 8.11 8.21 8.11 2.96 2.96 3.06 2.96 
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10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் பல்வவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூேல் கவலலகலளத் 
தணிக்க சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் மகாண்டு, சுற்றுசச்ூேல் 

வமலாண்லமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP 

மாறும், மநகிே்வானது மற்றும் அவ்வப்வபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுசச்ூேல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுலடய திட்டத்திற்கு, EMP வேக்கமான மதிப்பாய்வில் 

இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

மபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி மசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

மசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறவவற்ற சரியான நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் வநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 

 திரு. K. M. சின்னசாமி சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு - 2.42.0 மெக்வடர)்; 

திரு. ஆர.் சுப்ரமணியன் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு - 1.99.5 மெக்வடர)்; 

திரு. எம். மவங்கவடஷ் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (பரப்பு - 2.25.5 மெக்வடர)் & திரு. 

M. மவங்கவடஷ் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அளவு - 3.32.78 மெக்வடர)் MoEF 

& CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) "B" பிரிவின் கீே் வருகிறது.   

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியவற்றின் வதலவலய மதளிவுபடுத்தியது, எனவவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

மபாது ஆவலாசலன 5 முதல் 25 மெக்வடர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 மபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிவான வலரவு EIA 

EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இறுதி EIA EMP அறிக்லக மபாது 

ஆவலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக மபாறிமுலறயானது திட்டம் 

மதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பட்டது, வதலவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககளின் 

மசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழும குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்மவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிே்வு ஆதாரங்கள், 

உமிே்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்மவளிவயற்றம், தூசி உருவாக்கம் வபான்ற 

மாசுபாட்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021 அக்வடாபர ் முதல் டிசம்பர ் வலரயிலான 

மாதங்களில் பல்வவறு சுற்றுசச்ூேல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்மகாள்ளப்பட்டது, இதனால் குழும குவாரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூேலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடவும், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10ன் கீே் அந்தந்த 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

 திட்ட ஆதரவாளர ் வதலவயான அனுமதிகலளப் மபறுவலத உறுதிமசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் வமற்மகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் மபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறவவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

மபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்லககள் 

படிப்படியாக வமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்வயின் கீே் பணி வமற்மகாள்ளப்படும். 



 

231 

 

 ஒட்டுமமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திட்டம் மதாடங்கப்பட்ட பிறகு அலனத்து 

சுற்றுசச்ூேல் தரநிலலகள் மற்றும் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதாகவும், மசயல்பாட்டு 

நிலல குலறப்பு நடவடிக்லககள் மசயல்படுத்தப்படும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றுசச்ூேல் மற்றும் சமூகப் மபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாவது நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, துலண 

தயாரிப்பாக நீர,் மபாருளாதார வமம்பாடு மற்றும் சிறந்த மபாது வசலவகள், சந்லத 

வதலவக்வகற்ப சாதாரண கல் வேங்குதல். 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்மசயல்பாட்டின் வநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண்பதற்கும், திட்டத்தில் வநரடியாகவும் கிட்டத்தட்ட 93 வபருக்கும், 

மலறமுகமாக சுமார ் 40-50 வபருக்கும் நிலலயான வவலலவாய்ப்லப வேங்குவதற்கும் 

வழிவகுக்கிறது. 

 விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்வவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

லவத்திருக்க வபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படுவதால், நான்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள், இப்பகுதியின் சூேலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லல என்று உறுதியாகக் கூறலாம்.   திரு. K. M. 

சின்னசாமி சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு - 2.42.0 மெக்வடர)்; திரு. ஆர.் 

சுப்ரமணியன் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு - 1.99.5 மெக்வடர)்; திரு. எம். 

மவங்கவடஷ் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (பரப்பு - 2.25.5 மெக்வடர)் & திரு. எம். 

மவங்கவடஷ் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (பரப்பு - 3.32.78 மெக்வடர)்  

குவாரிகளிலிருந்து மவளியாகும் மாசுக்களுக்கான உயிரியல் குறிகாட்டிகளாகவும் 

மசயல்படும்,  அவத வபால் அப்பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பசுலம அரண் வமம்பாடு, திறம்பட 

மாசுபாட்லடத் தணிக்கும் உத்தியாக எடுத்துக் மகாள்ளப்படும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 

 

அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

திட்ட ஆதரவாளர ்- 

1. திரு. வக.எம். சின்னசாமி சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (அளவு - 2.42.0 

மெக்வடர)் 

2. திரு. ஆர.் சுப்ரமணியன் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (அளவு - 1.99.5 மெக்வடர)்; 

3. திரு. எம். மவங்கவடஷ் சாதாரணக் கல் & கிராவல் குவாரி (பரப்பு - 2.25.5 மெக்வடர)் 

4. திரு. எம். மவங்கவடஷ் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி (பரப்பு - 3.32.78 

மெக்வடர)் 

ஆகிவயார,் இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீே் அங்கீகாரம் மபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான 

வதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்லவ வமற்மகாள்வதற்காக ToR வேங்கியது 

மற்றும் ஸ்டாண்டரட்் ToR இன் படி ஈடுபட்டுள்ளார.்  

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி: 

ஜிவயா எக்ஸ்மபாளவரசன் அண்டு லமனிங் மசால்யுசன்ஸ்  

பலேய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அேகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, தமிே்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  மபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வலக ‘A’  
சான்றிதே் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

மதாலலவபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனவர.் P. 

தங்கரா ூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. ம கநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

மசந்தில்குமார ்
எம்வபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரவமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

http://www.gemssalem.com/
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6 திரு. வகாவிந்தசாமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 
திரு. அேகப்பா 

வமாசஸ் 
எம்வபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 திரு . S. பாமவல் எம்வபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூேலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE மசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூக மபாருளாதாரம் 

FAA மசயல்பாட்டு பகுதி அவசாசிவயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

வமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துலற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிே்நாட்டின் திருப்பூர ் மாவட்டம் பல்லடம் தாலுகாவில் உள்ள 

வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் 35.78.28 மெக்வடர ்பரப்பளவில் வகாடங்கிபாலளயம் 

சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான (குழுமம் - A) குழுமம் EIA/EMP க்கு 

பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. வமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும் நாம் அறிந்தவலர சரியானலவ என்றும் 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

EIA/EMP அறிக்லகலய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு பகுதியாக 

இருந்வதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

மபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

வததி & லகமயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:   னவரி 2019 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 

ரகபயா
ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்வவறு 

ஆதாரங்கலள அலடயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

ம கநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்லட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககள் / கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 
▪ மபறும் சூேல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

முலனவர.். P. 

தங்கரா ூ  
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மவளிவயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு மசய்தல் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அட்டவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

முன்மமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கரா ூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலட 

தரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலடயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அேகப்பா 

வமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ கிரீன்அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்  

திரு . S. 

பாமவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான மபாருட்களின் 

அலடயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

ம கநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

மசந்தில்குமா
ர ்

 

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்லம திட்டம். திரு. A. 

ம கநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
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இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு மசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிே்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 
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▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்வதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ தரவு வசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்டாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 
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மசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வலரபடங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலடயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிவவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மட்டம்/அட்டவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசார ்் 

மற்றும் பம்ப் 

வசாதலன, ஓட்ட 

விகிதம் நடத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திவனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
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9 
திரு. பன்னீர ்

மசல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலட தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வேங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் மசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய மசயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் மகாண்டு தமிே்நாட்டின் திருப்பூர ்

மாவட்டம் பல்லடம் தாலுகாவில் உள்ள வகாடங்கிபாலளயம் கிராமத்தில் 35.78.28 

மெக்வடர ்பரப்பளவு மகாண்ட வகாடங்கிபாலளயம் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல்க் 

குவாரிக்கான (குழுமம்-A) EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் 

அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வலரயில் 

சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது.      

 

லகமயாப்பம் மற்றும் வததி  :                              

மபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆவலாசகர ்அலமப்பின் மபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதே் எண் & 

 மவளியீட்டு வததி     :  NABET/EIA/1922/SA 0139 Dated: 11-10-2021  

மசல்லுபடியாகும் காலம்                    : 29.01.2023  வரை  



ANNEXURE 

VOLUME – I 

 

ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRIES  

  

CLUSTER EXTENT = 35.78.28 

 

KODANGIPALAYAM ROUGH STONE & GRAVEL QUARRY – CLUSTER – A 

 

 Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

 

Complied as per ToR obtained for the Projects in Cluster Situation – Cluster area is 
calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 01.07.2016  

 
 

TOR Vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/TOR-1030/2021 Dated :26.08.2021 

TOR Vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1022/2021 Dated :26.08.2021 

TOR Vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/TOR-1121/2021 Dated :23.03.2022 

TOR Vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/TOR-1102/2021Dated :21.03.2022 

 

PROPOSED QUARRIES 
 

Sl. No. Name Extent of Mining Applied 

1 Thiru. K. M. Chinnasamy 2.42.0 ha 

2 Thiru. R. Subramaniyam 1.99.5 ha 

3 Thiru. M. Venkatesh 2.25.5 ha 

4 Thiru. M. Venkatesh 3.32.78 ha 

  



 LIST OF ANNEXURES  

KODANGIPALAYAM CLUSTER A 

P1 

Thiru. K. M. Chinnasamy 

Copy of ToR  1A – 14A 

Copy of 500m Radius Letter & Mining plan approval letter  15A – 25A 

Copy of Approved Mining plan and Drawing 26A – 90A 

P2 

Thiru. R. Subramaniyam 

Copy of ToR  91A – 104A  

Copy of 500m Radius Letter & Mining plan approval letter  105A – 111A 

Copy of Approved Mining plan and Drawing 112A – 175A 

P3 

Thiru. M. Venkatesh 

Copy of ToR  176A – 192 A 

Copy of 500m Radius Letter & Mining plan approval letter  193 A – 196A 

Copy of Approved Mining plan and Drawing 197A – 273A 

P4 

Thiru. M. Venkatesh 

Copy of ToR  274A – 290A 

Copy of 500m Radius Letter & Mining plan approval letter  291A – 296A 

Copy of Approved Mining plan and Drawing 297A – 368A 

EXISTING QUARRIES   

E1 Copy of Approved Mining plan and Drawing 369A-484A 

E2 Copy of Approved Mining plan and Drawing 485A-548A 

E3 Copy of Approved Mining plan and Drawing 549A-603A 

E4 Copy of Approved Mining plan and Drawing 604A-763A 

E5 Copy of Approved Mining plan and Drawing 764A-860A 

E6 Copy of Approved Mining plan and Drawing 861A-974A 

E7 Copy of Approved Mining plan and Drawing 975A-1017A 

E8 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1018A-1069A 

E9 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1070A-1135A 

E10 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1136A-1185A 

E11 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1186A-1253A 

E12 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1254A-1302A 

E13 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1303A-1354A 

E14 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1355A-1406A 

E15 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1407A-1461A 

E16 Copy of Approved Mining plan and Drawing 1462A-1513A 

 Copy of Baseline Monitoring Studies report  1514A-1571A 

 Copy of Consultant Accreditation certificate  1572A-1573A 

 

 



TMT. P. RAJESWARI, l.F.S.,

MEMBER SECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NADU

3'd Floor, Panagal Maaligai,

No.l, Jeenis Road, SaidaPet,

Chennai- l5.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS oF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.860USEAC/ToR-1030/2021 D4tedr26.08.2021

To

Thiru.K.M.Chinnasamy

S/o. Mylswamy

No.5/174, KadamPadi

Sulur Taluk

Coimbatore-64 I 40 1

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference (ToR) with Public Hearing for the

proposed Rough stone & GraYel Quarry lease over an extent of 2 42 oHa in

S.F.Nos. 89/4B(P) & 9212 ofKodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur

Districl,'tamil Nadu by Thiru. K.M.Chinnasamy under project category - "81"

and Schedule S.No. l(a) - ToR issued along with Public Hearing preparation

ofEIA report - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No SIAJTN/MIN 16378512021, Dated:09 06'2021

2. Your application submitted for Terms ofRefcrence dated: 02 07'2021

3. Minutes ofthe 220th Meeting ofSEAC held on2o 0'7 '2021

5. Minutes ofthe 454th Meeting of SETAA held on 16 08 2021

Kindly refer to your proposal submitted to the State l-evel Impact Assessment Authority

for Terms ofReference.

The proponent, Thiru. K.M Chinnasarny submitted application for ToR on 09 06 2021 &

02.07.2021, in Form-I, Pre- Feasibility repod fo! the Proposed Rough

Page 1 of 13

31AU0Nl

,
1 A



Lr No.SEIAA-TNrF.No.860l/SEAC/IoR -1030 t2|2t Dated:26.08.202 t SEIAA-TN

lease over an extent of 2.42.0Ha in S.F.Nos. g9/4B(p) & 9212 of Kodangipalayam Village,

Palladam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu.

The proposal was placed in the 220s meeting of SEAC held on 20.07.2021. Based on

the presentalion and documents lumishcd by the projcct proponent, ShAC decided to
recornmend the proposal for the grant of Terms ol Relerence (ToR) with public Hearing,

subject to the following ToR in addition to the standard lerms of reference for EIA study for

non-coal mining projects and details issucd by the M.EF'& cc ro be incruded in EIA/EMp

report:

1. Restricling the maximum depth of mining for Rough Stone & gravel up to 42m Below
ground level considering the environmental impacts due to the mining, salbty of the

working personnel and following the principle of the sustainable mining was permitted

for mining over five years and the same was accepled by the proponent

2. A detailed study ofthe lirhology ofthe mining lease area shall be furnished.

3. The proponent shall form the proper benches as per the approved mining plan during the

operation of the quarry considcring the hy&o_geological regime ofthe surrounding area

as well as fo. safe mining.

4. The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the

periphery including replantation ofexisting trees, & safety distance between the adjacent

quanies & water bodies nearby pmvided as per the approved miring plan.

5. The Project Proponent shall conduct the hydro_geological study to assess the impact

considering the contour map of the grofrnil water table detailing the numbq of g.ound

water pumping & open wells, and surfiice water bodies such as dven, tanks, canals,

ponds etc. within l km (radius) along with the water revels for both monsoon and non-

monsoon seasons fiom the pWD / TWAD.

6. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining 1iom all the

mines on the environrnent in terms of aii pollution, water pollution, & health impacts,

accordingly the Envirotunent M.rnagement plan should be prepared.

7. The Socio-economic studies should be carried our within a l0 km buffer zone from the

mines.

8. A hee survey study shall be carried out (nos., name ofthe

the mining lease applied area& 300m buffer zone and its

activity.

?
ARY
-TN
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Lr No.SElA-{-TN/F.No.8601/SEAC/ToR-1030/2021 Dated:26.08.2021 SEIAA-TN

9, The proponert shall fumish the baseline data for the environmental and ecologioal

pammeters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality, &

flora/fauna including haffic./vehicular movement study to assess the cumulative impact

of the proposed project on the environment and in order to propose Elvironment

management plan including CER activities proposed with impleme ation and cost

estimation details, considering the requirement raised during public hearing by the local

habitaots in regard to as per Office Memorandum ofMoEF& CC accordingly.

10. Fugitive emission measurements should be carried out dudng the mining operation and

the report on the same may be submitted to SEIAA once in six months.

I l. The proponent shall submit waste/reject handling and management /mode of disposal for

the proposed mining activity.

12. A detailed mining closule plan for the proposed project shall be submitted.

13. A d€tail report on the safety and health aspects of the workers and for the surrounding

habitations during operation of mining for &illing and blasting shall b€ submitted.

14. The Ambient silica analysis needs to be carried out once in six months and report the

same to SEIAA.

1 5 . The recommendation for the issue of "Tems 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 1l82/2016)

and O.A.No.l0212017 and O.A.No.404/2016 (M.A.No. 758/2016, M.A.No.920/2016,

M.A,No.l12212016, M.A.No.l212017 & 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)'

16. The project proponent shall fumish thc details of the existing Green belt area earmarked

with GPS coordinates and list of trees planled/to b€ planted with a copy of

photos/documents ofthe existing green belt, and be included in the EIA Report.

l7.The project proponent should provide a detailed plan regarding the green belt area

surrounding the mining area at least with a width of3m

Discussiol bv SEIAA rnd the Remrrks:.

The proposal was placed in the 4546 meeting of SEIAA held on 16.08.2021. After

detailed discussions, the Authodty unanimously accepts the recommendation of SEAC and

decided to grant Terms of Reference (ToR) with Public Herrirg under cluster for undertaking

the combined Environment Impact Asssssmelt Study and prepdati separate Envilonment

t.P
ARY
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Lr No.SEIAA-TNiT.No.860 I /SEAC/ToR - tO3O t2q2t Dated :26.0E.202 I SEIAA.TN

Managemenl Plan subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in

addition to the following conditions:

l. As per the recoDmendatiotr of SEAC and as accepted by the proponent, the

ultimrte depth of mining is restricted to 42m considering the envirolmetrtal

impacts due to the mitritrg, safety of the working personnel and following the

principle ofthe sustainable mitritrg permitted for mitring over live years.

2. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-65l2017-lA.llt datedr 30.09.2020

and 20-10.2020 the proponent shall address the concems raised during the public

consultation and all the activities proposed shall be pan of the Environment

Management Plan.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

1) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating rhe 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) AII 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.

4) All comer coordinates of the mine lease are4 sup€rimposed on a High Resolution

Imagery/ topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology ofthe area should be

Fovided. Such an lmagery of the proposed area should clearly show the land use and

other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

5) Information should be provided in Survey of India Topo sheet in l: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.

6) Delails about the land proposed for mining activities should be given with information as

to whether mining conforms to the land use policy ofthe State; land diversion for mining

should have approval fiom Stale land use board or the concemed

7) It should be clearly stated whether the proponent Company

,

ty.

SEIAA-TN
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Lr No.SEIAA-TNiT.No,860l/SEAC/ToR-1030/2021 Dated:26.08.2021 SEIAA-TN

Environment Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the

EIA Report with description of the prescribed opcrating process/procedures to bring into

focus any infringement/devialion/ violation oI the environmental or foresl noms/

conditions? The hierarchical system or administrative order ofthe Company to deal with

the environmental issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be

givcn. The system of reporting of non-complianccs / violations ofenvironmental norms to

the Board of Directors ofthe Company and/or shareholders or stakeholders at large, may

also be detailed in the EIA Repon.

8) lssues 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 dctailed The

proposed safeguard measures in each case should also be provided'

9) The study area \rr'ill comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery

and the data contained in the EIA such as \rr'aste generation etc should be lbr the life of

the mine / lease period.

10) Land use of the sludy area dclineating forest area. agricultural land, grazing lturd' wildlile

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human setllements and

other ecological features should be indicated. Land use plan ofthe mine lease area should

be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submitted. lmpact, if any, of change ofland use should be given'

11) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of

land area, distance from mine leasc, its land usc, R&R issues. if any' should be given'

12) Certificate from the Competent Authodty in ihe State Forest Department should be

provided. confirming the involvement of forest land, if any, in the project area ln the

event of any contrary claim by the Project Proponent regarding the statrrs of fbrests' the

site may be inspected by the State Forest Department along with the Regional Offlce of

the Ministry to asccflain the status offorests, based on which, the Certificate in this regard

as mentioned above be issued' In all such cases, it would be desirable for represcntative ol

the State Forest Department to assist the Expert Appraisal Committees'

13) Status of forestry clearance for the broken up arca and virgin forestland involved in the

Project including deposition ofNet Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation

(CA) should be indicated. A copy ofthe forestry clearance should also be tumished

14) Implementation status of recognition of forest rights under the ed Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition ofForest Rights) Act, 2

SEIAA-TN
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l6)

17)

18)

19)

20)

Lr No.SEIAA-TN/T.No.8601/SEAC/IoR-1030/2021 Datedi26.08.202l SEIAA.TN

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

grven.

A study shall be got done to ascenain rhe impact of the Mining Project on wildlife of the

study area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding

and any other protected area and accordingly, dctailed mitigative measures required,

should be worked out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves. Wildlil'e 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 ro such projects due to

proximity o1'the ecologically sensitive arcas as menlioncd above. should be obtained fiom

the Standing Comminee ofNational Board of Wildlife and copy tumished.

A dctailed biological study of rhe study area [core zone and buffer zone (]0 km radius of
the periphery of the mine leasc)] shall be carricd out. Dctails of flora and fauna.

endangered, endemic and RET Species duly aulhenticated, separately for core and buffer

zone should bc fumished based on such primary lield survey. clearly indicating the

Schedule of the fauna present. In case of any scheduledJ fauna found in the study area,

the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation should be

prepared in consultation with State Fore$ and Wildlife Depanment and details fumished.

Necessary allocation of funds for implemerrting the same should be made as pan of the

project cost.

Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted, or the project areas likely to come

under the'Aravali Range'. (attracting coun restrictions for mining operations), should also

be indicated and where so rcquired, clearance certificalions from the prescribed

Autho.ities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and

fumished to the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for Coastal Projects. a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine lease with respect ro

CRZ, coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining

Projccts falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal

Zone Management Authority).

2l) R&R Plarl/compensation details for the

fumished. While preparing the R&R plan.

Projecl Affected (PAP)

the relevant State,N Rcha

RSE Y

be

&

).
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Lr No.Sf, IAA-TNiT.No.860l/SEAC/ToR-1030/2021 Daredr26.08.202l

Resettlement Policy should be kept in view. ln respecl of SCs /STs and other weaker

sectioN ofthe society in the study arca, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepaled and

submitted accordirgly, integmting the sectoral progmmmes of line departments of the

State Covernment. It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine

lease arca will be shiffed or nol. The issues relating to shifting ofvillage(s) including their

R&R and socio-economic aspects should be discussed in the Report.

22) Onc season (non-monsoon) [i.e. March-May (Sunmer Season)i Oclober-Deccmber (post

monsoon season) ; December-February (winter season)lprimary baseline data on ambient

air quality as per CPCB Notification of2009, water quality, noise level, soil and flora and

fauna shall be collected and the AAQ and other data so compiled presentcd date-wise in

the EIA and EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected The

Iocation of the monitoring stations should be such as to replesent whole of the study area

and justified keeping in view the pre'dominant downwind direction and Iocation of

sensitive receptors. There should be at least one moniloring station within 500 m of the

mine lease in the pre-dominant down-wind direction. The mineralogical composition of

PMl0, pafiicularly for free 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 iDto account the impact of movement of

vehicles for transportation ofminerat. The details ofthe model used and input parameters

used for modeling should be provided. The air quality contourc 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 sowce should be fumished' A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project

should be indicated.

25) Necessary cleamnce from the Competent Au1hority for drawl of requisitc quantity of

waler for the Project should be provided.

26) Description of water colservation 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) knp ct of the Project on the water quality, both surface

Page 7 of l3
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8501/SEAC/ToR-1030/2021 Dated:26.08.202t SEIAA-TN

assessed and necessary safeguard measures, ifany required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case

the working will inrersect groundwater rable, a derailed Hydro Geological Study should

be undenaken and Repon fumished. The Report inter-alia, shall include details of thc

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

ofground 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, grourdwater table etc. Should be provided

both in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

3 I ) A time bound Prog.essive Greenbelt Development plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time ftarne) and

submitted. keeping in mind, the sarlle will have to bc executed up front on commencemcnt

of the Project. Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should bc

charted clearly i[dicaling the area to be covered under plantation and the species to be

planted. The details ofplantatiotr alr€ady dole should be given. The planr species selected

for gieen 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 lo pollution.

32) Impact on local transport infiastrucrure 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. Anangement for improving the infiastructue, if
contemplated (including action to be taken by other agencies such as State Govemment)

should be covered. Project proponent shall conduct Impact of Transponalion study as pe.

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 midng land use and Reclarnation and Resto f mined out

(with plans and with adequate oumber of sections) should be given

?
ARY
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/IoR-10]0/2021 Dated:26.08.2021 SEIAA.TN

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed

preventive measues spelt out in detail. Details ofpre-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 activilies for the population in the

impact zonc should be systematically evaluated and the proposed remedial measues

should be detailed along with budgetary allocations.

37) Measures ol'socio economic significance ald influencc to the local communily 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 Environrnental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of changc of land use, loss ofagricultural and

grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the

proposed Project.

39) Public Hearing points raised and commitment ofthe 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 finalEIA,EMP Report ofthe Project.

40) Details ofliligation pending against the projecl. ifany. with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be giv€n

41) The cost of the Project (oapitd cost and ie4urring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be glearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be p€pared and included in the EIA/EMP Report'

43) Benefits of the Ptoject 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 Sunmary ofthe EIA"/EMP Report

b) All documents to be properly rcferenced with index and continuous page

numbering.

c) where data are presented in the Repon especially in Tables' the period in which the

data were collected and the sources should be indicated.

d) Project Proponert shall enclose all the analysiVtesting

\\ \

rep{rtr
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8601/SEAC/ToR -1030 12021 Datcd:26.08.202 I SEIA{-TN

noise etc. using the MoEF&CCNABL accredited laboratories. All the original

analysis/testing reports should be available during appraisal ofthe Projcct.

Where the documents provided are in a language othcr than English, an English

translation should be provided.

The Questionnaire for environmertal appraisal of mining projects as devised earlier

by the Ministry shall also be filled and submitted.

While preparing the EIA repo(, the iDstructions for the proponents and instructions

for the Consultants issued by MoEF&CC vidc O.M. No. J-l l0 t 3/4 t/2006-IA.II(I)

daled 4th Augusr, 2009, which are available on rhe website of this Ministry, should

be followed.

Changes, if any made in the basic scope and project p.faneters (as submitted in

Form-l and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of

MoEF&CC with reasons for such chaoges 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 EItuEMP (o$er than modifications arising out of the p.H.

process) will entail conducting the PH again with the revised documentation.

As per the circular no. J-1 l0l1/618/201o-lA.lt(t) dated 30.5.2012, certified repon

of $e status of compliance of the conditions stipulated in the Environment

Clearance for the existing operdions ofthe project, should be obtained fiom the

Regional Ofnce of Minisrry of Environment, Forcst and Climate Change, as may be

applicable.

The EIA report should also include (i) surface plan ofthe area indicating contours of

main topographic features, drainage and mining area. (ii) geological maps and

sections and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly

showing the land features ofthe adjoining area.

e)

c)

h)

D

i)

In addition to the above. the followins shall be furnished:-

3.

4.

Prcject name and location (Village, District, State, lndustrial Estate (ifapplicable).

Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid emuent

and solid and hazardous wastes

Measures lbr mitigating the impact on the

Capital cost ofthc project, estimalcd time

ischarge orenvironmcnt and mode

ofcompletion.

I SECRf,T,{RY
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The proponent shall fumish the contour rnap of the water table detailing the numbcr of

wells located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

Details ofvillage map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

Detailed mining closue plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

Obtain a lener /certificate from the Assistant Director of Ceology and Mining standing

that there is no other Minerals/resouces like sand in the quarrying area within the

approved depth of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in

6.

'1.

8.

5.

9.

the EIA report.

10. EIA report should st ctly follow the Ervironmeltal Impact Assessment Guidance Manual

for Mining of Minerals published February 2010.

ll.Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and

restomtion olthe mined areas.

12. The EIA study repon shall include the sunounding mining activity, ifany.

13. Modeling study tbr Air, Water and noise shall be canied oul in this ficld and incrcmental

increase in thc above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resouces available shall be carried out and rcported.

15. A specific study on agriculture & livelih@d shallbe carried out and reported.

16. lmpact of soil erosion, soil physicat cheuical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of Iand - Agricultual (single/double crop)' barren,

Go\-l./ private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body' population,

with in 10km other industries, forest, eco-sensitive zones, accessibility, (notc - in case of

industrial eslate this information may not be necessary)

18. Ilaseline environmental dala - air quality, surfacc and ground water quality, soil

characterislic, llora and l'auDa, socio-economic condition ofthe ncarby population

19. ldentiftcalion of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and

safety system provided to mitigate the risk

20. Likely impact ofthe project on air, watel, land, flora-fauna and nearby populalion

21. Emergcncy preparedness plan in case ofnatual or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing lifapplicable) and response gitf\
23. CER plan wilh proposed expenditure. ll . n^

l t NrG 
t' 
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.860USEAC/ToR-l 030/2021 Dated:26.08.202 I

24. Occupational Health Measurcs

25. Post project monitodng plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuilionsNABET Accredired agencies.

27. A detailed report on the green belt development aheady undertaken is to be fumished and

also submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable conttol measue to control the fugitive emissions

during the operalions ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migrarory panem

of animals.

30. Rescrve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plaslic waste management shall be fumished. Further, the propone[t

should strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.g4 Environment and

forests (8C.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and thiow

away plastics irespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Envitonment

(Protection) Act, 1986. In this connectioq the pioject proponent has to fumish the action

plan.

Besides the abovc. the below mentioned seneral points should also be followed:-

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant

secrions pages ofthe EIA repon should beprovided.

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 pe od 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-l1013/41120061A. (t) dared

46 August 2009, which are available on the website of this Ministry should also be

followed.

e. The consultants involved in the preparation of ElA./EMp report after accreditation with

Quality Council of India (Qcl),Narional Accreditation Board ofEducation and Training

(NABET) would need ro include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports

prepared by them and data provided by other organizatior/ ries including their

status of apprcvals etc. In this regatd circular no F. No.J-l

1t A\r! i'lll
dated
.?
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.8601/SEAC/ToR-1030/2021 Dated:26.08.2021 SEIAA-TN

2nd December 2009, 18s March 2010, 28d May 2010, 286 June 2010, 3l't December

2OlO & 3O'r' September 2Ol I posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.ir/

may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic stluctule prescribed in Appendix-Ill

of the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the

proponeot witt take funher necessary aclion for obtaining environrnental

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 Hcaring prescribed shall be yd!!L&.E-c_EsdgC_.9!..1tE99

ygalq from the date of issuo, for submission of the ELd/EMP repo( as per OM

No.J-1 1Ol3/4U2006-lA-lI(IXpan) dated 29'h August 2017.

Copy to:

l]'i*f 'r!,.*

2.

'P.

ARY

l The Principal Secrerary

Gort. ofTamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9.

The Chairman, Central Pollution Cotrtol Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-OIIice Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - I l0 032

The Membe. Secretary, Tamil Nadu Pollution Contol Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chenmi - 600 032.

The APCCF (C), Regional Oflce, MoEF & CC (SZ),

34, HEPC Building, l" & 2'd Floor, Cathedral Garden Road, Nungambakkam,

Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry ofEnvironmenl Forests & CC'

Paryavamn Bhavaq CGO Complex, New Delhi - 110 003.

The Districr Collector, Tiruppur District.

Stock File.

3.

5.

6.

7.
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TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECR-f,TARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY . TAMIL NADU

3'd Floor. Panagal Maaligai.

No.l, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

?
TARY

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8623/5EAC/ToR-1022/2021 Dated: 26.0E.202 I

To

Thiru.R.Subramaniyam

S/o.Rangasamy

No.l/404 Thachankadu

Devaral,anpalayam, lchipalti

Palladam Taluk

Tiruppur-641668

Sir / Madam.

Sub: SEIAA. Taril Nadu - T

proposed Rough stone &

(ToR) with Public Hearing for the

Quarry lersc ovcr an Extent of l.99.5lla patta

land in S.F.Nos. I l4llB & I l4llC of Kodangipalayam Village, Palladam Taluk.

Tiruppur District, Tamil Nadu by Thiru. R.Subramaniyam under project catcgory

- "B1" and Schedule S.No. l(a) -'loR issued along with public Hearing -
preparation ofElA repon - Regarding.

Reff L Online proposal No.SIA/TN/MIN 16376512021. Dared: 08.06.2021

2. Your application submitted fbr l crms of Rel'erence dated: 08.07.2021

3. Minutes ofthe 2201h Meeting of SI]AC held on 20.07.2021

4. Minutes ofthe 454'h Meeting oISEIAA held on 16.08.2021

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Autho ty

for Terms ofReference.

Page I of14
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.E623lSEAC/ToR -1022t2021 Dated: 26.08.2021 SEIAA-T\

The proponent, Thiru. R.subramaniyam submilted application for ToR on 0g.062021 &

08.07.2021. in Form-l, Pre- Feasibility report for the proposed Rough stone & cravel euarD, leasc

over an Extent of l.99.5tla pana land in S.F.Nos. ll4llB & ll4/lc of Kodangipalayam Village,

Palladam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in the 220d meeting of SEAC held on 20.07.2021. Bascd on

the presentation and documents fumished by the project proponent. SEAC decidcd to

recornmend the prcposal for the grant of Terms of Reference ('IoR) 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:

L Restricting the maximum depth of mining Rough stone & Gravel up to 29m belo$

ground level considering the environmental impacts due to the mining, safet). of the

working personncl and following the principle of the sustainable mining was permittcd

for mining over five yez!.rs and the same was accepted by the proponent.

2. A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shallbe fumished.

3. 'lhe proponent shall lorm the proper benches as per the approved mining plan during

thc operation of thc quarry considering the hydro-geological regime of the surrounding

area as well as lor safe mining.

4. The proponent shall fumish photogd"hs of adequate fencing, green belt along the

peiphery including replantation ofexisting trees, & safety distance between the adjacent

quarries & water bodies nearby provided as per the approved miring plan.

5. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological sludy to assess the impact

considering the contour map of the ground water table detailing the number of ground

water pumping & open wells, and sudace water bodies such as dve6, tanks, canals,

ponds etc. within I km (radius) along with the water levcls lor both monsoon and non-

monsoon seasons lrom the PWD / TWAD.

6. 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 prcpared.

7. The Socio-economic studies sho

Page 2 of l4
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/ToR-lO22l2tl2l Dated: 26.08.2021 SEIAA-TN

. mines.

8. A tree survey study shall be caried out (nos., name ofthe species, age etc.,) both within

the mining lease applied area& 300m buffer zone and its managemeot during mining

activity.

9. The proponent shall furnish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality, &

flora/fauna including traffidvehicular movement study to assess the cumulative impact

of the proposed project on the environment and in order to propose Environment

manageme[t plan including CER activities proposed with implementation and cost

estimation details, comidering the requirement raised during public hearing by the local

habitants in regard to as per Office Memorandum ofMoEF& CC accoldingly.

10. Fugitive emission measurements should be carried out during the mining opention and

the repofi on the saDe may be submitted to SEIAA once in six months.

I L The proponent shall submit waste/rcjecl handling and management /mode ofdisposal for

the proposed mining activity.

12. A detailed mining closure plan for the proposed project shall be submined.

I 3 . A detail report on the safety and health aspects of the workers and for the surrounding

habitations during operation of mining lor drilling arrd blasting shall be submitted.

1.1. The Ambient silica analysis needs to be carried out once in six months afld report the

same to SEIAA.

15. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome

of the Hon'ble NGT, Prircipal 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.l182/2016)

and O.A.No.102/2017 and O.A.No.404/2016 (M.A.No. 758/2016, M.A.No.920/2016,

M.A.No.l 12212016, M.A.No.l212017 & 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).

16. The project proponent shall fumish the details ofthe existing Green belt area earmarked

with GPS coordinates and list of trees planted/to be planted with a copy of

photos/documents ofthe existing green belt, and be included in the EIA Repon.

l7.The project proponent should provide a detailed plan regarding the green belt area

surrounding the mining area at least with a width of3m.

18. Also, SEAC decided to ent status of the

,*fl1', 
,-:
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/ToR-lO22t2l2t Dared: 26.08.2021 st,IAA-',I l'{

environmental settings and the water bodies nearby, by the sub_commirlee

constituted by the SEAC.

Discussion by SEIAA rpd the Rcmarks:-

The proposal was placed in the 454th meeting of SEIAA held on 16.08.2021. After

detailed discl.rssions, the Authority unanimously accepts the recommendation of SEAC and

decid€d to grant Terms of Reference (ToR) with public Hearitrg under cluster for undertaking

the combined Environment Impact Assessment Study and preparation of sepamte Environment

Management Plan subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in

addition to the following conditions:

1. As per the recortrDendrtion of SEAC aod as rccepted by the proponent, the

ultiE.te depth of minirg is restricaed to 29D, belos groutrd level coNidering the

environmenial imprcts due to the miring, srfety of the workitrg persoDtel and

follo*itrg the principle of the susarinable mitritrg permitted for DiDing over five
yetrs,

2. As per thc MoEF& CC ollice memorandum F.No.22-65l2Ot 7JA.ltt dated: 3O.OI.2O2O

and 20.10.2020 the proponent shall addrcss the concems raised during the public

consultation and all the activities proposed shall be part of the Environment

Management plan.

2)

3)

l) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest

production achieved in any one yea.r prior to 1994. It may also be categorically infbrmed

whether there had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came

into force, w.r.t. the highcst production achicved prior to 1g94.

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

All documents including approved mine plan, EIA and public l{earing should be

compatible with one another in tems of the mine lease area, production levels, waste

generation and its management, mining technology etc. and should be in the name ofthe
lessee.

4) All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/ topo sheet, topo 6t'3{}t86er,aoev -a
\,,\

16 N6 1o?1 l:l

of the area should be
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., 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).

5) Information should be provided in Survey of lndia Topo sheet in l: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 ard rivers ard soil

characteristics.

6) Details about the land proposed for mining activities should be given with inlbrmation as

to whether mining conforms to the land use policy ofthe State; land diversion for mining

should have approval from State land use board or the concemed authorit,.

7) It should be cl€arly stated whethe. the proponent Company has a well laid down

Envircnment Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the

EIA Report with description of the prescribed opemting process/procedures to bring into

focus any infringemenUdeviarion/ violation of the environmental or forest norms/

conditions? The hierarchical system or administrative order of the Company to deal with

the cnvironmental issucs arld for ensuring compliance with the EC conditions may also be

given. The system of reporting of non-compliances / violations ofenvironmental norms to

the Board of Directors of the Company and,/or shareholders or stakeholders at large, may

also be detailed in the EIA Report.

8) Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case ofunderground mining

and slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The

proposcd safeguard measures in each case should also be provided.

9) The sludy area will comprise of l0.km zone around the mine lease ftom lease periphery

and the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the lil'e of

the mine lease period.

l0) Land use ofthe study area delineating forest arca, agricultural land, $azing land. wildlife

sanctuary! national park, migratory routcs of l'auna, water bodies, human settlements and

other ecological features should be indicated. Land use plan ofthe mine lease area should

be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submined. Impact, ifany, of change of land use should be given.

I l) Details ofthe land for any Over Burden Durnps outside the mine lease, such as extent of

land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

12) Certilicate from thc rpe_1946f.uttrority in the State Forest

.i9y--,.-
nt should be
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l3)

t,1)

l5)

l6)

provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area..!n the

event of any contary claim by the Project proponent regarding the status of forests. the

site may be inspected by the State Forest Department along with the Regional Of.fice oi.

the Minislry to asceflain the status offorests, based on which, the Cerlificate in this regard

as mentioned above be issued. [n 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 forestlald involved in the

Project including dcposirion ofNer prcsent Value (NpV) and Compensatory Afforestation

(CA) should be indicated. A copy ofthe forestry clearance should also be fumished.

Implementation status ofrecognition offorest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition ofForesr Rights) Act. 2006 should be indicatcd.

The vegetation in the RF / pF areas in the study area, u,ith necessary details, should bc

given.

A study shall be got done to ascertain the impact ofthe Mining project on wildlife of the

study area and derails fumished. lmpact of the project on the wildlife in the surounding

and any other protected area and accordingly, detailed miligative measures required.

should be worked out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors. ttamsar

site Tiger/ Elephant Reservey(eisling 8s well as proposed), if any, within l0 km of the

mine lease should be clearly indicaled, supported by a location map duly authenticated by

Chief Wildlife Warden. Necessary clearalce, as may be applicable to such projects due lo

proximity ofthe ecoiogically sensitivc areas as mentioned above, shourd be obtained from

the Standing Committee ofNarional Board of Wildlife and copy fumished.

A detailed biological study ofthe study area [core zone and buffer zone 0O km radius rl1.

the periphery of the mine lease)] shall be carried out_ Details of flora and launa.

endangered, endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer

zone should be fumished based on such primary field survey, clearly indicating the

Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-l fauna found in the study area.

the necessary plan along with budgetary provisions for their consen.ation should be

prepared in consultation with State Forest and Wildlife Depanment and details tumished.

Necessary allocation of lirnds for implementing the same should bc made as part of the

project cost.

t1)

t8)
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l9)_ Proximity to Areas declarcd 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 certiflcations ftom the prescdbed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and

fumished to the effect that the proposed mining activities could be considered.

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 respecl 10

CRZ, coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining

Projects falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal

Zone Management Authority).

2l) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be

fumished. While preparing the R&R Plaq the rplevant State,National Rehabititation &

Resettlement Policy should be kept in view. Io respect of SCs /STs and other weaker

sections ofthe society in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requiletnents, and action progmmmes prepared and

submifted 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 shifling ofvillage(s) includine thcir

R&R and socio-economic aspects should be disoussed in the Report.

One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); Oclober-December (post

monsoon scason) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient

aft quality as per CPCB Notification of2009, waler quality, noisc 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 ofthe study area

and justified kccping in view the pre-dominant downwind direction and location of

sensitive receptors. There should be at least one monitoring station within 500 m of the

mine lease in the pre-dominant downwind direction. The mineralogical composition of

PM10, particularly for free silic4 should be given.

Air quality modeling should be canied out for prcdiction of impact of the project on the

air quality of the area. It should also 1akc into account the impact of movement of

Vehicles lor transportation ot { e details ofthe model used and input pararneters

a".,xQf

22)
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used for modeling should be provided. The air quality contours may be shoqp on a

location map clearly indicating the location of the site, location of sensitive rcceplors. if
any. ard 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 fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the project

should be indicared.

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, shouid be

asscssed and necessary safeguard measures, ifany required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may cleatly be shown whether working will intcrsect

groundwater. Necessary data and documentalion in this regard may be provided. In case

the working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Srudy should

be undertaken and Report fumished. The Report inter-alia. shall includc details oI the

aquifers present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission

from Central Cround Water Authority for worldlrg below ground water and lor pumping

ofground water should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing thrcugh 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.

3l) A time bound Progressive Greenbelt Development plan shall be prepared in a tabular form

(indicating thc 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 arca to be covered under plantation and the species to be

planted. The detaits of ptarIrarjfdiNi8,lr.(lpf .shoutd be gigrvcn. plant species selected

1 6 AIJG
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.. for green belt should have gieater 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) tmpact on local transport inliastructue due to the Project should be indicated. Projected

increase in tuck tralnc 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. Anangemelt for improving the infrastructure, if

coltemplated (including action to be taken by other agencies such as State Govemment)

should be covered. Project Proponent shall conduct lmpact of Transportatiol 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 Repon.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas

(with plans and with adequale number ofsections) should be given in the EIA report.

35) Occupational Health impacts of.the Prcject should be anticipated and the proposed

preventive measures spelt out in datail. Details of pre-placement medical examination and

periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The prolect

specific occupational health miiigation measures with required facilities proposed in the

mining area may be detailed.

36) Public health implications if tlig Pmject and related activities for the population in the

impact zone should be s ally evaluated and the proposed remedial measures

should be detailcd along with budgetary allocalions.

Measures of socio economic significance and influence to the local comrnunity proposed

lo be providcd by the Project Proponent should be indicated. As far as possible,

quantitative dimensions may be given wilh time frames for implementation.

Detailed Environmcntal Management Plan (liMP) to mitigate the cnvironmeDtal impacts

which, should inter-alia include the impacts ol change of land use. loss of agricultural and

grazing land, il any, occupational health impacts besides other impacts specific to the

proposed Project.

Public Hearing points raised and commitment ofthe Project Proponent on the same along

with time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be

31\

38)

39)

provided and also inc"reorat;ffifr1?Ll]JA/EMP Report of the P
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40) Details oflitigation pending against the project, ifany, with direction /order passe( by any

Court of Law against thc projecl should be given.

4l) The cost of the Project (capital cost and recuning cost) as wcll as the cost lowards

implemenration ofEMp should be clearly spclt out.

42) A Disaster managcment plan shall be prepared and included in rhe EIA/EMP Repon.

43) Bencfirs of the projecr if the projccr is impiemented should be spclt our. The benefits of
the Projecl shall clearly indicate enviromental, social, economic, employment potential,

etc.

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

a) Execurive Sr.rmmary of rhe EIA,EMP Report

b) All documcnts to bc properly relercnced with index ald continuous page

numbering_

c) Where data are presented in rhe Report especially in Tables, the period in which the

data were collected and the sources should bc indicated.

d) Projecr Proponent shalr enclose all the analysis/testing reports of water, air. soil.

noise etc. using the MoIIF&CCNABL accredited laboratories. All the original

analysivtesting reports should be available during appraisal ofthe project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided,

f) The Quesriornaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier

by the Minisrry shall also be filled altd submifed.

g) while preparing the EIA repon, the instructions for thc proponents and instructions

for the Consultanrs issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-l1013/41/2006-lA.t(D

dated 4th August,2009, which are available on the website ofthis Ministrv. should

be followed.

h) Changes, if any madc in thc basic scope and project parameters (as submitted in
FormJ and the pFR for sccuring 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 thc draft EIA/UMP (other than modifications arising out of the p.H.

process) will entail conducdng the pH again with the revised documentation.

i) As per the circular I oJA.ll(l) dated 30.5201 2. certifi ed

TARY
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of the status of compliance of the conditions stipulated in the Environmenr

Clearance for the existing operations of the project, should be obtained ftom the

Regional Office of Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change, as may be

applicable.

j) The EIA report should also inch.rde (i) surface plan ofthe area indicating cortours of

main topographic features, drainage and mining are4 (ii) geological maps and

sections and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly

showing the land features ofthe adjoining area.

In addition to the aboye. the followille shall be furnishcd:-

The Executive summarv of the EIA/EMP report in about 8-10 rrases should be

Drepared incorporalitrg the information on followinq points:

Project name and location (Village, District, State, Industrial Eshte (ifapplicable).

Process desc plion in briel specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent

and solid and hazardous wastes.

Measures fbr mitigating the impact on the environment and mode oldischarge or disposal.

Capital cost of the project, estimated time ofcompletion.

The proponent shall fumish the contour map ol the water table detailing the number of

wells located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

Details ofvillage map, "A" register rurd FMB sketch shall be furnishcd.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing

that there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the

approved depth of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in

the EIA rcport.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual

for Mining of Minerals published February 2010.

ll.Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and

restoration of the mined areas.

The EIA study report shall include the surrounding mining activily. ifany.

Modeling study for Air, Water

.P

ARY
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12.

13.
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increasc 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 ard reporled.

16.lmpact ofsoil erosion. soil physical chemical and biological propeny changes may be

assumed.

17. Site selected for the projecr - Nanue of land - Agricultural (single/double crop). banen.

Govt./ private laod, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) warer body. population.

with in l0km other industries. forest, eco-sensitive zones, accessibility, (note _ in case of
industrial estate this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - ait quality, surface and ground water quality. soil

chamcteristic, flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling. processing and storage of hazardous material and

safety system provided to mitigate the dsk.

20. Likely impact ofthe project on air, wato, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case ofnatual or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupalional Health Veasures

25. Posr projecl moniloring plan

26.-I'he project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionVNABE f Accredired agencies.

27. A detailed report on the green belt development aiready undenaken is to be fumished and

also submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable contol measue to control the fugitive emissions

during the operations ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem

ofanimals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closue plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent

should strictly comply with, Tamil Nadu Govemrnent Order (Ms) No.g4 Environmcnl and

forests (EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one timc use and throw

away plastics irespective of ttri witl effect from 01.01.2Q19 under Environment

)$^*,
EIAA.TN

Page l2 of 14

RS

102 A



Lr No.Sf, IAA-TN/F.No.8623/SEAC/ToR-102212021 Dated: 26.08.202 I

. (Protection) Act, 1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action

plan.

Besides tIe aboye. the below mentioned setreral ooints should also be followed:-

a. A note confirming compliance of thc 'IOR, with cross referencing of the relevanl

sections / pages ofthe EIA report should be p.ovided.

b. All docunents may be properly referenced with index, page numbers and continuous

page numbering.

c. Where data are prcsented 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 lor the proponents and instructions for

the consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-l 1013/41/20061A.11 (l) dated

4d August 2009, which are available oD the website of this Ministry should also be

followed.

e. The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)Nationbl Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EI{EMP reports

prepared by them and data provided by othcr organization/Laboratories including their

status of approvals etc. In this regard circular no F. No.J-l I0l3/77l2004lAll(l) dated

2nd December 2009, l8m March 2010,28t.May 2010, 28s June 2010, 31" December

2010 & 30th September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moeinic.itl/

ma1 be relerred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in AppendixJll

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 procedue 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 yslid for a oeriod oI three

IggIE from the date of issue, for submission of the EIA,iEMP report as per OM

29d August 201?.

q
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8623/SEAC/ToR-1022t2021 Date 26.08.2OZ1

Copy to:

L

2.

3.

4.

5.

6.

'7.

The Principal Secretary to Government, EnviroDment & Forests Dept,

Golt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9.

The Chairman, Central Pollution Contol Board, parivesh Bhavan,

CBD Cum-Otfice Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - 110 032.

The Member Secretary, Tamil Nadu pollution Contiol Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai - 600 0j2.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),

34, HEPC Building, 1'r & 2'd Floor, Cathedral Garden Road, Nungambakkam,

Chennai -34

Monito ng Cell, IA l)ivision, Ministry of Environmenl. Forcsts & CC.

The EO/BDO, Kodangipala Taluk, Tiruppur Districr
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To

TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY
STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NADU
3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8859/SEAC/ToR-l 1212021 Dated:23.03.2022

Thiru.M.Venkatesh

S/o.Mani

No.3/532, Karanampettai

Kodangipalayam

Palladam Taluk

'l'iruppur District-64 I 662

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 2.25.5 Ha in S.F.No

114/1A, 115/18 & ll5l2 of Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur

District, Tamil Nadu by Thiru. M.Venkatesh - under project category - "B1" and

Schedule S.No. 1(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation ol EIA

report - Regarding.

Ref: L Online proposal No.SIA/TN/Ir4IN/ 68202 /2021, dated: 06.10.2021

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on:26.10.2021

3. Minutes of the 251't meeting of SEAC held on 04.03.2022, minutes received on

19.03.2022

4. Minutes of the 495th meeting oISEIAA held on 23.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

I
ARY
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8859 /SEAC/ToR- ll2l 12021 Date* 23.03.2022

The proponent, Thiru.M.Venkatesh has submitted application seeking ToR for 81 category

project in Form-I, for the Proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of 2.25.5 Ha in

S.F.No 114/lA, 115/lB & 11512 of Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District,

Tamil Nadu and has fumished Pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in 25lth SEAC meeting held on 4.3.2022. The project proponent has

given a detailed presentation. The details of the project fumished by the proponent are given in the

website (parivesh.nic.in).

The project proponent gave detailed presentation. SEAC noted the following:

1. The Project Proponent, Thiru. M.Venkatesh has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of 2.25.5 Ha in

S.F.Nos.t 14llA, ll5/1B & 11512 of Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur

District, Tamil Nadu.

2. The project/activity is covered under Category "Bl" of Item 1(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 1,17,664 mrof

rough stone and 8,174m3 gravel with a ultimate depth of mining is 52 m ( Existing depth

36m & proposed depth 16m ) below ground level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents fumished, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (TOR) with Public Hearing for the

production for the five years states that total quantity should not exceed 1,17,664 m3 of rough

stone and 8174m3 gravel with a ultimate depth of mining is 52 m (Existing depth 36m & proposed

depth l6m )) below ground level, Subject to the following TORs, in addition to the standard terms

of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MOEF & CC to

be included in EIA./EMP Report:

l. The Proponent shall cany out the cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quarry cluster specifically with reference to the environment in

terms of air pollution, water pollution, & health impacts, accordingly the Environment

Management plan shoutd be prepared keeping the concemed quarry and the surrounding

habitations in the mind.

The certified existing EC compliance report shall be included in the EIA Repon.

'fhe entire Cluster of mine lease area shall be video graphed theand

2.

J.

IY
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.8859 /SEAC/ToR- ll2l 12021 Datedz 23.03.2022 SEIAA-TN

same along with EIA report.

4. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD,

mmes,

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

5. All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the

mining lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly

show the land use and other ecological features of the study area (core and buffer zone).

The proponent shall fumish 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.

The Project Proponent shall provide the details of mineral reseryes and mineable reserves.

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the

remedial measures for the same.

The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act' 1952 and the MMR, I 961 for carrying out rhe quarrying operations

scientifically and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour

map of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and

surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with

the collected water level data lor both monsoon and non-monsoon

What was the period of the operation and sloppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantity of minerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth of mining.

Actual depth of the mining achieved earlier.

Name of the person already mined in that leases area.

If EC and CTO already obtained, the copy ofthe same shall be submitted.

Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

6.

7.

9.

Page 3 of 17
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.8859 /SEAC/ToR- ll2l 12021 Dated': 23.03.2022

TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

'10. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality &

fl ora/fauna including traffic/vehicular movement study.

I l. A tree suwey study shall be canied out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

12. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA"/EMP report

which should be site-specific.

13. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vemacular daily.

14. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome of

the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 (M.A.No'350/2016)

and O.A. No.200/2016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) and O.A.No.l0212017

and O.A.No.404/2016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920l2016, M.A.No.112212016,

M.A.No.l212017 & M.A. No.843/2017) and O.A'No.40512016 and O.A.No'520 of 2016

(M.A.No. 981 12016, M.A.No.982/20 I 6 & M.A.No.38 4 /2017).

15. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, calbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics.

A wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college

authorities. The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be

chosen. Species of small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a

mixed manner.

16. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size ofbags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper espacement as per the advice of local forest

authoritiesibotanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner'

17. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA./EMP Report.

18. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and i in the

Y
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Report.

19. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the

mining activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local

community proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as

possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

20.lf any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now

the EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC

conditions given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified

by MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNPCB.

21. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and lailure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms

ofReference besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

I l. Bobax ceiba Ilavu. Sevvilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Chloroxylon sweitenia - Purasa maram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteva adansonii Mavalingum

?
Y
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19. Dillenia indica - Uva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

2l . Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27. Lannea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31 . Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragyna pan'ifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

51 . Streblus asper - Piraya maram
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52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 495n Authority meeting held on 23.03.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recornmendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

1. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-65l2017-lA.lll dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part of the Environment Management Plan.

The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

Action should specifically suggest for sustainable management of the

ecosystem for flow of goods and services.

The project proponent shall study impact on fish habitats and the food

water body and Reservoir.

6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

2.

3.

4.

5.

area and restoration of

WEB/ food chain in the
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7. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

8. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

9. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams,

lakes and farmer sites.

I 0. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

I L The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental lmpact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site'

13. The project proponent shall study and fumish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14. The project proponent shalt study and fumish the details on potential fragmentation impact of

natural environment. by the activities.

15. The project proponent shall study and fimish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

16. The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

'17. 
The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

A. STANDARD TERMS OF RXFERENCE

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 rightfirl lessee of the

mine should be given.
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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.

4) All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution lmageryl

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

5) Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 'l :50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

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 concemed authority,

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

infringemenVdeviation/ 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 ol

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

8) Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

9) The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease lrom lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life ofthe mine /

lease period.

l0) Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other

ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted.

Impact, ifany, of change ofland use should be given.

TARY
?
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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, ifany, should be given.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

conhrming the involvement of forest tand, 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 fbrests, 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 (NPV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be fumished.

lmplementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition ofForest 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 ofthe study

area and details furnished. lmpact 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 ofthe mine lease

should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife

Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

A detailed biotogical 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-l fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State

Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost'

)'r
TARY

l3)
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le)

20)

2t)

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.

Simitarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, Iocation of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. CNote: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

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

While preparing the R&R Plan, the relevant StateA{ational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections ofthe society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Govemment.

It may be clearly brought out whether the 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.

One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

monitoring stations should be such as to represent whole of the study area and justified

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PMl0, particularly for free

silica, should be given.

Air quality modeling should be 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

22)

23)
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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 fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl ofrequisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

27) lmpact 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 sfeam, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact ofthe same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

3l) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) lmpact 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 ins those

ARY
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outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable of handling the

incremental load. Anangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportalion 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 incolporated in the EMP. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications ofthe Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures ofsocio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided

and also incorporated in the final EI{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
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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 Repon

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 ofthe Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

f; The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

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-l 1013/41/2006-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-l

and the PFR for securing the TOR) should be brougbt 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-1 101 1/618/2010-lA.II(D dated 30.5.2012, certified report ofthe

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 ol the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

features of the adjoining area.

In addition to the above. the followinq shall be furnished:-

incornoratins the information on followinq ooints:
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6.

'7.

8.
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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

9.

solid and hazardous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

Capital cost of the project, estimated time of completion.

The proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the number of wells

located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

depa(ment shall be shall be submitted along with EIA report.

Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be furnished in the EIA report.

EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

11. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, ifany.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Gor.t./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in lOkm

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

10.

I
ARY
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20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

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

intuitions,t,lABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operalions of the mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migatory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

b.

A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages ofthe EIA report should be provided.

All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

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 (l) dated 4th

August,2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA"/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)National Accreditation Board of Education and Training

O{ABET) would need to include a certificate in this regard in the

d.
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by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -l1}l3l77l20}4-lA-ll(l) dated 2'd December,

2009, l8th March 2010, 28th May 2010, 28th June 2010, 31't December 2010 & 30rh

September 201I posted on the Ministry's website http:i/www.moef.nic.in/ may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-lll of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

. The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a neriod of three vears

from the date of issue, for submission of the EIA,/EMP report as per OMNo.J-

| 1 O I 3 I 4 1 /2006-IA-ll(lxpart) dated 29th August, 20 I 7.

Copy to:

1.

2.

3.

The Additional Chief Secretary to Govemmenl, Environment & Forests

Gor.t. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi I 10032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

76, Mount Satai, Guindy, Chennai-600 032.

4. The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ), 34, HEPC Building, 1'r& 2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

5. Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi I 
'10003

6. The District Collector, Tiruppur District.

7. Stock File.
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To

STATE LF],VEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NAD
3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1 Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE OOR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8832/SEAC/ToR-1102/2021 Dated:21.03'2022

M.Venkatesh,

S/o. Mani,

No.3/5 3 2, Karanampettai,

Kodangipalayam,

Palladam,

Tiruppur District - 641 662

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with Public Hearing (ToR) for the

Proposed Rough stone and Gravel over an extent of 3.32.78ha of Patta land in

S.F.Nos. 112 (P), ll3/48 (P) & 115/lA of Kodangipalayam Village, Palladam

Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu by Thiru M'Venkatesh- 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 168055 12021, dated: 30.09.2021

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on: 07.10'2021

3. Minutes of the 250th meeting of SEAC held on 03.03.2022, minutes received on

19.03.2022

4. Minutes of the 494s meeting of SEIAA held on21.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

TMT. P. RAJESWARI, I,F.S.,

MEMBER SECRETARY

The proponent, M.Venkatesh has submitted application

in Form-I, for the Proposed Roulh stone and Gravel over an

seeking ToR for Bl category project

extent of 3.32.78ha of Patta land in

+
TARY
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S.F.Nos. l12 (P), 113/48 (P) & ll5/1A of Kodangipalayam village, palladam Taluk, Tiruppur

District, Tamil Nadu and has fumished pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in 250th SEAC meeting held on 03.03.2022. The details of the project

fumished by the proponent are given in the website (parivesh.nic.in).

The SEAC noted the following:

l. The Project Proponent, Thiru. M.Venkatesh has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of 3.32.7g Ha at S.F.Nos. 112 (p),

113/4B (P) & 11511A of Kodangipalayam village, palladam Taluk, Tiruppur District, Tamil

Nadu.

2. The project/activity is covered under category "B1" of Item l(a) ..Mining projects,, of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 2,7g,315 m3 of

rough stone & 15,906 m3 of gravel with a ultimate depth of mining is 6gm below ground

level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents furnished, SEAC decided

to recommend the proposal for the grant of rerms of Reference (ToR) with public

Hearing for the Production for the five years states that total quantity should not exceed

2,78,315 m3 of rough stone & 15,906 m3 of gravel with a ultimate depth of mining is 6gm

below ground level, Subject to the following TORs in addition to the standard terms of reference

for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MOEF & cc to be

included in EIA/EMP Report:

I' The Proponent shall carry out the Cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quarry specifically with reference to the environment in terms of

air pollution, water pollution, impact on existing agricultural operations & health impacts,

accordingly the Environment Management plan should be prepared keeping the concemed

quarry and the surrounding habitations in the mind.

2. The project proponent shall furnish certified EC compliance report along with photographs of
fencing and green belt provided to the site.

3. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease area

?
MEMB

after 15.01 .2016, then the proponent shall fumish the following details from
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What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantity of minerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth of mining.

Actual depth of the mining achieved earlier.

Name of the person already mined in that leases area.

If EC and CTO already obtained, the copy ofthe same shall be submitted.

Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, lopographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the mining

lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the

land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

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.

The Project Proponent shall provide the details of mineral reseryes and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts ofthe mining operations on the surrounding environment and the remedial

measures for the same.

The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions of

Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quanying operations scientifically

and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and surface

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within 1 km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD / TWAD

so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual monitored data,

it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and

documentation in this regard may be provided.

a)

b)

c)

d)

e)

D

c)

h)

4.

5.

6.

7.

8.

9. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental
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with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality & flora/fauna

including traffi c/vehicular movement study.

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.

11. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific.

12. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one most

circulated vemacular daily.

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.200/2016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.l18212016) and O.A.No.102/2017 and

O.A.No.404l2016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920l2016, M.A.No.112212016,

M.A.No.12l2017 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 md O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 98112016, 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, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics. A

wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college authorities.

The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of

small/medium,/tall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed mamer.

15. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper spacing as per the advice of local forest

authorities/botanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized mamer

16. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA./EMP Report.

17. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP

Report.

18. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the mining

activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local community

proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As

quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

MEMB
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19. If any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now the

EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC conditions

given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified by

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNPCB.

20. The PP shall use drone video to cover the cluster area showing clearly the extent of operation

and the sunounding environment and submit the video as part of EIA report.

21. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms of

Reference besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

I l Bobax ceiba - Ilavu, Sewilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Chloroxylon sweitenia - Purasa maram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

i7. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica -Uva,Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21 . Diospyros ebenum - Karungali
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22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27 . Larnea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

3l . Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polaw

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

5 I . Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval
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55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion by SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 494th Authority meeting held on 21 .03.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

1. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-IA.III dated: 30.09.2020 afi

20,10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part ofthe Environment Management Plan.

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 specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow ofgoods and services.

5. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

water body and Reservoir.

6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

7. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.
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8. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

9. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams,

lakes and farmer sites.

10. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

I I . The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperatue rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site.

13. The project proponent shall study and fumish the impact of project on plantations in adjoing

pafta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14. The project proponent shall study and fumish the details on potential fragmentation impact of

natural environment. by the activities.

15. The project proponent shall study and fumish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

16. The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

17. The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

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.

A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

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,

r)

2)

3)
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4)

management, mining technology etc. and should be in the name ofthe lessee.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

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

featues ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval lrom State land use board or the concemed authority.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringement/deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental

issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of

reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders al large, may also be detailed in the EIA

Report.

S) 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.

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.

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, ifany, of change ofland use should be given.

l1) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

5)

6)

7)

t
Y
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12) Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any

contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be

inspected by the State Forest Department along with the Regional Oflice 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 ofthe State Forest

Department to assist the Expe( Appraisal Committees.

l3) Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value (NPV) and compensatory Afforestation (cA)

should be indicated. A copy ofthe forestry clearance should also be fumished.

14) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 shoutd be indicated.

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

I 6) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the sunounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

l7) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), ifany, 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.

18) A detailed biological study of the study arca [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 R-ET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduled-l fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State

Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted'or the Project areas to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations),

"6)rARYMEMB
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also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

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 CM,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

21) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be fumished.

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 ofthe society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State 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 Repo(.

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 direclion. The mineralogical composition of PMl0, particularly for free

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 receptorl: if any, and the

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also

MEMB
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map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of reqgisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, 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 Cenhal

Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of $ound water

should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact ofthe same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

3l) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population r\rith

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

inerease in truck traffrc as a result of the Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if

Y
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1J)

34)

3s)

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

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.

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.

Public heatth 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.

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.

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.

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 ofthe Project.

Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report'

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.

36)

37)

38)

3e)

40)

41)

42)

43)

44) Besides the above, the below mentioned general points are also to be follo
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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&CCNABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal ofthe Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

f1 The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

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-l1013/41/2006-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-l

and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attenrion 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-lA.II(D dated 30.5.2012, certified report ofthe

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained from the Regional Offrce 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 extemal 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 reoort in about 8-10 oases should be preoared

incorporatins the information on following points:

l.

)

Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (ifapplicable).

Process description in brief, specifically indicating the gaseous emissi

et"-6)f
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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 fumish 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 fumished.

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 /certificale from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quanying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

11. 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, if any.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be canied 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, Gort./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in lOkm

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby

21. Emergency preparedness plan in case ofnatural or in plant emergencies
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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

intuitions,NABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations of the mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

Besides the above. the below mentioned general 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.

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 also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA"/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)National Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA,/EMP reports prepared

by them and data provided by other organitzalion/Laboratories inclqding their status of

d 2nd Dreember,

h6x,
approvals etc. In this regard circular no F. No.J -11013/7712004-IA-ll

SEIAA-TN
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Copy to:

l.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

2009, 18th March 2010, 28th May 2010,28th June 2010, 31't December 2010 & 30th

September 201 I posted on the Ministry's website http://www.moef nic.in/ may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-lll of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

. The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a oeriod of three vears

from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

l1013l4l 12006-IA-ll(I)(part) dated 29th August, 201 7.

The Additional Chief Secretary to Govemment, Environment &

Gort. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

Department,

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ), 34, HEPC Building, l"& 2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Tiruppur District.

Stock File.

R SECRETARY
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From  

G. Balasubramaniyam, 

S/o. Gurusamy Gounder, 

1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, 

Palladam (Tk), 

Tiruppur (Dt) 

Mobile No. 98652 28883 

To  

 THE MEMBER SECRETARY,  

 STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY,  

 TAMILNADU, 

 3
rd

 Floor, Panagal Maligai, 

 No.1. Jeenis Road, Saidapet,  

 Chennai-15. 

 

Sir/ Madam, 

 

SUB: SEIAA, Tamil Nadu- Proposed project in respect of Rough stone and Gravel 

quarry Application for Environmental Clearance for an extent 1.15.5Ha in the 

S.F.No. 103/2C at Kodiangipalayam village, Palladam Taluk, Tiruppur 

District – Submission of filled up form of Environmental Clearance - 

Regarding.  

Ref: 1. Our application along with project documents dated 21.05.2013. 

2. Your letter No.SEIAA/F.No.1310/SEAC Meeting/2013, Dated 03.06.2013 

***** 

With reference to the subject cited, I am herewith submitting the filled up form of as 

instructed by the SEIAA, Tamil Nadu for your kind perusal and approval. I request you good 

office to kindly take my proposal in the forthcoming meeting. 

 I once again kindly request your good office to consider my application and grant the 

Environment clearance at the earliest possible. 

 Thanking you. 

Yours Sincerely  

                

 
G. Balasubramaniyam 

Place: Tiruppur 

Date: 06.06.2013 
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KODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAM    ROUGH STONE AND GRAVEL QROUGH STONE AND GRAVEL QROUGH STONE AND GRAVEL QROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY LEASE APPLIED AREA (UARRY LEASE APPLIED AREA (UARRY LEASE APPLIED AREA (UARRY LEASE APPLIED AREA (1.1.1.1.15.515.515.515.5    HA)HA)HA)HA)    

The proponent Mr. G. Balasubramaniyam has applied for Environmental clearance for the proposed 

quarry Rough stone and Gravel for an extension of 1.15.5 Ha in S.F. No. 103/2C at Kodangipalayam 

Village, Palladam Taluk, Tiruppur District, Tamilnadu. 

Salient features of the proposal are as follows: 

1.  Name of the Owner + Firm : G. Balasubramaniyam, 

S/o. Gurusamy Gounder, 

1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, 

Palladam (Tk), 

Tiruppur (Dt) 

Mobile No. 98652 28883 

Page No: 

7,15,43,49,51,53,55,

57,67,101, 153,155, 

2.  Location of the quarry-S.F.No. : S.F.No. 103/2C 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

1,7,13,49,51,53,55, 

57,65,69,101, 

153,155,159,175, 

3.  Purpose of Application  : For Quarry Rough stone and Gravel 1,7,13,49,51,53,55, 

57,65,101, 

153,155,159, 

4.  Extent of quarry in Ha- : 1.15.5 Ha 1,7,13,21,49,51,53, 

55,57,65,101, 

153,155,157,159, 

165,175, 

5.  Land use planning  

a) Mining 

b) Storage of Topsoil over 

burden 

c) Infrastructure Road 

d) Utilized Area 

Total 

: 

 Description 

Present 

Area 

(Ha.) 

Area at the 

end of lease 

period (Ha.) 

Quarrying pit 0.40.4 0.94.4 

Dump Nil  Nil  

Infrastructure Nil  0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil  0.05.0 

Unutilized 0.74.1 0.13.1 

Grand Total 1.15.5 1.15.5 
 

17,89,181, 

6.  Production (quantity in m
3
) : 63020cbm (Rough stone), 15120cbm (Gravel) 

for five years 

13,65,75,157,159, 

161,165,169,179, 

185, 

7.  Top soil & overburden 

(quantity in m
3
) 

: Overburden in the quarry area in the form of 

weathered gravelly formation 

77,79, 

8.  Method of Mining : The quarrying operation will be carried out by 

Semi Mechanized Opencast Method in 

conjunction with conventional method of 

mining using Jack hammer drilling and 

blasting for shattering effect and loosen the 

rough stone.  

77,157,169,179, 

9.  Life of Mine as per approved 

mining plan 

: Five years 13,67,179, 

10.  Height / width of the bench : 
 

Descriptio

n 

Length 

(M) 

Width 

(M) 

Depth 

(M) 

Conceptua

l 
132 72 13 

13,17,81, 

11.  Source of water / quantity 

required       : 

Quantity 

required 

(in litres) 

Source 

 

25,157,171,183, 

 a. Drinking 0.1 KLD Approved Water vendors 
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 b. Domestic Purpose 0.3KLD Existing borehole on near the quarry area or 

Approved water vendors 

 c. Dust Suppression 

And afforestation 

0.6KLD Existing borehole on near the quarry area             

or Approved water vendors 

12.  Waste water 

Sewage water 

 

Mode of disposal 

 

: 

 

: 

There is no waste water. 29,183, 

The septic tank isconstructed on permanent 

structure with in the quarry lease area. 

To local Panchyat Authority  

13.  APC Measures : 1.Mist Spray using water tankers, 

2. Enclosed covered system. (Tarpaulin) for 

transportation. 

31, 

14.  Ariel distance of nearest 

habitation    

: 

S.

No 

Name of the 

Village 

Approximate 

distance & 

Direction 

from lease  

applied area 

Approximat

e population 

1. 
Kothumottipalay

am 
3km - Nw 100 

2. 
Perumagoundam

palayam 
3km - NE 150 

3. Arakulam 5Km – Sw 600 

4. Karanampettai       2Km-SW 1500 
 

39,89, 

15.  Ariel distance from Reserve 

forest, Sensitive areas, Forest, 

Bird sanctuaries, Wild life 

sanctuaries, National parks,     

Monuments etc., within 15km   

 Reserve forest –  Nil 

Sensitive forest – Nil 

Bird Sanctuaries – Nil  

Wild life sanctuaries - Nil 

National Park – Nil 

Monuments – Nil 

85,157,177,  

16.  Land owner ship document 

Own patta land 

Lease 

Govt. Poromboke 

 

: 

: 

: 

It’s a Patta land registered in the name of 

Velappa Gounder Vide patta No. 1308. The 

applicant has consent obtained from pattadar, 

15,17,25,51,53,55, 

57,69,159,165,185, 

17.  Land use classification                   : Fresh Rough stone and Gravel  Quarry 171 

18.  Mining plan 

Prepared by                                    

 

: 

P.Thangaraju,M.Sc.,M.M.E.A., 

RQP/MAS/206/2007/A 

49,51,55,57,67,99,  

 

 

15,159,  
 Approved by  : Assistant Director, Geology and Mining, 

Tiruppur 

19.  Precise area statement 

Approved by                                   

: The District Collector, Tiruppur passed an 

order vide Rc.No. 181/2013/Mines dated 

30.04.2013 

15,67,101,159, 

20.  Nearby quarries : Nil 157,177, 

21.  Nearby lake / river/ odai / 

channel etc. 

: Nil 85, 

22.  Latitude / Longitude : 11°01’20.98” N- 11°01’18.84” N 

77°12’ 1.65” E- 77°11’56.72” E 

69,153,155, 

165,167, 

23.  GI Sheet No. : 58/E -04 69, 153,155,165, 

24.  Project Cost : Rs. 25,15,500 67,93,95,187, 

25.  EMP Cost (Capital and 

recurring) 

: Rs. 4,05,000 67,95,187, 

26.  Water table : 45m 21,83,97,175,177 

27.  Interstate boundary  : There is no interstate boundary within 15km 157,177, 

28.  Western Ghats  : The area does not fall in the western Ghats 

within 15kms  

157,177, 
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Form Form Form Form 1111    as per EIA Notificationas per EIA Notificationas per EIA Notificationas per EIA Notification    2006200620062006    for for for for     

KodangipalayamKodangipalayamKodangipalayamKodangipalayam    Rough StoneRough StoneRough StoneRough Stone    and Gravel and Gravel and Gravel and Gravel Quarry Quarry Quarry Quarry of of of of G. BalasubramaniyamG. BalasubramaniyamG. BalasubramaniyamG. Balasubramaniyam    in in in in     

KodangipalayamKodangipalayamKodangipalayamKodangipalayam    VillageVillageVillageVillage,,,,    PalladamPalladamPalladamPalladam    Taluk, Taluk, Taluk, Taluk, TiruppurTiruppurTiruppurTiruppur    District, District, District, District,     

TamilnaduTamilnaduTamilnaduTamilnadu    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application Form for Obtaining Environmental Clearance from  

State Level Environment Impact Assessment Authority 

Tamilnadu 
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 FORM 1  

(I) BASIC INFORMATION 

S. 

No 

Item Details 

1 
Name of the project/s Kodangipalayam Rough Stone and Gravel quarry 

project. 

2 S. No. in the schedule 1(a) 

3 Proposed capacity/ 

area/length/tonnage to be 

handled/command area/lease 

area/number of wells to be drilled 

Proposed capacity of Rough stone 63020cbm and 

Gravel 15120cbm for a period of five years 

Area = 1.15.5 Ha 

Total dimension of the area 

 

 

 

 

Total cbm to be handled = 63020cbm of Rough stone 

and Gravel 15120cbm for a period of 5 years 

The command area = 0.94.4 Ha (effective mining area 

after leaving safety distance) 

Charnockite exposures are clearly visible in existing pit, 

the massive Charnockite formation is found below 3m 

weathered Gravelly formation.  

Description 
Length 

(M) 

Width 

(M) 

Depth 

(M) 

Conceptual 132 72 13 

4 New/ Expansion/ Modernization 
 It is a new quarry project.  

(Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry) 

5 Existing capacity/Area etc. It is a new quarry project.   

6 Category of project i.e. `A’ or ‘B’ Category - B2 

7 
Does it attract the general condition? 

If yes, please specify. 

The applicant should maintain 7.5m safety distance all 

along the boundary barrier. 

8 
Does it attract the specify condition? 

If yes, please specify. No it does not attract any specify condition. 

9 Location  

 Plot/ Survey/ Khasra No. 103/2C 

 Village Kodangipalayam 

 Taluk  Palladam 

 District Tiruppur 

 State Tamilnadu 

10 
Nearest railway station/ airport along 

with distance in kms 

Somanur Railway station  -  7km -N 

Coimbatore Airport           - 20km-W 

11 

Nearest Town, city, District 

Headquarters along with distance in 

kms 

Town   – Palladam -12km - SE 

Nearest City   – Tiruppur -20km - NE 

District   – Tiruppur -20km - NE 

12 

 

Village Panchayats, ZilaParishad, 

Municipal Corporation, Local body 

(complete postal addresses with 

telephone nos. to be given) 

 

Village    – Kodangipalayam 

Grama Panchyat   – Kodangipalayam 

Taluk    – Palladam 

District   – Tiruppur 
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13 Name of the applicant G. Balasubramaniyam, 

14 

 

Registered Address 

S/o. Gurusamy Gounder, 

1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, 

Palladam (Tk), 

Tiruppur (Dt) 

15 

Address for correspondence:  

Name G. Balasubramaniyam, 

Designation (Owner/Partner/CEO) Proprietor  

 

 

Address 

S/o. Gurusamy Gounder, 

1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, 

Palladam (Tk), 

Tiruppur (Dt) 

Pin Code - 

E-mail  infogeoexploration@gmail.com 

Telephone No. 98652 28883 

Fax No.  - 

16 

Details of Alternative Sites 

examined, if any. Location of these 

sites should be shown on a Topo 

sheet. 

There is no alternative sites are examined. The project 

is site specific. 

17 Interlinked Projects There is no interlinked project. 

18 

Whether separate application of 

interlinked project has been 

submitted? 

Not Applicable 

 

19 If yes, date of submission Not Applicable 

20 If no, reason 
The project involves Rough stone & Gravel Quarry 

only.  

21 

Whether the proposal involves 

approval/ clearance under: if yes, 

details of the same and their status to 

be given. 

 

(a) The Forest (Conservation) Act, 

1980? 

(b) The Wildlife (Protection) Act, 

1972? 

(c) The C. R. Z. Notification, 1991? 

The total quarry lease applied area is a Patta land; vide 

patta no. 1308. 

(a) The project does not attract the Forest 

(Conservation) Act 1980. 

 

(b) There is no wild life in the project site area under 

the Wildlife (protection) Act 1972. 

 

(C) The project area does not fall the C.R.Z 

Notification, 1991. 

22 

 

 

 

Whether there is any Government 

Order/ Policy relevant/ relating to the 

site? 

The applicant has obtained precise area communication 

from the collector Tiruppur District, vide     

Rc.No. 181/2013/Mines dated 30.04.2013 

The mining plan was got approved by the Assistant 

Director, Department of Mines and Geology, Tiruppur 

vide Rc.No. 181/Mines/2013 Dated 16.05.2013 

(Enclosed as Annexure – I) 
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23 
 

Forest land involved (hectares) 
No, It’s Patta land (vide Patta No: 1308 of 

Kodangipalayam Village Accounts. 

24 

Whether there is any litigation 

pending against the project and/ or 

land in which the project is propose 

to be set up? 

(a) Name of the Court 

(b) Case No. 

(c) Orders/ directions of the Court, if 

any and its relevance with the 

proposed project. 

There is no court case pending, litigations relating to 

the project directly or indirectly. 

 

 

 

(II) Activity 

1. Construction operation or decommissioning of the project involving actions, which will  

cause physical changes in the locality (topography, land use changes in water bodies, etc.) 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 
Yes/No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

1.1 

Permanent or temporary change 

in land use, land cover or 

topography including increase in 

intensity of land use (with 

respect to local land use plan) 

Yes 

 The topography will be changed after 

the quarrying of Rough stone as per the Mining 

plan, 

 Conventional Open cast Semi 

Mechanized Mining with 5.0 meter vertical 

bench with a bench width of 5.0 meter is being 

proposed. The ultimate pit dimensions are 

given below, 

 

 Topography will change in respect to 

overburden excavation. However, measures 

will be implemented as per mining Plan.    

As the area of the quarry remains the same, 

there will not be any increase in intensity of 

local land use.  

Description 

Present 

Area 

(Ha.) 

Area at the 

end of lease 

period (Ha.) 

Quarrying pit 0.40.4 0.94.4 

Waste dump Nil  Nil  

Infrastructure Nil  0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil  0.05.0 

Unutilized 0.74.1 0.13.1 

Grand Total 1.15.5 1.15.5 

Description 
Length 

(M) 

Width 

(M) 

Depth 

(M) 

Conceptual 132 72 13 

1.2 
Clearance of existing land, 

vegetation and building? 

 

No 
There is no vegetation and building in this 

project lease area. 
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1.3 Creation of new land uses? No 

The total quarrying activity is proposed to 

carry out within the quarry lease applied area. 

Hence, there is no proposal for creating of new 

land uses. Temporary approach road within the 

area will be form for the easy access of men 

and machinery which will be well maintained.  

The tippers will transport the rough stones to 

the needy crushers by existing road. 

 

1.4 
Pre-construction investigations 

e.g. bore houses, soil testing? 
No 

The Rough stone is clearly visible, hence    

pre-construction investigation and soil testing 

is not proposed before quarrying operation. 

1.5 Construction works? No 

There will be no major civil works, other than 

the following: office building, storeroom, toilet 

and first aid room will be provided on 

permanent structures within the quarry lease 

applied area, after the grant of lease area.  

1.6 Demolition works? No 

There are no existing building within the lease 

applied area hence no demolition work is 

involved. 

1.7 

Temporary sites used for 

construction works or housing of 

construction workers? 

No  

Sites service on permanent structure will be 

constructed only after grant of quarry lease.  

 

1.8 

Above ground buildings, 

structures or earth works 

including linear structures, cut 

and fill or excavations 

No  

There are no tall buildings or linear structure 

found within the quarry site. There is no 

requirement of cutting and filling in the site.  

1.9 
Underground works including 

mining or tunneling? 
No 

Conventional open cast semi mechanized 

quarrying will be adopted. No underground 

mining or tunneling is proposed. 

1.10 Reclamation works? No No reclamation works is proposed.  

 
1.11 Dredging? No There is no such type of activities involved.  

1.12 Offshore structures? No There is no such type of activities involved. 

1.13 
Production and manufacturing 

processes? 
No 

No production or manufacturing is involved in 

the Rough stone quarrying. 

 

1.14 
Facilities for storage of goods or 

materials? 
No 

There is no proposal for storage of material 

within the quarry lease applied area. The 

Rough stone will be loaded directly to the 

tippers and transported to needy crushing site. 
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1.15 

 

 

 

 

 

Facilities for treatment or 

disposal of solid waste or liquid 

effluents? 

 

 

 

 

 

 

No  

The entire Rough stone and Gravel quarried will 

be consumed. The anticipated waste will be very 

minimal the entire Rough stone irrespective of 

size has a commercial market.  

Domestic waste water will be treated in Septic 

Tank followed by soak pit. The manure will be 

treated and used for green belt development. 

The rough stone and Gravel will not produce 

toxic effluence in the form of solid, liquid or 

gas. 

No waste water will be discharged by quarry 

operation 

1.16 
Facilities for long term housing 

of operational workers? 
No 

The proposed project is 1.15.5 Ha.  For a 

period of 5 years only. The minimum 

employees are available in the nearby villages 

hence long term housing of operational 

workers are not proposed. Rest shelter will be 

constructed on permanent structure within the 

lease area. 

1.17 
New road, rail or sea traffic 

during construction or operation? 
No 

No new roads, rail or sea traffic is proposed 

during operation, the existing road will be 

utilized for transportation of the Rough stone. 

 

However, internal roads within the quarry lease 

applied area will be developed and maintained. 

 

1.18 

New road, rail, air waterborne or 

other transport infrastructure 

including new or altered routes 

and stations, ports, airports etc.? 

No 

There is no such type of activities involved in 

this project. 

Existing road will be utilized for the 

transportation of Rough stone to the needy 

crusher sites. 

1.19 

Closure or diversion of existing 

transport routes or infrastructure 

leading to changes in traffic 

movements? 

No 
The project will not cause any changes and 

hindrance in the existing traffic movements. 

1.20 
New or diverted transmission 

lines or pipelines? 
No 

The project does not involve diversion of 

transmission/pipe lines. 

1.21 

Impoundment, damming, 

culverting, realignment or other 

changes to the hydrology of 

watercourses or aquifers? 

No 

The quarrying operation is restricted up to a 

depth of 13m,  Ground water occurrence in 

this area is 45mt depth from general ground 

profile (45m in summer and at 40m in rainy 

season). Hence there is no damage for ground 

water hydrology or aquifers.  

 

1.22 Stream crossings? No 
There is no stream crossing in this quarry lease 

applied area.  
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1.23 
Abstraction or transfers of water 

from ground or surface waters? 
No  

The proposed quarrying does not require any 

abstraction or transfer of water from the 

Ground or surface water bodies. 

1.24 

Changes in water bodies or the 

land surface affecting drainage 

or run-off? 

No 

The quarry operation is restricted up to a depth 

of 13m. Quarry operation will not affect the 

drainage pattern of the lease applied area.  

There is no change in water bodies or the land 

surface affected during run off. 

1.25 

Transport of personnel or 

materials for construction, 

operation or decommissioning? 

No 

During operation phase, after grant of lease 

quarrying personnel will be brought from 

surrounding villages by companies’ jeep or 

van. 

The materials and tools shall be transported by 

trucks and tippers, the existing road and 

infrastructure facilities are sufficient.    

No construction operation or decommissioning 

envisaged.   

1.26 

Long-term dismantling or 

decommissioning or restoration 

works? 

No  

No Dismantling or decommissioning is 

proposed in this project.  

1.27 

Ongoing activity during 

decommissioning which could 

have an impact on the 

environment? 

No 
There is no such type of activities involved in 

this project.  

1.28 

Influx of people to an area in 

either temporarily or 

permanently? 

Yes 

During operational phase, the manpower 

requirement will be around 7. Local people are 

envisaged in this quarry operation. Inherent 

entry of public will be strictly preventant. 

 
1.29 Introduction of alien species? No 

There is no proposal to introduce alien species. 

1.30 
Loss of native species or genetic 

diversity? 
No 

There will be no loss of native species or 

genetic diversity taken during the quarry 

operation as the lease area is devoid of 

vegetation and agriculture.  

1.31 Any other actions? No 

Temporary approach road will be formed and 

maintain within the area.  

Tippers will be transport the rough stones to 

needy crushers by existing road.  

No long term dismantling or decommissioning 

is involved in this project. This project is sites 

specific and may not have any significant 

impact on the environment. 
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2. Use of Natural resources for construction or operation of the project (such as land, water, 

materials or energy, especially any resources which are non -renewable or in short supply): 

 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

2.1 
Land especially undeveloped or 

agricultural land (ha) 
No 

Total quarry lease applied area is 1.15.5Ha, 

it is a Patta land (vide patta no. 1308).      

The lease applied area is exhibits slightly 

undulated terrain. The area is surrounded 

by barren land which does not sustain any 

type of vegetation. The slope is gentle 

towards Northern side. 

The average altitude of the area is 387m 

above MSL. 

2.2 
Water (expected source & 

competing users) unit: KLD 
Yes  

The project does not require huge water for 

quarrying operation, about 1 KLD of water 

will be used for the project. 

1. Drinking Water –0.1KLD 

2. Dust Suppression and  

afforestation                – 0.6 KLD 

3. Domestic purpose       – 0.3 KLD 

  Total              – 1 KLD 

0.1 KLD of Packaged Drinking water will be 

brought from the approved water vendors in 

Karanampettai 2km Southwestern side. 

Water for dust suppression and afforestation 

around 0.6 KLD & 0.3 KLD of water for 

Domestic purposes. 

Total requirement for the project is around 

1KLD per day. 

 2.3 Minerals (MT) No No minerals used for construction purposes 

 

2.4 

Construction material - Stone, 

aggregates, and/Soil (expected 

source-MT) 

No 

The proposed Rough stone and Gravel 

quarry project does not require any 

construction material.  

2.5 Forests and timber (source-MT) No  Not Applicable 
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2.6 

Energy including electricity and 

fuels (source, competing users) 

unit: fuel (MT),Energy (MW) 

Yes  

  The limited scale of activities 

adopted in Rough stone and gravel quarrying 

does not require high-tension electric power 

supply. The quarrying operation is only for 

daytime. The electricity will be used only 

for mine office and lighting around the 

quarry during night time. The existing 

electric line near the quarry site will be 

used. 

  Fuels are used for operating 

machineries and vehicles during quarrying 

process and transportation. Fuel required 

for this project life is about 50,416 liters of 

HSD for entire project life. 

 

2.7 
Any other natural resources (use 

appropriate standard units) 
No  No other natural resource will be required. 

 

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be 

harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived 

risks to human health. 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

3.1 

Use of substances or materials, 

which are hazardous (as per 

MSIHC rules) to human health or 

the environment (flora, fauna, and 

water supplies) 

No 

There is no hazards as per MSIHC rules 

during the storage, transport and handling 

the materials. 

3.2 

Changes in occurrence of disease 

or affect disease vectors (e.g. 

insect or water borne diseases) 

No Not envisaged 

3.3 
Affect the welfare of people e.g. 

by changing living conditions? 
No   

Welfare of people will get positive change 

due to the project, where a number of 

Welfare activities are being undertaken. 

Due to increase of the employment earning 

of local people and lifestyle of the people 

will enhance, around 7 peoples will be 

directly benefit to this project. 

3.4 

Vulnerable groups of people who 

could be affected by the project 

e.g. hospital patients, children’s, 

the elderly etc., 

No 

There is no effect envisaged for the 

vulnerable groups of people who could be 

affected by the project. The Rough stone 

will be transported to the needy crusher by 

tarpaulin cover to prevent spillage. 

3.5 Any other causes No No other cause are envisaged 
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4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning MT/mounts) 

 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

4.1 
Spoil, overburden or mine 

wastes 
No 

The Rough stone and Gravel quarrying 

does not produce any waste. The entire 

Rough stone irrespective of size is sold in 

commercial market.  

Waste storage does not arise.  

4.2 
Municipal waste (domestic and 

or commercial wastes) 
Yes  

The small quantity of Municipal waste will 

be generated shall be disposed as per 

guidelines. 

4.3 

Hazardous wastes (as per 

Hazardous Waste Management 

Rules) 

No 

In this quarrying activities waste oil will be 

generated during the operation period it 

will be sent to authorize Re- Circulars as 

per SPCB/ CPCB norms. Care and 

maintenance of vehicles by experience 

qualified mechanics will be undertaken to 

prevent breakdown and spillage of oils and 

lubes. 

4.4 Other industrial process wastes No 
Industrial wastages are not generated 

during the quarrying operation.  

4.5 Surplus product No 
There is no such type of activities in this 

quarry.  

4.6 
Sewage sludge or other sludge 

form effluent treatment 
Yes  

Sanitary facilities will be constructed on 

permanent structure and the sewage waste 

will be disposed as per the norms. 

4.7 
Construction or demolition 

wastes 
No 

No Construction or demolition wastes 

involved in this quarry.  

4.8 
Redundant machinery or 

equipment 
No 

No redundant machineries involved in this 

project.  

4.9 
Contaminated soils or other 

materials 
No 

There is no a contaminated material or soil 

observed in the quarry lease applied area.   

4.10 Agricultural wastes No There is no agricultural waste anticipated. 

4.11 Other solid wastes No There is no other solid waste anticipated. 
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5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr) 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

5.1 

Emissions from combustion of 

fossil fuels from stationary or 

mobile sources 

Yes  

The emissions of SO2 (Sulfur dioxide) & 

NO2 (Nitrogen dioxide) may be due to use 

of diesel operated quarry machinery and 

vehicles. Better maintenance of equipment 

in good condition will help to reduce such 

emissions. 

5.2 
Emissions from production 

processes 

Yes 

 

Dust is the main pollutant produced in the 

proposed activity. Emission from loading, 

drilling and blasting but they will be 

maintained within limits by proper 

maintenance and sprinkling of water and 

afforestation developments. Tarpaulin 

covers will be covered in vehicles during 

transportation. 

5.3 

Emissions from materials 

handing including storage or 

transport 

Yes 

Fugitive dust will be generated from 

material handling activities. 

Dust suppression by water sprinklers will 

be provided to prevent the fugitive dust 

emissions during loading. Tarpaulin covers 

will be covered in vehicles during 

transportation. 

5.4 

Emissions form construction 

activities including plant and 

equipment 

No 
No major construction activities are 

envisaged. 

5.5 

Dust or odors form handling of 

materials including construction 

materials, sewage and waste 

No  

Minor Dust will be generated during 

breaking of rocks, transportation of Rough 

stone and it will be controlled. However, 

there is no possibility of any odor 

generation as there are no organic 

solvents/processes involved. 

5.6 
Emissions from incineration of 

waste 
No 

The Rough stone and Gravel quarrying 

does not produce any toxic effluent. 

5.7 

Emissions from burning of waste 

in open air (e.g. slash materials, 

construction debris) 

No 
There is no such type of activities involved 

in this quarry project.  

5.8 
Emissions from any other 

sources 
No 

Emissions from other sources are not 

envisaged. 
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6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat: 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

6.1 

From operation of equipment e.g. 

engines, ventilation plant, 

crushers 

Yes 

Due to operation of machineries there is 

likely hood of some increase in noise level. 

The noise level at site will be maintained 

below permissible limit. Measures like 

lubrication & preventive maintenance shall 

be taken to control noise from the 

machineries. 

The vibration during the moment of 

machinery will be minimal for a short span 

that will be well within the prescribed 

limits. 

6.2 
From industrial or similar 

processes 
No 

There is no proposal of processing plant 

6.3 From construction or demolition No 
No construction or demolition work takes 

place. 

6.4 From blasting or piling No 

The quarrying activity will be carried out 

blasting for shattering effect and loosen the 

Rough stone. However, controlled blasting 

measures will be adopted for minimizing 

ground vibration. 

6.5 
From construction or operational 

traffic 
Yes 

The transport of Rough stone through 

tippers can produce noise but are 

maintained within permissible limits, by 

keeping machinery in proper condition as 

per RTO & TNPCB Norms and 

maintenance under experience and 

qualified mechanics.  

6.6 From lighting or cooling systems No 

The quarry operation will be carried out at 

the day time only hence the lighting and 

cooling systems are not required.  

6.7 From any other sources No Not envisaged 
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7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or 

into sewers, surface water, ground water, coastal water or the sea: 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

7.1 
From handling, Storage, use or 

spillage of hazardous materials 
No 

No hazardous materials will be used in the 

process.  

Oiling and lubrication of hauling vehicles 

will be done by using oil tray to prevent 

spillage of oil. 

Vehicles and machinery will be well 

maintained to prevent leakage of oil. 

7.2 

The discharge of sewage will be 

collected on soap pits will be 

discharge to a place authorized by 

municipal authorizes as per 

guidelines 

No 

Septic tank will be cleaned periodically and 

the sludge generated will be used as 

manure in the green belt. 

7.3 

By deposition of pollutants 

emitted to air into the land or into 

water 

No 

  There is likely hood of increase of 

Particulate Matter due to quarrying 

operations. Regular sprinkling of water will 

suppress dust at points/places of 

generation. 

7.4 From any other sources No 

An efficient and effective management 

plan is proposed for the project; hence it 

may not have any significant impact on the 

surrounding environment. 

7.5 

Is there a risk of long term 

buildup of pollutants in the 

environment from these sources? 

No 

 

No such type of activities not involved in 

this quarry.  

 

 

8. Risk of accidents during construction or operation of the project, which could affect human 

health or the environment 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 
Yes/No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

8.1 

From explosions, spillages, fires 

etc., form storage, handling, use 

or production of hazardous 

substances 

No 

The blasting and drillings are involved in 

the project for liberation and splitting of 

Rough. The explosive materials will be 

brought from explosive vendors during 

blasting. There is no proposal of storage of 

explosives after the grant of quarry lease. 
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8.2 From any other causes Yes  

The risks of accidents are envisaged in 

quarry operations, failure of quarry pit 

slopes, excavators, tipper movement, etc. 

However, all safety measures shall be 

taken to prevent any accidents.    

The quarrying activities will be monitored 

under the supervision of experienced and 

qualified competent mines foreman.  

8.3 

Could the project be affected by 

natural disasters causing 

environmental damage (e.g. 

floods, earthquakes, landslides, 

cloudburst etc.)? 

No 

There is no earthquake, floods, Landslides, 

cloud burst recorded in the lease applied 

area. 

It’s an opencast quarrying, hence this 

project could not affect severely due to the 

natural disasters. 

 

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead 

to environmental effects to environmental effects or the potential for cumulative impacts with 

other existing or planned activities in the locality 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

9.1 

Lead to development of 

supporting. cities, ancillary 

development or development 

stimulated by the project which 

could have impact on the 

environment e.g.: 

• Supporting infrastructure 

(roads, power supply, waste or 

waste treatment, etc.) 

• housing development 

• extractive industries 

• supply industries 

• other 

 

 

 

No 

 

Living standard will be improved of the 

nearby villagers. 

 

The proposed project shall 

directly/indirectly develop the area by 

providing employment, tax to government, 

development of ancillary units, shopkeeper, 

supermarket, mechanic shed etc., 

 

The workers are available from the nearby 

villages, hence the project will not attract 

housing Development, Extractive 

industries, supply industries or any other 

activities.  

 

9.2 

Lead to after- use of the site, 

which could have an impact on 

environment 

No  

The land does not used after the completion 

of quarrying operation the fencing will be 

constructed around the quarried pits to 

prevent the inherent entry of public and 

cattle.  

9.3 
Set a precedent for later 

developments 
No 

A better after use scenario with increase in 

greenery. 

9.4 

Have cumulative effects due to 

proximity to other existing or 

planned projects with similar 

effects 

No  

  

No cumulative impacts are envisaged. 
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(III) Environmental Sensitivity 

S. 

No 
Areas 

Name/ 

identity 

Aerial distance (within 15 km.) 

Proposed project location boundary 

1 

Areas protected under 

international conventions, 

national or local legislation 

for their ecological, 

landscape, cultural or other 

related value 

No 

There are no such protected areas like ecological 

landscape, cultural area etc. identified within the 

15 Km radius. 

2 

Areas which are important or 

sensitive for ecological 

reasons - Wetlands, 

watercourses or other water 

bodies, coastal zone, 

biospheres, mountains, forests 

No 

There is no wild life, bird sanctuary, Reserve or 

Social forest near the quarrying lease area. 

 

There is no coastal zone, Forest, Eco sensitive 

zone within the radius of 15Km. The area does 

not fall in HACA region. 

 

3 

Areas used by protected, 

important or sensitive species 

of flora or fauna for breeding, 

nesting, foraging, resting, 

over wintering, migration 

No 
There is no protected sensitive species are 

identified within the 15km radius.  

4 
Inland, coastal, marine or 

underground waters 
No 

There is no Inland, coastal, and marine or 

underground water around the site. 

5 State, National boundaries No 
There is a No State and National boundary within 

15 Km radius.  

6 

Routes or facilities used by 

the public for access to 

recreation or other tourist, 

pilgrim areas 

No 
There is no tourist, pilgrim areas within 15 Km 

radius  

7 Defense installations No No defense installation found near the site 

8 
Densely populated or built-up 

area 
Yes 

Karanampettai is densely populated village. This 

is about 2km S 
 

S. 

No 

Name of the 

Village 

Approximate distance 

& Direction from lease 

applied area 

Approximate 

population 

1. 
Kothumottipala

yam  
3km - NW 100 

2. 
Perumagounda

mpalayam  
3km - NE 150 

3. Arakulam  5Km – SW 600 

4. Karanampettai 2Km-S 1500 
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9 

Areas occupied by sensitive 

man-made land uses 

(hospitals, schools, places of 

worship, community facilities) 

Yes 

 

Somanur is having all the facilities which are at a 

distance of 7km Northern side from the lease 

applied area. 

 

10 

Areas containing important, 

high quality or scarce 

resources 

(ground water resources, 

surface resources, forestry, 

agriculture, fisheries, tourism, 

minerals) 

No 

 

The quarry operation is restricted to only 13m 

from general ground profile. Hence the ground 

water will not be affected beside the area is 

devoid of agriculture, Forestry, Tourist place etc., 

 

 

11 

Areas already subjected to 

pollution or environmental 

damage. (those where existing 

legal environmental 

standards are exceeded) 

No There is no such type of activities involved. 

12 

Areas susceptible to natural 

hazard which could cause the 

project to present 

environmental problems 

(earthquakes, subsidence, 

landslides, erosion, flooding 

or extreme or adverse 

climatic conditions) 

No 

The areas are not susceptible to natural hazards 

like landslides, earthquake, it is a high stable 

land. 
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“I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true 

to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information 

submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance give, if 

any to the project will be revoked at our risk and cost. 

 

  Date:  24.05.2013 

  Place: Tiruppur 

 

     Signature of the applicant with Name 

    and Full Address 

 

 

 

 

G. Balasubramaniyam, 

S/o. Gurusamy Gounder, 

1/398, Anti Thottam North, 

Karanampettai, 

Palladam (Tk), 

Tiruppur (Dt) 

Mobile No. 98652 28883 
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                                          G. BALASUBRAMANIYAM 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

    

 

PRE FEASIBILITY REPORT OF PRE FEASIBILITY REPORT OF PRE FEASIBILITY REPORT OF PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAM    ROUGH STONE AND GRAVEL ROUGH STONE AND GRAVEL ROUGH STONE AND GRAVEL ROUGH STONE AND GRAVEL 

QUARRY LEASE APPLIED AREA OF OVER AN EXTENT OF QUARRY LEASE APPLIED AREA OF OVER AN EXTENT OF QUARRY LEASE APPLIED AREA OF OVER AN EXTENT OF QUARRY LEASE APPLIED AREA OF OVER AN EXTENT OF 1.15.51.15.51.15.51.15.5    HA IN  HA IN  HA IN  HA IN  

KODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAMKODANGIPALAYAM    VILLAGE, VILLAGE, VILLAGE, VILLAGE, PALLADAMPALLADAMPALLADAMPALLADAM    TALUK,  TALUK,  TALUK,  TALUK,  TIRUPPURTIRUPPURTIRUPPURTIRUPPUR    DISTRICT, DISTRICT, DISTRICT, DISTRICT, 

TAMILNADU OFTAMILNADU OFTAMILNADU OFTAMILNADU OF    G. BALASUBRAMANIYAMG. BALASUBRAMANIYAMG. BALASUBRAMANIYAMG. BALASUBRAMANIYAM                                                                                                                                

((((Under Under Under Under the Guidelithe Guidelithe Guidelithe Guidelines of Ministry of Environment and Fones of Ministry of Environment and Fones of Ministry of Environment and Fones of Ministry of Environment and Forestrestrestrest    in terms of the provisions of in terms of the provisions of in terms of the provisions of in terms of the provisions of                                                                                                                     

EIA notification 2006 and specifically EIA notification 2006 and specifically EIA notification 2006 and specifically EIA notification 2006 and specifically in circular in circular in circular in circular No JNo JNo JNo J----11013/41/200611013/41/200611013/41/200611013/41/2006----IA.II (IIA.II (IIA.II (IIA.II (I))))    dated 30dated 30dated 30dated 30thththth    December, 2010December, 2010December, 2010December, 2010) 

1.1 Executive Summary of the project  

Total extent of the Area is 1.15.5 Ha, patta land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, 

and Tiruppur District. 

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

mechanized mining with 5.0 meter vertical bench with a bench width of 5.0 meter.  Quarrying 

operation is carried out Splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass 

by jackhammer drilling and Limited blasting; hydraulic excavators are used for loading the 

Rough stone from pithead to needy crushers. Occasionally hydraulic excavators are attached 

with rock breakers for fragmentation to avoid secondary blasting.  

The Total Available Mineable reserve is about 63020cbm of Rough Stone and 15120cbm of 

Gravel. 

Mining license applied for period of 5 years. 

Life of the quarry is 5 years. 

The project area does not fall in ‘HACA’ region. 

There is no interstate boundary within the radius of 15kms. 

The project area does not fall in CRZ zone.  

The area does not fall in the Western Ghats. 

There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuaries as per Wild life protection Act 1972, within 

the radius of 15kms  

There are no villages within 500mts in the project area. 

There is no quarry within the radius of 1Km from the project area.  

Drinking water is about 0.1KLD for labours & employees will be available from nearby villages 

through Authorized packaged drinking water vendors. 
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0.3KLD of water is proposed for Domestic purpose and 0.6KLD for dust suppression in haul 

roads and afforestation during the course of quarrying will be taken from the existing Borehole 

on near the quarry. 

The cost (EMP cost + Project cost) is about Rs 29, 20,500 /- (Rupees Twenty nine lakhs twenty 

thousand and Five hundred only). 

2.0 INTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUND INFORMATION 

 The applicant proposes to quarry Rough stone and Gravel by conventional opencast semi 

mechanized quarrying in  Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur District over 

an extent of 1.15.5 Ha. The Category of project-‘B2’ 

(i) Identification of project and project proponent: In case of mining project, a copy of 

mining lease/letter of intent should be given 

I. Precise area communication was issued by the District Collector, Tiruppur District vide 

Rc. No. 181/2013/Mines dated 30.04.2013. 

II. The mining plan was approved by the Assistant Director, Department of Geology and 

Mining, Tiruppur vide Rc. No. 181/Mines/2013 Dated 16.05.2013. 
 

Owner name and address of the Project Proponent. 

Name of owner : G. Balasubramaniyam, 

Address  : S/o. Gurusamy Gounder, 

    1/398, Anti Thottam North, 

    Karanampettai, 

    Palladam (Tk), 

                                            Tiruppur (Dt) 

Phone No                   :            98652 28883 

Location of the Lease Applied Area: 

Name of the quarry    :  Kodangipalayam Rough Stone and Gravel quarry 

S.F.No   :  103/2C 

Extent   :  1.15.5 Ha 

Village   : Kodangipalayam 

Taluk   : Palladam 

District  :  Tiruppur 

State   :  Tamil Nadu 

Ownership  :  It’s a Patta land (vide patta No. 1308). 

                                               

 The lease applied area is S.F.No. 103/2C is for total extent of 1.15.5 Ha, vide patta No. 

1308 in Kodangipalayam Village accounts, Palladam Taluk, Tiruppur District, as such the 

applicant has got surface rights over the area applied for lease.  
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(ii) Brief description of nature of the project 

 The Rough stone and Gravel quarrying operation is proposed to carry out by 

conventional opencast Semi mechanized method by formation of benches. The Rough stone 

Exposures are well exposed along the strike Direction. Three benches are proposed with a height 

of 5mts on Rough stone. The width of each bench is proposed not less than the height.                

Charnockite exposures are clearly visible in existing pit, the massive charnockite formation is 

found below 3m weathered gravelly formation. The lease applied area exhibits slightly undulated 

terrain. The slope is gentle towards Northern side. The altitude of the area is above 387m 

(Maximum) from MSL. 

 The area is surrounded by barren land which does not sustain any type of vegetation.  

 The total quantity of available recoverable Rough stone is about 63020cbm                     

(Rough stone), 15120cbm of Gravelly weathered formation, these gravelly 3m weathered 

formation will be removed  & sold after obtaining permission and paying the necessary 

seignorage fees to the Government. There is no waste in the quarrying operation, the quarrying 

operation is proposed up to a depth of 13m.  

 There is no waste in this quarrying operation. All the quarried rock material specifically 

for rough stone quarrying irrespective of sizes has a good market at present scenario.  

(iii) Need for the project and its importance to the country and or region 

 The Rough stone is important building material to our country and Region, it’s a vital 

material for construction industries and the Rough stone and Gravel quarrying project falls in the 

area of Tiruppur District, where plenty of Road widening projects are been carried out Tiruppur 

is an important junction which lies on the (NH-67), these roads are under widening operation, 

besides the Roads development between Coimbatore- karur is being under massive development 

hence a lot of Rough stone is required for Granular sub base (GSB) and also for the culverts and 

bridges. Besides catering domestic construction projects. 

Other infrastructure projects like building, Bridges and especially the                          

Coimbatore-Erode Railway line is also under progress hence there is a huge demand of Rough 

stone for public sector companies and local private sector projects. 

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

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

469 A



 

PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                                          G. BALASUBRAMANIYAM 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

    

 

where good industries and factories are growing up. Through this project will give employment 

opportunities to 7 employees directly and 5 people indirectly.  

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

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

core sector for industries, which plays a vital process of country’s economic development. 

(iv) Demand and supply gap 

  There is a huge demand of Rough stone in Tiruppur District as many National Road 

projects (NH-67) connecting Coimbatore- Karur is under massive development for its widening 

and strengthening operation apart from this many bridges and fly over’s are also being under 

construction.  

  The New Railway line from Coimbatore- Erode is also under progress where huge Rough 

stone is required as Ballast. Other internal panchayat Roads, State Highway roads and Major 

District Roads are also under progress, besides all these public works projects the Rough stone is 

widely used for domestic construction project like Hospital, School, Government Building and 

Housing, Construction. 

(v) Imports vs indigenous production 

  There is no import of Rough stone at present in India.  

(vi) Export Possibility 

  There are no possibilities for export.  

(vii) Domestic/Export Markets 

  The applicant after obtaining the lease will fetch a domestic market as mentioned earlier.           

It is propose to sell Rough stone to domestic needy crushers for roads project and other 

infrastructure development projects of public and private sector companies. 
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(viii) Employment Generation (Direct and Indirect) due to the project 

It is proposed to deploy about 7 employees directly and 5 persons will be indirectly 

benefited. The tentative man power required for the proposed rough Stone quarry shall be as 

follows. 

Skilled labors 

Mines Foreman   - 1 No 

Jack hammer operator   - 1 No 

Compressor operator   - 1 No 

Blaster/ Mate    - 1 No  

Semi-skilled    - 1 No 

Unskilled     - 2 Nos 

 

     Total :7 Nos 

 The above man power is adequate to meet out the production schedule and the machinery 

strength envisaged in the mining plan and also to comply with the stationary provisions of quarry 

safety regulation.  

3.0 PROJECT DESCRIPTION 

(i) Type of project including interlinked and interdependent projects, if any 

 There is no interlinked & interdependent project. This is a quarrying project for 

production of Rough stone at proposed for quantity of 63020Cbm and 15120Cbm of Weathered 

Gravelly formation. The project is site specific. The entire Rough stone boulders are transported 

to the needy crushing unit to reduce into desirable for construction of Road projects and other 

infrastructure development project work.   

(ii) Location (map showing general location, specific location, and project boundary & 

project site layout) with coordinates 

 The project Rough stone and gravel quarrying is about 1.15.5 Ha, the entire quarry lease 

area falls in the Patta land (vide patta no: 1308)  

The area is mentioned in GSI Topo sheet No 58 E/04. Latitude: 11°01’20.98” N- 11°01’18.84” N 

Longitude: 77°12’ 1.65” E- 77°11’56.72” E on WGS 1984 datum. Altitude: 387m above MSL. 
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LOCATION MAP OF THE PROJECT AREA WITH CO ORDINATES 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT AREA 

11° 01’20.98” N - 11° 01’18.84” N 

77° 12’1.65” E - 77° 11’56.72” E 
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(iii) Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, 

particularly the environmental considerations gone into should be highlighted 

There is no alternative sites are examined, the entire Rough stone will be transported to 

the needy crushing site. This Rough stone quarry project is site specific.  

(iv) Size or magnitude of operation 

The total area of the project is about 1.15.5 Ha. It is proposed to produce Rough Stone 

63020cbm and 15120cbm of Gravelly weathered formation by conventional open cast semi 

mechanized quarrying by deploying jackhammer drilling and blasting, hydraulic excavator 

attached with bucket are used for loading and unloading the rough stone from pithead to crushing 

site. Occasionally hydraulic excavators are fitted with rock breaker for secondary fragmentation. 

       

Description Length (m) Width (m) Depth(m) 
Rough stone 

Rom (Cum) 

Weathered 

Gravelly 

formation 

Geological Resources 147 87 13 127890 38367 

Recoverable Reserves 122 72 13 63020 15120 

 

(v) Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the 

project layout, components of the project etc. should be given) 

 The reserves and resource are arrived based upon the Geological investigation 

� REMOVAL OF ROUGH STONE  BY EXCAVATORS WITH 

DRILLING AND BLASTING 

� SHALLOW DRILLING WITH JACKHAMMER 32mm Dia 

� MINIMUM BLASTING WITH  SMALL Dia 25mm 

� LOADING OF ROUGH STONE BY EXCAVATORS TO TIPPERS 

� TRANSPORTATION BY TIPPERS TO NEEDY CRUSHER 

(vi) Raw material required along with estimated quantity, likely source, marketing area of 

final products, Mode of transport of raw Material and Finished Products 

 This is a quarrying project for exploiting Rough stone; hence, there is no requirement for 

raw material. The final product of Rough stone irrespective of sizes will be sold to needy 

crushers.  
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(vii) Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project, if any, should be 

briefly outlined 

 No optimization/Recycling and Reuse envisaged in the proposed Rough stone and Gravel 

quarry. 

(viii) Availability of water its source, Energy/power requirement and source should be 

given 

 This Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water and Electricity 

for the project.  

WATER BALANCE CHART 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Purpose Quantity Sources 

Drinking  0.1KLD Approved Packaged Drinking water vendors available in 

Karanampettai (2Km South` side).  

Domestic 

Purpose 

0.3 KLD From Existing Borehole on near the quarry or Approved 

water vendors 

Dust suppression 

& Afforestation 

0.6 KLD From Existing Borehole on near the quarry or Approved 

water vendors 

 

 

 

 

Used only for drinking purpose for 

operational workers 
Dust Suppression in the Haul Roads to prevent 

Dust emission and plantation, domestic 

purposes. 

Packaged Drinking water from approved 

water vendors for 0.1 KLD 

0.6 KLD for Dust suppression and 

Afforestation. 

0.3 KLD for Domestic purposes 

 

WATER  

(1 KLD) 
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Energy  

 Electricity for Mines office and Lights only at nights (working is restricted on day time only 

between 9Am to 5Pm). 

Diesel (HSD) will be used for quarrying machineries around 50,416 liters of HSD will be used 

for the entire project life. Diesel will be brought from nearby diesel pumps. No power is required 

for the project. Lightings on the Night will be taken from nearby electric poles after obtaining 

permission from concerned authorities.   

Per hour Excavator will consume  = 16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate  = 20 cbm 

Per 63020 cbm    = 63020/20 

     = 3151 hours 

Diesel consume 3151 working hours  = 3151 hours x 16 litres  

     = 50,416 liters of HSD for entire project life 

(ix) Quantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their 

management/disposal 

 The entire quarried Rough stone irrespective of sizes will be consumed in the needy 

crushers as; even the dust is sold nowadays as ‘M’ sand. Hence, there is no waste in this 

quarrying operation. There is no toxic effluent expected to generate in the form of solid or liquid 

and gases and the no requirement of treatment of waste. 

(x) Schematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA 

purpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form – 1 

Along with pre-feasibility report 

& 

 Approved Mining plan with Annexure 

To Submit SEIAA 

Final Presentation 
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4.0 SITE ANALYSIS 

(i) Connectivity  

 There is a metal road from the area connecting to the Karanampettai-Karungampalayam 

village road on the Southern side of the area. 

The National Highway (NH-67) Coimbatore-Karur is about 1.5km on the Southern side of the 

area. The State Highway (SH-165) Somanur-Karanampettai is about 2km on the Western side of 

the area. 

The nearest Railway station is at Somanur located on the Coimbatore-Erode line which is about 

7km on the Northern side of the area. 

(ii) Land Form, Land use and Land ownership 

 The entire project area is about 1.15.5 Ha, which is Non irrigated and devoid of 

Vegetation and Habitations. 

(iii) Topography (along with map) 

 The lease applied area exhibits slightly undulated terrain; Charnockiite is exposure is 

clearly visible in existing pit, the massive Charnockite formation is found below 3m weathered 

Gravelly formation. The slope of the area is gentle sloping towards Northern side. The altitude of 

the area is above 387m (Maximum) from MSL. 

 The area is surrounded by barren land which does not sustain any type of vegetation. 

Water table is found at a depth of 45Mts in summer and at 40Mts in rainy seasons. Average 

annual rainfall is about 800mm during NE and SW monsoon. 

Topographical View of the Quarry area 

 

DistrictDistrictDistrictDistrict    TalukTalukTalukTaluk    VillageVillageVillageVillage    S.F NoS.F NoS.F NoS.F No    Area in HaArea in HaArea in HaArea in Ha    Classification Classification Classification Classification     

Tiruppur Palladam Kodangipalayam 103/2C  Total 

1.15.5 

Patta land (vide 

patta no: 1308) 

476 A



 

PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                                          G. BALASUBRAMANIYAM 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

    

 

(iv) Existing land use pattern (agriculture, non-agriculture, forest, water bodies (including 

area under CRZ), shortest distances from the periphery of the project to periphery of the 

forests, national park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from 

the HFL of the river), CRZ. In case of notified industrial area, a copy of the Gazette 

notification should be given. 

 The existing land use pattern is slightly undulated terrain Devoid of Agriculture and 

Habitations.  Most of the area is covered by Exposures of Charnockite formation which does not 

sustain any type of vegetation, the region experiences semi – humid climate and there is scanty 

growth of vegetation in and around the lease applied area (seasonal vegetation is mostly 

practiced). Ground water occurrence in this area is 45m depth from below ground level.                           

The quarrying is restricted up to 13m. 

• No CRZ within the radius of 15km 

• No Forest within the radius of 15km 

• No Interstate boundary within the radius of 15km 

• No Western Ghats within the radius of 15km  

• No National park, wild life sanctuary, eco sensitive area within the radius of 15km 

• No quarries within the radius of 1Km.  

(v) Existing Infrastructure  

 This is a fresh Rough stone and gravel quarry project hence there is no existing 

infrastructure in the proposed quarry area.   

(vi) Soil Classification 

 No top soil. The Rough stone is clearly visible found below 3m weathered Gravelly 

formation.  This land does not sustain any type of vegetation or Agriculture.  

(vii) Climatic data form secondary sources 

 The area receives rainfall of about 800mm/per annum and the rainy season is mainly 

from Oct-Jan during North East monsoon. The summer is hot with maximum temperature of 

42°C and winter encounters a minimum temperature of 23°C. 

(viii) Social infrastructure available 

 There is no social infrastructure within the radius of 1Km like schools, universities, 

hospitals, prisons and community housing etc. 
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5. PLANNING BRIEF 

(i) Planning Concept (type of industries, facilities, transportation etc) Town and Country 

Planning/Development authority Classification 

Conventional Opencast Semi Mechanized mining is adapted to in the Rough stone.                

The excavated Rough stone will be Transported to Needy crushers, Facilities such as power, 

Transportation and commodities infrastructure facilities are locally available near the project site 

in Karanampettai which is about 2Km from S side of  the project site, Plenty of labors are 

available in the nearby villages.  

The National Highway (NH-67) Coimbatore-Karur is about 1.5km on the Southern side of the 

area.  

The State Highway (SH-165) Somanur-Karanampettai is about 2km on the Western side. 

The total area of the project is about 1.15.5 Ha. Conventional Open cast semi mechanized 

quarrying by deploying jackhammer drilling and blasting, air driven compressor, and excavators 

attached with buckets are used for loading and unloading the rough stone from pithead to needy 

crushing site. Occasionally hydraulic excavator is fitted with rock breaker for secondary 

fragmentation. 

 The project land is devoid of vegetation and lies in the backward town of Tiruppur 

District. There are no specific industries or factories in and around the project area. The available 

recoverable Reserves are around 63020Cbm and 15120cbm of Gravel for the period of five 

years.  

(ii) Population projection 

 There are few villages located in 5Km radius from the project area Name, Distance and 

approximate populations are given below in the table.  

S. 

No 
Name of the Village 

Approximate distance & 

Direction from lease  

applied area 

Approximate 

population 

1. Kothumottipalayam  3km - NW 100 

2. Perumagoundampalayam 3km - NE 150 

3. Arakulam 5Km – SW 600 

4. Karanampettai 2Km-S 1500 

Basic human welfare Amenities such as Health Center, Schools, Communication Facilities, 

and Commercial Centers etc. are available at Somanur located at a distance of 7kms (N) from the 

area.  
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(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc.) 

The land use planning of the quarry area of the total extent of 1.15.5 Ha is given below 

 Description 
Present Area 

(Ha.) 

Area at the end of 

lease period (Ha.) 

Quarrying Pit 0.40.4 0.94.4 

Dump Nil  Nil  

Infrastructure Nil  0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil  0.05.0 

Unutilized 0.74.1 0.13.1 

Grand Total 1.15.5 1.15.5 

(iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social) 

The existing road facilities are already available which shall be used and maintained.  

The labors requirement is drawn from the nearest village Karanampettai village which is about 

2Km SW from the quarry area, the labors will be brought by jeeps and vans to the quarry site, 

Medical facilities are available near the project site, Government and private hospitals and other 

basic amenities and infrastructure facilities like communication center, school supermarket, bus 

stand are also available in Palladam at a distance of 12kms (SE). This quarry project will provide 

employment for about 7 persons directly. 

(v) Amenities/Facilities 

 The simple methods adopted and the limited scale of activities involved in Rough stone 

and Gravel quarrying does not require High Tension Electric Power supply or huge worship 

facilities. The quarrying work is restricted to one general shift during daytime 9.00am to 5.00pm 

with 1.00pm - 2.00pm lunch break. Major Machinery repair works are attended at Palladam and 

minor repairs are carried out by the company’s staff at the quarry site itself.  

All facilities and amenities are available in Tiruppur which is 20Km North East.  

 Packaged drinking water will be brought from approved vendors. Mine office, storeroom, 

toilet and first-aid room will be provided on permanent structures within the lease area after the 

grant of lease. 

6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE 

(i) Industrial Area (Processing area) 

 There is no processing area proposed within the lease applied area.  

(ii) Residential area (Non processing area) 

 There is no residential area within 500mts of the lease applied area.  
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(iii) Green Belt 

 7.5m safety distance along the lease boundary has been identified to be utilized for 

afforestation. The total area for proposed for Green belt is around 0.05.0 Ha. 

 (iv) Social infrastructure 

 About 7 employees will be directly benefited and 5 persons will be indirectly benefited, 

the lease ensure to share all responsible for special benefits like water, health care, Education 

benefits, and promotion of socio cultural activities of the nearby villages.   

(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,) 

 There is a metal road from the area connecting to the Karanampettai-Karungampalayam 

village road on the Southern side of the area. 

The National Highway (NH-67) Coimbatore-Karur is about 1.5km on the Southern side of the 

area. The State Highway (SH-165) Somanur-Karanampettai is about 2km on the Western side of 

the area. 

The nearest Railway station is at Somanur located on the Coimbatore-Erode line which is about 

7km on the Northern side of the area. 

(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water) 

This proposed Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water either 

for beneficiation or processing. Water required for domestic consumption for labor is around 

0.1KLD. The packaged Drinking water for this will be brought from approved water vendors.   

1. Drinking Water        –0.1 KLD (source:  through approved packaged water vendors) 

2. Domestic purpose    –0.3 KLD (source : from existing borehole on near the quarry or  

                                                Approved water vendors)  

3. Dust Suppression     –0.6 KLD (source : from existing borehole on near the quarry or  

& Afforestation                         Approved water vendors) 

                                     Total – 1 KLD 

 

(vii) Sewerage System 

 Toilets will be constructed on permanent structure and sewage will be discharged once in 

three months. The sewage waste will be collected in soak pit and discharged as manure for Green 

belt development. 

(viii) Industrial Waste Management 

No industrial waste will be generated from the project.  
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(ix) Solid Waste Management 

  The waste generated during quarrying activity is negligible rock mass during handling 

and re handling. Hence, there is no waste in this quarrying operation. There is no solid waste 

generation during the quarrying operation. 

(x) Power Requirement & Supply / source 

The proposed Rough stone and Gravel quarrying does not required any power supply for 

the quarrying operation. It is proposed to operate in day time only from 9 Am to 5Pm with                      

1 Hour lunch interval between 1Pm to 2Pm.  

7. REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R PLAN) 

(i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project affected persons including 

home oustees, land oustees and landless laborers (a brief outline to be given) 

The lease applied area is a Patta land (vide patta No. 1308) in Kodangipalayam village, 

Palladam Taluk, Tiruppur District hence there is no Rehabilitation and resettlement is involved. 

8. PROJECT SCHEDULE & COST ESTIMATES 

(i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the 

project to be given) 

 Rough stone and Gravel quarrying project, which is likely to get commenced after the 

execution of quarrying lease. Total Available Mineable reserve is about 63020cbm of Rough 

Stone and 15120cbm of Gravel for a period of five years. 
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(ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the project 

Total Project cost  

Land Cost        = Rs.  1, 15,500 

Labors shed        = Rs.   1, 00,000 

Sanitary facilities       = Rs.   1, 00,000 

First aid room and accessories    =  Rs.   1, 00,000 

Operational cost      = Rs. 21, 00,000 

Cost of Project       = Rs. 25, 15,500 

Other EMP Related cost 

Drinking water for labors     =  Rs.    1,00,000 

Sanitary facility and maintenance     =  Rs.       25,000 

Safety kits and Equipment for the labors 

(Helmets, goggles, ear mask safety shoes and Reflectors)     =  Rs.       10,000 

Water sprinkling for dust suppression   =  Rs.    1,00,000 

Afforestation cost                                                                   =          Rs.       30,000 

EMP Cost for the period of five years 

(Air quality monitoring, water quality etc.,)              = Rs.   1, 40,000 

Total EMP cost estimated around     = Rs.   4, 05,000 

 

  

 

 

 

 

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 or 

public toilets 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 tresspallers. The applicant will involve and contribute all the socio cultural 

allocation in and around the area.  

 

 

 

Total EMP estimated costTotal EMP estimated costTotal EMP estimated costTotal EMP estimated cost    Rs.   4,05,000 

Total project estimated costTotal project estimated costTotal project estimated costTotal project estimated cost    Rs. 25,15,500 

Total estimated EMP & Total estimated EMP & Total estimated EMP & Total estimated EMP & 
Project costProject costProject costProject cost    

Rs. 29,20,500 
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MINE CLOSURE PLAN:  

Steps proposed for phased restoration, reclamation of already mined out areas: 

 After the exploitation Rough stone and fencing will be constructed around the pit to 

prevent inherent entry of public. The quarried pit will be allowed to collect rain and seepage 

water which will act as a Reservoir which will enhance the Ground water level of the nearby 

wells.  

There is no proposal for back filling, reclamation and re habitation. The quarry pit will be 

fenced to prevent inherent entry of public and cattle. 

Measures to be under taken on mine closure as per Act & Rules: 

Measure will be taken as per Act & Rules. 

Mitigation measure to be undertaken for safety and restoration / reclamation of the already mined 

out area: 

 Drilling will be carrying out by wet drilling to control the dust into the air. Blasting will 

be carrying out on limited scale. Mist spray on haul road will be proposed to prevent the dust 

propagation into the air. 

 The plantation will be carried out on the safety barriers to prevent Noise, besides wet 

drilling will be practiced to prevent dust. All the machineries will be maintained in good 

conditions as per RTO and TNPCB Norms to prevent Noise, Smoke and vibration. 

 Machineries will be periodically maintained by experienced mechanic to minimize noise, 

Smoke and ground vibration.  
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                                          G. BALASUBRAMANIYAM 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

    

 

9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS) 

(i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people 

including tribal population, if any, in the area 

There are no tribal populations in and around the area about 7 personals directly will be 

benefited by these projects, besides the government. Will get good revenue by taxes, seinerage 

fees etc. 

The socio- Economic conditions of the village and distance will enhance due to the 

project, hence, the project should be allowed after considering all the parameters. 

 

Date:  25.05.2013           

Place: Tiruppur           

      

 

 Signature of the Applicant 

       

 G. Balasubramaniyam 
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From: 

V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

Mobile No: 9842408077 

     To: 

            The Member Secretary, 

            District Level Environment Impact  

            Assessment Authority (DEIAA), 

            Sub Collector Office,  

            Tiruppur District. 

Sir, 

Sub: Proposal seeking Environmental Clearance for Category B2 Project- Rough stone and 

Gravel quarry from over an Extent of 1.81.0Ha in S.F.Nos. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 at 

Kodangipalayam Village of Palladam Taluk, Tiruppur District- Proposal with Form – 1 and 

Pre-feasibility report along with of Mining plan Send - regarding. 

         Ref: 1.The Mining Plan was approved by the Deputy Director, Department of Geology  

                    And Mining, Tiruppur vide Rc. No. 11/Mines/2017 Dated: 03.07.2017. 

 A demand draft of -------------------------------------- bearing No: -------------- Dated: ------------

for an amount of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) towards processing charge for the above 

proposal is enclosed herewith for further action. 

I request that Environmental Clearance for the above newly proposed Rough stone and 

Gravel quarry at Kodangipalayam Village of Palladam Taluk, Tiruppur District, may please be 

issued as early as possible please. 

We are submitting the following documents for obtaining Environmental Clearance from your 

office.  

1. DD for Rs:10,000/-  

2. Check list 

3. Applicant Declaration letter 

4. Form-1 

5. Approved Mining Plan 

6. Pre-Feasibility Report 

7. Baseline studies 

8. CD(Above said documents in PDF format) 

As all the reports and documents are submitted and soft copies of reports, plans etc are send to 

DEIAA-TN by Email. I request you to grant EC as early as possible. 

                                                                                                                      Yours Faithfully, 

        

 

 

                                                   V.Gangesan 

Place    : Tiruppur  

Dated   : 18.08.2017  
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PROPOSAL TO OBTAIN ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM  

DISTRICT LEVEL ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT  

AUTHORITY (DEIAA),  

TIRUPPUR DISTRICT, TAMILNADU 

        FOR QUARRYING OF KODANGIPALAYAMFOR QUARRYING OF KODANGIPALAYAMFOR QUARRYING OF KODANGIPALAYAMFOR QUARRYING OF KODANGIPALAYAM    

ROUGHROUGHROUGHROUGH    STONE AND GRAVEL QUARRYSTONE AND GRAVEL QUARRYSTONE AND GRAVEL QUARRYSTONE AND GRAVEL QUARRY 

(TO SUBMISSION OF FORM -1, APPROVED MINING PLAN &     
PRE-FEASIBILITY REPORT) 

 

    (PROJECT CATEGORY(PROJECT CATEGORY(PROJECT CATEGORY(PROJECT CATEGORY----“B2” / “B2” / “B2” / “B2” / PATTA PATTA PATTA PATTA LAND)LAND)LAND)LAND)    

    {{{{LEASELEASELEASELEASE    PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD ––––    FIVE YEARS}FIVE YEARS}FIVE YEARS}FIVE YEARS}    

IN IN IN IN     

LOCATION OF THE LOCATION OF THE LOCATION OF THE LOCATION OF THE QUARRY LEASE APPLIEDQUARRY LEASE APPLIEDQUARRY LEASE APPLIEDQUARRY LEASE APPLIED    AREAAREAAREAAREA    

Extent       : Extent       : Extent       : Extent       :     1.81.0Ha1.81.0Ha1.81.0Ha1.81.0Ha    

S.F.NoS.F.NoS.F.NoS.F.No    : : : :     103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1    

VillageVillageVillageVillage    : : : :     KodangipalayamKodangipalayamKodangipalayamKodangipalayam    

TalukTalukTalukTaluk    : : : :     PalladamPalladamPalladamPalladam    

DistrictDistrictDistrictDistrict    : : : :     TiruppurTiruppurTiruppurTiruppur    

StateStateStateState        : : : :     TamilnaduTamilnaduTamilnaduTamilnadu    

    

APPLICANTAPPLICANTAPPLICANTAPPLICANT    

    

PREPARED BYPREPARED BYPREPARED BYPREPARED BY    

V.Gangesan,V.Gangesan,V.Gangesan,V.Gangesan,    

S/o. K.S.Velusamy,S/o. K.S.Velusamy,S/o. K.S.Velusamy,S/o. K.S.Velusamy,    

5/10, Mariyappa Devar Street,5/10, Mariyappa Devar Street,5/10, Mariyappa Devar Street,5/10, Mariyappa Devar Street,    

Sulur,Sulur,Sulur,Sulur,    

Coimbatore District Coimbatore District Coimbatore District Coimbatore District ----    641402641402641402641402    

            

S.IlavarasanS.IlavarasanS.IlavarasanS.Ilavarasan, M.Sc.,M.Sc.,M.Sc.,M.Sc.,    

Qualified personQualified personQualified personQualified person    

RQP/MAS/RQP/MAS/RQP/MAS/RQP/MAS/253/2013/A253/2013/A253/2013/A253/2013/A    
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INDEX FILE 

S. No DESCRIPTION 
PAGE 

NOS 

1 To Obtain Environmental Clearance  3 

2 Environmental Clearance Format  5-9 

3 Declaration Letter 11 

4 Demand Draft 13 

5 Form-1 15-51 

6 
Approved Mining Plan along with 

Approval Letter 
53- 155 

7 Pre-Feasibility Report 157-213 

8 VAO signed for Quarry site 197 

9 Baselines Studies  215-227 

10 Affidavit Document 229-231 

11 Details of Quarries 233 

12 Habitation details from VAO 235 

13 Copy of Explosive License 237-239 

14 
Consolidated above Document in 

PDF Format (CD) 

241 
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To consider the proposal for the grant of Environmental Clearance for To consider the proposal for the grant of Environmental Clearance for To consider the proposal for the grant of Environmental Clearance for To consider the proposal for the grant of Environmental Clearance for Rough stone and Rough stone and Rough stone and Rough stone and Gravel Gravel Gravel Gravel quarry forquarry forquarry forquarry for    

over an extent of over an extent of over an extent of over an extent of 1.1.1.1.81818181....0000Ha in S.F.No. Ha in S.F.No. Ha in S.F.No. Ha in S.F.No. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1    at Kodangipalayam Village, Palladam at Kodangipalayam Village, Palladam at Kodangipalayam Village, Palladam at Kodangipalayam Village, Palladam 

Taluk, Tiruppur DistrictTaluk, Tiruppur DistrictTaluk, Tiruppur DistrictTaluk, Tiruppur District    bybybyby. . . . ThiruThiruThiruThiru. . . . V.GangesanV.GangesanV.GangesanV.Gangesan,,,,    

The salient features of the proposal are as follows:    

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1. 

Name of the owner/Firm 

 

: 

 

V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

Mobile No: 9842408077 

19,53,55,12

5,157 

2. 
Type of quarrying (Savudu/Rough 

stone/ Sand/Granite) 
: 

It is a Rough stone and Gravel quarry 53,69,125 

3. 

S.F.No of the quarry site with area 

break up  : 

S.F.No: 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 at 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur 

District 

17,53,55,12

5,157 

4. 
Village in which situated  

: 
Kodangipalayam Village 17,53,55,12

5,157 

5. 
Taluk in which situated 

: 
Palladam Taluk 17,53,55,12

5,157 

6. 
District in which situated 

: 
Tiruppur District 17,53,55,12

5,157 

7. 
Extent of quarry (in ha) 

 
1.81.0Ha 17,53,55,12

5,157 

8. Period of quarrying proposed  : Five years 53,69,125, 

9. 
Production (Quantity in m

3
) 

: 
The proposed quantity of reserves is 118965m

3 
of 

Rough stone for a period of five years only. 

69,81,83,87 

10. 
Latitude and Longitude of all 

corners of the quarry site 
: 

11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 

17,143, 

11. Topo sheet No. : 58 - E/04 17,143, 

12. 

Precise area communication 

approved by the District Collector 

with date 

: The precise area Communication letter was received 

from the District Collector, Tiruppur vide Rc. No. 

11/Mines/2017 Dated: 19.05.2017. 

125 

13. 

Mining plan approved by the 

Deputy Director of the District 

with date : 

The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, 

Tiruppur vide Rc. No. 11/Mines/2017 Dated: 

03.07.2017. 

53 

14. 

Water Requirement: 

1. Drinking & Domestic 

purpose (in KLD) 

2. Dust suppression & Green 

Belt (in KLD) 

; 

Purpose Quantity 

KLD 

Source 

Drinking  0.3KLD Water vendors 

Domestic purpose  0.3KLD Existing borehole on nearby 

quarry area 

Dust suppression 

and Afforestation 

0.4KLD Existing borehole on nearby 

quarry area 
 

33,187 

15. 
Depth of quarrying  

: 
The quarry operation is Proposed up to depth of 46m 

below the ground level for a period of five years only. 

69,93 

16. 

Project cost (Excluding EMP cost) 

: 

The total Project cost (A+B+C) and including CSR 

cost is about Rs. 59,67,500/- (Rupees fifty nine lakhs 

sixty seven thousand and five hundred only) 

117,209 

17. 
EMP cost  

: 
The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees 

Seven lakhs and ten thousand only) 

117,209 
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Checklist for Mining of Minor Mineral 0 - 4.99 Ha for B2 Category mines & Cluster of 

Mines within 25 Ha fallen within 500m radius 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1. Name of the owner/Firm : V.Gangesan, 19,53,55,1

25,157 

2. 

 

Correspondence Address 

with Pin Code 
: 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

3. Mobile Number : 9842408077 19 

4. Email  infogeoexploration@gmail.com 19 

5. 

Type of quarrying  

(Earth/ Rough stone and 

Gravel/Sand/Granite) 

: 

It is a Rough stone and Gravel Quarry project in 

Kodangipalayam Village. 

53,69,125 

6. 
S.F. No of the Quarry site 

: 
S.F.No: 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 at Kodangipalayam 

Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

17,53,55,1

25,157 

7. 

Village , Town Panchayat/ 

Municipality in which the 

village is situated 

: 

Village                     :   Kodangipalayam 

Panchayat Union      :  Kodangipalayam 

17,53,55,1

25,157 

8. 
Taluk in which situated 

: 
Palladam Taluk 17,53,55,1

25,157 

9. 
District in which situated 

: 
Tiruppur District 17,53,55,1

25,157 

10. 
Extent of quarry (in Ha) 

: 
1.81.0Ha 17,53,55,1

25,157 

11. 
New or existing quarry  

: 
It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

69,83 

12. 

If in case of existing Rough 

stone and Gravel/ Blue 

Metal/ Granite Quarry, the 

length, width and depth to 

which quarrying has already 

been done (below the ground 

level/ above the ground level) 

: 

Existing Pit Length Max 

in (m) 

Width Max 

in (m) 

Depth in 

(m) 

I 111 37 1 

II 
62 79 1 

62 79 20 

III 
64 46 1 

64 46 25 

 

69,83 

13. 

If quarrying had been done 

below the ground level/above 

the Ground level, the height 

of quarrying 

: The earlier depth of quarrying had been done about up to 

26m maximum below the ground level. 

69,83 
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14. 

Name of the owner who had 

earlier undertaken the 

quarrying & a copy of 

mining lease issued with date 

: 

It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

69,83 

15. 

Proof of land ownership. 

If owned patta copy. 

If not own patta land 

agreement/ lease copy 

entered with the owner (to be 

enclosed) 

: 

It is a Patta land registered in the name of Tmt.Amsaveni, 

Tmt.Bhuvaneshwari and Tmt.Dhanalakshmi, vide patta 

No.1070. The applicant has obtained consent from the 

pattadhar. Hence the applicant has surface right over the 

area. 

131 

16. Period of quarrying  : Five years only. 53,69,125 

17. 

Production (quantity in m
3
) 

: 

The proposed quantity of reserves is 118965m
3 

(or) 21019 

Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 46m below 

ground level for a period of Five years only. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 814500 18100 

Available Mineable reserves 118965 - 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

118965 - 

 

69,81,83,8

7 

18. 

 

Method of Mining  

: 

The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the bench 

height. Using Jack hammer drilling and blasting, hydraulic 

excavation, loading the Rough stone from pithead to the 

needy crushers. 

23,85,161 

19. 

Top soil/ Overburden in case 

of Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal 

: 

The overburden is the form of Gravel formation. The 

Gravel has been removed during previous lease period. 

87,91 

20. 
Quantity of rejects in m

3
 in 

case of Granite Mining. 
: 

There is no rejects 87,91 

21. 

Length, Width, Depth & 

Proposed Quarry in meters. 
: 

Description Length Max 

in (m)  

Width Max 

in (m)  

Depth Max in 

(m) 

Conceptual 127 122 46m below 

ground level 
 

93 

22. 

Land use pattern for a radius 

of 1Km around the quarry 

site such as Agriculture, 

Habitation etc.,  
: 

Land use pattern 

Roads – 15% 

Habitation – 15% 

Trees – 10% 

Agricultural Land – 40% 

Existing Quarry – 20% 

47,147,199 
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23. 

Details of other quarries for a 

radius of 1Km, around the 

quarry site.  
: 

The village Topo sketch map showing the quarry of 

existing and proposed site. 

There are few quarry is situated within 500m radius from 

the quarry site. 

47,147,199 

24. 

Aerial distance from 

periphery of the site to the 

nearest habitation 
: 

The Nearest habitation Kodangipalayam village is 1.0Km 

on Southeastern side of the area. 

47,107,201 

25. 

Aerial distance to the 

interstate borders, in case of 

Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal/ Granite quarry to 

be obtained from IRS, Anna 

University. 

: 

There is no Interstate boundary within the radius of 10km. 47,199 

26. 

In case of Rough stone and 

Gravel/ Blue Metal/ Granite 

quarry no objection 

certificate from the 

concerned district Forest 

Officer/ Wild Life 

Sanctuaries/ National Parks/ 

HACA/ Western Ghats 

region if the quarry site is 

within 10 Kms of these areas.  

: 

Reserve Forest – Nil  

Wildlife sanctuary – Nil  

Bird Sanctuaries – Nil  

National Park – Nil  

Monuments – Nil 

Western Ghats – Nil  

47,199 

27. 

Aerial distance to the nearest 

eco-sensitive areas, CRZ, 

Forests, Monuments etc., 

within 10Kms of these areas. 

: 

There is no  eco-sensitive areas, CRZ, within the radius of 

10km 

47,199 

28. 
Latitude and Longitude of all 

corners of the quarry site. 
: 

11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 

17,143, 

29. Topo Sheet No : 58 - E/04 17,143, 

30. 

Copy of explosives license 

and a consent letter/ 

agreement of competent 

recognized person who has 

agreed to handle explosive 

for the blasting, in case of 

Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal/ Granite quarry. 

:  

 

A copy of agreement is enclosed. 

  

 

237 
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31. 

Brief details of APC 

measures proposed to be 

proposed to be implemented. 

: 

The Air quality will be affected during the quarrying period 

due to blasting and jackhammer drilling, which will be 

within prescribed limits. Air quality will be monitored 

periodically as per norms and Mitigation measures will be 

carried out to prevent dust and air propagation in to air. 

Mist water spraying will be carried out to suppress dust 

and also wet drilling practiced. 

107 

32. 

Mine Closure Plan to be 

furnished in Mining plan. 

: 

There is no proposal for back filling, reclamation and 

rehabilitation. The quarry pit will be fenced by barbed wire 

to prevent inherent entry of public and cattle. The quarried 

out pit will be allowed to collect rain and seepage water 

which will act as a reservoir for storage. This water storage 

will enhance the static level and ground water recharge on 

nearby wells.   

119 

33. 

Mining plan prepared by 

(Xerox copy of certificate to 

be attached) 

: 

RQP certificate with validity   is enclosed as Annexure No: 

IX 

55,123,141 

34. 

Precise area communication 

approved by the District 

Collector 

: 

The precise area Communication letter was received from 

the District Collector, Tiruppur vide Rc. No. 

11/Mines/2017 Dated: 19.05.2017. 

125 

 

35. 

Mining plan approved by the 

Deputy/ Assistant Director of 

the District. 

: 

The Mining Plan was got approval by the Deputy Director, 

Department of Geology and Mining, Tiruppur vide Rc. No. 

11/Mines/2017 Dated: 03.07.2017. 

53 

36. 

Water requirement : 

a) Drinking & domestic 

purposes in KLD. 

b) Dust suppression (in 

KLD) 

c) Green belt (in KLD) 

: 

Drinking Water             - 0.3 KLD 

& Domestic purpose 

Dust Suppression          - 0.3 KLD 

Green belt                     - 0.4 KLD       

Total                - 1.0 KLD 

33,187 

37. 

Source of water 

: 

Purpose Sources 

Drinking & 

Domestic 

Purpose 

Water purchase from approved water 

vendors available  

Dust 

suppression 

Existing borehole on nearby quarry area 

Green belt 

development 

Existing borehole on nearby quarry area 

 

33,187 

38. Ground water table : The Ground water is about 60mt depth from ground level. 29,79 
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39. 

Project Cost (excluding EMP 

Cost) 

: 

  The Project cost: 

A. Fixed asset cost            =   Rs.    5,12,000/- 

B. Operational cost           =   Rs.  46,00,000/- 

C. EMP cost                     =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost          =   Rs.  58,22,000/- 

     CSR Cost (2.5%)         =   Rs.    1,45,500/- 

    Total cost                     =   Rs.  59,67,500/- 

117,209 

40. EMP Cost : The total EMP cost = Rs. 7,10,000/-  117,209 

41. 
Disclosure RQP 

 
S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 

55,123,141 

42. 

Soft copy of the Form–1,     

Pre –feasibility report and 

Mining plan in CD. 
: 

There is enclosed Soft copy for form –1, Pre – feasibility 

report and mining plan in CD. 

241 

43. 

Key map showing the 

approach roads to the site to 

be attested by the Deputy/ 

Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District.  

: 

The Key map showing with approach roads to the site is 

enclosed. Plate No. IC 

149 

44. 

Village map with S.F. Nos& 

salient features such as 

vegetation, habitations etc., 

for a radius of 500m around 

the quarry site. 

: 

Village map with S.F.No and Salient features such as 

vegetation, habitation etc., for 500mt radius is enclosed as 

plate no. IB 

147 

45. 

If lakes, Ponds, river, nallah, 

odai etc. are situated near the 

quarry site permission from 

the concerned PWD 

authorities for mining 
: 

There are no major water bodies like river, lake, etc., within 

500m radius. 

Samalapuram Lake is situated 6km away from the Northern 

side of the area. 

Noyyal River is flow about 6Km away from the 

Northwestern side of the lease applied area. 

Sulur Lake is situated 9km away from the Western side of 

the area. 

47,147,199 

46. 

Section map for mining to be 

attested by the Deputy/ 

Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District. 

: 

The Geological Plan and section in 1:1000 & 1:500 scales 

is enclosed. 

153 

47. 

Photograph of the proposed 

Mining site with S.F.No and 

attested by at least VAO.  

: 

The Photo of the Mines site is enclosed. 197 

48. 
Form –1 To be signed by 

applicant 
: 

I am hereby signed 51 

612 A



 

1. Signature of the applicant 

 

 

 

 

V.Gangesan 

  

 

2. Signature of the qualified person 

 

 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 

49. 

Pre- Feasibility Report to be 

signed by Both applicant and 

RQP. 

: 

Pre-feasibility report has been signed by the applicant and 

RQP 

213 

50. 

First and last page and the 

page at which quantity of 

mining has been worked out 

to be signed by the 

Deputy/Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District. 

: 

First page and last page and the quantity proposed in the 

plan have been signed by the Deputy Director of Geology 

and Mining. 

69 

51. 

Affidavit from the applicant 

that child labour is not being 

employed in the mining 

activity. 

: 

It is been ensured that the labor will not be employed less 

than 18 years, No child labour will engaged or entertained 

for any kind of quarrying operations. All the labour 

engaged for quarrying operations will be insured during the 

quarry lease period. 

229 

52. 

Affidavit from the applicant 

regarding planting of trees 

around the quarry site in 

fulfillment of the Green belt 

commitment furnished.  

: 

Affidavit from the applicant regarding the proposal for 

planting trees around the quarry and fulfillment of greenbelt 

commitment is enclosed. 

229 

53. 

Details (POD) Regarding 

communicating the proposal 

to the members of the 

committee. 

: 
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KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY LEASE APPLIED AREA (1.81.0HA) 

The proponent Mr. V.Gangesan has applied for Environmental clearance for the proposed quarry 

Rough stone and Gravel for over an extent of 1.81.0Ha in S.F.No. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 at 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District and Tamilnadu 

Salient features of the proposal are as follows: 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1.  Name of the Owner + 

Firm 

: V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 
5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

Mobile No: 9842408077 

19,53,55,

125,157 

2.  Location of the quarry-

S.F.No. 

: S.F.No: 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 at 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur 

District 

17,53,55,

125,157 

3.  Purpose of Application  : It is a Rough stone and Gravel Quarry project in 

Kodangipalayam Village. 

53,69,125 

4.  Extent of quarry in Ha- : 1.81.0Ha 17,53,55,

125,157 

5.  Land use planning  

a) Mining 

b) Storage of Topsoil 

over burden 

c) Infrastructure Road 

d) Utilized Area 

Total 

: 

 

 

Description 
Present 

area in  

(Ha) 

Area at the end 

of lease period 

(Ha) 
Area Under Quarrying 1.19.7 1.19.7 

Infrastructure Nil 0.01.0 
Roads 0.01.0 0.02.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.60.3 0.44.3 
Grand Total 1.81.0 1.81.0 

23,105,15

3 

6.  Production (quantity in 

m3) 

: The proposed quantity of reserves is 118965m
3 (or) 

21019 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 46m 

below ground level for a period of Five years only. 
 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 814500 18100 

Available Mineable reserves 118965 - 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

118965 - 

69,81,83,

87 

7.  Top soil & overburden 

(quantity in m
3
) 

: The overburden is the form of Gravel formation. The 

Gravel has been removed during previous lease period. 

87,91 

8.  Method of Mining : The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the 

bench height. Using Jack hammer drilling and blasting, 

hydraulic excavation, loading the Rough stone from 

pithead to the needy crushers. 

23,85,161 

9.  Life of Mine as per 

approved mining plan 

: Five years 53,69,125 
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10.  Height / width of the 

bench 

: Height 5.0 m & Width 5.0 m. 85,183 

11.  Source of water / 

quantity required 

   

Quantity 

required 

(in litres) 

Source 

 

33,187 

 a. Drinking & 

Domestic Purpose 

0.3 KLD Approved Water vendors 

 b. Dust Suppression 0.3KLD Existing borehole on nearby quarry area 

 c.   Green belt 

development 

0.4KLD Existing borehole on nearby quarry area 

12.  Waste water 

Sewage water 

 

Mode of disposal 

 

: 

 

: 

There is no waste water. 37,207 

The septic tank is constructed on permanent structure 

with in the quarry lease area. 

To local Panchyat Authority  

13.  APC Measures : 1.Mist Spray using water tankers, 

2. Enclosed covered system. (Tarpaulin) for 

transportation.  

39 

14.  Ariel distance of 

nearest habitation    

: 
S. 

No 
Name of the Village 

Approximate distance 

& Direction from 

lease applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 3.0km – NE  760 

2. Kombakadu pudur 3.0Km – NW  500 

3. Kodangipalayam 1.0km – SE  780 

4. Karanampet 2.0km – SW 1100 
 

47,107,20

1 

15.  Ariel distance from 

Reserve forest, 

Sensitive areas, Forest, 

Bird sanctuaries, Wild 

life sanctuaries, 

National parks,     

Monuments etc., 

within 10km   

: Reserve Forest – Nil  

Wildlife sanctuary – Nil  

Bird Sanctuaries – Nil  

National Park – Nil  

Monuments – Nil 

47,199 

16.  Land owner ship 

document 

Own patta land 

Lease 

Govt. Poramboke 

: 

: 

: 

It is a Patta land registered in the name of 

Tmt.Amsaveni, Tmt.Bhuvaneshwari and 

Tmt.Dhanalakshmi, vide patta No.1070. The applicant 

has obtained consent from the pattadhar. Hence the 

applicant has surface right over the area. 

131 

17.  Land use classification     : The quarry lease applied area is exhibits almost plain 

terrain 

77,79 

18.  Mining plan 

Prepared by                       

 

: 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 

55,123,14

1 

19.  Precise area statement 

Approved by                     

: The precise area Communication letter was received 

from the District Collector, Tiruppur vide Rc. No. 

11/Mines/2017 Dated: 19.05.2017. 

125 

20.  Approved by  : The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, Tiruppur 

vide Rc. No. 11/Mines/2017 Dated: 03.07.2017. 

53 

21.  Nearby quarries : There are few quarry is situated within the radius of 

500m. 

147 
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22.  Nearby lake / river/ 

odai / channel etc. 

: There are no major water bodies like river, lake, etc., 

within 500m radius. 

Samalapuram Lake is situated 6km away from the 

Northern side of the area. 

Noyyal River is flow about 6Km away from the 

Northwestern side of the lease applied area. 

Sulur Lake is situated 9km away from the Western side 

of the area. 

47,147,19

9 

23.  Latitude / Longitude : 11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 

17,143, 

24.  Topo Sheet No. : 58 - E/04 17,143, 

25.  Total Project cost 

(Fixed asset cost + 

Operational Cost + 

EMP cost) 

:   The Project cost: 

A. Fixed asset cost            =   Rs.    5,12,000/- 

B. Operational cost           =   Rs.  46,00,000/- 

C. EMP cost                     =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost          =   Rs.  58,22,000/- 

     CSR Cost (2.5%)         =   Rs.    1,45,500/- 

    Total cost                     =   Rs.  59,67,500/- 

117,209 

26.  EMP cost : The total EMP cost = Rs. 7,10,000/-  117,209 

27.  Water table : The Ground water is about 60mt depth from ground 

level. 

29,79 

28.  Interstate boundary  : There is no interstate boundary with in 10km radius  47,199 

29.  Western Ghats  : There is no Western Ghats with in 10km radius  47,199 
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From: 

V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

Mobile No: 9842408077 

To: 

 The Member Secretary, 

            District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), 

            Sub Collector Office,  

            Tiruppur District 

Sir,  

Sub:  Submission of Approved Mining Plan (Rc. No. 11/Mines/2017 Dated: 03.07.2017) 

Form–1 and Pre-feasibility report for obtaining Environmental Clearance for our  

Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry - Reg., 

***** 

 I am here by submitting the processing fee in the form of demand draft for rupees ten 

thousand, along with Form-1, Pre-feasibility report and Copy of Approved mining plan to your 

good office for obtaining clearance from DEIAA, Tiruppur, for our Kodangipalayam Rough stone 

and Gravel Quarry Lease applied area for over an extent of 1.81.0Ha in S.F.No. 103/3A1A (Part), 

3A2 & 3B1 at Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District, Tamilnadu. 

 I have submitted all the relevant documents to your good office to the best of our 

knowledge. If any clarifications are required, we are ready to submit the same to your office at your 

convenient time. Also we are ready to present the project in front of the committee. 

 Hence we request your good office to kindly process our application and allow us to present 

our project at the earliest.  

                                 Thanking you. 

             Yours sincerely 

 

 

  

                                                                                                      V.Gangesan 

Place: Tiruppur 

Date:  18.08.2017 
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FormFormFormForm----1 (As per EIA Notification 2006)1 (As per EIA Notification 2006)1 (As per EIA Notification 2006)1 (As per EIA Notification 2006)    

For the Proposed For the Proposed For the Proposed For the Proposed     

Rough Stone and Gravel Quarry ProjectRough Stone and Gravel Quarry ProjectRough Stone and Gravel Quarry ProjectRough Stone and Gravel Quarry Project----    1.81.01.81.01.81.01.81.0HaHaHaHa    

S.F.No: S.F.No: S.F.No: S.F.No:     103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1,,,,        

KodangipalayamKodangipalayamKodangipalayamKodangipalayam    Village, Village, Village, Village, PalladamPalladamPalladamPalladam    Taluk, Taluk, Taluk, Taluk,     

Tiruppur District, TamilnaduTiruppur District, TamilnaduTiruppur District, TamilnaduTiruppur District, Tamilnadu 

 

        

    

Proposed by 

                                    V.GangesanV.GangesanV.GangesanV.Gangesan    

    

    

    

Application Form for Obtaining Environmental Clearance from Application Form for Obtaining Environmental Clearance from Application Form for Obtaining Environmental Clearance from Application Form for Obtaining Environmental Clearance from     

DistrictDistrictDistrictDistrict    Level Environmental Impact Assessment Authority (Level Environmental Impact Assessment Authority (Level Environmental Impact Assessment Authority (Level Environmental Impact Assessment Authority (DDDDEIAA)EIAA)EIAA)EIAA)    

TiruppurTiruppurTiruppurTiruppur DistrictDistrictDistrictDistrict, , , , TamilnaduTamilnaduTamilnaduTamilnadu    
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                                                                       FORM 1  

(I) BASIC INFORMATION 

S. No Item Details 

1 Name of the project/s Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry project 

2 S. No. in the schedule 1(a) 

3 Proposed capacity/ 

area/length/tonnage to be 

handled/command area/lease 

area/number of wells to be drilled 

The proposed quantity of reserves is 118965m
3 

of 

Rough stone for a period of five years only. 

Area = 1.81.0Ha. 

The command area =1.36.7Ha (effective quarrying area 

after leaving safety distance). 

It is a shallow open cast quarry. The massive 

Charnockite formation is found followed by the 1m 

Gravel formation it is revealed form the existing quarry 

pit. Hence no wells are proposed or not drilled. 

4 New/Expansion/ Modernization 
It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

5 

Existing capacity/Area etc. The proposed quantity of reserves is 118965m
3 

(or) 

21019 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 46m 

below ground level for a period of Five years only. 
 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 814500 18100 

Available Mineable reserves 118965 - 

Five years plan period As in the 

approved mining plan 

118965 - 

6 Category of project i.e. `A’ or ‘B’ Category – B2. 

7 
Does it attract the general condition? If 

yes, please specify. 

7.5m safety distance from the adjacent patta lands in the 

lease area. 

8 
Does it attract the specify condition? If 

yes, please specify. 
10m safety distance to the adjacent road and Bench loss. 

9 

Location Topo Sheet No. 58 - E/04 

11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 

 Plot/ Survey/ Khasra No. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 

 Village Kodangipalayam 

 Taluk Palladam 

 District Tiruppur 

 State Tamilnadu 

10 
Nearest railway station/ airport along 

with distance in kms 

Somanur Railway station   -   7kms-NW 

Coimbatore Airport            - 17kms-W 

11 

Nearest Town, city, District 

Headquarters along with distance in 

kms 

Town                 - Palladam      - 9kms-SE 

Nearest City        - Tiruppur     -  18kms-NE 

District                - Tiruppur     -  18kms -NE 
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12 

Village Panchayats, ZilaParishad, 

Municipal Corporation, Local body 

(complete postal addresses with 

telephone nos. to be given) 

Village                 – Kodangipalayam   

Panchayat union – Kodangipalayam   

Taluk   – Palladam  

District  – Tiruppur 

13 Name of the applicant V.Gangesan 

14 

 

Registered Address  

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District 

15 

Address for correspondence:  

Name V.Gangesan 

Designation (Owner/Partner/CEO) Proprietor / Owner 

 

 

Address 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District 

Pin code No 641402 

E-mail  infogeoexploration@gamil.com 

Mobile No. 9842408077 

Fax No.  - 

16 

Details of Alternative Sites examined, if 

any. Location of these sites should be 

shown on a Topo sheet. 

There is no alternative sites are examined. The project is 

site specific. 

17 Interlinked Projects There is no interlinked project. 

18 
Whether separate application of 

interlinked project has been submitted? 

As there is no interlinked project, no application has 

been submitted.  

19 If yes, date of submission 
As there is no interlinked project, no application has 

been submitted.  

20 If no, reason 
The project involves Rough stone and Gravel Quarry 

only.  

21 

Whether the proposal involves 

approval/ clearance under: if yes, details 

of the same and their status to be given. 

(a) The Forest (Conservation) Act, 

1980? 

(b) The Wildlife (Protection) Act, 

1972? 

(c) The C. R. Z. Notification, 1991? 

(a) The project does not attract the Forest 

(Conservation) Act 1980. 

(b) There is no wild life in the project site area under the 

Wildlife (protection) Act 1972. 

(C) The project area does not fall the C.R.Z 

Notification, 1991. 
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22 

 

 

 

Whether there is any Government 

Order/ Policy relevant/ relating to the 

site? 

The Precise area communication letter was received from 

the District collector Tiruppur Vide Rc. No. 

11/Mines/2017 Dated: 19.05.2017. 

 

The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, Tiruppur 

vide Rc.No. 11/Mines/2017 Dated: 03.07.2017. 

23 
Forest land involved (hectares) 

No forest land is involved lease applied area. 

24 

Whether there is any litigation pending 

against the project and/ or land in which 

the project is propose to be set up? 

(a) Name of the Court 

(b) Case No. 

(c) Orders/ directions of the Court, if 

any and its relevance with the proposed 

project. 

There is no court case pending, litigations relating to the 

project directly and indirectly.  
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(II) Activity 

1. Construction operation or decommissioning of the project involving actions, which will 

cause physical changes in the locality (topography, land use changes in water bodies, etc.) 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 
Yes/No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with sources 

of information data 

1.1 

Permanent or temporary change in 

land use, land cover or topography 

including increase in intensity of 

land use (with respect to local land 

use plan) 

Yes 

 The lease applied area almost plain terrain, 

will be changed after the quarrying of Rough stone 

and Gravel as per the Mining plan, 

 Conventional Open cast Semi Mechanized 

Mining with 5.0 meter vertical bench with a bench 

width of 5.0 meter is being proposed.  

             Topography will change in respect to 

overburden excavation. However, measures will be 

implemented as per mining Plan.  

          As the area of the quarry remains the same, 

there will not be any increase in intensity of local 

land use.  

Description 

Present 

area in  

(Ha) 

Area at the 

end of lease 

period (Ha.) 

Area Under Quarrying 1.19.7 1.19.7 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.60.3 0.44.3 

Grand Total 1.81.0 1.81.0 
 

1.2 

Clearance of existing land, 

vegetation and building? 

 

No 

There is no vegetation and building in this project 

area, hence there is no requirement of clearing the 

vegetation and building. There is an existing road 

leads to the quarry. This has 5mts carriage way 

width. 

 

1.3 Creation of new land uses? No 

The total quarrying activity is proposed to carry out 

within the quarry lease area. Hence, there is no 

proposal for creating of new land uses. Temporary 

approach road within the project area will be form 

for the easy access of men and machinery which 

will be well maintained.  

The tippers will transport the Rough stone to the 

needy crushers by existing road. 
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1.4 
Pre-construction investigations e.g. 

bore houses, soil testing? 
No 

Hence pre-construction investigation and soil 

testing is not proposed before quarrying operation. 

1.5 Construction works? Yes  

There will be no major civil works, other than the 

following infrastructure: office building, storeroom, 

toilet and first aid room will be provided on 

permanent structures within the quarry lease area in 

the safety barrier. After the grant of lease. 

1.6 Demolition works? No 
There are no existing building within the quarry 

lease area hence no demolition work is involved. 

1.7 

Temporary sites used for 

construction works or housing of 

construction workers? 

Yes 

Sites service on permanent structure will be 

constructed only after grant of quarry lease within 

7.5m safety barrier. 

 

1.8 

Above ground buildings, structures 

or earth works including linear 

structures, cut and fill or 

excavations 

No  

There are no tall buildings or linear structure found 

within the quarry site. There is no requirement of 

cutting and filling in the site.  

1.9 
Underground works including 

mining or tunneling? 
No 

Conventional open cast semi mechanized quarrying 

will be adopted. No underground mining or 

tunneling is proposed. 

1.10 Reclamation works? No 

There is no reclamation works is proposed. In the 

proposed mining plan only 46m below the ground 

level depth has been envisaged as workable depth 

for safe & economic mining during the period of 

five years. Hence, after quarry reaches ultimate pit 

limit (for this lease period) of 46m below ground 

level depth fencing will be constructed around the 

quarried pits to prevent inherent entry of the public 

and cattle. 

1.11 Dredging? No 
There is no such type of activities involved in this 

opencast quarrying operation. 

1.12 Offshore structures? No 
There is no such type of activities involved; It is an 

inland quarrying project.  

1.13 
Production and manufacturing 

processes? 
No 

No production or manufacturing is involved in this 

Rough stone and Gravel quarrying. The Rough 

stone is liberated from the parent rock loading the 

Rough stone from pithead to the needy crushers. 
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1.14 
Facilities for storage of goods or 

materials? 
No 

There is no proposal for storage of material within 

the quarry lease area. The Rough stone will be 

loading the Rough stone from pithead to the needy 

crushers. 

1.15 

 

 

 

 

 

Facilities for treatment or disposal 

of solid waste or liquid effluents? 

 

 

 

 

No  

The entire quarried Rough stone will be consumed. 

The anticipated waste will be very negligible the 

entire Rough stone irrespective of size has a good 

commercial market at present market scenario. 

Domestic waste water will be treated in Septic Tank 

followed by soak pit. The manure will be treated and 

used for green belt development. The Rough stone 

will not produce toxic effluence in the form of 

solid, liquid or gas. No waste water will be 

discharged by quarry operation. 

1.16 
Facilities for long term housing of 

operational workers? 
No 

The proposed project is 1.81.0Ha. The minimum 

employees are available in the nearby villages, 

hence long term housing of operational workers are 

not proposed. Rest shelter will be constructed on 

permanent structure within the lease area on 

boundary barrier after the grant of quarry lease. 

1.17 
New road, rail or sea traffic during 

construction or operation? 
No 

No new roads, rail or sea traffic is proposed during 

operation, the existing road will be utilized for 

transportation of the Rough stone and Gravel. There 

is no habitations or villages enrouted between the 

stone quarry and crushing site.  

However, internal roads within the quarry lease area 

will be developed and maintained as per statutory 

norms. 

 

1.18 

New road, rail, air waterborne or 

other transport infrastructure 

including new or altered routes and 

stations, ports, airports etc.? 

No 

There is no such type of activities involved in this 

project. 

Existing road will be utilized for the transportation 

of Rough stone to the needy crusher sites. 

1.19 

Closure or diversion of existing 

transport routes or infrastructure 

leading to changes in traffic 

movements? 

No 

The project will not cause any changes and 

hindrance in the existing traffic movements. 

There is no a habitation or villages en-route between 

the stone quarry to the nearby crushing sites. 

1.20 
New or diverted transmission lines 

or pipelines? 
No 

The project does not involve diversion of 

transmission/pipe lines. 
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1.21 

Impoundment, damming, 

culverting, realignment or other 

changes to the hydrology of 

watercourses or aquifers? 

No 

The quarrying operation is restricted up to a depth 

of 46m below the ground level. The Ground water 

occurrence in this area is 60mt depth from ground 

profile (60m in summer and at 57m in rainy 

season). Hence there is no damage for ground water 

hydrology or aquifers.  

1.22 Stream crossings? No There is no stream crossing within the lease area. 

1.23 
Abstraction or transfers of water 

from ground or surface waters? 
No  

The proposed quarrying does not require any 

abstraction or transfer of water from the Ground or 

surface water bodies. 

1.24 

Changes in water bodies or the land 

surface affecting drainage or run-

off? 

No 

The quarry operation is restricted up to a depth of 

46m below the ground level during this period. 

Quarry operation will not affect the drainage 

pattern of the lease area. There is no change in 

water bodies or the land surface affected during run 

off. 

1.25 

Transport of personnel or materials 

for construction, operation or 

decommissioning? 

No 

During operation phase, after grant of lease 

quarrying personnel will be brought from 

surrounding villages by applicant’s jeep or van. 

The materials and tools shall be transported by 

trucks and tippers, the existing road and 

infrastructure facilities are sufficient. No 

construction operation or decommissioning 

envisaged.   

1.26 

Long-term dismantling or 

decommissioning or restoration 

works? 

No  

No Dismantling and decommissioning are proposed 

in this project. 

1.27 

Ongoing activity during 

decommissioning which could have 

an impact on the environment? 

No 
There is no such type of activities involved in this 

project.  
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1.28 
Influx of people to an area in either 

temporarily or permanently? 
Yes 

During operational phase, the manpower 

requirement will be around 11. Local people are 

envisaged in this quarry operation. Inherent entry of 

public will be strictly prevented. 

No child labor will be deployed for any type of 

quarrying operation. All the labors engaged for 

quarrying operations will be trained, equipped with 

protective devices and insured till the end of life of 

quarry. 

1.29 Introduction of alien species? No 
There is no proposal to introduce alien species. 

1.30 
Loss of native species or genetic 

diversity? 
No 

There will be no loss of native species or genetic 

diversity taken during the quarry operation as the 

lease area is devoid of Plantation, vegetation and 

agriculture.  

1.31 Any other actions? No 

Temporary approach road will be formed and 

maintain within the lease area.  

Tippers will be transportation of Rough stone to the 

needy crushers by existing road. (already in good 

condition)  

No long term dismantling or decommissioning is 

involved in this project. This project is sites specific 

and may not have any significant impact on the 

environment. 
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2. Use of Natural resources for construction or operation of the project (such as land, water, 

materials or energy, especially any resources which are non -renewable or in short supply): 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

2.1 
Land especially undeveloped or 

agricultural land (ha) 
No 

The Total quarry lease area is 1.81.0Ha; it is a 

Patta land vide patta No: 1070. 

The lease area almost plain terrain covered by the 

thick Gravel formation, the thickness of Gravel is 

about 1m; Charnockite formation is noticed 

followed by the Gravel formation it is revealed 

from the existing quarry pit. The slope is gentle 

towards Southern side. The altitude of the area is 

above 391m (Maximum) from MSL. 

2.2 
Water (expected source & competing 

users) unit: KLD 
Yes  

The project does not require huge water for 

quarrying operation, about 1 KLD of water will be 

used for the project.(More than 5 L/Person) 

1. Drinking Water -  0.3KLD 

& Domestic purpose  

2. Dust Suppression         -  0.3 KLD 

3. Green belt                   -  0.4 KLD           

  Total              - 1 KLD 

The source of water brought from approved water 

vendors and existing bore well on nearby quarry 

area. 

 
2.3 Minerals (MT) No No minerals used for construction purposes. 

 

2.4 

Construction material - Stone, 

aggregates, and/Soil (expected source-

MT) 

No 
The proposed Rough stone and Gravel quarry 

project does not require any construction material.  

2.5 Forests and timber (source-MT) No  There is no forests and timber (source –MT)  

2.6 

Energy including electricity and fuels 

(source, competing users) unit: fuel 

(MT),Energy (MW) 

Yes  

The limited scale of activities adopted in Rough 

stone and Gravel quarrying does not require high-

tension electric power supply. The quarrying 

operation is only for daytime. The electricity will 

be used only for mine office and lighting around 

the quarry during night time. The existing electric 

line near the quarry site will be used. 

Fuels are used for operating machineries and 

vehicles during quarrying process and 

transportation. Fuel required for this project life is 

about 95168 Liters of HSD for entire project life. 

 

2.7 
Any other natural resources (use 

appropriate standard units) 
No  No other natural resource will be required. 
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3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be 

harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to 

human health. 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

3.1 

Use of substances or materials, which 

are hazardous (as per MSIHC rules) to 

human health or the environment (flora, 

fauna, and water supplies) 

No 

There is no proposal for storage, handling or 

transportation of any hazardous materials or 

substances as per MSIHC rules in this Rough 

stone and Gravel quarry project. 

3.2 

Changes in occurrence of disease or 

affect disease vectors (e.g. insect or 

water borne diseases) 

No 

The Rough stone and Gravel does not produce 

any toxic effluent in the form of solid, liquid and 

gas, hence the diseases related to insect or water 

borne diseases is not envisaged. There is no 

proposal of storage of water inside the project 

area. The seepage water and rain water will be 

drained immediately by 5HP pumps and it will be 

used for Green Belt Development and for dust 

suppression on haul and quarry roads. 

3.3 
Affect the welfare of people e.g. by 

changing living conditions? 
No   

Welfare of people will get positive change due to 

the project, where a number of Welfare activities 

are being undertaken. Due to increase of the 

employment earning of local people and lifestyle 

of the people will enhance, around 11 peoples 

will be directly benefit to this project. 

 No child labor will be engaged for any 

type of quarrying operation. All the labor will be 

insured and the salary and benefits will be paid as 

per the Labor enforcement officers(Ministry of 

labor and welfare) Norms 

 

3.4 

Vulnerable groups of people who could 

be affected by the project e.g. hospital 

patients, children’s, the elderly etc., 

No 

There is no effect envisaged for the vulnerable 

groups of people who could be affected by the 

project. The Rough stone will be transportation 

of Rough stone to the needy crushers by tarpaulin 

cover to prevent spillage. 

3.5 Any other causes No There is no other cause are envisaged. 
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4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning MT/mounts) 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

4.1 Spoil, overburden or mine wastes No 

The Rough stone and Gravel quarrying does not 

produce any waste. The entire Rough stone 

irrespective of size will be sold in commercial 

market. Waste storage does not arise.  

4.2 
Municipal waste (domestic and or 

commercial wastes) 
Yes  

The small quantity of Municipal waste will be 

generated shall be disposed as per guidelines. 

4.3 
Hazardous wastes (as per Hazardous 

Waste Management Rules) 
No 

In this quarrying activities waste oil will be 

generated during the operation period it will be 

sent to authorize Re- Circulars as per SPCB/ 

CPCB norms. Care and maintenance of vehicles 

by experience qualified mechanics will be 

undertaken to prevent breakdown and spillage of 

oils and lubes. 

4.4 Other industrial process wastes No 
Industrial wastages are not generated during the 

quarrying operation.  

4.5 Surplus product No There is no such type of activities in this quarry.  

4.6 
Sewage sludge or other sludge form 

effluent treatment 
Yes  

Sanitary facilities will be constructed on 

permanent structure and the sewage waste will be 

disposed periodically as per the norms. 

4.7 Construction or demolition wastes No 
No Construction or demolition wastes involved in 

this quarry.  

4.8 Redundant machinery or equipment No 
No redundant machineries involved in this 

project.  

4.9 Contaminated soils or other materials No 
There is no a contaminated material or soil 

observed in the quarry lease area.   

4.10 Agricultural wastes No There is no agricultural waste anticipated. 

4.11 Other solid wastes No There is no other solid waste anticipated. 
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5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr) 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

5.1 
Emissions from combustion of fossil 

fuels from stationary or mobile sources 
Yes  

The emissions of SO2 (Sulfur dioxide) &NO2 

(Nitrogen dioxide) may be due to use of diesel 

operated quarry machinery and vehicles. Better 

maintenance of equipment in good condition will 

help to reduce such emissions. 

5.2 Emissions from production processes 
Yes 

 

Dust is the main pollutant produced in the 

proposed activity. Emission from loading, 

drilling and blasting but they will be maintained 

within limits by proper maintenance and 

sprinkling of water and Afforestation 

developments. Tarpaulin covers will be covered 

in vehicles during transportation. 

5.3 
Emissions from materials handing 

including storage or transport 
Yes 

Fugitive dust will be generated from material 

handling activities. 

Dust suppression by water sprinklers will be 

provided to prevent the fugitive dust emissions 

during loading. Tarpaulin covers will be covered 

in vehicles during transportation. 

5.4 
Emissions form construction activities 

including plant and equipment 
No 

No major construction activities are envisaged. 

It’s a conventional Eco friendly quarrying 

operation.  

5.5 

Dust or odors form handling of 

materials including construction 

materials, sewage and waste 

No  

Minor Dust will be generated during breaking of 

rocks, transportation of Rough stone and it will 

be controlled. However, there is no possibility of 

any odor generation as there are no organic 

solvents/processes involved. 

5.6 Emissions from incineration of waste No 
The Rough stone and Gravel quarrying does not 

produce any toxic effluent. 

5.7 

Emissions from burning of waste in 

open air (e.g. slash materials, 

construction debris) 

No 
There is no such type of activities involved in 

this quarry project.  

5.8 Emissions from any other sources No Emissions from other sources are not envisaged. 
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6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat: 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

6.1 
From operation of equipment e.g. 

engines, ventilation plant, crushers 
Yes 

Due to operation of machineries there is likely 

hood of some increase in noise level. The noise 

level at site will be maintained below 

permissible limit. Measures like lubrication & 

preventive maintenance shall be taken to control 

noise from the machineries. 

The vibration during the moment of machinery 

will be minimal for a short span that will be well 

within the prescribed limits. 

6.2 From industrial or similar processes No There is no proposal of processing plant. 

6.3 From construction or demolition No No construction or demolition work takes place. 

6.4 From blasting or piling No 

The quarrying activity will be carried out 

blasting for shattering effect and loosen the 

Rough stone. However, controlled blasting 

measures will be adopted for minimizing ground 

vibration. 

 

6.5 
From construction or operational 

traffic 
Yes 

The transportation of Rough stone through 

tippers can produce noise but are maintained 

within permissible limits, by keeping machinery 

in proper condition as per RTO & TNPCB 

Norms and maintenance under experience and 

qualified mechanics.  

 

6.6 From lighting or cooling systems No 

The quarry operation will be carried out at the 

day time only hence the lighting and cooling 

systems are not required.  

6.7 From any other sources No 

This quarrying project is site specific which is 

operated by jackhammer drilling and limited 

blasting; hence external power other than HSD 

is not involved in this project.  
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7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground 

or into sewers, surface water, ground water, coastal water or the sea: 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

7.1 
From handling, Storage, use or 

spillage of hazardous materials 
No 

No hazardous materials will be used in the 

process. Oiling and lubrication of hauling 

vehicles will be done by using oil tray to 

prevent spillage of oil. Vehicles and machinery 

will be well maintained to prevent leakage of 

oil. 

7.2 

The discharge of sewage will be 

collected on soap pits will be 

discharge to a place authorized by 

municipal authorizes as per guidelines 

No 

Septic tank will be cleaned periodically and the 

sludge generated will be used as manure in the 

green belt. 

7.3 
By deposition of pollutants emitted to 

air into the land or into water 
No 

There is likely hood of increase of Particulate 

Matter due to quarrying operations. Regular 

sprinkling of water will suppress dust at 

points/places of generation. 

7.4 From any other sources No 

An efficient and effective management plan is 

proposed for the project; hence it may not have 

any significant impact on the surrounding 

environment. 

7.5 

Is there a risk of long term buildup of 

pollutants in the environment from 

these sources? 

No 

No such type of activities not involved in this 

quarry.  

8. Risk of accidents during construction or operation of the project, which could 

affect human health or the environment 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

8.1 

From explosions, spillages, fires etc., 

form storage, handling, use or 

production of hazardous substances 

No 

The drilling and blasting are involved in the 

project for liberation and splitting of Rough 

stone. The explosive materials will be brought 

from authorized explosive license holder during 

blasting. There is no proposal of storage of 

explosives after the grant of quarry lease. 

 

8.2 From any other causes Yes  

The risks of accidents are envisaged in quarry 

operations, failure of quarry pit slopes, 

excavators, tipper movement, etc. However, all 

safety measures shall be taken to prevent any 

accidents. The quarrying activities will be 

monitored under the supervision of experienced 

and qualified competent mines foreman.  
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8.3 

Could the project be affected by 

natural disasters causing 

environmental damage (e.g. floods, 

earthquakes, landslides, cloudburst 

etc.)? 

No 

There is no earthquake, floods, Landslides, 

cloud burst recorded in the lease area. It’s an 

opencast quarrying, hence this project could not 

affect severely due to the natural disasters. 

 

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could 

lead to environmental effects to environmental effects or the potential for cumulative impacts 

with other existing or planned activities in the locality 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

9.1 

Lead to development of supporting. 

cities, ancillary development or 

development stimulated by the 

project which could have impact on 

the environment e.g.: 

• Supporting infrastructure (roads, 

power supply, waste or waste 

treatment, etc.) 

• housing development 

• extractive industries 

• supply industries 

• other 

 

 

 

No 

Living standard will be improved of the nearby 

villagers. 

The proposed project shall directly/indirectly 

develop the area by providing employment, tax 

to government, development of ancillary units, 

shopkeeper, supermarket, mechanic shed etc., 

The workers are available from the nearby 

villages, hence the project will not attract 

housing Development, Extractive industries, 

supply industries or any other activities.  

 

9.2 

Lead to after- use of the site, which 

could have an impact on 

environment 

No  

The land does not used after the completion of 

quarrying operation the fencing will be 

constructed around the quarried pits to prevent 

the inherent entry of public and cattle.  

 

9.3 
Set a precedent for later 

developments 
No 

A better after use scenario with increase in 

greenery, besides the quarried out pit will act as 

a temporary reservoir which will enhance the 

static level of the Ground water in the nearby 

wells.  

9.4 

Have cumulative effects due to 

proximity to other existing or 

planned projects with similar effects 

No  

  

No cumulative impacts are envisaged. 
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(III) Environmental Sensitivity 

S.  

No 
Areas 

Name/ 

identity 

Aerial distance (within 10 km.) 

Proposed project location boundary 

1 

Areas protected under 

international conventions, 

national or local legislation for 

their ecological, landscape, 

cultural or other related value 

No 

There are no such protected areas like ecological 

landscape, cultural area etc. identified within the 10 

Km radius. 

2 

Areas which are important or 

sensitive for ecological 

reasons - Wetlands, 

watercourses or other water 

bodies, coastal zone, 

biospheres, mountains, forests 

No 

There is no  eco-sensitive areas, forest, CRZ, within 

the radius of 10km 

Samalapuram Lake is situated 6km away from the 

Northern side of the area. 

Noyyal River is flow about 6Km away from the 

Northwestern side of the lease applied area. 

Sulur Lake is situated 9km away from the Western 

side of the area. 

3 

Areas used by protected, 

important or sensitive species 

of flora or fauna for breeding, 

nesting, foraging, resting, over 

wintering, migration 

No 
There is no protected sensitive species are identified 

within the 10km radius.  

4 
Inland, coastal, marine or 

underground waters 
No 

There is no Inland, coastal, and marine or underground 

water around the site. 

5 State, National boundaries No 
There is no State, National boundaries with in 10km 

radius from the lease area. 

6 

Routes or facilities used by the 

public for access to recreation 

or other tourist, pilgrim areas 

No There is no tourist, pilgrim areas within 10 Km radius 

7 Defense installations No 
No defense installation found within 10Kms from the 

project area.  

8 
Densely populated or built-up 

area 
Yes 

 

S. 

No 
Name of the Village 

Approximate 

distance & Direction 

from lease applied 

area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 3.0km – NE  760 

2. Kombakadu pudur 3.0Km – NW  500 

3. Kodangipalayam 1.0km – SE  780 

4. Karanampet 2.0km – SW 1100 
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9 

Areas occupied by sensitive 

man-made land uses 

(hospitals, schools, places of 

worship, community facilities) 

Yes 

Palladam is having all the facilities which are at a 

distance of 9km on Southeastern side of lease area. 

10 

Areas containing important, 

high quality or scarce 

resources 

(ground water resources, 

surface resources, forestry, 

agriculture, fisheries, tourism, 

minerals) 

No 

The quarry operation is restricted to only up to a depth 

of 46m below the ground level for a period of five 

years. Hence the ground water will not be affected 

beside the area is devoid of agriculture, Forestry, 

Tourist place etc., 

11 

Areas already subjected to 

pollution or environmental 

damage. (those where existing 

legal environmental standards 

are exceeded) 

No 

This is the fresh quarry project, hence the area has not 

subjected to pollution or environmental damage. The 

atmosphere is quite fresh and it is proposed to carry 

out the quarrying operations an Eco friendly manner. 

12 

Areas susceptible to natural 

hazard which could cause the 

project to present 

environmental problems 

(earthquakes, subsidence, 

landslides, erosion, flooding 

or extreme or adverse climatic 

conditions) 

No 

The areas are not susceptible to natural hazards like 

landslides, earthquake, it is a high stable land. There 

are no evidences recorded in the past history.  
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“I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures 

are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and 

information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected 

and clearance give, if any to the project will be revoked at our risk and cost. 

 

Date:  18.08.2017 

Place: Tiruppur 

 

 

 

1. Signature of the proponent with Name and Full Address 

 

 

 

V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

Mobile No: 9842408077 

 

 

2. Signature of the Qualified Person 

 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY        V.GANGESAN 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

 

Pre-Feasibility Report of 

Rough stone and Gravel Quarry 
(Under the Guidelines of Ministry of Environment and Forest  

in terms of the provisions of EIA notification 20051, 52 & 127  and specifically in circular  

No J-11013/41/20051, 52 & 127 -IA.II (I) dated 30
th

 December, 2010) 

Location of the Quarry Lease Area 

S.F.No. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1  

Kodangipalayam Village,  

Palladam Taluk, Tiruppur District, 

 Extent:  1.81.0Ha(less than 5Ha) 

Category: B2 Project 

Applicant 

V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402  
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY        V.GANGESAN 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

1.1.1.1. EXECUTIVE SUMMEXECUTIVE SUMMEXECUTIVE SUMMEXECUTIVE SUMMAAAARYRYRYRY    

The Proponent Mr. V.Gangesan has been obtained permission from District collector 

Tiruppur to quarry Rough stone and Gravel for over an extent of 1.81.0Ha in Survey No: 

103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 at Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District 

and Tamilnadu state by District Collector Tiruppur, Rc. No. 11/Mines/2017 Dated: 

19.05.2017, for a period of Five years subjected to submission of Environmental clearance 

from DEIAA, Tiruppur District, consent for Establishment and Consent for operation from 

TNPCB. 

SALIENT FEATURES OF THE PROJECTSALIENT FEATURES OF THE PROJECTSALIENT FEATURES OF THE PROJECTSALIENT FEATURES OF THE PROJECT    

S.NO PARTICULAR  DETAILS  

1. Name of the Proponent V.Gangesan 

2. Type of Project Rough stone and Gravel  

3. Location Survey No.103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1   

Kodangipalayam Village, 

Palladam Taluk,  

Tiruppur District, 

Tamilnadu State 

4. Mining lease area  1.81.0Ha 

5. Type of land 

Patta/forest/PWD 

It is a Patta land registered in the name of 

Tmt.Amsaveni, Tmt.Bhuvaneshwari and 

Tmt.Dhanalakshmi, vide patta No.1070- Non forest 

6. Life of period   Five years   

7. Production capacity  The proposed quantity of reserves is 118965m
3 

(or) 

21019 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 

46m below ground level for a period of Five years 

only. 

Description 

Rough 

stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 814500 18100 

Available Mineable reserves 118965 - 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

118965 - 
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8. Method of Mining  The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the 

bench height.  

9. Ultimate depth of Mining The quarry operation is Proposed up to depth for 46m 

below the ground level for a period of five years only.    

10. Latitude  11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

11. Longitude  77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 

12. Topo sheet No. 58 - E/04 

13. Topography of MSL area 391m from MSL 

14. Land use classification  It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has 

been quarrying operation earlier) in Kodangipalayam 

Village. 

15. Ground water level The Ground water occurrence in this area is 60mt 

depth from ground profile (60m in summer and at 57m 

in rainy season) 

16. Climatic condition Rainfall –900/annum 

Temperature - 42ºC - 23ºC 

17. Land use pattern Land use pattern 

Roads – 15% 

Habitation – 15% 

Trees – 10% 

Agricultural Land – 40% 

Existing Quarry – 20% 

18. Nearest habitation  Kodangipalayam – 1Km - SE 

19. Nearest Town  Palladam    -  9kms-SE 

20. Nearest Railway station  Somanur Railway station   - 7kms-NW 

21. Nearest Airport Coimbatore Airport - 17kms- W 

22. Nearest National Highways 

& State Highways 

NH67–Coimbatore - Karur – 1.5km-  S 

SH165 – Annur – Kamanaickenpalayam  - 1.5km -W 

23. Nearest Hospital Karanampet – 2km - SW 
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The Prefeasibility report preparing for following condition of Government of India Ministry of The Prefeasibility report preparing for following condition of Government of India Ministry of The Prefeasibility report preparing for following condition of Government of India Ministry of The Prefeasibility report preparing for following condition of Government of India Ministry of 

Environment and Forests (No.LEnvironment and Forests (No.LEnvironment and Forests (No.LEnvironment and Forests (No.L----11011/47/2011 11011/47/2011 11011/47/2011 11011/47/2011 ––––IAIAIAIA----II II II II (M) Dated: 24th June, 2013)(M) Dated: 24th June, 2013)(M) Dated: 24th June, 2013)(M) Dated: 24th June, 2013)    

� Samalapuram Lake is situated 6km away from the Northern side of the area. 

� Noyyal River is flow about 6Km away from the Northwestern side of the lease applied area. 

� Sulur Lake is situated 9km away from the Western side of the area. 

� There is no forest with in 10km radius. 

� There is no Western Ghats with in 10km radius. 

� There is no CRZ within the radius of 10km. 

� There is no ‘HACA’ region within the radius of 10km. 

� There is no interstate boundary with in 10km radius from the lease area. 

� There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuary or National parks as per Wild life protection 

Act 1972, within the radius of 10kms. 

24. Aerial distance to the 

nearest Eco sensitive areas, 

CRZ, forest, wild life 

sanctuary, Interstate 

boundary, critically 

polluted area if the quarry 

site is within 500m of these 

areas. 

More than 500m from Eco sensitive areas, CRZ, 

forest, wild life sanctuary, Interstate boundary, 

Reserve forest, Western Ghats, critically polluted area. 

25. Details of other quarries for 

a radius of 500m around 

the quarry site 

There are few quarries within 500m radius from the 

quarry site. 

26. Man power  About 11 employees 

27. Water requirement & 

source  

Total water requirement for 1.0KLD from water 

vendors & nearby Bore well. 

28. Overburden /Waste The overburden is the form of Gravel formation. The 

Gravel has been removed during previous lease 

period. 

29. Cost of the project   The Project cost: 

A. Fixed asset cost            =   Rs.    5,12,000/- 

B. Operational cost           =   Rs.  46,00,000/- 

C. EMP cost                     =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost          =   Rs.  58,22,000/- 

     CSR Cost (2.5%)         =   Rs.    1,45,500/- 

    Total cost                     =   Rs.  59,67,500/- 
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The following information provided by the applicantThe following information provided by the applicantThe following information provided by the applicantThe following information provided by the applicant    

             I have applied for getting Environmental clearance to DEIAA, Tamilnadu for quarry lease for 

quarrying of Rough stone and Gravel quarry in S.F.No: 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 for over an 

extent of 1.81.0HaPatta land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur District. 

� I swear to state and confirm that within 10km area of the quarry site, I have applied for 

environmental clearance; none of the following is situated. 

� Protected areas notified under Wild life (Protection) Act, 1972. 

� Critically polluted areas as notified by the central pollution control board constituted under 

water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974. 

� Eco – Sensitive areas as notified. 

� Interstate boundaries and international boundaries within 5km radius from the boundary of 

the proposed site. 

� The total area of few quarries located within 500m radius from the periphery of my quarry 

site details as shown in affidavit. 

� There will not be hindrance or disturbance to the people living no enroute / nearby our quarry 

site while transporting the mineral our material and due to quarrying activities. 

� There are few houses present within the radius of 300m from the periphery of the lease area 

� I swear that afforestation will be carried out during the course of quarrying operation and 

maintained. 

� The required insurance will be taken in the name of the labourers working in my quarry site. 

� Approach road belongs to local Panchayat only and no other private patta roads encountered. 

� I will not engage any child labour in my quarry site and I aware that engaging child labour is 

punishable under the law. 

� All types of safety / protective equipment will be provided to all the labourers working in my 

quarry. 

� No permanent structures, temples etc., are located within 500m radius from the periphery of 

my quarry. 
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2.02.02.02.0    INTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUINTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUINTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUINTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUND INFORMATIONND INFORMATIONND INFORMATIONND INFORMATION    

(i) (i) (i) (i) Identification oIdentification oIdentification oIdentification of project and project proponent: f project and project proponent: f project and project proponent: f project and project proponent: In case of miningIn case of miningIn case of miningIn case of mining    project, a copy of mining project, a copy of mining project, a copy of mining project, a copy of mining 

lease/llease/llease/llease/letter of intent should be givenetter of intent should be givenetter of intent should be givenetter of intent should be given    

Identification of ProjectIdentification of ProjectIdentification of ProjectIdentification of Project    

    

Name of the Project Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry 

Lease area 1.81.0Ha (Patta land) - Non forest 

Location Survey No. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1  

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk,  

Tiruppur District and Tamilnadu State. 

Topo Sheet No. 58 - E/04 

    

Project ProponentProject ProponentProject ProponentProject Proponent    Name with AddressName with AddressName with AddressName with Address    

V.Gangesan, 

S/o. K.S.Velusamy, 

5/10, Mariyappa Devar Street, 

Sulur, 

Coimbatore District - 641402 

Mobile No: 9842408077 

E-mail id: infogeoexploration@gamil.com 

In case of mining project, a copy of mining lease/letter of intent should be In case of mining project, a copy of mining lease/letter of intent should be In case of mining project, a copy of mining lease/letter of intent should be In case of mining project, a copy of mining lease/letter of intent should be givengivengivengiven 

I. The Precise area communication letter was received from the District collector Tiruppur Vide 

Rc. No 11/Mines/2017 Dated: 19.05.2017.    

II. The Mining Plan was got approval by the Deputy Director, Department of Geology and 

Mining, Tiruppur vide Rc. No. 11/Mines/2017 Dated: 03.07.2017.    
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(ii) (ii) (ii) (ii) Brief descriBrief descriBrief descriBrief description of nature of the projectption of nature of the projectption of nature of the projectption of nature of the project 

Mining: 

 The lease area is almost plain terrain. The Rough stone and Gravel quarrying operation is 

proposed to carry out by conventional opencast Semi mechanized method by formation of benches. 

Ten benches are proposed with a height of 5mts on Rough stone and Gravel. The width of each bench 

is proposed not less than the height. The quarry operation involves jackhammer drilling; Slurry 

blasting and excavators are used for loading the Rough stone from pithead to the needy crushers. 

The proposed quantity of Rough Stone and Gravel:  

 The proposed quantity of reserves is about 118965m
3
 of Rough stone. The overburden is in 

the formation of Gravel. The Gravel has been removed during previous lease period. The quarry 

operation is proposed up to depth for 46m below the ground level for a period of five years only. 

 (iii) (iii) (iii) (iii) Need for the project and its importanceNeed for the project and its importanceNeed for the project and its importanceNeed for the project and its importance    to the country and or regionto the country and or regionto the country and or regionto the country and or region    

 The Rough stone is important building material to our country and region; it’s a vital material 

for Infrastructure development and Road widening project. Hence a lot of Rough stone is required for 

Granular sub base (GSB). 

 In this proposed Rough stone quarry operations employee will about 11 persons and on 

indirect opportunities through allied opportunities in logistics, trading; repairing works etc., good 

employment potential will arise in this internal rural backward area, which will provide a great fillip 

for raising income levels and standards of living in the area. 

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

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

sector for industries, which plays a vital process of country’s economic development. 

(iv) (iv) (iv) (iv) Demand and supply gapDemand and supply gapDemand and supply gapDemand and supply gap    

  There is a huge demand of Rough stone for State and National Road projects is under massive 

development for its widening and strengthening operation, apart from this many bridges and fly overs 

are also being under construction. And also huge requirements of Rough stone for Public and Private 

sector projects to infrastructure development of the state; hence the project is significant to the state. 
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  Railway lines in the country also under progress where huge Rough stone is required as Ballast. 

Other internal Panchayat Roads are also under progress, besides all these public works projects the 

Rough stone is widely used for domestic construction project like Hospital, School, Government 

Building and Housing construction. It is worth mentioning that the Rough stone of Tiruppur District. 

(v) (v) (v) (v) Imports vs indigenous productionImports vs indigenous productionImports vs indigenous productionImports vs indigenous production    

  There is no import of Rough stone at present in India.  

(vi) (vi) (vi) (vi) Export PossibilityExport PossibilityExport PossibilityExport Possibility    

  There are no possibilities for export.  

(vii) (vii) (vii) (vii) Domestic/Export MarketsDomestic/Export MarketsDomestic/Export MarketsDomestic/Export Markets 

  The applicant after obtaining the lease will fetch a domestic market as mentioned earlier.              

It is propose to sell Rough stone domestic needy crushers for roads project and other infrastructure 

development projects for  public and private sector companies. 

(viii) (viii) (viii) (viii) Employment Generation (Direct aEmployment Generation (Direct aEmployment Generation (Direct aEmployment Generation (Direct and Indirect) due to the projectnd Indirect) due to the projectnd Indirect) due to the projectnd Indirect) due to the project    

It is proposed to deploy about 11 employees directly and 6 persons will be indirectly 

Benefited .The tentative man power required for the proposed Rough stone and Gravel quarry shall 

be as follows.     

 The above man power is adequate to meet out the production schedule and the machinery 

strength envisaged in the mining plan and also to comply with the stationary provisions of quarry 

safety regulation.  

It is been ensured that the labours will not be deployed less than 18 years, No Child labours 

will engaged or entertained for any kind of  quarrying operations. All the labours engaged for 

quarrying operations will be insured till the end of life of quarry. 
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3.03.03.03.0    PROJECT DESCRIPTIONPROJECT DESCRIPTIONPROJECT DESCRIPTIONPROJECT DESCRIPTION    

(i) (i) (i) (i) Type of project including interlinked and interdependent projects, if Type of project including interlinked and interdependent projects, if Type of project including interlinked and interdependent projects, if Type of project including interlinked and interdependent projects, if anyanyanyany    

 The Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry; it is an opencast semi mechanized 

quarry. There is no interlinked & interdependent project. 

(ii) (ii) (ii) (ii) Location (map showing general location, specific location, andLocation (map showing general location, specific location, andLocation (map showing general location, specific location, andLocation (map showing general location, specific location, and    project boundary & projecproject boundary & projecproject boundary & projecproject boundary & project site t site t site t site 

layout) with coordinateslayout) with coordinateslayout) with coordinateslayout) with coordinates 

� The area is located in S.F.No. 103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1, Kodangipalayam 

Village, Palladam Taluk, and Tiruppur District. 

� The entire quarry lease area falls in the Patta land, the area is almost plain terrain. 

� The Altitude of the area is above 391m (Maximum) from MSL. 

� The area is mentioned in GSI Topo sheet No. 58 - E/04 

� The Latitude between of  11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

� The Longitude between of 77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E on WGS 1984 datum. 

 

GOOGLE IMAGE SHOWING THE LEASE BOUNDARY AREA 

 

 

 
Lease area 
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LOCATION MAP OF THE PROJECT AREA WITH CO ORDINATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location: 
Village: Kodangipalayam   

Taluk: Palladam  

District: Tiruppur 

Latitude: 11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

Longitude: 77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 
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DRAWING SHOW THE SURFACE PLAN WITH CODRAWING SHOW THE SURFACE PLAN WITH CODRAWING SHOW THE SURFACE PLAN WITH CODRAWING SHOW THE SURFACE PLAN WITH CO----ORDINATESORDINATESORDINATESORDINATES    
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DRAWING SHOW THE ENVIRONMENTAL PLANDRAWING SHOW THE ENVIRONMENTAL PLANDRAWING SHOW THE ENVIRONMENTAL PLANDRAWING SHOW THE ENVIRONMENTAL PLAN    
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((((iii) iii) iii) iii) Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, particularly the Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, particularly the Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, particularly the Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, particularly the 

environmental considerations gone into shenvironmental considerations gone into shenvironmental considerations gone into shenvironmental considerations gone into should be highlightedould be highlightedould be highlightedould be highlighted    

There is no alternative sites examined, the entire Rough stone will be transported to the needy 

crusher. This Rough stone and Gravel quarry project is site specific.  

(iv(iv(iv(iv    ) ) ) ) Size or magnitude of operationSize or magnitude of operationSize or magnitude of operationSize or magnitude of operation    

The total area of the project is about 1.81.0Ha. It is proposed quantity is 118965m
3 

of Rough 

stone for a period of five years. The quarry proposed up to depth of 46m below the ground level for a 

period.  

(v) (v) (v) (v) Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the project Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the project Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the project Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the project 

layout, components of the prlayout, components of the prlayout, components of the prlayout, components of the project etc. should be given)oject etc. should be given)oject etc. should be given)oject etc. should be given)    

 Details regarding topography, Geology of the area, Method of mining, Machineries required 

and production details area given below, 

Topography:Topography:Topography:Topography:    

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick Gravel formation, the 

thickness of Gravel is about 1m, and Charnockite formation is noticed followed by the Gravel 

formation it is revealed from the existing quarry pit. The slope is gentle towards Southern side. The 

altitude of the area is above 391m (maximum) from MSL. 

Regional geology:Regional geology:Regional geology:Regional geology:    

 The crystalline rocks of the district are derived through a complex evolutionary history during 

Archaean and proterozoic times with multiple deformations, anatexis, intrusions and polyphase 

metamorphic events. The Archaean forms the oldest rock formations, in which the massive formation 

of Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation. On regional scale the 

Charnockite body trends N30
0
W- S30

0
E with dipping towards SW60

o
. 

Regional stratigraphic sequence: 

   AGE       FORMATION 

   Recent – Quaternary Weathered formation (Gravel) 

   ------------Unconformity------------ 

   Archaean– Charnockite 

                     Peninsular Gneiss complex 
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Method of Mining:Method of Mining:Method of Mining:Method of Mining:    

Open cast-Semi mechanized method with 5.0m vertical bench with a bench width is not a  

less than the bench height, the quarry operation involves jack hammer drilling, slurry blasting. 

Hydraulic excavators are used for loading the Rough stone from pithead to the needy crushers. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Machinery Required:Machinery Required:Machinery Required:Machinery Required:    

I.I.I.I. Drilling Machine:Drilling Machine:Drilling Machine:Drilling Machine:    

S.No Type Nos 

1. Tractor mounted 

compressor attached with 

Jackhammer (2 jack 

hammer capacity) 

1 

II.II.II.II. Loading Equipment:Loading Equipment:Loading Equipment:Loading Equipment:    

S.No Type Nos 

1. Excavator (with Rock 

Breaker attachment) 

1 

III.III.III.III. Transport Equipment:Transport Equipment:Transport Equipment:Transport Equipment:    

S.No Type Nos 

1. Tipper 1 

    

Blasting Drilling  

    Rough stone 

Loading the Rough stone from pithead 

to the needy crushers 

Excavation 

Mining- Opencast Method 

SCHEMATIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESSSCHEMATIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESSSCHEMATIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESSSCHEMATIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESS    
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Manpower requirement:Manpower requirement:Manpower requirement:Manpower requirement:    

The tentative man power required for the proposed Rough stone and Gravel quarry shall be as 

follows 

 Designation No’s 

Skilled labour 

Mines Manager/foreman 1 

Excavator operator  2 

Jack hammer operator 4 

Blaster /mate 1 

Semi-skilled -watchman 1 

Unskilled helper 2 

Total 11 

    Reserves:Reserves:Reserves:Reserves:    

    

    

    

    

    

    

(vi) (vi) (vi) (vi) Raw material required along with estimated quantity, likely Raw material required along with estimated quantity, likely Raw material required along with estimated quantity, likely Raw material required along with estimated quantity, likely source, marketingsource, marketingsource, marketingsource, marketing    area of final area of final area of final area of final 

productproductproductproducts, Mode of transport of raw s, Mode of transport of raw s, Mode of transport of raw s, Mode of transport of raw Material andMaterial andMaterial andMaterial and    Finished ProductsFinished ProductsFinished ProductsFinished Products    

 This is a quarrying project for exploiting of Rough stone and Gravel; hence, there is no 

requirement for raw material.  

Uses: 

 The excavated Rough stone will be loading the Rough stone from pithead to the needy 

crushers. 

(vii) (vii) (vii) (vii) Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project,Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project,Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project,Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project,    if any, should be bif any, should be bif any, should be bif any, should be briefly riefly riefly riefly 

outlinedoutlinedoutlinedoutlined    

 Water will be accumulated in the excavated quarry out pit area during rainy season.                

The water collected in the sump will be used in various purposes at quarry like plantation and dust 

suppression etc. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 814500 18100 

Available Mineable reserves 118965 - 

five years plan period As in the 

approved mining plan 

118965 - 
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(viii) (viii) (viii) (viii) Availability of water its source, Energy/powAvailability of water its source, Energy/powAvailability of water its source, Energy/powAvailability of water its source, Energy/power requirement and source should be givener requirement and source should be givener requirement and source should be givener requirement and source should be given    

 This Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water and Electricity for 

the project.                                          

Purpose Quantity Sources 

Drinking & Domestic 

Purpose   

0.3KLD Water purchase from Approved water 

vendors available in Karanampet – 2km 

(SW). 

Dust suppression 0.3 KLD From Existing Borehole on nearby quarry.  

Green belt 0.4 KLD From Existing Borehole on nearby quarry.  

 

Energy  

  Electricity for Mines office and Lights only at nights (working is restricted on day time only 

between 9Am to 5Pm). Diesel (HSD) will be used for quarrying machineries around 95168 Liters of 

HSD will be used for the entire project life. Diesel will be brought from nearby diesel pumps. No 

power is required for the project. Lightings on the Night will be taken from nearby electric poles after 

obtaining permission from concerned authorities.   

1.For Rough stone:  

Per hour Excavator will consume    = 16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate    = 20m
3
of Rough stone  

For 118965m
3 

                           =       118965 /20 

       = 5948 hours 

Diesel consume 5948 working hours   =       5948 hours x 16 liters  

Total diesel consumption     = 95168 Liters of HSD will be utilized for Rough  

                                                                      Stone 

Total diesel consumption is around = 95168 Liters of HSD for the entire period of life.        
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(ix) (ix) (ix) (ix) Quantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their managementQuantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their managementQuantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their managementQuantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their management/disposal/disposal/disposal/disposal    

Top soil: There is no top soil in the lease period. 

Overburden/Waste:  

 The overburden is the form of Gravel formation. The Gravel has been removed during 

previous lease period. 

Waste water:  

There will not be any process effluent generation from the quarry lease area. Domestic 

effluent from the mine office is discharged in septic tank and soak pit. 

There is no toxic effluent expected to generate in the form of solid liquid and gases and the no 

requirement of treatment of waste. 

(x) (x) (x) (x) Schematic reprSchematic reprSchematic reprSchematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA purposeesentations of the feasibility drawing which give information of EIA purposeesentations of the feasibility drawing which give information of EIA purposeesentations of the feasibility drawing which give information of EIA purpose    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

4.0 4.0 4.0 4.0 SITE ANALYSISSITE ANALYSISSITE ANALYSISSITE ANALYSIS    

To Submit DEIAA 

As the project is categorized in category-“B2” 

The project area is (>5Ha)  

Final Presentation of this project  

DEAC-Grant of Environmental Clearance 

Form – 1 

Along with Mining Plan 

& 

Pre-feasibility Report 
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(i) (i) (i) (i) Connectivity Connectivity Connectivity Connectivity     

S. 

No. 

Particulars Location Direction Approximate 

Distance in km 

1. Nearest Post office Karanampet SW 2.0km 

2. Nearest Town Palladam SE 9km 

3. Nearest Police station Palladam SE 9km 

4. Nearest Govt. Hospital Karanampet SW 2.0km 

5. Nearest Dispensary Palladam SE 9km 

6. Nearest school  Palladam SE 9km 

7. Nearest DSP office Tiruppur NE 18km 

8. Nearest Railway station Somanur NW 7km 

9. Nearest Airport Coimbatore W 17km 

    

(ii) Land Form, (ii) Land Form, (ii) Land Form, (ii) Land Form, Land use and Land ownershipLand use and Land ownershipLand use and Land ownershipLand use and Land ownership    

Land form:Land form:Land form:Land form:    

 The lease applied area is almost plain terrain. Lease area is dry land. The area does not fall in 

forest land. 

Land use:Land use:Land use:Land use:    

 There are no water courses flowing through the applied lease area. There is no 

vegetation/plantation in this area. Some thorny bushes and shrubs are observed. 

The conceptual land use pattern is as follows:The conceptual land use pattern is as follows:The conceptual land use pattern is as follows:The conceptual land use pattern is as follows:    

Description 
Present Area 

(Ha.) 

Area at the end of 

lease period (Ha.) 

Area under Quarrying 1.19.7 1.19.7 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.60.3 0.44.3 

Grand Total 1.81.0 1.81.0 

Land Ownership:Land Ownership:Land Ownership:Land Ownership: 

 It is a Patta land registered in the name of Tmt.Amsaveni, Tmt.Bhuvaneshwari and 

Tmt.Dhanalakshmi, vide patta No.1070. The applicant has obtained consent from the pattadhar. 

Hence the applicant has surface right over the area. 

 

 

(iii) Topography (along with map)(iii) Topography (along with map)(iii) Topography (along with map)(iii) Topography (along with map) 
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 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick Gravel formation, the 

thickness of Gravel is about 1m, and Charnockite formation is noticed followed by the Gravel 

formation it is revealed from the existing quarry pit. The slope is gentle towards Southern side. The 

altitude of the area is above 391m (maximum) from MSL. 

 

Google map showing the lease applied areaGoogle map showing the lease applied areaGoogle map showing the lease applied areaGoogle map showing the lease applied area    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOGLE IMAGE SHOWING THE LEASE BOUNDARY AREA  

Lease area 
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For Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry 

    

    

    

    

    

    

    

(iv) Existing land use pattern (agriculture, non(iv) Existing land use pattern (agriculture, non(iv) Existing land use pattern (agriculture, non(iv) Existing land use pattern (agriculture, non----agriculture, forest, water boagriculture, forest, water boagriculture, forest, water boagriculture, forest, water bodies (includingdies (includingdies (includingdies (including    area area area area 

under CRZ)under CRZ)under CRZ)under CRZ), shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, national , shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, national , shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, national , shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, national 

Location:   

Village: Kodangipalayam    

Taluk: Palladam  

District: Tiruppur 

Topo sheet No: 58 - E/04 

Latitude: 11°01'19.31''N to 11°01'24.98''N 

 Longitude:  77°12'01.85''E to 77°12'07.13''E 

 

Lease area 
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park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ. park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ. park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ. park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ. 

In case of notified industrial area, a copyIn case of notified industrial area, a copyIn case of notified industrial area, a copyIn case of notified industrial area, a copy    of the of the of the of the Gazette Gazette Gazette Gazette notification should be given.notification should be given.notification should be given.notification should be given.    

 The lease area is almost plain terrain. The area is a dry barren land devoid of Agriculture and 

Habitations. The land is not used for any specific vegetation. The region experiences semi – humid 

climate and there is scanty growth of vegetation in and around the lease applied area (seasonal 

vegetation is mostly practiced).    

� Samalapuram Lake is situated 6km away from the Northern side of the area. 

� Noyyal River is flow about 6Km away from the Northwestern side of the lease applied area. 

� Sulur Lake is situated 9km away from the Western side of the area. 

� There is no forest with in 10km radius. 

� There is no Western Ghats with in 10km radius. 

� There is no CRZ within the radius of 10km. 

� There is no ‘HACA’ region within the radius of 10km. 

� There is no interstate boundary with in 10km radius from the lease area. 

� There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuary or National parks as per Wild life protection 

Act 1972, within the radius of 10kms. 

� There are few quarries is situated within the radius of 500m. 

(v) Existing Infrastructure (v) Existing Infrastructure (v) Existing Infrastructure (v) Existing Infrastructure     

 There is no existing infrastructure present in the applied area. A permanent mine office has 

been proposed in the lease area. A well-equipped first aid facility will be made available. Permanent 

rest shelter is proposed. At the quarry site, urinal and latrine are proposed. 

 Water for drinking purpose be supplied form the approved water vendors. A small water tank 

is also proposed which will be used for water sprinkling, plantation etc.    

(vi) (vi) (vi) (vi) Soil ClassificationSoil ClassificationSoil ClassificationSoil Classification    

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick Gravel formation, the 

thickness of Gravel is about 1m, it is revealed from the existing quarry. This land does not sustain 

any type of vegetation or Agriculture. 

 

(vii) Climatic data form secondary sources(vii) Climatic data form secondary sources(vii) Climatic data form secondary sources(vii) Climatic data form secondary sources    
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 The area receives rainfall of about 900mm/ annum and the rainy season is mainly from Oct - 

Jan during North East, monsoon. The summer is hot with maximum temperature of 42°C and winter 

encounters a minimum temperature of 23°C.  

(viii) Social infrastructure available(viii) Social infrastructure available(viii) Social infrastructure available(viii) Social infrastructure available    

 There is no social infrastructure within the radius of 1Km like schools, universities, hospitals, 

prisons and community housing etc. 

5. PLANNING BRIEF5. PLANNING BRIEF5. PLANNING BRIEF5. PLANNING BRIEF    

(i) Planning Concept (type of industries, facilit(i) Planning Concept (type of industries, facilit(i) Planning Concept (type of industries, facilit(i) Planning Concept (type of industries, facilities, transportation etc) Town and Country ies, transportation etc) Town and Country ies, transportation etc) Town and Country ies, transportation etc) Town and Country 

Planning/Development authority ClassificationPlanning/Development authority ClassificationPlanning/Development authority ClassificationPlanning/Development authority Classification    

The quarry operation involves jackhammer drilling, slurry explosives blasting, excavator are 

used for loading of Rough stone through tippers to the needy crusher. 

There are no habitations or villages en-route between the quarry sites the loaded vehicles are 

allowed to move only below 40Kms 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 Palladam, facilities like 

Dispensary, post office are available in Palladam at 9km on Southeastern side. 

(ii) Population projection(ii) Population projection(ii) Population projection(ii) Population projection    

 There are few villages located in this area within 5km radius; the approximate distance and 

population are given below.  

S.No Name of the Village 

Approximate distance 

& Direction from lease  

applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 3.0km – NE  760 

2. Kombakadu pudur 3.0Km – NW  500 

3. Kodangipalayam 1.0km – SE  780 

4. Karanampet 2.0km – SW 1100 

Basic human welfare Amenities such as Health Center, Schools, Communication Facilities, 

and Commercial Centers etc are available at Palladam located at a distance of 9kms on the 

Southeastern side of the area. 

 

 

(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc....))))    
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         In this plan, it proposed to plant 30 Neem / Casuarina saplings in the 7.5m safety distance, lease 

boundary of the lease area. 

Year 

No. of  trees 

proposed to be 

planted  

Name of the species  

Survival rate 

expected in %  

No. of trees 

expected to 

be grown 

I 30 Neem / Casuarina 80 24 

II 30 Neem / Casuarina 80 24 

III 30 Neem / Casuarina 80 24 

IV 30 Neem / Casuarina 80 24 

V 30 Neem / Casuarina 80 24 

((((iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social)iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social)iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social)iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social)    

The existing road facilities are already available which shall be used and maintained.  The 

labors requirement is drawn from the nearest villages. The labors will be brought by jeeps and vans 

to the quarry site, Medical facilities are available near the project site, Government and private 

hospitals and other basic amenities and infrastructure facilities like communication center, school 

supermarket, bus stand are also available in Palladam at a distance of 9kms (SE). This quarry project 

will provide employment for about 11 persons directly. 

(v) Amenities/Facilities(v) Amenities/Facilities(v) Amenities/Facilities(v) Amenities/Facilities    

 The simple methods adopted and the limited scale of activities involved in Rough stone and 

Gravel quarrying does not require High Tension Electric Power supply or huge worship facilities. 

The quarrying work is restricted to one general shift during daytime 9.00am to 5.00pm with 1.00pm - 

2.00pm lunch break.  Major Machinery repair works are attended at Tiruppur minor repairs are 

carried out by the nearby mechanics. All facilities and amenities are available in Tiruppur which is 

18Km on the Northeastern side of the area.  

 Packaged drinking water will be brought from approved vendors. Mine office, storeroom, 

toilet and first-aid room will be provided on permanent structures within the lease area after the grant 

of lease. 

 

 

 

 

 

6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE    
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(i) Industrial Area (Processing area)(i) Industrial Area (Processing area)(i) Industrial Area (Processing area)(i) Industrial Area (Processing area)    

 There is no processing area proposed within the lease applied area.  

(ii) Residential (ii) Residential (ii) Residential (ii) Residential area (Non processing area)area (Non processing area)area (Non processing area)area (Non processing area)    

 No habitations present within 300mts of the lease applied area.  

(iii) Green Belt(iii) Green Belt(iii) Green Belt(iii) Green Belt    

 All along the 7.5m safety distance along the lease boundary barrier is selected for Green belt 

development by planting and maintaining native species. The estimated budget for plantation and 

maintenance of Green belt development would be around Rs. 30,000/- 

    (iv) Social infrastructure(iv) Social infrastructure(iv) Social infrastructure(iv) Social infrastructure    

 About 11 employees will be directly benefited and 6 persons will be indirectly benefited, the 

lease ensure to share all responsible for special benefits like water, health care, Education benefits, 

and promotion of socio cultural activities of the nearby villages.   

(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,)(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,)(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,)(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,)    

Mode Description 

Road connectivity 1. There is an existing metal road on the Eastern side, this 

metal road connecting in the Kodangipalayam village road. 

2. The Nearest National Highway (NH-67) Coimbatore - Karur 

–1.5km- Southern side. 

3. The Nearest State Highway (SH-165) Annur – 

Kamanaickenpalayam- 1.5km- Western side. 

Railway station & 

Railway line 

1. The Nearest Railway station is Somanur - 7km – 

Northwestern side. 

2. The Nearest Railway line is Tiruppur - Coimbatore – 7.5km-

North western side. 

Air port       1.  The Nearest Airport is Coimbatore - 17kms –Western side. 

(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water)(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water)(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water)(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water)    

This proposed Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water either for 

beneficiation or processing. Water required for drinking domestic consumption for labors is around 

0.3KLD. The packaged Drinking water for this will be brought from approved water vendors is 

available in Karanampet on 2.0km South Western side.  

    

(vii) Sewerage System(vii) Sewerage System(vii) Sewerage System(vii) Sewerage System    
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 Toilets will be constructed on permanent structure and sewage will be discharged once in 

three months. The sewage waste will be collected in soak pit and discharged as manure for Green belt 

development. 

(viii) Industrial Waste Management(viii) Industrial Waste Management(viii) Industrial Waste Management(viii) Industrial Waste Management    

No industrial waste will be generated from the project.  

(ix) Solid Waste Ma(ix) Solid Waste Ma(ix) Solid Waste Ma(ix) Solid Waste Managementnagementnagementnagement    

 The waste generated during quarrying activity is negligible rock mass during handling and re 

handling. Hence, there is no waste in this quarrying operation. There is no solid waste generation 

during the quarrying operation. 

(x) Power Requirement (x) Power Requirement (x) Power Requirement (x) Power Requirement & Supply / source& Supply / source& Supply / source& Supply / source    

The proposed Rough stone and Gravel quarrying does not required any power supply for the 

quarrying operation. It is proposed to operate in day time only from 9 Am to 5Pm with 1 Hour lunch 

interval between 1Pm to 2Pm.  

7. REHABILITATION AN7. REHABILITATION AN7. REHABILITATION AN7. REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R PLAN)D RESETTLEMENT (R & R PLAN)D RESETTLEMENT (R & R PLAN)D RESETTLEMENT (R & R PLAN)    

(i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project (i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project (i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project (i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project affected personsaffected personsaffected personsaffected persons    including home including home including home including home 

oustees, land oustees and landless oustees, land oustees and landless oustees, land oustees and landless oustees, land oustees and landless laborers (laborers (laborers (laborers (a brief outline to be given)a brief outline to be given)a brief outline to be given)a brief outline to be given)    

There is no Rehabilitation and resettlement is involved. The employed labours will be insured 

as per the Government norms till the end of the life of the quarry. Periodical medical test will be 

conducted for the labors to monitor the occupational disease. The salaries and benefits will be paid as 

specified by the instruction given by the labor enforcement officers.  

8. PROJECT8. PROJECT8. PROJECT8. PROJECT    SCHEDULE & COST ESTIMATESSCHEDULE & COST ESTIMATESSCHEDULE & COST ESTIMATESSCHEDULE & COST ESTIMATES    

(i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project to (i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project to (i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project to (i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project to 

be given)be given)be given)be given)    

The Rough stone and Gravel quarrying project is likely to get commenced after the execution 

of quarrying lease. The proposed quantity of reserves is around 118965m
3
 of Rough stone for a 

period of five years only. 

 

 

 

(ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the (ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the (ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the (ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the projectprojectprojectproject        
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A. Fixed Asset Cost:   
Land cost     = Rs.    3, 62,000/- 

Labours shed     = Rs.        50,000/-  

First aid room & Accessories    = Rs.        50,000/- 

Sanitary facilities     = Rs.        50,000/- 

Total Fixed assets cost   = Rs.   5, 12,000/- 

B. Operation cost:  

Machineries to be used   = Rs.  45, 00,000/- 

Fencing cost     = Rs.    1, 00,000/- 

            Total operation    =          Rs. 46, 00,000/- 

C. (I).  EMP Estimation: 

Air Quality Sampling     = Rs.    2, 60,000/- 

Noise monitoring     = Rs.        10,000/- 

Ground vibration test    = Rs.        20,000/- 

Water quality sampling   = Rs.        90,000/- 

Total EMP Estimation cost   = Rs.    3, 80,000/- 

(II). Expenditure and maintenance:  

Drinking water facility for the labors  =  Rs.    1, 00,000/- 

Sanitary arrangement     =  Rs.       50,000/- 

Safety kits     = Rs.       50,000/- 

Water sprinkling               =  Rs.    1, 00,000/- 

Afforestation cost                                            =          Rs.       30,000/- 

Total Expenditure and maintenance cost  = Rs.    3, 30,000/- 

Grand Total (I + II)    = Rs.    7, 10,000/- 

The project cost:  

A. Fixed asset cost         =    Rs.    5, 12,000/- 

B. Operational cost        =    Rs.  46, 00,000/- 

C. EMP cost                  =    Rs.    7, 10,000/- 

Total project cost           =    Rs.  58, 22,000/- 

CSR Cost (2.5%)       =    Rs.    1, 45,500/- 

Total cost                      =    Rs. 59, 67,500/- 

• The total Project cost (A+B+C) and including CSR cost is about Rs. 59,67,500/- (Rupees fifty 

nine lakhs sixty seven thousand and five hundred only) 

• The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees Seven lakhs ten thousand only) 

 

 

Population Benefit 
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 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 tress passers. 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. 1, 45,500/-for the period of five years. 

MINE CLOSURE PLAN:  

Steps proposed for phased restoration, reclamation of already mined out areas: 

� After the exploitation the Rough stone fencing will be constructed around the pit to prevent 

inherent entry of public.  

� The pit will be allowed to collect water which will act as a temporary Reservoir which will 

enhance the Ground water level of the nearby areas.  

� There is no proposal for back filling, reclamation and re habitation. The quarry pit will be 

fenced to prevent inherent entry of public. 

Measures to be under taken on mine closure as per Act & Rules: 

Measure will be taken as per Act & Rules. 

Mitigation measure to be undertaken for safety and restoration / reclamation of the already mined out 

area: 

� Drilling will be carrying out by wet drilling to control the dust into the air.  

� Blasting will be carrying out on limited scale.  

� Mist spray on haul road will be proposed to prevent the dust propagation into the air. 

� The plantation will be carried out on the safety barriers to prevent Noise, besides wet drilling 

will be practiced to prevent dust. 

� All the machineries will be maintained in good conditions as per RTO and TNPCB Norms to 

prevent Noise, Smoke and vibration. 

� Machineries will be periodically maintained by experienced mechanic to minimize noise, 

Smoke and ground vibration.  

    

9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS)9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS)9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS)9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS)    
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(i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including (i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including (i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including (i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including 

tribal population, if any, in the artribal population, if any, in the artribal population, if any, in the artribal population, if any, in the areaeaeaea    

The lease applied area is patta land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, and 

Tiruppur District. There are no tribal populations in and around the area about 11 personals directly 

will be benefited by these projects, besides the government. The proposed quarry will bring 

economic benefits to the state by the way of royalty for mineral, surface rent, sale tax/VAT, income 

tax etc. 

The socio- Economic conditions of the village and distance will enhance due to the project, 

hence, the project should be allowed after considering all the parameters. The detail furnished in this 

mining plan is based on information provided by the State Government and the lessee. By 

considering the merit of the project the permission may be granted. 

 

Date : 18.08.2017 

Place : Tiruppur           

     

1. Signature of the Applicant 

                 

 

V.Gangesan 

2. Signature of the Qualified Person 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 
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BASE LINE STUDIESBASE LINE STUDIESBASE LINE STUDIESBASE LINE STUDIES    
 The base line study is prepared for Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry 

project. Base line studies provide a base data for regular Environmental Monitoring and 

Environmental Impact Assessment (EIA). The baseline study is provides bench mark for 

carrying out environmental Impact assessment due to the course of quarrying and mining 

activities. The purpose of these studies is to evaluate the benefited and adverse effect of 

developing activities on the neighborhood environment and the area where the quarrying is 

proposed to carry out. 

Mr. V.Gangesan has applied for Rough stone and Gravel quarry project lease for over an 

extent of 1.81.0Ha located in S.F.No.103/3A1A (Part), 3A2 & 3B1 of Kodangipalayam Village 

in Palladam Taluk, Tiruppur District. The comprehensive base line studies and standards 

constitute of collecting data on Ambient Air quality, Water quality, Ground water table and Flora 

and Fauna statistics. 

Ground water tableGround water tableGround water tableGround water table    

 Tiruppur district is crystalline rocks are derived through a complex evolutionary history 

during archaean and proterozoic times with multiple deformations,anatexis,intrusions and 

polyphase metamorphic events. Archaean forms the oldest rock formations, in which the massive 

formation of Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation. On 

regional scale the Charnockite body trends N30
0
W S30

0
E with dipping towards SW60

o
. The 

water table is found at a depth of 60m in summer and at 57m in rainy seasons. 

 The average annual normal rainfall is about 900mm during NE monsoon. The 

Government of Tamilnadu under the roof of TWAD formed an Authority to monitoring ground 

water table. The quarrying operation does not require any water for a regular quarry activity and 

the quarrying is restricted to only up to 46m depth below ground level, hence there is no 

intersection of Ground water table during the life of quarrying operation. 

General approach to EnvironmentGeneral approach to EnvironmentGeneral approach to EnvironmentGeneral approach to Environment    

 The Environmental besides data comprise of the features present of the site area its 

includes environmental features such as forest area, conservation area, water bodies, industries, 

wild life and fauna place of historic and importance etc., 

The data collected to cover the following. 

1. Air environment 

2. Noise Environment 

3. Water environment 
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Air Environment Air Environment Air Environment Air Environment     

 Air environment is responsible for the health of human beings, animals, wild life and 

vegetation. Air pollutants emitted by project and non-point source are transported dispersed or 

concentrated by meteorological and topographical conditions. The atmosphere is dynamic 

system which absolute range of solid, Liquid or gases from both Natural and Manmade source. 

There substances travel through the air disappear and reveal among themselves and also with 

other substances both physically and chemically which result in air pollution. 

 The Rough stone and gravel proposed to quarry is nontoxic which does not emit any 

undesirable pollutants in the form of solid liquid or gas. The dust emitted during the 

transportation of vehicles the drilling will be carried out in wet condition to prevent dust into air 

and the haul roads will be periodically sprinkled with mist water spray to prevent dust into the 

atmosphere. The area in and around is quit fresh and the impact an air environment will always 

be under controlled and will be monitored. No processing or beneficiation is proposed except 

quarrying hence the impact an air will be controlled monitored and mitigated. 

 The ambient air quality within the study area on both core and buffer zone forms the 

baseline information. The air quality monitoring points selected based on the Meteorological 

conditions, topography of the study area and likely impact boundary location of the ambient air 

quality monitoring stations was selected on the basis of wind pattern.  

The ambient Air quality monitoring stations are shown in the map. Four major pollutions 

were consideration significantly. 

I. Particle matter   - PM 

II. Suspended Particle Matter - SPM 

III. Sulphur dioxide  - SO2 

IV. Nitrogen dioxide  - NO2 

 Respectively the overall of emission we identified the direction of the wind in the 

majority observed time was predominantly south west to North East direction. 

S.

No 

Test Parameters Unit Protocol Results CPCB 

Standards 

1 Particulate matter less 

than 10 Micron Size 

(PM10) 

µg/m
3 

IS 5182 Part 23-2006 43.2 100 

2 Particulate matter less 

than 2.5 micro size 

(PM2.5) 

µg/m
3
 IS 5182 part 4-1999 

(Reaff 2010) 

32.1 60 

3 Sulphur dioxide SO2 µg/m
3 

IS 5182 part 2-2001 

(Reaff 2006) 

4.3 80 

4 Nitrogen Dioxide NO2 µg/m
3
 IS 5182 Part 6-2006 5.6 80 
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Noise EnvironmentNoise EnvironmentNoise EnvironmentNoise Environment    

  Sound/Noise can be defined as atmospheric or airborne vibration perceptible to the ear. 

Noise is usually unwanted or undesired sound. Sound loud enough to be harmful is called noise 

without regard to its other characteristics hence noise has a significant impact on the quality of 

life and in that sense it is a health problem in accordance with the (WHO) definition of health. 

 Impact of noise on environment depends on various factors such as intensity distance 

from the source type of exposure and nature (Impulse or continuous), the type of activities 

movement of machineries, traffic density etc., hence it is to measure the levels so as to adjust the 

environment Impact and undertake amendment measures if warranted. 

 Standard precession noise level meter were used for the purpose. The readings in the 

form of instantaneous sound measures levels were taken in the time brackets of two hours in 

order to here carry out assessment of noise level in the area. 

 There is few quarries within the radius of 500m from the lease area and there is no a 

factory or industries, even the traffic density in the area is very little. The average noise level in 

that area is less than 90dB (A) in and around 1Km radius. 

 This noise level survey was carried out as per MOEF norms i.e., 1.5m above the ground 

level and 2mts away from the noise emit source. At present the noise is only through the 

movement of Vehicles in that area. No other significant noise emitting source found.  

 

S. 

No 

Location Results 

dB (A) 

CPCB Standard 

Limit 

1 Project site – Centre area 41.5 70
* 

2 Project Site SW corner 42.3 70
* 

3 Project site SE Corner 45.2 70
*
 

4 Project site NE Corner 43.1 70
*
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Water EnvironmentWater EnvironmentWater EnvironmentWater Environment    

 Geo Physical investigation was carried out by signal stacking resistivity meter 3 profiling 

was carried out in the area for lease and 15 Vertical electrical sounding was carried out to find 

out the lateral variation and vertical in homogeneity’s it was observed that the water table is 

found to be 60mts from below ground level. 

Test Protocol Results Limits as per IS 10500 : 2012 

Acceptable 

Limit 

Permissible limit 

in the absence of 

alternate source 

Colour IS : 3025 part : 4-

1983 (Reaff : 2006) 

9.3Hazen 6 15 

Odour IS : 3025 part : 5-

1983 (Reaff : 2006) 

Agreeable Agreeable Agreeable 

pH at 25
0
C IS : 3025 part : 11-

1983 (Reaff : 2006) 

6.2 7.5 – 8.5 No relaxation 

Total 

Dissolved 

solids 

IS : 3025 part : 16-

1984 (Reaff : 2006) 

1415mg/l 600 mg/l 2000mg/l 

Aluminiumas 

Al 

IS : 3025 part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.04 mg/l 

 

0.2 mg/l 

Barium as Ba IS : 3025 Part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

0.25 mg/l 0.7mg /l No relaxation 

Boran as B IS : 3025 Part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

BDL (DL: 

0.1 mg/l) 

0.5mg /l 1.0mg/l 

Calcium as Ca IS: 3025 Part 2: 2004  

(Reaff : 2009) 

148.7mg/l 75mg/l 200mg/l 

Chloride as Cl IS : 3025 Part 32-

1988 (Reaff . 2009) 

473mg/l 245mg/l 1000mg/l 

Copper as Cu IS: 3025 part 2: 2004      

(Reaff : 2009) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

0.05mg/l 1.5mg/l 

Fluoride as F IS : 3025 Part 60: 

2008  

0.71mg/l 1.0mg/l 1.5mg/l 

    

Flora aFlora aFlora aFlora and fauna in and around the areand fauna in and around the areand fauna in and around the areand fauna in and around the area    

 The Rough stone and Gravel Quarry projects like this which involves very limited 

operations like secondary drilling and blasting, Conservation of Flora and Fauna along with 

ecology does not have significant impact of the overall eco system. A detail study related to flora 

and fauna was carefully observed physically by environmental engineers, Botanist and zoologist. 

The following table shows the flora and Fauna available at the region. 
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S.No Common Name Botanical name Pictures 

1.  Neem Azadirachata indica 

 

2.  
Paeimiratti Anisomeles malabarica 

 

3.  
Pirandi Cissus quadrangularis 

 

4.  Basil (Tulsi) Ocimum tenuifloram 

 

5.  Karuvelam Tree Acsia nilotica 

 

6.  Palm  tree Borassus falabellifer 

 

7.  Velikathan Prosopis juliflora 

 

8.  chotthukatali Aloe vera 

 

9.  Pongamia Pongamia pinnata 

 

10.  Erukku Calotropis gigantea 
 

11.  Mookuthichedi Tridax procumbens 

 

List of Faunas List of Faunas List of Faunas List of Faunas     

S.NoS.NoS.NoS.No    Common NameCommon NameCommon NameCommon Name    Scientific nameScientific nameScientific nameScientific name    
1.  Frog Ranal hexadactylus 

2.  Dog Canius familairis 

3.  Goat Capra hircus 

4.  Crow Corvus splenders 

5.  Rabbit Oryctolagus cuniculus 

6.  Squirrel Rodentia scrurus, 

7.  Ant Hymenopterous formicida, 

8.  Cat Felsis catus 
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Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion     

 The base line studies relents no hazardous levels of dust and noise and prevailing at the 

project area. A well implemented environmental Management plan as discussed in the mining 

plan will help in mitigation the adverse effects due to quarrying activities.  

 The movement of vehicles is very minimal. The entire vehicle used will be periodically 

maintained by well experienced mechanic and kept under TNPCB standards, emission testing 

will be carried out periodically and water will be sprinkled periodically to prevent dust into air.  

 The small quantity of non-humus rich surface soil will be removed and preserved in the 

boundary barrier to facilitate the Afforestation. 

 Blasting will be used for heaving effect and not shattering effect hence the fly rock 

problem will not arise. This is because the Rough stone industry requires only huge blocks which 

are free from induced cracks and fissures. 

 Environmental care and attitude of preventing environment is inducted to the proponent 

and advice to carry out and mitigate the minor impacts due to quarrying. Appropriate persons are 

advice to get employed to protect the Environment and Ecology of the area. 

 

Date : 18.08.20107 

Place : Tiruppur 

 

1. Signature of the Applicant 

 

 

V.Gangesan 

 

 

2. Signature of the qualified person 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 
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From: 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Mobile No: 9842967273 

     To: 

            The Member Secretary, 

            District Level Environment Impact  

            Assessment Authority (DEIAA), 

            Sub Collector Office,  

            Tiruppur. 

Sir, 

Sub: Proposal seeking Environmental Clearance for Category B2 Project- Rough stone and 

Gravel quarry from over an Extent of 1.69.5Ha in S.F.Nos. 103/3B2 at Kodangipalayam 

Village of Palladam Taluk, Tiruppur District- Proposal with Form – 1 and Pre-feasibility 

report along with of Mining plan Send - regarding. 

         Ref: 1.The Mining Plan was approved by the Deputy Director, Department of Geology  

         And Mining, Tiruppur vide Rc. No. 737/Mines/2016 Dated: 03.07.2017. 

 A demand draft of -------------------------------------- bearing No: -------------- Dated: ------------

for an amount of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) towards processing charge for the above 

proposal is enclosed herewith for further action. 

I request that Environmental Clearance for the above newly proposed Rough stone and 

Gravel quarry at Kodangipalayam Village of Palladam Taluk, Tiruppur District, may please be 

issued as early as possible please. 

We are submitting the following documents for obtaining Environmental Clearance from your 

office.  

1. DD for Rs:10,000/-  

2. Check list 

3. Applicant Declaration letter 

4. Form-1 

5. Approved Mining Plan 

6. Pre-Feasibility Report 

7. Baseline studies 

8. CD(Above said documents in PDF format) 

As all the reports and documents are submitted and soft copies of reports, plans etc are send to 

DEIAA-TN by Email. I request you to grant EC as early as possible. 

                                                                                                                      Yours Faithfully, 

        

 

 

                                                 R.Gunasekar 

Place    : Tiruppur  

Dated   : 26.07.2017  
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PROPOSAL TO OBTAIN ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

FOR QUARRYING OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND  

GRAVEL QUARRY 

 (TO SUBMISSION OF FORM -1, MINING PLAN &  

PRE-FEASIBILITY REPORT) 

(PROJECT CATEGORY-“B2” / PATTA LAND) 

 {MINING PLAN PERIOD – FIVE YEARS} 

LOCATION OF THE QUARRY LEASE APPLIED AREA 

Extent        :  1.69.5Ha 

S.F.No :  103/3B2 

Village :  Kodangipalayam 

Taluk :  Palladam 

District :  Tiruppur 

State  :  Tamilnadu 

SUBMITTED TO 

DISTRICT LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (DEIAA), 

GOVERNMENT OF TAMILNADU 

TIRUPPUR DISTRICT  

SUBMITTED BY 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 
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To consider the proposal for the grant of Environmental Clearance for Rough stone and Gravel quarry 

for over an extent of 1.69.5Ha in S.F.No. 103/3B2 at Kodangipalayam Village, Palladam Taluk,  

Tiruppur District by. Thiru. R.Gunasekar, 

The salient features of the proposal are as follows: 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1. 

Name of the owner/Firm 

 

: 

 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Mobile No: 9842967273 

19,53,119,1

49 

2. 
Type of quarrying (Savudu/Rough 

stone/ Sand/Granite) 
: 

It is a Rough stone and Gravel quarry 53,119 

3. 
S.F.No of the quarry site with area 

break up  
: 

S.F.No: 103/3B2 at Kodangipalayam Village, 

Palladam Taluk, Tiruppur District 

17,53,119,1

49 

4. 
Village in which situated  

: 
Kodangipalayam Village 17,53,119,1

49 

5. 
Taluk in which situated 

: 
Palladam Taluk 17,53,119,1

49 

6. 
District in which situated 

: 
Tiruppur District 17,53,119,1

49 

7. 
Extent of quarry (in ha) 

 
1.69.5Ha 17,53,119,1

49 

8. Period of quarrying proposed  : Five years 53,69,119 

9. 

Production (Quantity in m
3
) 

: 

The proposed quantity of reserves is 130004m
3 

of 

Rough stone and 13886m
3
 of Gravel formation for a 

period of five years only. 

17,81,83,87 

10. 
Latitude and Longitude of all 

corners of the quarry site 
: 

11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N  

77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

17,135 

11. Topo sheet No. : 58 - E/04 17,135 

12. 

Precise area communication 

approved by the District Collector 

with date 

: The precise area Communication letter was received 

from the District Collector, Tiruppur vide Rc. No. 

737/Mines/2016 Dated: 27.03.2017. 

119 

13. 

Mining plan approved by the 

Deputy Director of the District 

with date : 

The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, 

Tiruppur vide Rc. No. 737/Mines/2016 Dated: 

03.07.2017. 

53 

14. 

Water Requirement: 

1. Drinking & Domestic 

purpose (in KLD) 

2. Dust suppression & Green 

Belt (in KLD) 

; 

Purpose Quantity 

KLD 

Source 

Drinking  0.3KLD Water vendors 

Domestic purpose  0.3KLD Existing borehole on nearby 

quarry area 

Dust suppression 

and Afforestation 

0.4KLD Existing borehole on nearby 

quarry area 
 

33,179 

15. 
Depth of quarrying  

: 
The quarry operation is Proposed up to depth of 27m 

below the ground level for a period of five years only. 

69,89 

16. 

Project cost (Excluding EMP cost) 

: 

The total Project cost (A+B+C) and including CSR 

cost is about Rs. 55,34,000/- (Rupees fifty five lakhs 

and thirty four thousand only) 

111,201 

17. 
EMP cost  

: 
The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees 

Seven lakhs and ten thousand only) 

111,201 
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Checklist for Mining of Minor Mineral 0 - 4.99 Ha for B2 Category mines & Cluster of 

Mines within 25 Ha fallen within 500m radius 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1. Name of the owner/Firm : R.Gunasekar, 19,53,119,

149 

2. 

 

Correspondence Address 

with Pin Code : 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

3. Mobile Number : 9842967273 19 

4. Email  infogeoexploration@gmail.com 19 

5. 

Type of quarrying  

(Earth/ Rough stone and 

Gravel/Sand/Granite) 

: 

It is a Rough stone and Gravel Quarry project in 

Kodangipalayam Village. 

53,119 

6. 
S.F. No of the Quarry site 

: 
S.F.No: 103/3B2 at Kodangipalayam Village, Palladam 

Taluk, Tiruppur District 

17,53,119,

149 

7. 

Village , Town Panchayat/ 

Municipality in which the 

village is situated 

: 

Village                     :   Kodangipalayam 

Panchayat Union      :  Palladam 

17,53,119,

149 

8. 
Taluk in which situated 

: 
Palladam Taluk 17,53,119,

149 

9. 
District in which situated 

: 
Tiruppur District 17,53,119,

149 

10. 
Extent of quarry (in Ha) 

: 
1.69.5Ha 17,53,119,

149 

11. 
New or existing quarry  

: 
It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

69,83 

12. 

If in case of existing Rough 

stone and Gravel/ Blue 

Metal/ Granite Quarry, the 

length, width and depth to 

which quarrying has already 

been done (below the ground 

level/ above the ground level) 

: 

Pit Length in 

(m) 
Width in (m) 

Depth in 

(m) 

XY-AB 59 59 12 

XY-CD 32 46 5 

 

69,81 

13. 

If quarrying had been done 

below the ground level/above 

the Ground level, the height 

of quarrying 

: The earlier depth of quarrying had been done about 12m 

maximum below the ground level. 

69,81 

14. 

Name of the owner who had 

earlier undertaken the 

quarrying & a copy of 

mining lease issued with date 

: 

It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

69,81 
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15. 

Proof of land ownership. 

If owned patta copy. 

If not own patta land 

agreement/ lease copy 

entered with the owner (to be 

enclosed) 

: 

It is a Patta land registered in the name of applicant Thiru. 

R.Gunasekar vide patta No.1838. Refer annexure No.VII. 

119,129 

16. Period of quarrying  : Five years only. 53,69,119 

17. 

Production (quantity in m
3
) 

: 

The proposed quantity of reserves is 130004m
3 

(or) 22969 

Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 27m below 

ground level for a period of Five years only. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 423750 33900 

Available Mineable reserves 130004 13886 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

130004 13886 

 

17,81,83,8

7 

18. 

 

Method of Mining  

: 

The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the bench 

height. Using Jack hammer drilling and blasting, hydraulic 

excavation, loading the Rough stone from pithead to the 

needy crushers. 

23,85,175 

19. 

Top soil/ Overburden in case 

of Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal 

: 

The overburden is the form of Gravel is about 13886m
3 

up 

to depth 2m for during this period. 

87,89 

20. 
Quantity of rejects in m

3
 in 

case of Granite Mining. 
: 

There is no rejects 87,89 

21. 

Length, Width, Depth & 

Proposed Quarry in meters. : 

Description Length 

Max in (m)  

Width in 

(m)  

Depth Max in 

(m) 

Conceptual 117 171 27 
 

89 

22. 

Land use pattern for a radius 

of 1Km around the quarry 

site such as Agriculture, 

Habitation etc.,  
: 

Land use pattern 

Roads – 15% 

Habitation – 15% 

Trees – 10% 

Agricultural Land – 40% 

Existing Quarry – 20% 

139 

23. 

Details of other quarries for a 

radius of 1Km, around the 

quarry site.  
: 

The village Topo sketch map showing the quarry of 

existing and proposed site. 

There are few quarry is situated within 500m radius from 

the quarry site. 

139 
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24. 

Aerial distance from 

periphery of the site to the 

nearest habitation 
: 

The Nearest habitation Kodangipalayam village is 500m on 

Southeastern side of the area. 

47,105,193 

25. 

Aerial distance to the 

interstate borders, in case of 

Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal/ Granite quarry to 

be obtained from IRS, Anna 

University. 

: 

There is no Interstate boundary within the radius of 10km. 47,191 

26. 

In case of Rough stone and 

Gravel/ Blue Metal/ Granite 

quarry no objection 

certificate from the 

concerned district Forest 

Officer/ Wild Life 

Sanctuaries/ National Parks/ 

HACA/ Western Ghats 

region if the quarry site is 

within 10 Kms of these areas.  

: 

Reserve Forest – Nil  

Wildlife sanctuary – Nil  

Bird Sanctuaries – Nil  

National Park – Nil  

Monuments – Nil 

Western Ghats – Nil  

47,191 

27. 

Aerial distance to the nearest 

eco-sensitive areas, CRZ, 

Forests, Monuments etc., 

within 10Kms of these areas. 

: 

There is no  eco-sensitive areas, CRZ, within the radius of 

10km 

47,191 

28. 
Latitude and Longitude of all 

corners of the quarry site. 
: 

11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

17,135 

29. Topo Sheet No : 58 - E/04 17,135 

30. 

Copy of explosives license 

and a consent letter/ 

agreement of competent 

recognized person who has 

agreed to handle explosive 

for the blasting, in case of 

Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal/ Granite quarry. 

:  

 

A copy of agreement is enclosed. 

  

 

231 

31. 

Brief details of APC 

measures proposed to be 

proposed to be implemented. 

: 

The Air quality will be affected during the quarrying period 

due to blasting and jackhammer drilling, which will be 

within prescribed limits. Air quality will be monitored 

periodically as per norms and Mitigation measures will be 

carried out to prevent dust and air propagation in to air. 

Mist water spraying will be carried out to suppress dust 

and also wet drilling practiced. 

104 
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32. 

Mine Closure Plan to be 

furnished in Mining plan. 

: 

There is no proposal for back filling, reclamation and 

rehabilitation. The quarry pit will be fenced by barbed wire 

to prevent inherent entry of public and cattle. The quarried 

out pit will be allowed to collect rain and seepage water 

which will act as a reservoir for storage. This water storage 

will enhance the static level and ground water recharge on 

nearby wells.   

113 

33. 

Mining plan prepared by 

(Xerox copy of certificate to 

be attached) 

: 

RQP certificate with validity   is enclosed as Annexure No: 

VIII 

55,117,133 

34. 

Precise area communication 

approved by the District 

Collector 

: 

The precise area Communication letter was received from 

the District Collector, Tiruppur vide Rc. No. 

737/Mines/2016 Dated: 27.03.2017. 

119 

 

35. 

Mining plan approved by the 

Deputy/ Assistant Director of 

the District. 

: 

The Mining Plan was got approval by the Deputy Director, 

Department of Geology and Mining, Tiruppur vide Rc. No. 

737/Mines/2016 Dated: 03.07.2017. 

53 

36. 

Water requirement : 

a) Drinking & domestic 

purposes in KLD. 

b) Dust suppression (in 

KLD) 

c) Green belt (in KLD) 

: 

Drinking Water             - 0.3 KLD 

& Domestic purpose 

Dust Suppression          - 0.3 KLD 

Green belt                     - 0.4 KLD       

Total                - 1.0 KLD 

33,179 

37. 

Source of water 

: 

Purpose Sources 

Drinking & 

Domestic 

Purpose 

Water purchase from approved water 

vendors available  

Dust 

suppression 

Existing borehole on nearby quarry area 

Green belt 

development 

Existing borehole on nearby quarry area 

 

33,179 

38. Ground water table : The Ground water is about 60mt depth from ground level. 29,79 

39. 

Project Cost (excluding EMP 

Cost) 

: 

  The Project cost: 

A. Fixed asset cost            =   Rs.    4,89,000/- 

B. Operational cost           =   Rs.  42,00,000/- 

C. EMP cost                     =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost          =   Rs.  53,99,000/- 

     CSR Cost (2.5%)         =   Rs.    1,35,000/- 

    Total cost                     =   Rs.  55,34,000/- 

111,201 

40. EMP Cost : The total EMP cost = Rs. 7,10,000/-  111,201 

41. 
Disclosure RQP 

 
S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 

55,117,133 
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42. 

Soft copy of the Form–1,     

Pre –feasibility report and 

Mining plan in CD. 
: 

There is enclosed Soft copy for form –1, Pre – feasibility 

report and mining plan in CD. 

237 

43. 

Key map showing the 

approach roads to the site to 

be attested by the Deputy/ 

Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District.  

: 

The Key map showing with approach roads to the site is 

enclosed. Plate No. IC 

141 

44. 

Village map with S.F. Nos& 

salient features such as 

vegetation, habitations etc., 

for a radius of 500m around 

the quarry site. 

: 

Village map with S.F.No and Salient features such as 

vegetation, habitation etc., for 500mt radius is enclosed as 

plate no. IB 

139 

45. 

If lakes, Ponds, river, nallah, 

odai etc. are situated near the 

quarry site permission from 

the concerned PWD 

authorities for mining 
: 

There are no major water bodies like river, lake, etc., within 

500m radius. 

Samalapuram Lake is situated 6km away from the Northern 

side of the area. 

Noyyal River is flow about 6Km away from the 

Northwestern side of the lease applied area. 

Sulur Lake is situated 9km away from the Western side of 

the area. 

47,139,191 

46. 

Section map for mining to be 

attested by the Deputy/ 

Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District. 

: 

The Geological Plan and section in 1:1000 & 1:500 scales 

is enclosed. 

145 

47. 

Photograph of the proposed 

Mining site with S.F.No and 

attested by at least VAO.  

: 

The Photo of the Mines site is enclosed. 189 

48. 
Form –1 To be signed by 

applicant 
: 

I am hereby signed 51 

49. 

Pre- Feasibility Report to be 

signed by Both applicant and 

RQP. 

: 

Pre-feasibility report has been signed by the applicant and 

RQP 

205 

50. 

First and last page and the 

page at which quantity of 

mining has been worked out 

to be signed by the 

Deputy/Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District. 

: 

First page and last page and the quantity proposed in the 

plan have been signed by the Deputy Director of Geology 

and Mining. 

69 
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1. Signature of the applicant 

 

 

 

 

R.Gunasekar 

  

 

2. Signature of the qualified person 

 

 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 

51. 

Affidavit from the applicant 

that child labour is not being 

employed in the mining 

activity. 

: 

It is been ensured that the labor will not be employed less 

than 18 years, No child labour will engaged or entertained 

for any kind of quarrying operations. All the labour 

engaged for quarrying operations will be insured during the 

quarry lease period. 

221 

52. 

Affidavit from the applicant 

regarding planting of trees 

around the quarry site in 

fulfillment of the Green belt 

commitment furnished.  

: 

Affidavit from the applicant regarding the proposal for 

planting trees around the quarry and fulfillment of greenbelt 

commitment is enclosed. 

221 

53. 

Details (POD) Regarding 

communicating the proposal 

to the members of the 

committee. 

: 
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KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY LEASE APPLIED AREA (1.69.5HA) 

The proponent Mr. R.Gunasekar has applied for Environmental clearance for the proposed quarry 

Rough stone and Gravel for over an extent of 1.69.5Ha in S.F.No. 103/3B2 at Kodangipalayam 

Village, Palladam Taluk, Tiruppur District and Tamilnadu 

Salient features of the proposal are as follows: 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1.  Name of the Owner + 

Firm 

: R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Mobile No: 9842967273 

19,53,119

,149 

2.  Location of the quarry-

S.F.No. 

: S.F.No: 103/3B2 at Kodangipalayam Village, Palladam 

Taluk, Tiruppur District 

17,53,119

,149 

3.  Purpose of Application  : It is a Rough stone and Gravel Quarry project in 

Kodangipalayam Village. 

53,119 

4.  Extent of quarry in Ha- : 1.69.5Ha 17,53,119

,149 

5.  Land use planning  

a) Mining 

b) Storage of Topsoil 

over burden 

c) Infrastructure Road 

d) Utilized Area 

Total 

: 

 

 

Description 

Present 

area in  

(Ha) 

Area at the end 

of lease period 

(Ha) 
Area Under Quarrying 0.70.5 1.23.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 
Roads 0.01.0 0.02.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.98.0 0.29.50 
Grand Total 1.69.50 1.69.50 

23,103,18

3 

6.  Production (quantity in 

m
3
) 

: The proposed quantity of reserves is 130004m
3 (or) 

22969 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 27m 

below ground level for a period of Five years only. 
 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 423750 33900 

Available Mineable reserves 130004 13886 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

130004 13886 

17,81,83,

87 

7.  Top soil & overburden 

(quantity in m
3
) 

: The overburden is the form of Gravel is about 13886m
3 

up to depth 2m for during this period. 

87,89 

8.  Method of Mining : The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the 

bench height. Using Jack hammer drilling and blasting, 

hydraulic excavation, loading the Rough stone from 

pithead to the needy crushers. 

23,85,175 

9.  Life of Mine as per 

approved mining plan 

: Five years 53,69,119 

738 A



10.  Height / width of the 

bench 

: Height 5.0 m & Width 5.0 m. 23,85,175 

11.  Source of water / 

quantity required 

   

Quantity 

required 

(in litres) 

Source 

 

33,179 

 a. Drinking & 

Domestic Purpose 

0.3 KLD Approved Water vendors 

 b. Dust Suppression 0.3KLD Existing borehole on nearby quarry area 

 c.   Green belt 

development 

0.4KLD Existing borehole on nearby quarry area 

12.  Waste water 

Sewage water 

 

Mode of disposal 

 

: 

 

: 

There is no waste water. 37,199 

The septic tank is constructed on permanent structure 

with in the quarry lease area. 

To local Panchyat Authority  

13.  APC Measures : 1.Mist Spray using water tankers, 

2. Enclosed covered system. (Tarpaulin) for 

transportation.  

39, 

14.  Ariel distance of 

nearest habitation    

: 
S. 

No 
Name of the Village 

Approximate distance 

& Direction from 

lease applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 2.5km – NE  400 

2. Kodangipalayam 500m – SE  500 

3 Karanampettai 2.0km – SW  1500 
 

47,103,19

3 

15.  Ariel distance from 

Reserve forest, 

Sensitive areas, Forest, 

Bird sanctuaries, Wild 

life sanctuaries, 

National parks,     

Monuments etc., 

within 10km   

: Reserve Forest – Nil  

Wildlife sanctuary – Nil  

Bird Sanctuaries – Nil  

National Park – Nil  

Monuments – Nil 

47,191 

16.  Land owner ship 

document 

Own patta land 

Lease 

Govt. Poramboke 

: 

: 

: 

It is a Patta land registered in the name of applicant 

Thiru. R.Gunasekar vide patta No.1838. Refer annexure 

No.VII. 

119,129 

17.  Land use classification     : The quarry lease applied area is exhibits almost plain 

terrain 

77 

18.  Mining plan 

Prepared by                       

 

: 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 

55,117,13

3 

19.  Precise area statement 

Approved by                     

: The precise area Communication letter was received 

from the District Collector, Tiruppur vide Rc. No. 

737/Mines/2016 Dated: 27.03.2017. 

119 

20.  Approved by  : The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, Tiruppur 

vide Rc. No. 737/Mines/2016 Dated: 03.07.2017. 

53 

21.  Nearby quarries : There are few quarry is situated within the radius of 

500m. 

139 
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22.  Nearby lake / river/ 

odai / channel etc. 

: There are no major water bodies like river, lake, etc., 

within 500m radius. 

Samalapuram Lake is situated 6km away from the 

Northern side of the area. 

Noyyal River is flow about 6Km away from the 

Northwestern side of the lease applied area. 

Sulur Lake is situated 9km away from the Western side 

of the area. 

47,139,19

1 

23.  Latitude / Longitude : 11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

17,135 

24.  Topo Sheet No. : 58 - E/04 17,135 

25.  Total Project cost 

(Fixed asset cost + 

Operational Cost + 

EMP cost) 

:   The Project cost: 

A. Fixed asset cost            =   Rs.    4,89,000/- 

B. Operational cost           =   Rs.  42,00,000/- 

C. EMP cost                     =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost          =   Rs.  53,99,000/- 

     CSR Cost (2.5%)          =   Rs.   1,35,000/- 

    Total cost                      =   Rs. 55,34,000/- 

111,201 

26.  EMP cost : The total EMP cost = Rs. 7,10,000/-  111,201 

27.  Water table : The Ground water is about 60mt depth from ground 

level. 

29,79 

28.  Interstate boundary  : There is no interstate boundary with in 10km radius  47,191 

29.  Western Ghats  : There is no Western Ghats with in 10km radius  47,191 
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From: 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Mobile No: 9842967273 

To: 

 The Member Secretary, 

            District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), 

            Sub Collector Office,  

            Tiruppur District 

Sir,  

Sub:  Submission of Approved Mining Plan (Rc. No. 737/Mines/2016 Dated: 03.07.2017) 

Form–1 and Pre-feasibility report for obtaining Environmental Clearance for our  

Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry - Reg., 

***** 

 I am here by submitting the processing fee in the form of demand draft for rupees ten 

thousand, along with Form-1, Pre-feasibility report and Copy of Approved mining plan to your 

good office for obtaining clearance from DEIAA, Tiruppur, for our Kodangipalayam Rough stone 

and Gravel Quarry Lease applied area for over an extent of 1.69.5Ha in S.F.No. 103/3B2 at 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District, Tamilnadu. 

 I have submitted all the relevant documents to your good office to the best of our 

knowledge. If any clarifications are required, we are ready to submit the same to your office at your 

convenient time. Also we are ready to present the project in front of the committee. 

 Hence we request your good office to kindly process our application and allow us to present 

our project at the earliest.  

                                 Thanking you. 

             Yours sincerely 

 

 

  

                                                                                                    R.Gunasekar 

Place: Tiruppur 

Date:  26.07.2017 
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Form-1 (As per EIA Notification 2006) 

For the Proposed  

Rough Stone and Gravel Quarry Project- 1.69.5Ha 

S.F.No:  103/3B2,  

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk,  

Tiruppur District, Tamilnadu 

 

  

 

Proposed by 

         R.Gunasekar 

 

 

 

Application Form for Obtaining Environmental Clearance from  

District Level Environmental Impact Assessment Authority (DEIAA) 

Tiruppur District, Tamilnadu 
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                                                                       FORM 1  

(I) BASIC INFORMATION 

S. No Item Details 

1 Name of the project/s Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry project 

2 S. No. in the schedule 1(a) 

3 Proposed capacity/ 

area/length/tonnage to be 

handled/command area/lease 

area/number of wells to be drilled 

The proposed quantity of reserves is 130004m
3 

of 

Rough stone and 13886m
3
 of Gravel formation for a 

period of five years only. 

Area = 1.69.5Ha. 

The command area =1.40.0Ha (effective quarrying area 

after leaving safety distance). 

It is a shallow open cast quarry. The massive 

Charnockite formation is found followed by the 2m 

Gravel formation it is revealed form the existing quarry 

pit. Hence no wells are proposed or not drilled. 

4 New/Expansion/ Modernization 
It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

5 

Existing capacity/Area etc. The proposed quantity of reserves is 130004m
3 

(or) 

22969 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 27m 

below ground level for a period of Five years only. 
 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 423750 33900 

Available Mineable reserves 130004 13886 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

130004 13886 

6 Category of project i.e. `A’ or ‘B’ Category – B2. 

7 
Does it attract the general condition? If 

yes, please specify. 
7.5m safety distance from the adjacent patta lands in the 

lease area. 

8 
Does it attract the specify condition? If 

yes, please specify. 
10m safety distance to the art Track and Bench loss. 

9 

Location Topo Sheet No. 58 - E/04 

11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

 Plot/ Survey/ Khasra No. 103/3B2 

 Village Kodangipalayam 

 Taluk Palladam 

 District Tiruppur 

 State Tamilnadu 

10 

Nearest railway station/ airport along 

with distance in kms 

Somanur Railway station   -   8kms-NW 

Coimbatore Airport            - 17kms-W 
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11 

Nearest Town, city, District 

Headquarters along with distance in 

kms 

Town                 - Sulur           - 7.5kms-W 

Nearest City        - Tiruppur     -  18kms-NE 

District                - Tiruppur     -  18kms -NE 

12 

Village Panchayats, ZilaParishad, 

Municipal Corporation, Local body 

(complete postal addresses with 

telephone nos. to be given) 

Village                 – Kodangipalayam   

Panchayat union – Palladam 

Taluk   – Palladam  

District  – Tiruppur 

13 Name of the applicant R.Gunasekar 

14 

 

Registered Address  

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

15 

Address for correspondence:  

Name R.Gunasekar 

Designation (Owner/Partner/CEO) Proprietor / Owner 

 

 

Address 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Pin code No  

E-mail  infogeoexploration@gamil.com 

Mobile No. 9842967273 

Fax No.  - 

16 

Details of Alternative Sites examined, if 

any. Location of these sites should be 

shown on a Topo sheet. 

There is no alternative sites are examined. The project is 

site specific. 

17 Interlinked Projects There is no interlinked project. 

18 
Whether separate application of 

interlinked project has been submitted? 

As there is no interlinked project, no application has 

been submitted.  

19 If yes, date of submission 
As there is no interlinked project, no application has 

been submitted.  

20 If no, reason 
The project involves Rough stone and Gravel Quarry 

only.  

21 

Whether the proposal involves 

approval/ clearance under: if yes, details 

of the same and their status to be given. 

(a) The Forest (Conservation) Act, 

1980? 

(b) The Wildlife (Protection) Act, 

1972? 

(c) The C. R. Z. Notification, 1991? 

(a) The project does not attract the Forest 

(Conservation) Act 1980. 

(b) There is no wild life in the project site area under the 

Wildlife (protection) Act 1972. 

(C) The project area does not fall the C.R.Z 

Notification, 1991. 
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22 

 

 

 

Whether there is any Government 

Order/ Policy relevant/ relating to the 

site? 

The Precise area communication letter was received from 

the District collector Tiruppur Vide Rc.No. 

737/Mines/2016 Dated: 27.03.2017. 

 

The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, Tiruppur 

vide Rc.No. 737/Mines/2016 Dated: 03.07.2017. 

23 
Forest land involved (hectares) 

No forest land is involved lease applied area. 

24 

Whether there is any litigation pending 

against the project and/ or land in which 

the project is propose to be set up? 

(a) Name of the Court 

(b) Case No. 

(c) Orders/ directions of the Court, if 

any and its relevance with the proposed 

project. 

There is no court case pending, litigations relating to the 

project directly and indirectly.  
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(II) Activity 

1. Construction operation or decommissioning of the project involving actions, which will 

cause physical changes in the locality (topography, land use changes in water bodies, etc.) 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 
Yes/No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with sources 

of information data 

1.1 

Permanent or temporary change in 

land use, land cover or topography 

including increase in intensity of 

land use (with respect to local land 

use plan) 

Yes 

 The lease applied area almost plain terrain, 

will be changed after the quarrying of Rough stone 

and Gravel as per the Mining plan, 

 Conventional Open cast Semi Mechanized 

Mining with 5.0 meter vertical bench with a bench 

width of 5.0 meter is being proposed.  

             Topography will change in respect to 

overburden excavation. However, measures will be 

implemented as per mining Plan.  

          As the area of the quarry remains the same, 

there will not be any increase in intensity of local 

land use.  

Description 

Present 

area in  

(Ha) 

Area at the 

end of lease 

period (Ha.) 

Area Under Quarrying 0.70.5 1.23.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.98.0 0.29.50 

Grand Total 1.69.50 1.69.50 
 

1.2 

Clearance of existing land, 

vegetation and building? 

 

No 

There is no vegetation and building in this project 

area, hence there is no requirement of clearing the 

vegetation and building. There is an existing road 

leads to the quarry. This has 5mts carriage way 

width. 

 

1.3 Creation of new land uses? No 

The total quarrying activity is proposed to carry out 

within the quarry lease area. Hence, there is no 

proposal for creating of new land uses. Temporary 

approach road within the project area will be form 

for the easy access of men and machinery which 

will be well maintained.  

The tippers will transport the Rough stone to the 

needy crushers by existing road. 
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1.4 
Pre-construction investigations e.g. 

bore houses, soil testing? 
No 

Hence pre-construction investigation and soil 

testing is not proposed before quarrying operation. 

1.5 Construction works? Yes  

There will be no major civil works, other than the 

following infrastructure: office building, storeroom, 

toilet and first aid room will be provided on 

permanent structures within the quarry lease area in 

the safety barrier. After the grant of lease. 

1.6 Demolition works? No 
There are no existing building within the quarry 

lease area hence no demolition work is involved. 

1.7 

Temporary sites used for 

construction works or housing of 

construction workers? 

Yes 

Sites service on permanent structure will be 

constructed only after grant of quarry lease within 

7.5m safety barrier. 

 

1.8 

Above ground buildings, structures 

or earth works including linear 

structures, cut and fill or 

excavations 

No  

There are no tall buildings or linear structure found 

within the quarry site. There is no requirement of 

cutting and filling in the site.  

1.9 
Underground works including 

mining or tunneling? 
No 

Conventional open cast semi mechanized quarrying 

will be adopted. No underground mining or 

tunneling is proposed. 

1.10 Reclamation works? No 

There is no reclamation works is proposed. In the 

proposed mining plan only 27m below the ground 

level depth has been envisaged as workable depth 

for safe & economic mining during the period of 

five years. Hence, after quarry reaches ultimate pit 

limit (for this lease period) of 27m depth fencing 

will be constructed around the quarried pits to 

prevent inherent entry of the public and cattle. 

1.11 Dredging? No 
There is no such type of activities involved in this 

opencast quarrying operation. 

1.12 Offshore structures? No 
There is no such type of activities involved; It is an 

inland quarrying project.  

1.13 
Production and manufacturing 

processes? 
No 

No production or manufacturing is involved in this 

Rough stone and Gravel quarrying. The Rough 

stone is liberated from the parent rock loading the 

Rough stone from pithead to the needy crushers. 
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1.14 
Facilities for storage of goods or 

materials? 
No 

There is no proposal for storage of material within 

the quarry lease area. The Rough stone will be 

loading the Rough stone from pithead to the needy 

crushers. 

1.15 

 

 

 

 

 

Facilities for treatment or disposal 

of solid waste or liquid effluents? 

 

 

 

 

No  

The entire quarried Rough stone will be consumed. 

The anticipated waste will be very negligible the 

entire Rough stone irrespective of size has a good 

commercial market at present market scenario. 

Domestic waste water will be treated in Septic Tank 

followed by soak pit. The manure will be treated and 

used for green belt development. The Rough stone 

will not produce toxic effluence in the form of 

solid, liquid or gas. No waste water will be 

discharged by quarry operation. 

1.16 
Facilities for long term housing of 

operational workers? 
No 

The proposed project is 1.69.5Ha. The minimum 

employees are available in the nearby villages, 

hence long term housing of operational workers are 

not proposed. Rest shelter will be constructed on 

permanent structure within the lease area on 

boundary barrier after the grant of quarry lease. 

1.17 
New road, rail or sea traffic during 

construction or operation? 
No 

No new roads, rail or sea traffic is proposed during 

operation, the existing road will be utilized for 

transportation of the Rough stone and Gravel. There 

is no habitations or villages enrouted between the 

stone quarry and crushing site.  

However, internal roads within the quarry lease area 

will be developed and maintained as per statutory 

norms. 

 

1.18 

New road, rail, air waterborne or 

other transport infrastructure 

including new or altered routes and 

stations, ports, airports etc.? 

No 

There is no such type of activities involved in this 

project. 

Existing road will be utilized for the transportation 

of Rough stone to the needy crusher sites. 

1.19 

Closure or diversion of existing 

transport routes or infrastructure 

leading to changes in traffic 

movements? 

No 

The project will not cause any changes and 

hindrance in the existing traffic movements. 

There is no a habitation or villages en-route between 

the stone quarry to the nearby crushing sites. 

1.20 
New or diverted transmission lines 

or pipelines? 
No 

The project does not involve diversion of 

transmission/pipe lines. 
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1.21 

Impoundment, damming, 

culverting, realignment or other 

changes to the hydrology of 

watercourses or aquifers? 

No 

The quarrying operation is restricted up to a depth 

of 27m below the ground level. The Ground water 

occurrence in this area is 60mt depth from ground 

profile (60m in summer and at 57m in rainy 

season). Hence there is no damage for ground water 

hydrology or aquifers.  

1.22 Stream crossings? No There is no stream crossing within the lease area. 

1.23 
Abstraction or transfers of water 

from ground or surface waters? 
No  

The proposed quarrying does not require any 

abstraction or transfer of water from the Ground or 

surface water bodies. 

1.24 

Changes in water bodies or the land 

surface affecting drainage or run-

off? 

No 

The quarry operation is restricted up to a depth of 

27m below the ground level during this period. 

Quarry operation will not affect the drainage 

pattern of the lease area. There is no change in 

water bodies or the land surface affected during run 

off. 

1.25 

Transport of personnel or materials 

for construction, operation or 

decommissioning? 

No 

During operation phase, after grant of lease 

quarrying personnel will be brought from 

surrounding villages by applicant’s jeep or van. 

The materials and tools shall be transported by 

trucks and tippers, the existing road and 

infrastructure facilities are sufficient. No 

construction operation or decommissioning 

envisaged.   

1.26 

Long-term dismantling or 

decommissioning or restoration 

works? 

No  

No Dismantling and decommissioning are proposed 

in this project. 

1.27 

Ongoing activity during 

decommissioning which could have 

an impact on the environment? 

No 
There is no such type of activities involved in this 

project.  
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1.28 
Influx of people to an area in either 

temporarily or permanently? 
Yes 

During operational phase, the manpower 

requirement will be around 11. Local people are 

envisaged in this quarry operation. Inherent entry of 

public will be strictly prevented. 

No child labor will be deployed for any type of 

quarrying operation. All the labors engaged for 

quarrying operations will be trained, equipped with 

protective devices and insured till the end of life of 

quarry. 

1.29 Introduction of alien species? No 
There is no proposal to introduce alien species. 

1.30 
Loss of native species or genetic 

diversity? 
No 

There will be no loss of native species or genetic 

diversity taken during the quarry operation as the 

lease area is devoid of Plantation, vegetation and 

agriculture.  

1.31 Any other actions? No 

Temporary approach road will be formed and 

maintain within the lease area.  

Tippers will be transportation of Rough stone to the 

needy crushers by existing road. (already in good 

condition)  

No long term dismantling or decommissioning is 

involved in this project. This project is sites specific 

and may not have any significant impact on the 

environment. 
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2. Use of Natural resources for construction or operation of the project (such as land, water, 

materials or energy, especially any resources which are non -renewable or in short supply): 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

2.1 
Land especially undeveloped or 

agricultural land (ha) 
No 

The Total quarry lease area is 1.69.5Ha; it is a 

Patta land vide patta No: 1838. 

The lease area almost plain terrain covered by the 

thick Gravel formation, the thickness of Gravel is 

about 2m, Charnockite formation is noticed 

followed by the Gravel formation it is revealed 

from the existing quarry pit. The slope is gentle 

towards Northern side. The altitude of the area is 

above 391m (Maximum) from MSL. 

2.2 
Water (expected source & competing 

users) unit: KLD 
Yes  

The project does not require huge water for 

quarrying operation, about 1 KLD of water will be 

used for the project.(More than 5 L/Person) 

1. Drinking Water -  0.3KLD 

& Domestic purpose  

2. Dust Suppression         -  0.3 KLD 

3. Green belt                   -  0.4 KLD           

  Total              - 1 KLD 

The source of water brought from approved water 

vendors and existing bore well on nearby quarry 

area. 

 
2.3 Minerals (MT) No No minerals used for construction purposes. 

 

2.4 

Construction material - Stone, 

aggregates, and/Soil (expected source-

MT) 

No 
The proposed Rough stone and Gravel quarry 

project does not require any construction material.  

2.5 Forests and timber (source-MT) No  There is no forests and timber (source –MT)  

2.6 

Energy including electricity and fuels 

(source, competing users) unit: fuel 

(MT),Energy (MW) 

Yes  

The limited scale of activities adopted in Rough 

stone and Gravel quarrying does not require high-

tension electric power supply. The quarrying 

operation is only for daytime. The electricity will 

be used only for mine office and lighting around 

the quarry during night time. The existing electric 

line near the quarry site will be used. 

Fuels are used for operating machineries and 

vehicles during quarrying process and 

transportation. Fuel required for this project life is 

about 106310 Liters of HSD for entire project life. 

 

2.7 
Any other natural resources (use 

appropriate standard units) 
No  No other natural resource will be required. 
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3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be 

harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to 

human health. 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

3.1 

Use of substances or materials, which 

are hazardous (as per MSIHC rules) to 

human health or the environment (flora, 

fauna, and water supplies) 

No 

There is no proposal for storage, handling or 

transportation of any hazardous materials or 

substances as per MSIHC rules in this Rough 

stone and Gravel quarry project. 

3.2 

Changes in occurrence of disease or 

affect disease vectors (e.g. insect or 

water borne diseases) 

No 

The Rough stone and Gravel does not produce 

any toxic effluent in the form of solid, liquid and 

gas, hence the diseases related to insect or water 

borne diseases is not envisaged. There is no 

proposal of storage of water inside the project 

area. The seepage water and rain water will be 

drained immediately by 5HP pumps and it will be 

used for Green Belt Development and for dust 

suppression on haul and quarry roads. 

3.3 
Affect the welfare of people e.g. by 

changing living conditions? 
No   

Welfare of people will get positive change due to 

the project, where a number of Welfare activities 

are being undertaken. Due to increase of the 

employment earning of local people and lifestyle 

of the people will enhance, around 11 peoples 

will be directly benefit to this project. 

 No child labor will be engaged for any 

type of quarrying operation. All the labor will be 

insured and the salary and benefits will be paid as 

per the Labor enforcement officers(Ministry of 

labor and welfare) Norms 

 

3.4 

Vulnerable groups of people who could 

be affected by the project e.g. hospital 

patients, children’s, the elderly etc., 

No 

There is no effect envisaged for the vulnerable 

groups of people who could be affected by the 

project. The Rough stone will be transportation 

of Rough stone to the needy crushers by tarpaulin 

cover to prevent spillage. 

3.5 Any other causes No There is no other cause are envisaged. 

 

 

 

 

 

 

752 A



4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning MT/mounts) 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

4.1 Spoil, overburden or mine wastes No 

The Rough stone and Gravel quarrying does not 

produce any waste. The entire Rough stone 

irrespective of size will be sold in commercial 

market. Waste storage does not arise.  

4.2 
Municipal waste (domestic and or 

commercial wastes) 
Yes  

The small quantity of Municipal waste will be 

generated shall be disposed as per guidelines. 

4.3 
Hazardous wastes (as per Hazardous 

Waste Management Rules) 
No 

In this quarrying activities waste oil will be 

generated during the operation period it will be 

sent to authorize Re- Circulars as per SPCB/ 

CPCB norms. Care and maintenance of vehicles 

by experience qualified mechanics will be 

undertaken to prevent breakdown and spillage of 

oils and lubes. 

4.4 Other industrial process wastes No 
Industrial wastages are not generated during the 

quarrying operation.  

4.5 Surplus product No There is no such type of activities in this quarry.  

4.6 
Sewage sludge or other sludge form 

effluent treatment 
Yes  

Sanitary facilities will be constructed on 

permanent structure and the sewage waste will be 

disposed periodically as per the norms. 

4.7 Construction or demolition wastes No 
No Construction or demolition wastes involved in 

this quarry.  

4.8 Redundant machinery or equipment No 
No redundant machineries involved in this 

project.  

4.9 Contaminated soils or other materials No 
There is no a contaminated material or soil 

observed in the quarry lease area.   

4.10 Agricultural wastes No There is no agricultural waste anticipated. 

4.11 Other solid wastes No There is no other solid waste anticipated. 
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5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr) 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

5.1 
Emissions from combustion of fossil 

fuels from stationary or mobile sources 
Yes  

The emissions of SO2 (Sulfur dioxide) &NO2 

(Nitrogen dioxide) may be due to use of diesel 

operated quarry machinery and vehicles. Better 

maintenance of equipment in good condition will 

help to reduce such emissions. 

5.2 Emissions from production processes 
Yes 

 

Dust is the main pollutant produced in the 

proposed activity. Emission from loading, 

drilling and blasting but they will be maintained 

within limits by proper maintenance and 

sprinkling of water and Afforestation 

developments. Tarpaulin covers will be covered 

in vehicles during transportation. 

5.3 
Emissions from materials handing 

including storage or transport 
Yes 

Fugitive dust will be generated from material 

handling activities. 

Dust suppression by water sprinklers will be 

provided to prevent the fugitive dust emissions 

during loading. Tarpaulin covers will be covered 

in vehicles during transportation. 

5.4 
Emissions form construction activities 

including plant and equipment 
No 

No major construction activities are envisaged. 

It’s a conventional Eco friendly quarrying 

operation.  

5.5 

Dust or odors form handling of 

materials including construction 

materials, sewage and waste 

No  

Minor Dust will be generated during breaking of 

rocks, transportation of Rough stone and it will 

be controlled. However, there is no possibility of 

any odor generation as there are no organic 

solvents/processes involved. 

5.6 Emissions from incineration of waste No 
The Rough stone and Gravel quarrying does not 

produce any toxic effluent. 

5.7 

Emissions from burning of waste in 

open air (e.g. slash materials, 

construction debris) 

No 
There is no such type of activities involved in 

this quarry project.  

5.8 Emissions from any other sources No Emissions from other sources are not envisaged. 
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6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat: 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

6.1 
From operation of equipment e.g. 

engines, ventilation plant, crushers 
Yes 

Due to operation of machineries there is likely 

hood of some increase in noise level. The noise 

level at site will be maintained below 

permissible limit. Measures like lubrication & 

preventive maintenance shall be taken to control 

noise from the machineries. 

The vibration during the moment of machinery 

will be minimal for a short span that will be well 

within the prescribed limits. 

6.2 From industrial or similar processes No There is no proposal of processing plant. 

6.3 From construction or demolition No No construction or demolition work takes place. 

6.4 From blasting or piling No 

The quarrying activity will be carried out 

blasting for shattering effect and loosen the 

Rough stone. However, controlled blasting 

measures will be adopted for minimizing ground 

vibration. 

 

6.5 
From construction or operational 

traffic 
Yes 

The transportation of Rough stone through 

tippers can produce noise but are maintained 

within permissible limits, by keeping machinery 

in proper condition as per RTO & TNPCB 

Norms and maintenance under experience and 

qualified mechanics.  

 

6.6 From lighting or cooling systems No 

The quarry operation will be carried out at the 

day time only hence the lighting and cooling 

systems are not required.  

6.7 From any other sources No 

This quarrying project is site specific which is 

operated by jackhammer drilling and limited 

blasting; hence external power other than HSD 

is not involved in this project.  
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7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground 

or into sewers, surface water, ground water, coastal water or the sea: 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

7.1 
From handling, Storage, use or 

spillage of hazardous materials 
No 

No hazardous materials will be used in the 

process. Oiling and lubrication of hauling 

vehicles will be done by using oil tray to 

prevent spillage of oil. Vehicles and machinery 

will be well maintained to prevent leakage of 

oil. 

7.2 

The discharge of sewage will be 

collected on soap pits will be 

discharge to a place authorized by 

municipal authorizes as per guidelines 

No 

Septic tank will be cleaned periodically and the 

sludge generated will be used as manure in the 

green belt. 

7.3 
By deposition of pollutants emitted to 

air into the land or into water 
No 

There is likely hood of increase of Particulate 

Matter due to quarrying operations. Regular 

sprinkling of water will suppress dust at 

points/places of generation. 

7.4 From any other sources No 

An efficient and effective management plan is 

proposed for the project; hence it may not have 

any significant impact on the surrounding 

environment. 

7.5 

Is there a risk of long term buildup of 

pollutants in the environment from 

these sources? 

No 

No such type of activities not involved in this 

quarry.  

8. Risk of accidents during construction or operation of the project, which could 

affect human health or the environment 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

8.1 

From explosions, spillages, fires etc., 

form storage, handling, use or 

production of hazardous substances 

No 

The drilling and blasting are involved in the 

project for liberation and splitting of Rough 

stone. The explosive materials will be brought 

from authorized explosive license holder during 

blasting. There is no proposal of storage of 

explosives after the grant of quarry lease. 

 

 

756 A



8.2 From any other causes Yes  

The risks of accidents are envisaged in quarry 

operations, failure of quarry pit slopes, 

excavators, tipper movement, etc. However, all 

safety measures shall be taken to prevent any 

accidents. The quarrying activities will be 

monitored under the supervision of experienced 

and qualified competent mines foreman.  

8.3 

Could the project be affected by 

natural disasters causing 

environmental damage (e.g. floods, 

earthquakes, landslides, cloudburst 

etc.)? 

No 

There is no earthquake, floods, Landslides, 

cloud burst recorded in the lease area. It’s an 

opencast quarrying, hence this project could not 

affect severely due to the natural disasters. 

 

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could 

lead to environmental effects to environmental effects or the potential for cumulative impacts 

with other existing or planned activities in the locality 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

9.1 

Lead to development of supporting. 

cities, ancillary development or 

development stimulated by the 

project which could have impact on 

the environment e.g.: 

• Supporting infrastructure (roads, 

power supply, waste or waste 

treatment, etc.) 

• housing development 

• extractive industries 

• supply industries 

• other 

 

 

 

No 

Living standard will be improved of the nearby 

villagers. 

The proposed project shall directly/indirectly 

develop the area by providing employment, tax 

to government, development of ancillary units, 

shopkeeper, supermarket, mechanic shed etc., 

The workers are available from the nearby 

villages, hence the project will not attract 

housing Development, Extractive industries, 

supply industries or any other activities.  

 

9.2 

Lead to after- use of the site, which 

could have an impact on 

environment 

No  

The land does not used after the completion of 

quarrying operation the fencing will be 

constructed around the quarried pits to prevent 

the inherent entry of public and cattle.  

 

9.3 
Set a precedent for later 

developments 
No 

A better after use scenario with increase in 

greenery, besides the quarried out pit will act as 

a temporary reservoir which will enhance the 

static level of the Ground water in the nearby 

wells.  

9.4 

Have cumulative effects due to 

proximity to other existing or 

planned projects with similar effects 

No  

  

No cumulative impacts are envisaged. 
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(III) Environmental Sensitivity 

S.  

No 
Areas 

Name/ 

identity 

Aerial distance (within 10 km.) 

Proposed project location boundary 

1 

Areas protected under 

international conventions, 

national or local legislation for 

their ecological, landscape, 

cultural or other related value 

No 

There are no such protected areas like ecological 

landscape, cultural area etc. identified within the 10 

Km radius. 

2 

Areas which are important or 

sensitive for ecological 

reasons - Wetlands, 

watercourses or other water 

bodies, coastal zone, 

biospheres, mountains, forests 

No 

There is no  eco-sensitive areas, forest, CRZ, within 

the radius of 10km 

Samalapuram Lake is situated 6km away from the 

Northern side of the area. 

Noyyal River is flow about 6Km away from the 

Northwestern side of the lease applied area. 

Sulur Lake is situated 9km away from the Western 

side of the area. 

3 

Areas used by protected, 

important or sensitive species 

of flora or fauna for breeding, 

nesting, foraging, resting, over 

wintering, migration 

No 
There is no protected sensitive species are identified 

within the 10km radius.  

4 
Inland, coastal, marine or 

underground waters 
No 

There is no Inland, coastal, and marine or underground 

water around the site. 

5 State, National boundaries No 
There is no State, National boundaries with in 10km 

radius from the lease area. 

6 

Routes or facilities used by the 

public for access to recreation 

or other tourist, pilgrim areas 

No There is no tourist, pilgrim areas within 10 Km radius 

7 Defense installations No 
No defense installation found within 10Kms from the 

project area.  

8 
Densely populated or built-up 

area 
Yes 

 

S. 

No 
Name of the Village 

Approximate 

distance & Direction 

from lease applied 

area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 2.5km – NE  400 

2. Kodangipalayam 500m – SE  500 

3. Karanampettai 2.0km – SW  1500 
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9 

Areas occupied by sensitive 

man-made land uses 

(hospitals, schools, places of 

worship, community facilities) 

Yes 

Sulur is having all the facilities which are at a distance 

of 7.5km on Western side of lease area. 

10 

Areas containing important, 

high quality or scarce 

resources 

(ground water resources, 

surface resources, forestry, 

agriculture, fisheries, tourism, 

minerals) 

No 

The quarry operation is restricted to only up to a depth 

of 27m below the ground level for a period of five 

years. Hence the ground water will not be affected 

beside the area is devoid of agriculture, Forestry, 

Tourist place etc., 

11 

Areas already subjected to 

pollution or environmental 

damage. (those where existing 

legal environmental standards 

are exceeded) 

No 

This is the fresh quarry project, hence the area has not 

subjected to pollution or environmental damage. The 

atmosphere is quite fresh and it is proposed to carry 

out the quarrying operations an Eco friendly manner. 

12 

Areas susceptible to natural 

hazard which could cause the 

project to present 

environmental problems 

(earthquakes, subsidence, 

landslides, erosion, flooding 

or extreme or adverse climatic 

conditions) 

No 

The areas are not susceptible to natural hazards like 

landslides, earthquake, it is a high stable land. There 

are no evidences recorded in the past history.  
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“I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures 

are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and 

information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected 

and clearance give, if any to the project will be revoked at our risk and cost. 

 

Date:  26.07.2017 

Place: Tiruppur 

 

 

 

1. Signature of the proponent with Name and Full Address 

 

 

 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanmapettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Mobile No: 9842967273 

 

 

2. Signature of the Qualified Person 

 

 

 

Dr. P.Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 

RQP/MAS/206/2007/A 
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY        R.GUNASEKAR 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

 

Pre-Feasibility Report of 

Rough stone and Gravel Quarry 
(Under the Guidelines of Ministry of Environment and Forest  

in terms of the provisions of EIA notification 20051, 52 & 127  and specifically in circular  

No J-11013/41/20051, 52 & 127 -IA.II (I) dated 30
th

 December, 2010) 

Location of the Quarry Lease Area 

S.F.No. 103/3B2  

Kodangipalayam Village,  

Palladam Taluk, Tiruppur District, 

 Extent:  1.69.5Ha(less than 5Ha) 

Category: B2 Project 

Applicant 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, Palladam Taluk, 

Tiruppur District  
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

The Proponent Mr. R.Gunasekar has been obtained permission from District collector 

Tiruppur to quarry Rough stone and Gravel for over an extent of 1.69.5Ha in Survey No: 

103/3B2 at Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District and Tamilnadu state 

by District Collector Tiruppur, Rc. No. 737/Mines/2016 Dated: 27.03.2017, for a period of 

Five years subjected to submission of Environmental clearance from DEIAA, Tiruppur 

District, consent for Establishment and Consent for operation from TNPCB. 

SALIENT FEATURES OF THE PROJECT 

S.NO PARTICULAR  DETAILS  

1. Name of the Proponent R.Gunasekar 

2. Type of Project Rough stone and Gravel  

3. Location Survey No.103/3B2   

Kodangipalayam Village, 

Palladam Taluk,  

Tiruppur District, 

Tamilnadu State 

4. Mining lease area  1.69.5Ha 

5. Type of land 

Patta/forest/PWD 

It is a   Patta land registered in the name of applicant 

Thiru. R.Gunasekar vide patta No.1838- Non forest 

6. Life of period   Five years   

7. Production capacity  The proposed quantity of reserves is 130004m
3 

(or) 

22969 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 

27m below ground level for a period of Five years 

only. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 423750 33900 

Available Mineable reserves 130004 13886 

Five years plan period As in 

the approved mining plan 

130004 13886 

 

8. Method of Mining  The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the 

bench height.  
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9. Ultimate depth of Mining The quarry operation is Proposed up to depth for 27m 

below the ground level for a period of five years only.    

10. Latitude  11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

11. Longitude  77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

12. Topo sheet No. 58 - E/04 

13. Topography of MSL area 391m from MSL 

14. Land use classification  It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has 

been quarrying operation earlier) in Kodangipalayam 

Village. 

15. Ground water level The Ground water occurrence in this area is 60mt 

depth from ground profile (60m in summer and at 57m 

in rainy season) 

16. Climatic condition Rainfall –900/annum 

Temperature - 42ºC - 23ºC 

17. Land use pattern Land use pattern 

Trees – 15% 

Road – 20% 

Agricultural Land – 40% 

Existing Quarry – 10% 

Habitation – 15% 

18. Nearest habitation  Kodangipalayam – 500m - SE 

19. Nearest Town  Sulur    -  7.5kms-W 

20. Nearest Railway station  Somanur Railway station   - 8kms-NW 

21. Nearest Airport Coimbatore Airport - 17kms- W 

22. Nearest National Highways 

& State Highways 

NH67–Coimbatore - Nagapattinam – 1km-  S 

SH165 – Somanur – Kamanaickenpalayam  - 1.5km -

W 

23. Nearest Hospital Karanampettai – 2km - SW 

24. Aerial distance to the 

nearest Eco sensitive areas, 

CRZ, forest, wild life 

sanctuary, Interstate 

boundary, critically 

polluted area if the quarry 

site is within 500m of these 

areas. 

More than 500m from Eco sensitive areas, CRZ, 

forest, wild life sanctuary, Interstate boundary, 

Reserve forest, Western Ghats, critically polluted area. 
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The Prefeasibility report preparing for following condition of Government of India Ministry of 

Environment and Forests (No.L-11011/47/2011 –IA-II (M) Dated: 24th June, 2013) 

� Samalapuram Lake is situated 6km away from the Northern side of the area. 

� Noyyal River is flow about 6Km away from the Northwestern side of the lease applied area. 

� Sulur Lake is situated 9km away from the Western side of the area. 

� There is no forest with in 10km radius. 

� There is no Western Ghats with in 10km radius. 

� There is no CRZ within the radius of 10km. 

� There is no ‘HACA’ region within the radius of 10km. 

� There is no interstate boundary with in 10km radius from the lease area. 

� There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuary or National parks as per Wild life protection 

Act 1972, within the radius of 10kms. 

 

 

 

 

 

 

 

25. Details of other quarries for 

a radius of 500m around 

the quarry site 

There are few quarries within 500m radius from the 

quarry site. 

 

26. Man power  About 11 employees 

27. Water requirement & 

source  

Total water requirement for 1.0KLD from water 

vendors & nearby Bore well. 

28. Overburden /Waste The overburden is the form of Gravel is about 

13886m
3 

up to depth 2m for during this period. 

29. Cost of the project   The Project cost: 

A. Fixed asset cost            =   Rs.    4,89,000/- 

B. Operational cost           =   Rs.  42,00,000/- 

C. EMP cost                      =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost          =   Rs.  53,99,000/- 

     CSR Cost (2.5%)          =   Rs.   1,35,000/- 

    Total cost                      =   Rs. 55,34,000/- 
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The following information provided by the applicant 

             I have applied for getting Environmental clearance to DEIAA, Tamilnadu for quarry lease for 

quarrying of Rough stone and Gravel quarry in S.F.No: 103/3B2 for over an extent of 1.69.5HaPatta 

land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur District. 

� I swear to state and confirm that within 10km area of the quarry site, I have applied for 

environmental clearance; none of the following is situated. 

� Protected areas notified under Wild life (Protection) Act, 1972. 

� Critically polluted areas as notified by the central pollution control board constituted under 

water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974. 

� Eco – Sensitive areas as notified. 

� Interstate boundaries and international boundaries within 5km radius from the boundary of 

the proposed site. 

� The total area of few quarries located within 500m radius from the periphery of my quarry 

site details as shown in affidavit. 

� There will not be hindrance or disturbance to the people living no enroute / nearby our quarry 

site while transporting the mineral our material and due to quarrying activities. 

� There are few houses present within the radius of 300m from the periphery of the lease area 

� I swear that afforestation will be carried out during the course of quarrying operation and 

maintained. 

� The required insurance will be taken in the name of the labourers working in my quarry site. 

� Approach road belongs to local Panchayat only and no other private patta roads encountered. 

� I will not engage any child labour in my quarry site and I aware that engaging child labour is 

punishable under the law. 

� All types of safety / protective equipment will be provided to all the labourers working in my 

quarry. 

� No permanent structures, temples etc., are located within 500m radius from the periphery of 

my quarry. 
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2.0 INTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUND INFORMATION 

(i) Identification of project and project proponent: In case of mining project, a copy of mining 

lease/letter of intent should be given 

Identification of Project 

Name of the Project Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry 

Lease area  1.69.5Ha (Patta land) - Non forest 

Location Survey No. 103/3B2  

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk,  

Tiruppur District and Tamilnadu State. 

Topo Sheet No. 58 - E/04 

Project Proponent Name with Address 

R.Gunasekar, 

S/o. Ramasamy, 

3/176, Aruljothi Nagar, 

Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Mobile No: 9842967273 

E-mail id: infogeoexploration@gamil.com 

In case of mining project, a copy of mining lease/letter of intent should be given 

I. The Precise area communication letter was received from the District collector Tiruppur Vide 

Rc. No 737/Mines/2016 Dated: 27.03.2017. 

II. The Mining Plan was got approval by the Deputy Director, Department of Geology and 

Mining, Tiruppur vide Rc. No. 737/Mines/2016 Dated: 03.07.2017. 
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(ii) Brief description of nature of the project 

Mining: 

 The lease area is almost plain terrain. The Rough stone and Gravel quarrying operation is 

proposed to carry out by conventional opencast Semi mechanized method by formation of benches. 

Six benches are proposed with a height of 5mts on Rough stone and Gravel. The width of each bench 

is proposed not less than the height. The quarry operation involves jackhammer drilling; Slurry 

blasting and excavators are used for loading the Rough stone from pithead to the needy crushers. 

The proposed quantity of Rough Stone and Gravel:  

 The proposed quantity of reserves is about 130004m
3
 of Rough stone. The overburden is in 

the formation of Gravel is about 13886m
3 

found up to a depth of 2m for during this lease period. The 

quarry operation is proposed up to depth for 27m below the ground level for a period of five years 

only. 

 (iii) Need for the project and its importance to the country and or region 

 The Rough stone is important building material to our country and region; it’s a vital material 

for Infrastructure development and Road widening project. Hence a lot of Rough stone is required for 

Granular sub base (GSB). 

 In this proposed Rough stone quarry operations employee will about 11 persons and on 

indirect opportunities through allied opportunities in logistics, trading; repairing works etc., good 

employment potential will arise in this internal rural backward area, which will provide a great fillip 

for raising income levels and standards of living in the area. 

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

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

sector for industries, which plays a vital process of country’s economic development. 

(iv) Demand and supply gap 

  There is a huge demand of Rough stone for State and National Road projects is under massive 

development for its widening and strengthening operation, apart from this many bridges and fly overs 

are also being under construction. And also huge requirements of Rough stone for Public and Private 

sector projects to infrastructure development of the state; hence the project is significant to the state. 
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  Railway lines in the country also under progress where huge Rough stone is required as Ballast. 

Other internal Panchayat Roads are also under progress, besides all these public works projects the 

Rough stone is widely used for domestic construction project like Hospital, School, Government 

Building and Housing construction. It is worth mentioning that the Rough stone of Tiruppur District. 

(v) Imports vs indigenous production 

  There is no import of Rough stone at present in India.  

(vi) Export Possibility 

  There are no possibilities for export.  

(vii) Domestic/Export Markets 

  The applicant after obtaining the lease will fetch a domestic market as mentioned earlier.              

It is propose to sell Rough stone domestic needy crushers for roads project and other infrastructure 

development projects for  public and private sector companies. 

(viii) Employment Generation (Direct and Indirect) due to the project 

It is proposed to deploy about 11 employees directly and 6 persons will be indirectly 

Benefited .The tentative man power required for the proposed Rough stone and Gravel quarry shall 

be as follows.     

 The above man power is adequate to meet out the production schedule and the machinery 

strength envisaged in the mining plan and also to comply with the stationary provisions of quarry 

safety regulation.  

It is been ensured that the labours will not be deployed less than 18 years, No Child labours 

will engaged or entertained for any kind of  quarrying operations. All the labours engaged for 

quarrying operations will be insured till the end of life of quarry. 
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3.0 PROJECT DESCRIPTION 

(i) Type of project including interlinked and interdependent projects, if any 

 The Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry; it is an opencast semi mechanized 

quarry. There is no interlinked & interdependent project. 

(ii) Location (map showing general location, specific location, and project boundary & project site 

layout) with coordinates 

� The area is located in S.F.No. 103/3B2, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, 

and Tiruppur District. 

� The entire quarry lease area falls in the Patta land, the area is almost plain terrain. 

� The Altitude of the area is above 391m (Maximum) from MSL. 

� The area is mentioned in GSI Topo sheet No. 58 - E/04 

� The Latitude between of  11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

� The Longitude between of 77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E on WGS 1984 datum. 

 

GOOGLE IMAGE SHOWING THE LEASE BOUNDARY AREA 

 

 

 

 

Lease area 
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LOCATION MAP OF THE PROJECT AREA WITH CO ORDINATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location: 
Village: Kodangipalayam   

Taluk: Palladam  

District: Tiruppur 

Latitude: 11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

Longitude: 77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 
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DRAWING SHOW THE SURFACE PLAN WITH CO-ORDINATES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

823 A



PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY        R.GUNASEKAR 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

 

 

DRAWING SHOW THE ENVIRONMENTAL PLAN 
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(iii) Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, particularly the 

environmental considerations gone into should be highlighted 

There is no alternative sites examined, the entire Rough stone will be transported to the needy 

crusher. This Rough stone and Gravel quarry project is site specific.  

(iv ) Size or magnitude of operation 

The total area of the project is about 1.69.5Ha. It is proposed quantity is 130004m
3 

of Rough 

stone and 13886m
3
 of Gravel formation for a period of five years. The quarry proposed up to depth 

of 27m below the ground level for a period.  

(v) Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the project 

layout, components of the project etc. should be given) 

 Details regarding topography, Geology of the area, Method of mining, Machineries required 

and production details area given below, 

Topography: 

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick Gravel formation, the 

thickness of Gravel is about 2m, Charnockite formation is noticed followed by the Gravel formation 

it is revealed from the existing quarry pit. The slope is gentle towards Northern side. The altitude of 

the area is above 391m (maximum) from MSL. 

Regional geology: 

 The crystalline rocks of the district are derived through a complex evolutionary history during 

Archaean and proterozoic times with multiple deformations, anatexis, intrusions and polyphase 

metamorphic events. The Archaean forms the oldest rock formations, in which the massive formation 

of Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation. On regional scale the 

Charnockite body trends N40
0
E- S40

0
W with dipping towards SE60

o
. 

Regional stratigraphic sequence: 

   AGE       FORMATION 

   Recent – Quaternary Weathered formation (Gravel) 

   ------------Unconformity------------ 

   Archaean– Charnockite 

                     Peninsular Gneiss complex 
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Method of Mining: 

Open cast-Semi mechanized method with 5.0m vertical bench with a bench width is not a  

less than the bench height, the quarry operation involves jack hammer drilling, slurry blasting. 

Hydraulic excavators are used for loading the Rough stone from pithead to the needy crushers. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machinery Required: 

I. Drilling Machine: 

S.No Type Nos 

1. Tractor mounted 

compressor attached with 

Jackhammer 

2 

II. Loading Equipment: 

S.No Type Nos 

1. Excavator 1 

III. Transport Equipment: 

S.No Type Nos 

1. Tipper 1 

 

 

Blasting Drilling  

    Rough stone 

Loading the Rough stone from pithead 

to the needy crushers 

Gravel formation 

Filling and levelling of low lying 

areas 

Excavation 

Mining- Opencast Method 

SCHEMATIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESS 

826 A



PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY        R.GUNASEKAR 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

Manpower requirement: 

The tentative man power required for the proposed Rough stone and Gravel quarry shall be as 

follows 

 Designation No’s 

Skilled labour 

Mines Manager/foreman 1 

Excavator operator  2 

Jack hammer operator 4 

Blaster /mate 1 

Semi-skilled -watchman 1 

Unskilled helper 2 

Total 11 

 Reserves: 

 

 

 

 

 

 

(vi) Raw material required along with estimated quantity, likely source, marketing area of final 

products, Mode of transport of raw Material and Finished Products 

 This is a quarrying project for exploiting of Rough stone and Gravel; hence, there is no 

requirement for raw material.  

Uses: 

 The excavated Rough stone will be loading the Rough stone from pithead to the needy 

crushers. 

(vii) Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project, if any, should be briefly 

outlined 

 Water will be accumulated in the excavated quarry out pit area during rainy season.                

The water collected in the sump will be used in various purposes at quarry like plantation and dust 

suppression etc. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 423750 33900 

Available Mineable reserves 130004 13886 

five years plan period As in the 

approved mining plan 

130004 13886 
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(viii) Availability of water its source, Energy/power requirement and source should be given 

 This Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water and Electricity for 

the project.                                          

Purpose Quantity Sources 

Drinking & Domestic 

Purpose   

0.3KLD Water purchase from Approved water 

vendors available in Karanampettai – 2km 

(SW). 

Dust suppression 0.3 KLD From Existing Borehole on nearby quarry.  

Green belt 0.4 KLD From Existing Borehole on nearby quarry.  

 

Energy  

  Electricity for Mines office and Lights only at nights (working is restricted on day time only 

between 9Am to 5Pm). Diesel (HSD) will be used for quarrying machineries around 106310 Liters of 

HSD will be used for the entire project life. Diesel will be brought from nearby diesel pumps. No 

power is required for the project. Lightings on the Night will be taken from nearby electric poles after 

obtaining permission from concerned authorities.   

1. For Gravel:  

Per hour Excavator will consume    = 10 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate    = 60m
3
of Gravel  

For 13886m
3 

                    =       13886/60 

       = 231 hours 

Diesel consume 231 working hours    =       231 hours x 10 liters  

Total diesel consumption     = 2310 Liters of HSD will be utilized for Gravel 

2.For Rough stone:  

Per hour Excavator will consume    = 16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate    = 20m
3
of Rough stone  

For 130004m
3 

                           =       130004 /20 

       = 6500 hours 

Diesel consume 6500 working hours   =       6500 hours x 16 liters  

Total diesel consumption     = 104000 Liters of HSD will be utilized for Rough  

                                                                      Stone 

Total diesel consumption is around = 106310 Liters of HSD for the entire period of life.  
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(ix) Quantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their 

management/disposal 

Top soil: There is no top soil in the lease period. 

Overburden/Waste:  

 The overburden is in the formation of Gravel is about 13886m
3 

found up to a depth of 2m for 

during this lease period. The Gravel formation will be directly loaded into tippers for the filling and 

leveling of low lying areas. 

Waste water:  

There will not be any process effluent generation from the quarry lease area. Domestic 

effluent from the mine office is discharged in septic tank and soak pit. 

There is no toxic effluent expected to generate in the form of solid liquid and gases and the no 

requirement of treatment of waste. 

 

(x) Schematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA purpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

To Submit DEIAA 

As the project is categorized in category-“B2” 

The project area is (>5Ha)  

Final Presentation of this project  

DEAC-Grant of Environmental Clearance 

Form – 1 

Along with Mining Plan 

& 

Pre-feasibility Report 
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4.0 SITE ANALYSIS 

(i) Connectivity  

S. 

No. 

Particulars Location Direction Approximate 

Distance in km 

1. Nearest Post office Karanampettai SW 2.0km 

2. Nearest Town Sulur W 7.5km 

3. Nearest Police station Sulur W 7.5km 

4. Nearest Govt. Hospital Karanampettai SW 2.0km 

5. Nearest Dispensary Sulur W 7.5km 

6. Nearest school  Sulur W 7.5km 

7. Nearest DSP office Tiruppur NE 18km 

8. Nearest Railway station Somanur NW 8km 

9. Nearest Airport Coimbatore W 17km 

 

(ii) Land Form, Land use and Land ownership 

Land form: 

 The lease applied area is almost plain terrain. Lease area is dry land. The area does not fall in 

forest land. 

Land use: 

 There are no water courses flowing through the applied lease area. There is no 

vegetation/plantation in this area. Some thorny bushes and shrubs are observed. 

The conceptual land use pattern is as follows: 

Description 
Present Area 

(Ha.) 

Area at the end of 

lease period (Ha.) 

Area under Quarrying 0.70.5 1.23.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.98.0 0.29.50 

Grand Total 1.69.50 1.69.50 

Land Ownership: 

 It is a Patta land registered in the name of applicant Thiru. R.Gunasekar vide patta No.1838. 

Refer annexure No.VII. 
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(iii) Topography (along with map) 

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick Gravel formation, the 

thickness of Gravel is about 2m, and Charnockite formation is noticed followed by the Gravel 

formation it is revealed from the existing quarry pit. The slope is gentle towards Northern side. The 

altitude of the area is above 391m (maximum) from MSL. 

 

Google map showing the lease applied area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lease area 

831 A



PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY        R.GUNASEKAR 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

GOOGLE IMAGE SHOWING THE LEASE BOUNDARY AREA  

For Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry 

 

 

 

 

 

Location:   

Village: Kodangipalayam    

Taluk: Palladam  

District: Tiruppur 

Topo sheet No: 58 - E/04 

Latitude: 11°01'17.40''N to 11°01'21.74''N 

 Longitude:  77°12'01.24''E to 77°12'07.59''E 

 

Lease area 
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(iv) Existing land use pattern (agriculture, non-agriculture, forest, water bodies (including area 

under CRZ), shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, national 

park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ. 

In case of notified industrial area, a copy of the Gazette notification should be given. 

 The lease area is almost plain terrain. The area is a dry barren land devoid of Agriculture and 

Habitations. The land is not used for any specific vegetation. The region experiences semi – humid 

climate and there is scanty growth of vegetation in and around the lease applied area (seasonal 

vegetation is mostly practiced).    

� Samalapuram Lake is situated 6km away from the Northern side of the area. 

� Noyyal River is flow about 6Km away from the Northwestern side of the lease applied area. 

� Sulur Lake is situated 9km away from the Western side of the area. 

� There is no forest with in 10km radius. 

� There is no Western Ghats with in 10km radius. 

� There is no CRZ within the radius of 10km. 

� There is no ‘HACA’ region within the radius of 10km. 

� There is no interstate boundary with in 10km radius from the lease area. 

� There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuary or National parks as per Wild life protection 

Act 1972, within the radius of 10kms. 

� There are few quarries is situated within the radius of 500m. 

(v) Existing Infrastructure  

 There is no existing infrastructure present in the applied area. A permanent mine office has 

been proposed in the lease area. A well-equipped first aid facility will be made available. Permanent 

rest shelter is proposed. At the quarry site, urinal and latrine are proposed. 

 Water for drinking purpose be supplied form the approved water vendors. A small water tank 

is also proposed which will be used for water sprinkling, plantation etc.    

(vi) Soil Classification 

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick Gravel formation, the 

thickness of Gravel is about 2m, it is revealed from the existing quarry. This land does not sustain 

any type of vegetation or Agriculture. 
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(vii) Climatic data form secondary sources 

 The area receives rainfall of about 900mm/ annum and the rainy season is mainly from Oct - 

Jan during North East, monsoon. The summer is hot with maximum temperature of 42°C and winter 

encounters a minimum temperature of 23°C.  

(viii) Social infrastructure available 

 There is no social infrastructure within the radius of 1Km like schools, universities, hospitals, 

prisons and community housing etc. 

5. PLANNING BRIEF 

(i) Planning Concept (type of industries, facilities, transportation etc) Town and Country 

Planning/Development authority Classification 

The quarry operation involves jackhammer drilling, slurry explosives blasting, excavator are 

used for loading of Rough stone through tippers to the needy crusher. 

There are no habitations or villages en-route between the quarry sites the loaded vehicles are 

allowed to move only below 40Kms 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 Sulur, facilities like 

Dispensary, post office are available in Sulur at 7.5km on Western side. 

(ii) Population projection 

 There are few villages located in this area within 5km radius; the approximate distance and 

population are given below.  

S.No Name of the Village 

Approximate distance 

& Direction from lease  

applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 2.5km – NE  400 

2. Kodangipalayam 500m – SE  500 

3 Karanampettai 2.0km – SW  1500 

Basic human welfare Amenities such as Health Center, Schools, Communication Facilities, 

and Commercial Centers etc are available at Sulur located at a distance of 7.5kms on the Western 

side of the area. 
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(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc.) 

         In this plan, it proposed to plant 30 Neem / Casuarina saplings in the 7.5m & 10m safety 

distance, lease boundary of the lease area. 

Year 

No. of  trees 

proposed to be 

planted  

Name of the species  

Survival rate 

expected in %  

No. of trees 

expected to 

be grown 

I 30 Neem / Casuarina 80 24 

II 30 Neem / Casuarina 80 24 

III 30 Neem / Casuarina 80 24 

IV 30 Neem / Casuarina 80 24 

V 30 Neem / Casuarina 80 24 

(iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social) 

The existing road facilities are already available which shall be used and maintained.  The 

labors requirement is drawn from the nearest villages. The labors will be brought by jeeps and vans 

to the quarry site, Medical facilities are available near the project site, Government and private 

hospitals and other basic amenities and infrastructure facilities like communication center, school 

supermarket, bus stand are also available in Sulur at a distance of 7.5kms (W). This quarry project 

will provide employment for about 11 persons directly. 

(v) Amenities/Facilities 

 The simple methods adopted and the limited scale of activities involved in Rough stone and 

Gravel quarrying does not require High Tension Electric Power supply or huge worship facilities. 

The quarrying work is restricted to one general shift during daytime 9.00am to 5.00pm with 1.00pm - 

2.00pm lunch break.  Major Machinery repair works are attended at Tiruppur minor repairs are 

carried out by the nearby mechanics. All facilities and amenities are available in Tiruppur which is 

18Km on the Northeastern side of the area.  

 Packaged drinking water will be brought from approved vendors. Mine office, storeroom, 

toilet and first-aid room will be provided on permanent structures within the lease area after the grant 

of lease. 
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6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE 

(i) Industrial Area (Processing area) 

 There is no processing area proposed within the lease applied area.  

(ii) Residential area (Non processing area) 

 Few habitations present within 300mts of the lease applied area.  

(iii) Green Belt 

 All along the 7.5m & 10m safety distance along the lease boundary barrier is selected for 

Green belt development by planting and maintaining native species. The estimated budget for 

plantation and maintenance of Green belt development would be around Rs. 30,000/- 

 (iv) Social infrastructure 

 About 11 employees will be directly benefited and 6 persons will be indirectly benefited, the 

lease ensure to share all responsible for special benefits like water, health care, Education benefits, 

and promotion of socio cultural activities of the nearby villages.   

(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,) 

Mode Description 

Road connectivity 1. There is an existing metal road on the Northeastern side, this 

metal road connecting in the Kodangipalayam village road at 

a distance of 500m. 

2. The Nearest National Highway (NH-67) Coimbatore - 

Nagapattinam –1km- Southern side. 

3. The Nearest State Highway (SH-165) Somanur – 

Kamanaickenpalayam- 1.5km- Western side. 

Railway station & 

Railway line 

1. The Nearest Railway station is Somanur - 8km – 

Northwestern side. 

2. The Nearest Railway line is Coimbatore - Salem– 7km-

North western side. 

Air port       1.  The Nearest Airport is Coimbatore - 17kms –Western side. 

(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water) 

This proposed Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water either for 

beneficiation or processing. Water required for drinking domestic consumption for labors is around 

0.3KLD. The packaged Drinking water for this will be brought from approved water vendors is 

available in Karanampettai on 2.0km South Western side.  
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(vii) Sewerage System 

 Toilets will be constructed on permanent structure and sewage will be discharged once in 

three months. The sewage waste will be collected in soak pit and discharged as manure for Green belt 

development. 

(viii) Industrial Waste Management 

No industrial waste will be generated from the project.  

(ix) Solid Waste Management 

 The waste generated during quarrying activity is negligible rock mass during handling and re 

handling. Hence, there is no waste in this quarrying operation. There is no solid waste generation 

during the quarrying operation. 

(x) Power Requirement & Supply / source 

The proposed Rough stone and Gravel quarrying does not required any power supply for the 

quarrying operation. It is proposed to operate in day time only from 9 Am to 5Pm with 1 Hour lunch 

interval between 1Pm to 2Pm.  

7. REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R PLAN) 

(i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project affected persons including home 

oustees, land oustees and landless laborers (a brief outline to be given) 

There is no Rehabilitation and resettlement is involved. The employed labours will be insured 

as per the Government norms till the end of the life of the quarry. Periodical medical test will be 

conducted for the labors to monitor the occupational disease. The salaries and benefits will be paid as 

specified by the instruction given by the labor enforcement officers.  

8. PROJECT SCHEDULE & COST ESTIMATES 

(i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project to 

be given) 

The Rough stone and Gravel quarrying project is likely to get commenced after the execution 

of quarrying lease. The proposed quantity of reserves is around 130004m
3
 of Rough stone and 

13886m
3
 of Gravel formation for a period of five years only. 
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(ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the project  

A. Fixed Asset Cost:   
Land cost     = Rs.    3, 39,000/- 

Labours shed     = Rs.        50,000/-  

First aid room & Accessories    = Rs.        50,000/- 

Sanitary facilities     = Rs.        50,000/- 

Total Fixed assets cost   = Rs.   4, 89,000/- 

B. Operation cost:  

Machineries to be used   = Rs.  41, 00,000/- 

Fencing cost     = Rs.    1, 00,000/- 

            Total operation    =          Rs. 42, 00,000/- 

C. (I).  EMP Estimation: 

Air Quality Sampling     = Rs.    2, 60,000/- 

Noise monitoring     = Rs.        10,000/- 

Ground vibration test    = Rs.        20,000/- 

Water quality sampling   = Rs.        90,000/- 

Total EMP Estimation cost   = Rs.    3, 80,000/- 

(II). Expenditure and maintenance:  

Drinking water facility for the labors  =  Rs.    1, 00,000/- 

Sanitary arrangement     =  Rs.       50,000/- 

Safety kits     = Rs.       50,000/- 

Water sprinkling               =  Rs.    1, 00,000/- 

Afforestation cost                                            =          Rs.       30,000/- 

Total Expenditure and maintenance cost  = Rs.    3, 30,000/- 

Grand Total (I + II)    = Rs.    7, 10,000/- 

The project cost:  

A. Fixed asset cost         =    Rs.    4, 89,000/- 

B. Operational cost        =    Rs.  42, 00,000/- 

C. EMP cost                  =    Rs.    7, 10,000/- 

Total project cost           =    Rs.  53, 99,000/- 

CSR Cost (2.5%)       =    Rs.    1, 35,000/- 

Total cost                      =    Rs. 55, 34,000/- 

• The total Project cost (A+B+C) and including CSR cost is about Rs. 55,34,000/- (Rupees fifty 

five lakhs thirty four thousand only) 

• The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees Seven lakhs ten thousand only) 
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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 tress passers. 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. 1, 35,000/-for the period of five years. 

MINE CLOSURE PLAN:  

Steps proposed for phased restoration, reclamation of already mined out areas: 

� After the exploitation the Rough stone fencing will be constructed around the pit to prevent 

inherent entry of public.  

� The pit will be allowed to collect water which will act as a temporary Reservoir which will 

enhance the Ground water level of the nearby areas.  

� There is no proposal for back filling, reclamation and re habitation. The quarry pit will be 

fenced to prevent inherent entry of public. 

Measures to be under taken on mine closure as per Act & Rules: 

Measure will be taken as per Act & Rules. 

Mitigation measure to be undertaken for safety and restoration / reclamation of the already mined out 

area: 

� Drilling will be carrying out by wet drilling to control the dust into the air.  

� Blasting will be carrying out on limited scale.  

� Mist spray on haul road will be proposed to prevent the dust propagation into the air. 

� The plantation will be carried out on the safety barriers to prevent Noise, besides wet drilling 

will be practiced to prevent dust. 

� All the machineries will be maintained in good conditions as per RTO and TNPCB Norms to 

prevent Noise, Smoke and vibration. 

� Machineries will be periodically maintained by experienced mechanic to minimize noise, 

Smoke and ground vibration.  
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9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS) 

(i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including 

tribal population, if any, in the area 

The lease applied area is patta land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, and 

Tiruppur District. There are no tribal populations in and around the area about 11 personals directly 

will be benefited by these projects, besides the government. The proposed quarry will bring 

economic benefits to the state by the way of royalty for mineral, surface rent, sale tax/VAT, income 

tax etc. 

The socio- Economic conditions of the village and distance will enhance due to the project, 

hence, the project should be allowed after considering all the parameters. The detail furnished in this 

mining plan is based on information provided by the State Government and the lessee. By 

considering the merit of the project the permission may be granted. 

 

Date : 26.07.2017  

Place : Tiruppur           

     

1. Signature of the Applicant 

                 

 

R.Gunasekar 

2. Signature of the Qualified Person 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 
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BASE LINE STUDIES 
 The base line study is prepared for Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry 

project. Base line studies provide a base data for regular Environmental Monitoring and 

Environmental Impact Assessment (EIA). The baseline study is provides bench mark for 

carrying out environmental Impact assessment due to the course of quarrying and mining 

activities. The purpose of these studies is to evaluate the benefited and adverse effect of 

developing activities on the neighborhood environment and the area where the quarrying is 

proposed to carry out. 

Mr. R. Gunasekar has applied for Rough stone and Gravel quarry project lease for over 

an extent of 1.69.5Ha located in S.F.No.103/3B2 of Kodangipalayam Village in Palladam Taluk, 

Tiruppur District. The comprehensive base line studies and standards constitute of collecting 

data on Ambient Air quality, Water quality, Ground water table and Flora and Fauna statistics. 

Ground water table 

 Tiruppur district is crystalline rocks are derived through a complex evolutionary history 

during archaean and proterozoic times with multiple deformations,anatexis,intrusions and 

polyphase metamorphic events. Archaean forms the oldest rock formations, in which the massive 

formation of Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation. On 

regional scale the Charnockite body trends N40
0
E S40

0
W with dipping towards SE60

o
. The 

water table is found at a depth of 60m in summer and at 57m in rainy seasons. 

 The average annual normal rainfall is about 900mm during NE monsoon. The 

Government of Tamilnadu under the roof of TWAD formed an Authority to monitoring ground 

water table. The quarrying operation does not require any water for a regular quarry activity and 

the quarrying is restricted to only up to 27m depth below ground level, hence there is no 

intersection of Ground water table during the life of quarrying operation. 

General approach to Environment 

 The Environmental besides data comprise of the features present of the site area its 

includes environmental features such as forest area, conservation area, water bodies, industries, 

wild life and fauna place of historic and importance etc., 

The data collected to cover the following. 

1. Air environment 

2. Noise Environment 

3. Water environment 
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Air Environment  

 Air environment is responsible for the health of human beings, animals, wild life and 

vegetation. Air pollutants emitted by project and non-point source are transported dispersed or 

concentrated by meteorological and topographical conditions. The atmosphere is dynamic 

system which absolute range of solid, Liquid or gases from both Natural and Manmade source. 

There substances travel through the air disappear and reveal among themselves and also with 

other substances both physically and chemically which result in air pollution. 

 The Rough stone and gravel proposed to quarry is nontoxic which does not emit any 

undesirable pollutants in the form of solid liquid or gas. The dust emitted during the 

transportation of vehicles the drilling will be carried out in wet condition to prevent dust into air 

and the haul roads will be periodically sprinkled with mist water spray to prevent dust into the 

atmosphere. The area in and around is quit fresh and the impact an air environment will always 

be under controlled and will be monitored. No processing or beneficiation is proposed except 

quarrying hence the impact an air will be controlled monitored and mitigated. 

 The ambient air quality within the study area on both core and buffer zone forms the 

baseline information. The air quality monitoring points selected based on the Meteorological 

conditions, topography of the study area and likely impact boundary location of the ambient air 

quality monitoring stations was selected on the basis of wind pattern.  

The ambient Air quality monitoring stations are shown in the map. Four major pollutions 

were consideration significantly. 

I. Particle matter   - PM 

II. Suspended Particle Matter - SPM 

III. Sulphur dioxide  - SO2 

IV. Nitrogen dioxide  - NO2 

 Respectively the overall of emission we identified the direction of the wind in the 

majority observed time was predominantly south west to North East direction. 

S.

No 

Test Parameters Unit Protocol Results CPCB 

Standards 

1 Particulate matter less 

than 10 Micron Size 

(PM10) 

µg/m
3 

IS 5182 Part 23-2006 42.1 100 

2 Particulate matter less 

than 2.5 micro size 

(PM2.5) 

µg/m
3
 IS 5182 part 4-1999 

(Reaff 2010) 

32.3 60 

3 Sulphur dioxide SO2 µg/m
3 

IS 5182 part 2-2001 

(Reaff 2006) 

4.2 80 

4 Nitrogen Dioxide NO2 µg/m
3
 IS 5182 Part 6-2006 5.6 80 
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Noise Environment 

  Sound/Noise can be defined as atmospheric or airborne vibration perceptible to the ear. 

Noise is usually unwanted or undesired sound. Sound loud enough to be harmful is called noise 

without regard to its other characteristics hence noise has a significant impact on the quality of 

life and in that sense it is a health problem in accordance with the (WHO) definition of health. 

 Impact of noise on environment depends on various factors such as intensity distance 

from the source type of exposure and nature (Impulse or continuous), the type of activities 

movement of machineries, traffic density etc., hence it is to measure the levels so as to adjust the 

environment Impact and undertake amendment measures if warranted. 

 Standard precession noise level meter were used for the purpose. The readings in the 

form of instantaneous sound measures levels were taken in the time brackets of two hours in 

order to here carry out assessment of noise level in the area. 

 There is few quarries within the radius of 500m from the lease area and there is no a 

factory or industries, even the traffic density in the area is very little. The average noise level in 

that area is less than 90dB (A) in and around 1Km radius. 

 This noise level survey was carried out as per MOEF norms i.e., 1.5m above the ground 

level and 2mts away from the noise emit source. At present the noise is only through the 

movement of Vehicles in that area. No other significant noise emitting source found.  

 

S. No Location Results 

dB (A) 

CPCB Standard 

Limit 

1 Project site – Centre area 43.5 70
* 

2 Project Site SW corner 42.2 70
* 

3 Project site SE Corner 41.4 70
*
 

4 Project site NE Corner 43.1 70
*
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Water Environment 

 Geo Physical investigation was carried out by signal stacking resistivity meter 3 profiling 

was carried out in the area for lease and 15 Vertical electrical sounding was carried out to find 

out the lateral variation and vertical in homogeneity’s it was observed that the water table is 

found to be 60mts from below ground level. 

Test Protocol Results Limits as per IS 10500 : 2012 

Acceptable 

Limit 

Permissible limit 

in the absence of 

alternate source 

Colour IS : 3025 part : 4-

1983 (Reaff : 2006) 

9.2Hazen 6 15 

Odour IS : 3025 part : 5-

1983 (Reaff : 2006) 

Agreeable Agreeable Agreeable 

pH at 25
0
C IS : 3025 part : 11-

1983 (Reaff : 2006) 

6.3 7.5 – 8.5 No relaxation 

Total 

Dissolved 

solids 

IS : 3025 part : 16-

1984 (Reaff : 2006) 

1415mg/l 600 mg/l 2000mg/l 

Aluminiumas 

Al 

IS : 3025 part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.04 mg/l 

 

0.2 mg/l 

Barium as Ba IS : 3025 Part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

0.25 mg/l 0.7mg /l No relaxation 

Boran as B IS : 3025 Part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

BDL (DL: 

0.1 mg/l) 

0.5mg /l 1.0mg/l 

Calcium as Ca IS: 3025 Part 2: 2004  

(Reaff : 2009) 

148.7mg/l 75mg/l 200mg/l 

Chloride as Cl IS : 3025 Part 32-

1988 (Reaff . 2009) 

475mg/l 245mg/l 1000mg/l 

Copper as Cu IS: 3025 part 2: 2004     

(Reaff : 2009) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

0.05mg/l 1.5mg/l 

Fluoride as F IS : 3025 Part 60: 

2008  

0.70mg/l 1.0mg/l 1.5mg/l 

Flora and fauna in and around the area 

 The Rough stone and Gravel Quarry projects like this which involves very limited 

operations like secondary drilling and blasting, Conservation of Flora and Fauna along with 

ecology does not have significant impact of the overall eco system. A detail study related to flora 

and fauna was carefully observed physically by environmental engineers, Botanist and zoologist. 

The following table shows the flora and Fauna available at the region. 
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S.No Common Name Botanical name Pictures 

1.  Neem Azadirachata indica 

 

2.  
Paeimiratti Anisomeles malabarica 

 

3.  
Pirandi Cissus quadrangularis 

 

4.  Basil (Tulsi) Ocimum tenuifloram 

 

5.  Karuvelam Tree Acsia nilotica 

 

6.  Palm  tree Borassus falabellifer 

 

7.  Velikathan Prosopis juliflora 

 

8.  chotthukatali Aloe vera 

 

9.  Pongamia Pongamia pinnata 

 

10.  Erukku Calotropis gigantea 
 

11.  Mookuthichedi Tridax procumbens 

 

List of Faunas  

S.No Common Name Scientific name 
1.  Frog Ranal hexadactylus 

2.  Dog Canius familairis 

3.  Goat Capra hircus 

4.  Crow Corvus splenders 

5.  Rabbit Oryctolagus cuniculus 

6.  Squirrel Rodentia scrurus, 

7.  Ant Hymenopterous formicida, 

8.  Cat Felsis catus 
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Conclusion  

 The base line studies relents no hazardous levels of dust and noise and prevailing at the 

project area. A well implemented environmental Management plan as discussed in the mining 

plan will help in mitigation the adverse effects due to quarrying activities.  

 The movement of vehicles is very minimal. The entire vehicle used will be periodically 

maintained by well experienced mechanic and kept under TNPCB standards, emission testing 

will be carried out periodically and water will be sprinkled periodically to prevent dust into air.  

 The small quantity of non-humus rich surface soil will be removed and preserved in the 

boundary barrier to facilitate the Afforestation. 

 Blasting will be used for heaving effect and not shattering effect hence the fly rock 

problem will not arise. This is because the Rough stone industry requires only huge blocks which 

are free from induced cracks and fissures. 

 Environmental care and attitude of preventing environment is inducted to the proponent 

and advice to carry out and mitigate the minor impacts due to quarrying. Appropriate persons are 

advice to get employed to protect the Environment and Ecology of the area. 

 

Date : 26.07.2017 

Place : Tiruppur 

 

1. Signature of the Applicant 

 

 

R.Gunasekar 

 

2. Signature of the qualified person 

 

 

S.Ilavarasan, M.Sc., 

RQP/MAS/253/2013/A 
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To consider the proposal for the grant of Environmental Clearance for Rough stone and Gravel quarry 

for over an extent of 0.86.0Ha in S.F.No: 113/6 at Kodangipalayam Village in Palladam Taluk,  

Tiruppur District by. Thiru.V.Prakash, 

The salient features of the proposal are as follows: 

S.No: Details of the proposal : Data furnished  Page No: 

1. 

Name of the owner/Firm 

: 

 

V.Prakash, 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664. 

Mobile No:98422 41272 

19,53,119,1

49 

2. 
Type of quarrying (Savudu/Rough 

stone/ Sand/Granite) 
: 

It is a Rough stone and Gravel quarry 17,53,119,1

49 

3. 
S.F.No of the quarry site with area 

break up  : 
S.F.No: 113/6 at Kodangipalayam Village, Palladam 

Taluk, Tiruppur District 

17,53,119,1

49 

4. 
Village in which situated  

: 
Kodangipalayam Village 17,53,119,1

49 

5. 
Taluk in which situated 

: 
Palladam Taluk 17,53,119,1

49 

6. 
District in which situated 

: 
Tiruppur District 17,53,119,1

49 

7. 
Extent of quarry (in ha) 

 
0.86.0Ha 17,53,119,1

49 

8. Period of quarrying proposed  : Five years 53,119 

9. 

Production (Quantity in m
3
) 

: 

The proposed quantity of reserves is 50487m
3 

of 

Rough stone and 264m
3
 of Gravel for a period of five 

years only. 

17,87,151 

10. 
Latitude and Longitude of all 

corners of the quarry site 
: 

11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 

17,77,153 

11. Topo sheet No : 58 - E/04 17,77,153 

12. 

Precise area communication 

approved by the District Collector 

with date  

: Rc No 719/ Mines/2016 Dated: 30.11.2016  

119 

13. 

Mining plan approved by the 

Assistant Director of the District 

with date  

: 
Rc. No. 719/Mines/2016 Dated: 12.12.2016 53 

14. 

Water Requirement: 

1. Drinking & Domestic 

purpose (in KLD) 

2. Dust suppression & Green 

Belt (in KLD) 

; 

Purpose Quantity 

KLD 

Source 

Drinking  0.3KLD Water vendors 

Domestic purpose  0.3KLD Existing borehole on nearby 

quarry area 

Dust suppression 

and Afforestation 

0.4KLD Existing borehole on nearby 

quarry area 
 

33,155,177 

15. 
Depth of quarrying  

: 
The quarry operation is Proposed up to depth of 39m 

below the ground level for a period of five years only. 

89 

16. 

Project cost (Excluding EMP cost) 

: 

The total Project cost (A+B+C) and including CSR 

cost is about Rs. 53,63,000/- (Rupees Fifty three lakhs 

and sixty three thousand only) 

113,197 

17. 
EMP cost  

: 
The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees 

Seven lakhs and ten thousand only) 

113,197 
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Checklist for Mining of Minor Mineral 0.86.0Ha mine lease applied area 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1. Name of the owner/Firm : V. Prakash, 19,53,119,1

49 

2. 

 

Correspondence Address 

with Pin Code 
: 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664. 

3. Mobile Number : 98422 41272 73 

4. Email   infogeoexploration@gmail.com 73 

5. 

Type of quarrying  

(Earth/ Rough stone and 

Gravel/Sand/Granite) 

: 

It is a Rough stone and Gravel Quarry project in     

Kodangipalayam Village. 

17,53,119,1

49 

6. 
S.F. No of the Quarry site 

: 
S.F.No: 113/6 at Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, 

Tiruppur District 

17,53,119,1

49 

7. 

Village , Town Panchayat/ 

Municipality in which the 

village is situated 

: 

Village                     :    Kodangipalayam   

Panchayat Union      :    Palladam   

17,53,119,1

49 

8. 
Taluk in which situated 

: 
Palladam Taluk 17,53,119,1

49 

9. 
District in which situated 

: 
Tiruppur District  17,53,119,1

49 

10. 
Extent of quarry (in Ha) 

: 
0.86.0Ha 17,53,119,1

49 

11. 
New or existing quarry  

: 
It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

17,53,119,1

53 

12. 

If in case of existing Rough 

stone and Gravel/ Blue 

Metal/ Granite Quarry, the 

length, width and depth to 

which quarrying has already 

been done (below the ground 

level/ above the ground level) 

: 

Length (Max) in 

m 

Width (Max) in 

m 

Depth (Max) in 

m 

90 52 17 
 

69,83 

13. 

If quarrying had been done 

below the ground level/above 

the Ground level, the height 

of quarrying 

: The quarrying operation already done by the maximum 

depth of 17m below the ground level. 

69,83 

14. 

Name of the owner who had 

earlier undertaken the 

quarrying & a copy of mining 

lease issued with date 

: 

It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village 

69,81,119 

15. 

Proof of land ownership. 

If owned patta copy. 

If not own patta land 

: 

It is a Patta land registered in the name of applicant (Thiru. 

V. Prakash) Vide patta No 1853. Refer annexure No. IV.  

125 
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agreement/ lease copy 

entered with the owner (to be 

enclosed) 

16. Period of quarrying  : Five years 53,119 

17. 

Production (quantity in m
3
) 

: 

The proposed quantity of reserves is 50487m
3 

(or) 8920 

Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 39m below the 

ground level for a period of five years. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 301000 34400 

Available Mineable reserves 50487 264 

five years plan period As in the 

approved mining plan 

50487 264 

 

17,81,83,87

,151 

18. 

 

Method of Mining  

: 

The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the bench 

height. Using Jack hammer drilling and blasting, hydraulic 

excavation, loading the Rough stone from pithead to the 

needy crushers. 

23,83,151 

19. 

Top soil/ Overburden in case 

of Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal 

: 

The formation of Gravel is about 264m
3
 found up to a depth 

of 4m for during this lease period. 

85,89 

20. 
Quantity of rejects in m

3
 in 

case of Granite Mining. 
: 

There is no rejects  

 

85,89 

21. 

Length, Width, Depth & 

Proposed Quarry in meters. 
: 

Description 

Length 

(Max) 

(m) 

Width 

 (Avg) 

(m) 

Depth 

 (Max) 

(m) 

Conceptual 96 63 39 
 

89 

22. 

Land use pattern for a radius 

of 1Km around the quarry 

site such as Agriculture, 

Habitation etc.,  : 

Land use pattern 

Roads/Odai                         – 15% 

Habitation/Infrastructure    – 15% 

Trees                                   – 20% 

Agriculture land                  – 30% 

Existing Quarry Pit             – 20% 

139 

23. 

Details of other quarries for a 

radius of 1Km, around the 

quarry site.  

: 

The village Topo sketch map showing the quarry of existing 

and proposed site. 

There are few quarry is situated within the radius of 500m 

139 

24. 

Aerial distance from 

periphery of the site to the 

nearest habitation 

: 

The Nearest habitation is Kodangipalayam village on1km 

on Southeastern side of the area. 

47,105,189 

25. 
Aerial distance to the 

interstate borders, in case of 
: 

There is no interstate boundary with in 15km radius from 

the lease area. 

47,155,187 
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Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal/ Granite quarry to 

be obtained from IRS, Anna 

University. 

26. 

In case of Rough stone and 

Gravel/ Blue Metal/ Granite 

quarry no objection 

certificate from the 

concerned district Forest 

Officer/ Wild Life 

Sanctuaries/ National Parks/ 

HACA/ Western Ghats 

region if the quarry site is 

within 15 Kms of these areas.  

: 

Reserve Forest – Nil 

Wildlife sanctuary-Nil 

Bird Sanctuaries – Nil  

National Park – Nil  

Monuments – Nil 

Western Ghats –Nil 

47,155,187 

27. 

Aerial distance to the nearest 

eco-sensitive areas, CRZ, 

Forests, Monuments etc., 

within 15Kms of these areas. 

: 

There is no  eco-sensitive areas, CRZ, within the radius of 

15km 

 

47,155,187 

28. 
Latitude and Longitude of all 

corners of the quarry site. 
: 

11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 

17,77,153 

29. Topo Sheet No : 58 - E/04 17,77,153 

30. 

Copy of explosives license 

and a consent letter/ 

agreement of competent 

recognized person who has 

agreed to handle explosive 

for the blasting, in case of 

Rough stone and Gravel/ 

Blue Metal/ Granite quarry. 

:  

 

A copy of agreement is enclosed. 

 

 

227 

31. 

Brief details of APC 

measures proposed to be 

proposed to be implemented. 

: 

The Air quality will be affected during the quarrying period 

due to blasting and jackhammer drilling, which will be 

within prescribed limits. Air quality will be monitored 

periodically as per norms and Mitigation measures will be 

carried out to prevent dust and air propagation in to air. 

Mist water spraying will be carried out to suppress dust 

and also wet drilling practiced. 

105 

32. 

Mine Closure Plan to be 

furnished in Mining plan. 

: 

There is no proposal for back filling, reclamation and 

rehabilitation. The quarry pit will be fenced by barbed wire 

to prevent inherent entry of public and cattle. The quarried 

out pit will be allowed to collect rain and seepage water 

which will act as a reservoir for storage. This water storage 

will enhance the static level and ground water recharge on 

nearby wells. 

 

113 
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33. 

Mining plan prepared by 

(Xerox copy of certificate to 

be attached) 

: 

RQP certificate with validity   is enclosed as Annexure No: 

VIII 

55,117,133 

34. 

Precise area communication 

approved by the District 

Collector 

: 

The Precise area communication letter was received from 

the District collector Tiruppur Vide Rc No 719/ 

Mines/2016 Dated: 30.11.2016. 

119 

35. 

Mining plan approved by the 

Deputy/ Assistant Director of 

the District. 

: 

The Mining Plan was got approval by the Deputy Director, 

Department of Geology and Mining, Tiruppur vide Rc. No. 

719/Mines/2016 Dated: 12.12.2016. 

53 

36. 

Water requirement : 

a) Drinking & domestic 

purposes in KLD. 

b) Dust suppression (in 

KLD) 

c) Green belt (in KLD) 

: 

Drinking Water             – 0.3 KLD 

& Domestic purpose 

Dust Suppression          – 0.3 KLD 

Green belt                     - 0.4 KLD       

Total              – 1.0 KLD 

33,155,177 

37. 

Source of water 

: 

  

Purpose Sources 

Drinking & 

Domestic 

Purpose 

Water purchase from approved water 

vendors available in Kodangipalayam (1km 

–SE side) 

Dust 

suppression 

Existing borehole on nearby quarry area 

Green belt 

development 

Existing borehole on nearby quarry area 

 

33,155,177 

38. Ground water table : The Ground water is about 60mt depth from ground level. 29,79,153 

39. 

Project Cost (excluding EMP 

Cost) 

: 

The Project cost: 

A. Fixed asset cost     =   Rs.    3,22,000/- 

B. Operational cost    =   Rs.  42,00,000/- 

C. EMP cost              =   Rs.    7,10,000/- 

Total project cost       =   Rs.  52,32,000/- 

    CSR Cost (2.5%)   =   Rs.    1,31,000/- 

Total cost                  =   Rs. 53,63,000/- 

The total Project cost (A+B+C) and including CSR cost is 

about Rs. 53,63,000/- (Rupees Fifty three lakhs sixty three 

thousand only) 

113,197 

40. 
EMP Cost 

: 
The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees Seven 

lakhs ten thousand only) 

113,197 

41. 
Disclosure RQP 

 
Dr. P. Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 

RQP/MAS/206/2007/A 

55,117,133 

42. 

Soft copy of the Form–1,     

Pre –feasibility report and 

Mining plan in CD. 

: 

There is enclosed Soft copy for form –1, Pre – feasibility 

report and mining plan in CD. 

231 

43. 
Key map showing the 

approach roads to the site to : 
The Key map showing with approach roads to the site is 

enclosed. Plate No. IC 

141 
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be attested by the Deputy/ 

Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District.  

 

 

 

 

44. 

Village map with S.F. Nos& 

salient features such as 

vegetation, habitations etc., 

for a radius of 500m around 

the quarry site. 

: 

Village map with S.F.No and Salient features such as 

vegetation, habitation etc., for 500mt radius is enclosed as 

plate no. IB 

139 

45. 

If lakes, Ponds, river, nallah, 

odai etc. are situated near the 

quarry site permission from 

the concerned PWD 

authorities for mining 

: 

There are no major water bodies like river, lake, etc., within 

500m radius. 

Noyyal River is situated 5.5km away from Northwestern 

side. 

Sulur Lake is situated 7.5km away from Western side. 

47,155,187 

46. 

Section map for mining to be 

attested by the Deputy/ 

Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District. 

: 

The Geological Plan and section in 1:1000 & 1:500 scales 

is enclosed. 

145 

47. 

Photograph of the proposed 

Mining site with S.F.No and 

attested by at least VAO.  

: 

The Photo of the Mines site is enclosed. 185 

48. 
Form –1 To be signed by 

applicant 
: 

I am hereby signed 51 

49. 

Pre- Feasibility Report to be 

signed by Both applicant and 

RQP. 

: 

Pre-feasibility report has been signed by the applicant and 

RQP 

201 

50. 

First and last page and the 

page at which quantity of 

mining has been worked out 

to be signed by the 

Deputy/Assistant Director of 

Geology and Mining of the 

concerned District. 

: 

First page and last page and the quantity proposed in the 

plan have been signed by the Deputy Director of Geology 

and Mining. 

87 

51. 

Affidavit from the applicant 

that child labour is not being 

employed in the mining 

activity. 

: 

It is been ensured that the labor will not be employed less 

than 18 years, No child labour will engaged or entertained 

for any kind of quarrying operations. All the labour 

engaged for quarrying operations will be insured during the 

quarry lease period. 

217 

52. 

Affidavit from the applicant 

regarding planting of trees 

around the quarry site in 

fulfillment of the Green belt 

commitment furnished.  

: 

Affidavit from the applicant regarding the proposal for 

planting trees around the quarry and fulfillment of greenbelt 

commitment is enclosed. 

217 
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1. Signature of the applicant 

 

 

 

 

V. Prakash 

 

2. Signature of the Recognized qualified person 

 

 

Dr. P. Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 

RQP/MAS/206/2007/A 

53. 

Details (POD) Regarding 

communicating the proposal 

to the members of the 

committee. 

: 
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KODANGIPALAYAM ROUGH STONE A+ND GRAVEL QUARRY  

LEASE APPLIED AREA (0.86.0HA) 

The proponent Mr. V. Prakash has applied for Environmental clearance for the proposed quarry 

Rough stone and Gravel for over an extent of 0.86.0Ha in S.F.No: 113/6 at Kodangipalayam Village, 

Palladam Taluk, Tiruppur District and Tamilnadu 

Salient features of the proposal are as follows: 

S.No: Details of the proposal : Data furnished Page No: 

1.  Name of the Owner + 

Firm 

: V. Prakash, 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664. 

Mobile No:98422 41272 

19,53,119

,149 

2.  Location of the quarry-

S.F.No. 

: S.F.No: 113/6 at Kodangipalayam Village, Palladam 

Taluk, Tiruppur District 

17,53,119

,149 

3.  Purpose of Application  : It is a Rough stone and Gravel Quarry project in     

Kodangipalayam Village. 

17,53,119

,149 

4.  Extent of quarry in Ha- : 0.86.0Ha 17,53,119

,149 

5.  Land use planning  

a) Mining 

b) Storage of Topsoil 

over burden 

c) Infrastructure Road 

d) Utilized Area 

Total 

: 

 

 

Description 
Present area 

in  (Ha) 

Area at the 

end of lease 

period (Ha.) 
Area Under Quarrying 0.46.5 0.59.5 

Infrastructure Nil 0.01.0 
Roads 0.01.0 0.01.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.38.5 0.10.5 
Grand Total 0.86.0 0.86.0 

23,103,19

1 

6.  Production (quantity in 

m
3
) 

: The proposed quantity of reserves is 50487m
3 

(or) 8920 

Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 39m below 

the ground level for a period of five years. 
 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 301000 34400 

Available Mineable reserves 50487 264 

five years plan period As in 

the approved mining plan 

50487 264 

17,81,83,

87,151 

7.  Top soil & overburden 

(quantity in m
3
) 

: The formation of Gravel is about 264m
3 found up to a 

depth of 4m for during this lease period. 

85,89 

8.  Method of Mining : The quarrying operation will be carried out by Semi 

Mechanized Opencast Method mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the 

bench height. Using Jack hammer drilling and blasting, 

hydraulic excavation, loading the Rough stone from 

pithead to the needy crushers. 

23,83,151 

9.  Life of Mine as per 

approved mining plan 

: Five years 53,119 
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10.  Height / width of the 

bench 

: Height 5.0 m & Width 5.0 m. 23,85,151 

11.  Source of water / 

quantity required 

   

Quantity 

required 

(in litres) 

Source 

 

33,155,17

7 

 a. Drinking & 

Domestic Purpose 

0.3 KLD Approved Water vendors 

 b. Dust Suppression 0.3KLD Existing borehole on nearby quarry area 

 c.   Green belt 

development 

0.4KLD Existing borehole on nearby quarry area 

12.  Waste water 

Sewage water 

 

Mode of disposal 

 

: 

 

: 

There is no waste water. 37,43,193 

The septic tank is constructed on permanent structure 

with in the quarry lease area. 

To local Panchyat Authority  

13.  APC Measures : 1.Mist Spray using water tankers, 

2. Enclosed covered system. (Tarpaulin) for 

transportation.  

39 

14.  Ariel distance of 

nearest habitation    

: 

S. 

No 
Name of the Village 

Approximate 

distance & 

Direction from 

lease applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 2.0Km – NE 300 

2. Kodangipalayam 1.0Km – SE 600 

3 Karanampettai 2.0km – SW 1000 
 

47,105,18

9 

15.  Ariel distance from 

Reserve forest, 

Sensitive areas, Forest, 

Bird sanctuaries, Wild 

life sanctuaries, 

National parks,     

Monuments etc., 

within 15km   

: Wildlife sanctuary-Nil 

Bird Sanctuaries – Nil  

National Park – Nil  

Monuments – Nil 

Reserve forest -Nil 

47,155,18

7, 

16.  Land owner ship 

document 

Own patta land 

Lease 

Govt. Poromboke 

: 

: 

: 

It is a Patta land registered in the name of applicant 

(Thiru.V.Prakash) Vide patta No 1853. Refer annexure 

No.IV.  

125 

17.  Land use classification     : It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village 

17,53,119

,153 

18.  Mining plan 

Prepared by                       

 

: 

Dr. P. Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 

RQP/MAS/206/2007/A 

55,117,13

3 

 Approved by  : The Mining Plan was got approval by the Deputy 

Director, Department of Geology and Mining, Tiruppur 

vide. Rc. No. 719/Mines/2016 Dated: 12.12.2016 

53 

19.  Precise area statement 

Approved by                     

: The Precise area communication letter was received 

from the District collector Tiruppur Vide Rc No 719/ 

Mines/2016 dated 30.11.2016 

119 
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20.  Nearby quarries : There are few quarry is situated within the radius of 

1km. 

139 

21.  Nearby lake / river/ 

odai / channel etc. 

: There are no major water bodies like river, lake, etc., 

within 500m radius. 

Noyyal River is situated 5.5km away from North 

western side. 

Sulur Lake is situated 7.5km away from western side. 

47,155,18

7 

22.  Latitude / Longitude : 11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 

17,77,153 

23.  Topo Sheet No. : 58 - E/04 17,77,153 

24.  Total Project cost 

(Fixed asset cost + 

Operational Cost + 

EMP cost) 

: The Project cost: 

A. Fixed asset cost     =   Rs.    3,22,000/- 

B. Operational cost    =   Rs.  42,00,000/- 

C. EMP cost              =   Rs.    7,10,000/- 

Total project cost       =   Rs.  52,32,000/- 

    CSR Cost (2.5%)   =   Rs.    1,31,000/- 

Total cost                  =   Rs. 53,63,000/- 

The total Project cost (A+B+C) and including CSR cost 

is about Rs. 53,63,000/- (Rupees Fifty three lakhs and 

sixty three thousand only) 

113,197 

25.  EMP cost : The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees 

Seven lakhs and ten thousand only) 

113,197 

26.  Water table : The Ground water is about 60mt depth from ground 

level. 

29,79,153 

27.  Interstate boundary  : There is no interstate boundary with in 15km radius  47,155,18

7, 

28.  Western Ghats  : There is no Western Ghats with in 15km radius  47,155,18

7, 
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From: 

V.Prakash, 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664. 

Mobile No:98422 41272 

To: 

 THE CHAIRMAN, 

 STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY, 

 PANAGAL BUILDING, SAIDAPET,  

 CHENNAI 

Sir,  

Sub:  Submission of Approved Mining Plan (Rc. No. 719/Mines/2016 Dated: 12.12.2016) 

Form–1 and Pre-feasibility report for obtaining Environmental Clearance for our  

Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry - Reg., 

***** 

 I am here by submitting the processing fee in the form of demand draft for rupees ten 

thousand, along with Form-1, Pre-feasibility report and Copy of Approved mining plan to your 

good office for obtaining clearance from SEIAA, Chennai, for our Kodangipalayam Rough stone 

and Gravel Quarry Lease applied area for over an extent of 0.86.0Ha in S.F.No. 113/6 at 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District, Tamilnadu. 

 I have submitted all the relevant documents to your good office to the best of our 

knowledge. If any clarifications are required, we are ready to submit the same to your office at your 

convenient time. Also we are ready to present the project in front of the committee.  

 Hence we request your good office to kindly process our application and allow us to present 

our project at the earliest.  

                                 Thanking you. 

         Yours sincerely 

 

 

  

                                                                                                      V. Prakash 

Place: Tiruppur 

Date:  22.12.2016 
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Form-1 (As per EIA Notification 2006) 

For the Proposed  

Rough Stone and Gravel Quarry Project- 0.86.0Ha 

S.F.No:  113/6, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk,  

Tiruppur District, Tamilnadu 

 

  

 

Proposed by 

       V. Prakash 

 

 

Application Form for Obtaining Environmental Clearance from  

State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) 

Tamilnadu 
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                                                                       FORM I  

(I) BASIC INFORMATION 

S. No Item Details 

1 Name of the project/s Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry project 

2 S. No. in the schedule 1(a) 

3 Proposed capacity/ 

area/length/tonnage to be 

handled/command area/lease 

area/number of wells to be drilled 

The proposed quantity of reserves is 50487m
3 

of Rough 

stone and 264m
3
 of Gravel for a period of five years only. 

Area = 0.86.0Ha 

The command area =0.75.5Ha (effective quarrying area 

after leaving safety distance). 

It is a shallow open cast quarry. The massive Charnockite 

formation is found followed by the 4m Gravel. Hence no 

wells are proposed or not drilled. 

4 New/Expansion/ Modernization 
It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has been 

quarrying operation earlier) in Kodangipalayam Village. 

5 

Existing capacity/Area etc. The proposed quantity of reserves is 50487m
3 

(or) 8920 

Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 39m below 

the ground level for a period of five years. 
 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 301000 34400 

Available Mineable reserves 50487 264 

five years plan period As in the 

approved mining plan 

50487 264 

6 Category of project i.e. `A’ or ‘B’ Category – B2. 

7 
Does it attract the general condition? 

If yes, please specify. 

7.5m safety distance from the adjacent patta lands and 

Bench loss in the lease area. 

8 
Does it attract the specify condition? 

If yes, please specify. 

The project area does not attract any specific condition in 

lease area. 

9 

Location Topo Sheet No. 58 - E/04 

11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 

 Plot/ Survey/ Khasra No. 113/6  

 Village Kodangipalayam   

 Taluk Palladam  

 District Tiruppur 

 State Tamilnadu 

10 
Nearest railway station/ airport along 

with distance in kms 

Somanur Railway station       - 7kms-NW 

Coimbatore Airport               - 17kms-W 

11 

Nearest Town, city, District 

Headquarters along with distance in 

kms 

Town                 - Palladam - 9kms-SE 

Nearest City        - Tiruppur -18kms-NE 

District                - Tiruppur -18kms -NE 
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12 

Village Panchayats, ZilaParishad, 

Municipal Corporation, Local body 

(complete postal addresses with 

telephone nos. to be given) 

Village                 – Kodangipalayam   

Panchayat union – Palladam 

Taluk   – Palladam  

District  – Tiruppur 

13 Name of the applicant V. Parakash 

14 

 

Registered Address  

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

15 

Address for correspondence:  

Name V. Prakash 

Designation (Owner/Partner/CEO) Proprietor / Owner 

 

 

Address 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District. 

Pin code No 641 664 

E-mail  infogeoexploration@gamil.com 

Mobile No. 98422 41272 

Fax No.  - 

16 

Details of Alternative Sites examined, 

if any. Location of these sites should 

be shown on a Topo sheet. 

There is no alternative sites are examined. The project is 

site specific. 

17 Interlinked Projects There is no interlinked project. 

18 

Whether separate application of 

interlinked project has been 

submitted? 

As there is no interlinked project, no application has been 

submitted.  

19 If yes, date of submission 
As there is no interlinked project, no application has been 

submitted.  

20 If no, reason The project involves Rough stone and Gravel Quarry only.  

21 

Whether the proposal involves 

approval/ clearance under: if yes, 

details of the same and their status to 

be given. 

(a)The Forest(Conservation) Act, 

1980? 

(b) The Wildlife (Protection) Act, 

1972? 

(c) The C. R. Z. Notification, 1991? 

(a) The project does not attract the Forest (Conservation) 

Act 1980. 

(b) There is no wild life in the project site area under the 

Wildlife (protection) Act 1972. 

(C) The project area does not fall the C.R.Z Notification, 

1991. 
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22 

 

 

 

Whether there is any Government 

Order/ Policy relevant/ relating to the 

site? 

The Precise area communication letter was received from 

the District collector Tiruppur Vide Rc.No.719/ 

Mines/2016 Dated: 30.11.2016. 

 

The Mining Plan was got approval by the Deputy Director, 

Department of Geology and Mining, Tiruppur vide Rc. No. 

719/Mines/2016 Dated: 12.12.2016. 

23 
Forest land involved (hectares) 

No forest land is involved lease applied area. 

24 

Whether there is any litigation 

pending against the project and/ or 

land in which the project is propose to 

be set up? 

(a) Name of the Court 

(b) Case No. 

(c) Orders/ directions of the Court, if 

any and its relevance with the 

proposed project. 

There is no court case pending, litigations relating to the 

project directly and indirectly.  
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(II) Activity 

1. Construction operation or decommissioning of the project involving actions, which will 

cause physical changes in the locality (topography, land use changes in water bodies, etc.) 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 
Yes/No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with sources 

of information data 

1.1 

Permanent or temporary change in 

land use, land cover or topography 

including increase in intensity of 

land use (with respect to local land 

use plan) 

Yes 

 The lease applied area almost plain terrain, 

will be changed after the quarrying of Rough stone 

and Gravel as per the Mining plan, 

 Conventional Open cast Semi Mechanized 

Mining with 5.0 meter vertical bench with a bench 

width of 5.0 meter is being proposed.  

             Topography will change in respect to 

overburden excavation. However, measures will be 

implemented as per mining Plan.  

          As the area of the quarry remains the same, 

there will not be any increase in intensity of local 

land use.  

Description 

Present 

area in  

(Ha) 

Area at the 

end of lease 

period 

(Ha.) Area Under Quarrying 0.46.5 0.59.5 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.01.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.38.5 0.10.5 

Grand Total 0.86.0 0.86.0 
 

1.2 

Clearance of existing land, 

vegetation and building? 

 

No 

There is no vegetation and building in this project 

area, hence there is no requirement of clearing the 

vegetation and building. There is an existing road 

leads to the quarry. This has 5mts carriage way 

width. 

 

1.3 Creation of new land uses? No 

The total quarrying activity is proposed to carry out 

within the quarry lease area. Hence, there is no 

proposal for creating of new land uses. Temporary 

approach road within the project area will be form 

for the easy access of men and machinery which 

will be well maintained.  

The tippers will transport the Rough stone to the 

needy crushers by existing road. 
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1.4 
Pre-construction investigations e.g. 

bore houses, soil testing? 
No 

Hence pre-construction investigation and soil 

testing is not proposed before quarrying operation. 

1.5 Construction works? Yes  

There will be no major civil works, other than the 

following infrastructure: office building, storeroom, 

toilet and first aid room will be provided on 

permanent structures within the quarry lease area in 

the safety barrier. After the grant of lease. 

1.6 Demolition works? No 
There are no existing building within the quarry 

lease area hence no demolition work is involved. 

1.7 

Temporary sites used for 

construction works or housing of 

construction workers? 

Yes 

Sites service on permanent structure will be 

constructed only after grant of quarry lease within 

7.5m safety barrier. 

 

1.8 

Above ground buildings, structures 

or earth works including linear 

structures, cut and fill or 

excavations 

No  

There are no tall buildings or linear structure found 

within the quarry site. There is no requirement of 

cutting and filling in the site.  

1.9 
Underground works including 

mining or tunneling? 
No 

Conventional open cast semi mechanized quarrying 

will be adopted. No underground mining or 

tunneling is proposed. 

1.10 Reclamation works? No 

There is no reclamation works is proposed. In the 

proposed mining plan only 39m below the ground 

level depth has been envisaged as workable depth 

for safe & economic mining during the period of 

five years. Hence, after quarry reaches ultimate pit 

limit (for this lease period) of 39m depth fencing 

will be constructed around the quarried pits to 

prevent inherent entry of the public and cattle. 

1.11 Dredging? No 
There is no such type of activities involved in this 

opencast quarrying operation. 

1.12 Offshore structures? No 
There is no such type of activities involved; It is an 

inland quarrying project.  
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1.13 
Production and manufacturing 

processes? 
No 

No production or manufacturing is involved in this 

Rough stone and Gravel quarrying. The Rough 

stone is liberated from the parent rock loading the 

Rough stone from pithead to the needy crushers. 

1.14 
Facilities for storage of goods or 

materials? 
No 

There is no proposal for storage of material within 

the quarry lease area. The Rough stone will be 

loading the Rough stone from pithead to the needy 

crushers. 

1.15 

 

 

 

 

 

Facilities for treatment or disposal 

of solid waste or liquid effluents? 

 

 

 

 

No  

The entire quarried Rough stone will be consumed. 

The anticipated waste will be very negligible the 

entire Rough stone irrespective of size has a good 

commercial market at present market scenario. 

Domestic waste water will be treated in Septic Tank 

followed by soak pit. The manure will be treated and 

used for green belt development. The Rough stone 

will not produce toxic effluence in the form of 

solid, liquid or gas. No waste water will be 

discharged by quarry operation. 

1.16 
Facilities for long term housing of 

operational workers? 
No 

The proposed project is 0.86.0Ha. The minimum 

employees are available in the nearby villages, 

hence long term housing of operational workers are 

not proposed. Rest shelter will be constructed on 

permanent structure within the lease area on 

boundary barrier after the grant of quarry lease. 

1.17 
New road, rail or sea traffic during 

construction or operation? 
No 

No new roads, rail or sea traffic is proposed during 

operation, the existing road will be utilized for 

transportation of the Rough stone and Gravel. There 

is no habitations or villages enrouted between the 

stone quarry and crushing site.  

However, internal roads within the quarry lease area 

will be developed and maintained as per statutory 

norms. 

 

1.18 

New road, rail, air waterborne or 

other transport infrastructure 

including new or altered routes and 

stations, ports, airports etc.? 

No 

There is no such type of activities involved in this 

project. 

Existing road will be utilized for the transportation 

of Rough stone to the needy crusher sites. 

1.19 

Closure or diversion of existing 

transport routes or infrastructure 

leading to changes in traffic 

movements? 

No 

The project will not cause any changes and 

hindrance in the existing traffic movements. 

There is no a habitation or villages en-route between 

the stone quarry to the nearby crushing sites. 
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1.20 
New or diverted transmission lines 

or pipelines? 
No 

The project does not involve diversion of 

transmission/pipe lines. 

1.21 

Impoundment, damming, 

culverting, realignment or other 

changes to the hydrology of 

watercourses or aquifers? 

No 

The quarrying operation is restricted up to a depth 

of 39m below the ground level. The Ground water 

occurrence in this area is 60mt depth from ground 

profile (60m in summer and at 57m in rainy 

season). Hence there is no damage for ground water 

hydrology or aquifers.  

1.22 Stream crossings? No There is no stream crossing within the lease area. 

1.23 
Abstraction or transfers of water 

from ground or surface waters? 
No  

The proposed quarrying does not require any 

abstraction or transfer of water from the Ground or 

surface water bodies. 

1.24 

Changes in water bodies or the land 

surface affecting drainage or run-

off? 

No 

The quarry operation is restricted up to a depth of 

39m below the ground level during this period. 

Quarry operation will not affect the drainage 

pattern of the lease area. There is no change in 

water bodies or the land surface affected during run 

off. 

1.25 

Transport of personnel or materials 

for construction, operation or 

decommissioning? 

No 

During operation phase, after grant of lease 

quarrying personnel will be brought from 

surrounding villages by applicant’s jeep or van. 

The materials and tools shall be transported by 

trucks and tippers, the existing road and 

infrastructure facilities are sufficient. No 

construction operation or decommissioning 

envisaged.   

1.26 

Long-term dismantling or 

decommissioning or restoration 

works? 

No  

No Dismantling and decommissioning are proposed 

in this project. 

1.27 

Ongoing activity during 

decommissioning which could have 

an impact on the environment? 

No 
There is no such type of activities involved in this 

project.  
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1.28 
Influx of people to an area in either 

temporarily or permanently? 
Yes 

During operational phase, the manpower 

requirement will be around 13. Local people are 

envisaged in this quarry operation. Inherent entry of 

public will be strictly prevented. 

No child labor will be deployed for any type of 

quarrying operation. All the labors engaged for 

quarrying operations will be trained, equipped with 

protective devices and insured till the end of life of 

quarry. 

 

1.29 Introduction of alien species? No 
There is no proposal to introduce alien species. 

1.30 
Loss of native species or genetic 

diversity? 
No 

There will be no loss of native species or genetic 

diversity taken during the quarry operation as the 

lease area is devoid of Plantation, vegetation and 

agriculture.  

1.31 Any other actions? No 

Temporary approach road will be formed and 

maintain within the lease area.  

Tippers will be transportation of Rough stone to the 

needy crushers by existing road. (already in good 

condition)  

No long term dismantling or decommissioning is 

involved in this project. This project is sites specific 

and may not have any significant impact on the 

environment. 
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2. Use of Natural resources for construction or operation of the project (such as land, water, 

materials or energy, especially any resources which are non -renewable or in short supply): 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

2.1 
Land especially undeveloped or 

agricultural land (ha) 
No 

The Total quarry lease area is  0.86.0Ha; it is a 

Patta land vide patta No: 1853 

The lease area almost plain terrain, The massive 

Charnockite formation is clearly inferred from the 

existing pit. The Gravel formation is found 4m 

depth followed by the Gravel formation fresh 

massive Charnockite formation is noticed. The 

slope is gentle towards Northern side. The altitude 

of the area is above 375m (Maximum) from MSL. 

2.2 
Water (expected source & competing 

users) unit: KLD 
Yes  

The project does not require huge water for 

quarrying operation, about 1 KLD of water will be 

used for the project.(More than 5 L/Person) 

1. Drinking Water -  0.3KLD 

& Domestic purpose  

2. Dust Suppression         -  0.3 KLD 

3. Green belt                   -  0.4 KLD           

  Total              - 1 KLD 

The source of water brought from approved water 

vendors and existing bore well on nearby quarry 

area. 

 2.3 Minerals (MT) No No minerals used for construction purposes. 

2.4 

Construction material - Stone, 

aggregates, and/Soil (expected source-

MT) 

No 
The proposed Rough stone and Gravel quarry 

project does not require any construction material.  

2.5 Forests and timber (source-MT) No  There is no forests and timber (source –MT)  

2.6 

Energy including electricity and fuels 

(source, competing users) unit: fuel 

(MT),Energy (MW) 

Yes  

The limited scale of activities adopted in Rough 

stone and Gravel quarrying does not require high-

tension electric power supply. The quarrying 

operation is only for daytime. The electricity will 

be used only for mine office and lighting around 

the quarry during night time. The existing electric 

line near the quarry site will be used. 

Fuels are used for operating machineries and 

vehicles during quarrying process and 

transportation. Fuel required for this project life is 

about 40424 Liters of HSD for entire project life. 

2.7 
Any other natural resources (use 

appropriate standard units) 
No  No other natural resource will be required. 
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3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be 

harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to 

human health. 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

3.1 

Use of substances or materials, which 

are hazardous (as per MSIHC rules) to 

human health or the environment (flora, 

fauna, and water supplies) 

No 

There is no proposal for storage, handling or 

transportation of any hazardous materials or 

substances as per MSIHC rules in this Rough 

stone and Gravel quarry project. 

3.2 

Changes in occurrence of disease or 

affect disease vectors (e.g. insect or 

water borne diseases) 

No 

The Rough stone and Gravel does not produce 

any toxic effluent in the form of solid, liquid and 

gas, hence the diseases related to insect or water 

borne diseases is not envisaged. There is no 

proposal of storage of water inside the project 

area. The seepage water and rain water will be 

drained immediately by 5HP pumps and it will be 

used for Green Belt Development and for dust 

suppression on haul and quarry roads. 

3.3 
Affect the welfare of people e.g. by 

changing living conditions? 
No   

Welfare of people will get positive change due to 

the project, where a number of Welfare activities 

are being undertaken. Due to increase of the 

employment earning of local people and lifestyle 

of the people will enhance, around 13 peoples 

will be directly benefit to this project. 

 No child labor will be engaged for any 

type of quarrying operation. All the labor will be 

insured and the salary and benefits will be paid as 

per the Labor enforcement officers(Ministry of 

labor and welfare) Norms 

 

3.4 

Vulnerable groups of people who could 

be affected by the project e.g. hospital 

patients, children’s, the elderly etc., 

No 

There is no effect envisaged for the vulnerable 

groups of people who could be affected by the 

project. The Rough stone will be transportation 

of Rough stone to the needy crushers by tarpaulin 

cover to prevent spillage. 

3.5 Any other causes No There is no other cause are envisaged. 
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4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning MT/mounts) 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

4.1 Spoil, overburden or mine wastes No 

The Rough stone and Gravel quarrying does not 

produce any waste. The entire Rough stone 

irrespective of size will be sold in commercial 

market. Waste storage does not arise.  

4.2 
Municipal waste (domestic and or 

commercial wastes) 
Yes  

The small quantity of Municipal waste will be 

generated shall be disposed as per guidelines. 

4.3 
Hazardous wastes (as per Hazardous 

Waste Management Rules) 
No 

In this quarrying activities waste oil will be 

generated during the operation period it will be 

sent to authorize Re- Circulars as per SPCB/ 

CPCB norms. Care and maintenance of vehicles 

by experience qualified mechanics will be 

undertaken to prevent breakdown and spillage of 

oils and lubes. 

4.4 Other industrial process wastes No 
Industrial wastages are not generated during the 

quarrying operation.  

4.5 Surplus product No There is no such type of activities in this quarry.  

4.6 
Sewage sludge or other sludge form 

effluent treatment 
Yes  

Sanitary facilities will be constructed on 

permanent structure and the sewage waste will be 

disposed periodically as per the norms. 

4.7 Construction or demolition wastes No 
No Construction or demolition wastes involved 

in this quarry.  

4.8 Redundant machinery or equipment No 
No redundant machineries involved in this 

project.  

4.9 Contaminated soils or other materials No 
There is no a contaminated material or soil 

observed in the quarry lease area.   

4.10 Agricultural wastes No There is no agricultural waste anticipated. 

4.11 Other solid wastes No There is no other solid waste anticipated. 
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5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr) 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

5.1 
Emissions from combustion of fossil 

fuels from stationary or mobile sources 
Yes  

The emissions of SO2 (Sulfur dioxide) &NO2 

(Nitrogen dioxide) may be due to use of diesel 

operated quarry machinery and vehicles. Better 

maintenance of equipment in good condition will 

help to reduce such emissions. 

5.2 Emissions from production processes 
Yes 

 

Dust is the main pollutant produced in the 

proposed activity. Emission from loading, 

drilling and blasting but they will be maintained 

within limits by proper maintenance and 

sprinkling of water and Afforestation 

developments. Tarpaulin covers will be covered 

in vehicles during transportation. 

5.3 
Emissions from materials handing 

including storage or transport 
Yes 

Fugitive dust will be generated from material 

handling activities. 

Dust suppression by water sprinklers will be 

provided to prevent the fugitive dust emissions 

during loading. Tarpaulin covers will be covered 

in vehicles during transportation. 

5.4 
Emissions form construction activities 

including plant and equipment 
No 

No major construction activities are envisaged. 

It’s a conventional Eco friendly quarrying 

operation.  

5.5 

Dust or odors form handling of 

materials including construction 

materials, sewage and waste 

No  

Minor Dust will be generated during breaking of 

rocks, transportation of Rough stone and it will 

be controlled. However, there is no possibility of 

any odor generation as there are no organic 

solvents/processes involved. 

5.6 Emissions from incineration of waste No 
The Rough stone and Gravel quarrying does not 

produce any toxic effluent. 

5.7 

Emissions from burning of waste in 

open air (e.g. slash materials, 

construction debris) 

No 
There is no such type of activities involved in 

this quarry project.  

5.8 Emissions from any other sources No Emissions from other sources are not envisaged. 
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6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat: 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

6.1 
From operation of equipment e.g. 

engines, ventilation plant, crushers 
Yes 

Due to operation of machineries there is likely 

hood of some increase in noise level. The noise 

level at site will be maintained below 

permissible limit. Measures like lubrication & 

preventive maintenance shall be taken to control 

noise from the machineries. 

The vibration during the moment of machinery 

will be minimal for a short span that will be well 

within the prescribed limits. 

6.2 From industrial or similar processes No There is no proposal of processing plant. 

6.3 From construction or demolition No No construction or demolition work takes place. 

6.4 From blasting or piling No 

The quarrying activity will be carried out 

blasting for shattering effect and loosen the 

Rough stone. However, controlled blasting 

measures will be adopted for minimizing ground 

vibration. 

 

6.5 
From construction or operational 

traffic 
Yes 

The transportation of Rough stone through 

tippers can produce noise but are maintained 

within permissible limits, by keeping machinery 

in proper condition as per RTO & TNPCB 

Norms and maintenance under experience and 

qualified mechanics.  

6.6 From lighting or cooling systems No 

The quarry operation will be carried out at the 

day time only hence the lighting and cooling 

systems are not required.  

6.7 From any other sources No 

This quarrying project is site specific which is 

operated by jackhammer drilling and limited 

blasting; hence external power other than HSD 

is not involved in this project.  
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7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground 

or into sewers, surface water, ground water, coastal water or the sea: 

S. No Information/Checklist confirmation 
Yes/

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

7.1 
From handling, Storage, use or 

spillage of hazardous materials 
No 

No hazardous materials will be used in the 

process. Oiling and lubrication of hauling 

vehicles will be done by using oil tray to 

prevent spillage of oil. Vehicles and machinery 

will be well maintained to prevent leakage of 

oil. 

7.2 

The discharge of sewage will be 

collected on soap pits will be 

discharge to a place authorized by 

municipal authorizes as per guidelines 

No 

Septic tank will be cleaned periodically and the 

sludge generated will be used as manure in the 

green belt. 

7.3 
By deposition of pollutants emitted to 

air into the land or into water 
No 

There is likely hood of increase of Particulate 

Matter due to quarrying operations. Regular 

sprinkling of water will suppress dust at 

points/places of generation. 

7.4 From any other sources No 

An efficient and effective management plan is 

proposed for the project; hence it may not have 

any significant impact on the surrounding 

environment. 

7.5 

Is there a risk of long term buildup of 

pollutants in the environment from 

these sources? 

No 

No such type of activities not involved in this 

quarry.  

8. Risk of accidents during construction or operation of the project, which could 

affect human health or the environment 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

8.1 

From explosions, spillages, fires etc., 

form storage, handling, use or 

production of hazardous substances 

No 

The drilling and blasting are involved in the 

project for liberation and splitting of Rough 

stone. The explosive materials will be brought 

from authorized explosive license holder during 

blasting. There is no proposal of storage of 

explosives after the grant of quarry lease. 

 

8.2 From any other causes Yes  

The risks of accidents are envisaged in quarry 

operations, failure of quarry pit slopes, 

excavators, tipper movement, etc. However, all 

safety measures shall be taken to prevent any 

accidents. The quarrying activities will be 

monitored under the supervision of experienced 

and qualified competent mines foreman.  
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8.3 

Could the project be affected by 

natural disasters causing 

environmental damage (e.g. floods, 

earthquakes, landslides, cloudburst 

etc.)? 

No 

There is no earthquake, floods, Landslides, 

cloud burst recorded in the lease area. It’s an 

opencast quarrying, hence this project could not 

affect severely due to the natural disasters. 

 

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could 

lead to environmental effects to environmental effects or the potential for cumulative impacts 

with other existing or planned activities in the locality 

S. No 
Information/Checklist 

confirmation 

Yes/ 

No 

Details thereof (with approximate 

quantities/rates, wherever possible) with 

sources of information data 

9.1 

Lead to development of supporting. 

cities, ancillary development or 

development stimulated by the 

project which could have impact on 

the environment e.g.: 

• Supporting infrastructure (roads, 

power supply, waste or waste 

treatment, etc.) 

• housing development 

• extractive industries 

• supply industries 

• other 

 

 

 

No 

Living standard will be improved of the nearby 

villagers. 

The proposed project shall directly/ indirectly 

develop the area by providing employment, tax 

to government, development of ancillary units, 

shopkeeper, supermarket, mechanic shed etc., 

The workers are available from the nearby 

villages, hence the project will not attract 

housing Development, Extractive industries, 

supply industries or any other activities.  

 

9.2 

Lead to after- use of the site, which 

could have an impact on 

environment 

No  

The land does not used after the completion of 

quarrying operation the fencing will be 

constructed around the quarried pits to prevent 

the inherent entry of public and cattle.  

 

9.3 
Set a precedent for later 

developments 
No 

A better after use scenario with increase in 

greenery, besides the quarried out pit will act as 

a temporary reservoir which will enhance the 

static level of the Ground water in the nearby 

wells.  

9.4 

Have cumulative effects due to 

proximity to other existing or 

planned projects with similar effects 

No  

  

No cumulative impacts are envisaged. 
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(III) Environmental Sensitivity 

S.  

No 
Areas 

Name/ 

identity 

Aerial distance (within 15 km.) 

Proposed project location boundary 

1 

Areas protected under 

international conventions, 

national or local legislation for 

their ecological, landscape, 

cultural or other related value 

No 

There are no such protected areas like ecological 

landscape, cultural area etc. identified within the 15 

Km radius. 

2 

Areas which are important or 

sensitive for ecological 

reasons - Wetlands, 

watercourses or other water 

bodies, coastal zone, 

biospheres, mountains, forests 

No 

There is no  eco-sensitive areas, forest, CRZ, within 

the radius of 15km 

Noyyal River is situated 5.5km away from 

Northwestern side. 

Sulur Lake is situated 7.5km away from western side. 

3 

Areas used by protected, 

important or sensitive species 

of flora or fauna for breeding, 

nesting, foraging, resting, over 

wintering, migration 

No 
There is no protected sensitive species are identified 

within the 15km radius.  

4 
Inland, coastal, marine or 

underground waters 
No 

There is no Inland, coastal, and marine or underground 

water around the site. 

5 State, National boundaries No 
There is no State, National boundaries with in 15km 

radius from the lease area. 

6 

Routes or facilities used by 

the public for access to 

recreation or other tourist, 

pilgrim areas 

No There is no tourist, pilgrim areas within 15 Km radius 

7 Defense installations No 
No defense installation found within 15Kms from the 

project area.  

8 
Densely populated or built-up 

area 
Yes 

 

S. 

No 
Name of the Village 

Approximate 

distance & 

Direction from 

lease applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 2.0Km – NE 300 

2. Kodangipalayam 1.0Km – SE 600 

3 Karanampettai 2.0km – SW 1000 
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9 

Areas occupied by sensitive 

man-made land uses 

(hospitals, schools, places of 

worship, community facilities) 

Yes 

Palladam is having all the facilities which are at a 

distance of 9km on South eastern side of lease area. 

 

10 

Areas containing important, 

high quality or scarce 

resources 

(ground water resources, 

surface resources, forestry, 

agriculture, fisheries, tourism, 

minerals) 

No 

The quarry operation is restricted to only up to a depth 

of 39m below the ground level for a period of five 

years. Hence the ground water will not be affected 

beside the area is devoid of agriculture, Forestry, 

Tourist place etc., 

11 

Areas already subjected to 

pollution or environmental 

damage. (those where existing 

legal environmental standards 

are exceeded) 

No 

This is the fresh quarry project, hence the area has not 

subjected to pollution or environmental damage. The 

atmosphere is quite fresh and it is proposed to carry 

out the quarrying operations an Eco friendly manner. 

12 

Areas susceptible to natural 

hazard which could cause the 

project to present 

environmental problems 

(earthquakes, subsidence, 

landslides, erosion, flooding 

or extreme or adverse climatic 

conditions) 

No 

The areas are not susceptible to natural hazards like 

landslides, earthquake, it is a high stable land. There 

are no evidences recorded in the past history.  
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“I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures 

are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and 

information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected 

and clearance give, if any to the project will be revoked at our risk and cost. 

 

Date:  22.12.2016 

Place: Tiruppur 

 

 

 

1. Signature of the proponent with Name and Full Address 

 

 

 

V.Prakash, 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664  

Mobile No: 98422 41272 

 

2. Signature of the Recognized qualified person 

 

 

 

 Dr. P. Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 

 RQP/MAS/206/2007/A 
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                            V.PRAKASH 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

Pre-Feasibility Report of 

Rough stone and Gravel Quarry 
(Under the Guidelines of Ministry of Environment and Forest  

in terms of the provisions of EIA notification 20051, 52 & 127  and specifically in circular  

No J-11013/41/20051, 52 & 127 -IA.II (I) dated 30
th

 December, 2010) 

   

S.F.No. 113/6  

Kodangipalayam Village,  

Palladam Taluk, Tiruppur District, 

 Extent:  0.86.0Ha(less than 5Ha) 

Category: B2 Project 

Applicant 

V.Prakash, 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664  
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PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                            V.PRAKASH 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

1. EXECUTIVE SUMMARY 

Mr. V. Prakash has been obtained permission from District collector Tiruppur to quarry 

Rough stone and Gravel for over an extent of 0.86.0Ha in Survey No: 113/6 at              

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District and Tamilnadu state by District 

Collector Tiruppur, Rc. No 719/ Mines/2016 Dated: 30.11.2016, for a period of Five years 

subjected to submission of Environmental clearance from MoEF / SEIAA, consent for 

Establishment and Consent for operation from TNPCB.  

SALIENT FEATURES OF THE PROJECT 

S.NO PARTICULAR  DETAILS  

1. Name of the Proponent V. Prakash 

2. Type of Project Rough stone and Gravel  

3. Location Survey No.113/6   

Kodangipalayam Village, 

Palladam Taluk,  

Tiruppur District, 

Tamilnadu State. 

4. Mining lease area  0.86.0Ha 

5. Type of land 

Patta/forest/PWD 

It is a Patta land registered in the name of applicant 

vide patta No 1853- Non forest 

6. Life of period   Five years   

7. Production capacity  The proposed quantity of reserves is 50487m
3 

(or) 

8920 Lorry Loads of Rough stone up to a depth of 

39m below the ground level for a period of five years. 

Description 
Rough stone  

in m
3
 

Gravel  

in m
3
 

Geological Resources 301000 34400 

Available Mineable reserves 50487 264 

five years plan period As in 

the approved mining plan 

50487 264 

 

8. Method of Mining  Opencast Semi – mechanized mining with 5.0 meter 

vertical bench with a bench width is not less than the 

bench height. 

9. Ultimate depth of Mining The quarry operation is Proposed up to depth for 39m 

below the ground level for a period of five years only     
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UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

10. Latitude  11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

11. Longitude  77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 

12. Topo sheet No. 58 - E/04 

13. Topography of MSL area 375m from MSL 

14. Land use classification  It is a Rough stone and Gravel quarry (the area has 

been quarrying operation earlier) in Kodangipalayam 

Village. 

15. Ground water level The Ground water occurrence in this area is 60mt 

depth from ground profile (60m in summer and at 57m 

in rainy season) 

16. Climatic condition Rainfall –900/annum 

Temperature - 42ºC - 23ºC 

17. Land use pattern Land use pattern 

Roads/Odai                         – 15% 

Habitation/Infrastructure    – 15% 

Trees                                  – 20% 

Agriculture land                  – 30% 

Existing Quarry Pit             – 20% 

18. Nearest habitation  Kodangipalayam – 1km - SE 

19. Nearest Town  Palladam -  9kms-SE 

20. Nearest Railway station  Somanur Railway station       - 7 kms-NW 

21. Nearest Airport Coimbatore Airport               - 17kms- W 

22. Nearest National Highways 

& State Highways 

NH67– Coimbatore - Nagapattinam – 1.5km - S 

SH165 – Kamanaickenpalayam - Somanur – 1.5km-W 

23. Nearest Hospital Kodangipalayam –1km - SE 

24. Aerial distance to the 

nearest Eco sensitive areas, 

CRZ, forest, wild life 

sanctuary, Interstate 

boundary, critically 

polluted area if the quarry 

site is within 500m of these 

areas. 

More than 500m from Eco sensitive areas, CRZ, 

forest, wild life sanctuary, Interstate boundary, 

Reserve forest, Western Ghats, critically polluted area. 

 

25. Details of other quarries for 

a radius of 500m around 

the quarry site 

There are few quarries within 1km radius from the 

quarry site. 
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The Prefeasibility report preparing for following condition of Government of India Ministry of 

Environment and Forests (No.L-11011/47/2011 –IA-II (M) Dated: 24th June, 2013) 

Noyyal River is situated 5.5km away from Northwestern side. 

Sulur Lake is situated 7.5km away from western side. 

There is no forest within the radius of 15km. 

There is no Western Ghats with in 15km radius. 

There is no CRZ within the radius of 15km. 

There is no ‘HACA’ region within the radius of 15km. 

There is no interstate boundary with in 15km radius from the lease area. 

There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuary or National parks as per Wild life protection Act 

1972, within the radius of 15kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Man power  About 13 employees 

27. Water requirement & 

source  

Total water requirement for 1.0KLD from water 

vendors & nearby Bore well. 

28. Overburden /Waste The formation of Gravel is about 264m
3
 found up to a 

depth of 4m for during this lease period. 

29. Cost of the project The Project cost: 

A. Fixed asset cost           =   Rs.    3,22,000/- 

B. Operational cost          =   Rs.  42,00,000/- 

C. EMP cost                    =   Rs.    7,10,000/- 

    Total project cost        =   Rs.  52,32,000/- 

    CSR Cost (2.5%)        =   Rs.    1,31,000/- 

    Total cost                    =   Rs. 53,63,000/- 

947 A



PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                            V.PRAKASH 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

The following information provided by the applicant 

          I have applied for getting Environmental clearance to SEIAA, Tamilnadu for quarry lease for 

quarrying of Rough stone and Gravel quarry in S.F.No: 113/6 for over an extent of 0.86.0HaPatta 

land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk and Tiruppur District. 

I swear to state and confirm that within 5km/10km area of the quarry site, I have applied for 

environmental clearance; none of the following is situated. 

Protected areas notified under the wild life (protection) Act, 1972. 

Critically polluted area as notified by the central pollution control board constituted under water 

(prevention and control of pollution) Act1974. 

Eco-Sensitive areas as notified. 

Interstate boundaries and international boundaries within 5km radius from the boundary of the 

proposed site. 

I solemnly declare & affirm that there are few quarries within 500m radius from the periphery of the 

proposed quarry site details as shown in affidavit. 

There will not be hindrance or disturbance to the people living no enroute / nearby our quarry site 

while transporting the minerals our material and due to quarrying activities. 

No habitations / village are located within 500m radius from the periphery of my quarry. 

I swear that afforestation will be carried out during the course of quarrying operation and maintained. 

The required insurance will be taken in the name of the name of the labourers working in my quarry 

site. 

Approach road belongs to me only and no other private patta roads encountered. 

I will not engage any child labour in our quarry site and I aware that engaging child labour is 

punishable under the law. 

All type of safety / protective equipments will be provided to all the labourers working in my quarry. 

No permanent structures, temples etc., are located within 500m radius from the periphery of my 

quarry. 
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 2.0 INTRODUCTION OF THE PROJECT OR BACKGROUND INFORMATION 

(i) Identification of project and project proponent: In case of mining project, a copy of mining 

lease/letter of intent should be given 

Identification of Project 

Name of the Project Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry 

Lease area  0.86.0Ha(Patta land) - Non forest 

Location Survey No. 113/6 

Kodangipalayam Village, Palladam Taluk,  

Tiruppur District and Tamilnadu State. 

Topo Sheet No.58 - E/04 

Project Proponent Name with Address 

V. Prakash, 

S/o.Venkatachalam, 

1/699, Karanampettai, 

Palladam Taluk, 

Tiruppur District – 641 664. 

Mobile No: 98422 41272 

E-mail id: infogeoexploration@gamil.com 

In case of mining project, a copy of mining lease/letter of intent should be given 

I. The Precise area communication letter was received from the District collector Tiruppur Vide 

Rc No 719/ Mines/2016 Dated: 30.11.2016 

II. The Mining Plan was got approval by the Deputy  Director, Department of Geology and 

Mining, Tiruppur vide Rc. No. 719/Mines/2016 Dated: 12.12.2016 

 

 

 

 

 

949 A



PRE FEASIBILITY REPORT OF KODANGIPALAYAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY                            V.PRAKASH 

UNDER EIA NOTIFICATION 2006 

 

  

   

 

(ii) Brief description of nature of the project 

 The lease area is almost plain terrain. The Rough stone and Gravel quarrying operation is 

proposed to carry out by conventional opencast Semi mechanized method by formation of benches. 

Eight benches are proposed with a height of 5mts on Rough stone and Gravel. The width of each 

bench is proposed not less than the height. The quarry operation involves jackhammer drilling; Slurry 

blasting and excavators are used for loading the Rough stone from pithead to the needy crushers.  

 The proposed quantity of reserves is about 50487m
3
 of Rough stone. The overburden is in the 

form of Gravel is about 264m
3
. The Gravel formation is up to depth 4m. The quarry operation is 

proposed up to depth for 39m below the ground level for a period of five years only. 

 (iii) Need for the project and its importance to the country and or region 

 The Rough stone is important building material to our country and region; it’s a vital material 

for Infrastructure development and Road widening project. Hence a lot of Rough stone is required for 

Granular sub base (GSB). 

 In this proposed Rough stone quarry operations employee will about 13 persons and on 

indirect opportunities through allied opportunities in logistics, trading; repairing works etc., good 

employment potential will arise in this internal rural backward area, which will provide a great fillip 

for raising income levels and standards of living in the area. 

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

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

sector for industries, which plays a vital process of country’s economic development. 

(iv) Demand and supply gap 

  There is a huge demand of Rough stone for State and National Road projects is under massive 

development for its widening and strengthening operation, apart from this many bridges and fly overs 

are also being under construction. And also huge requirements of Rough stone for Public and Private 

sector projects to infrastructure development of the state; hence the project is significant to the state. 

  Railway lines in the country also under progress where huge Rough stone is required as Ballast. 

Other internal panchayat Roads are also under progress, besides all these public works projects the 

Rough stone is widely used for domestic construction project like Hospital, School, Government 

Building and Housing construction. It is worth mentioning that the Rough stone of Tiruppur District. 
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(v) Imports vs indigenous production 

  There is no import of Rough stone at present in India.  

(vi) Export Possibility 

  There are no possibilities for export.  

(vii) Domestic/Export Markets 

  The applicant after obtaining the lease will fetch a domestic market as mentioned earlier.              

It is propose to sell Rough stone domestic needy crushers for roads project and other infrastructure 

development projects for  public and private sector companies. 

(viii) Employment Generation (Direct and Indirect) due to the project 

It is proposed to deploy about 13 employees directly and 6 persons will be indirectly 

Benefited .The tentative man power required for the proposed Rough stone and Gravel quarry shall 

be as follows.     

 The above man power is adequate to meet out the production schedule and the machinery 

strength envisaged in the mining plan and also to comply with the stationary provisions of quarry 

safety regulation.  

It is been ensured that the labours will not be deployed less than 18 years, No Child labours 

will engaged or entertained for any kind of  quarrying operations. All the labours engaged for 

quarrying operations will be insured till the end of life of quarry. 
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3.0 PROJECT DESCRIPTION 

(i) Type of project including interlinked and interdependent projects, if any 

 The Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry; it is an opencast semi mechanized 

quarry. There is no interlinked & interdependent project. 

(ii) Location (map showing general location, specific location, and project boundary & project site 

layout) with coordinates 

� The area is located in S.F.No. 113/6, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, and 

Tiruppur District. 

� The entire quarry lease area falls in the Patta land, the area is almost plain terrain. 

� The Altitude of the area is above 375m (Maximum) from MSL. 

� The area is mentioned in GSI Topo sheet No. 58 - E/04 

� The Latitude between of  11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

� The Longitude between of 77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E on WGS 1984 datum. 
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LOCATION MAP OF THE PROJECT AREA WITH CO ORDINATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASE AREA: 
Village: Kodangipalayam   

Taluk: Palladam  

District: Tiruppur 

Latitude: 11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

Longitude: 77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 
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DRAWING SHOW THE SURFACE PLAN WITH CO ORDINATES & 1kM RADIUS PLAN 
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 (iii) Details of alternate sites considered and the basis of selecting the proposed site, particularly the 

environmental considerations gone into should be highlighted 

There is no alternative sites examined, the entire Rough stone will be transported to the needy 

crusher. This Rough stone and Gravel quarry project is site specific.  

(iv ) Size or magnitude of operation 

The total area of the project is about 0.86.0Ha. It is proposed quantity is 50487m
3 

of Rough 

stone and 264m
3
 of Gravel for a period of five years. The quarry proposed up to depth of 39m below 

the ground level for a period.  

(v) Project description with process details (a schematic diagram/flow chart showing the project 

layout, components of the project etc. should be given) 

 Details regarding topography, Geology of the area, Method of mining, Machineries required 

and production details area given below, 

Topography:  

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick gravel formation, the 

thickness of the gravel is about 4m and Charnockite formation is noticed followed by the Gravel 

formation it is revealed from the existing quarry. The massive Charnockite formation is clearly 

inferred from the existing pit. The slope is gentle towards Northern side. The altitude of the area is 

above 375m (maximum) from MSL. 

Regional geology: 

 The crystalline rocks of the district are derived through a complex evolutionary history during 

Archaean and proterozoic times with multiple deformations, anatexis, intrusions and polyphase 

metamorphic events. The Archaean forms the oldest rock formations, in which the massive formation 

of Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation.   On regional scale 

the Charnockite body trends N30
0
E- S30

0
W with dipping towards SE60

0
. 

Regional stratigraphic sequence: 

   AGE       FORMATION 

   Recent – Quaternary weathered formation (Gravel) 

   ------------Unconformity------------ 

   Archaean– Charnockite 

                     Peninsular Gneiss complex 
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Method of Mining: 

Open cast-Semi mechanized method with 5.0m vertical bench with a bench width is not a  

less than the bench height, the quarry operation involves jack hammer drilling, slurry blasting. 

Hydraulic excavators are used for loading the Rough stone from pithead to the needy crushers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machinery Required: 

I. Drilling Machine: 

S.No Type Nos 

1. Tractor mounted 

compressor attached with 

Jackhammer 

2 

II. Loading Equipment: 

S.No Type Nos 

1. Excavator 1 

III. Transport Equipment: 

S.No Type Nos 

1. Tipper 1 

 

SCHEMATIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESS 

Mining 

Excavation  Blasting  Drilling  

Rough stone 

Loading and transportation 

to the needy crusher 

Gravel formation 

Filling and Leveling of low 

lying areas. 
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Manpower requirement: 

The tentative man power required for the proposed Rough stone and Gravel quarry shall be as 

follows 

 Designation No’s 

Skilled labour 

Mines Manager/foreman 1 

Jack hammer operator 4 

Excavator operator  2 

Blaster /mate 1 

Semi-skilled -watchman 1 

Unskilled helper 4 

Total 13 

 Reserves: 

 

 

 

 

 

 

(vi) Raw material required along with estimated quantity, likely source, marketing area of final 

products, Mode of transport of raw Material and Finished Products 

 This is a quarrying project for exploiting of Rough stone and Gravel; hence, there is no 

requirement for raw material.  

Uses: 

 The excavated Rough stone will be loading the Rough stone from pithead to the needy 

crushers. 

(vii) Resource optimization/recycling and reuse envisaged in the project, if any, should be briefly 

outlined 

 Water will be accumulated in the excavated quarry out pit area during rainy season.                

The water collected in the sump will be used in various purposes at quarry like plantation and dust 

suppression etc. 

Description Rough stone  

in m
3
 

Gravel formation 

in m
3
 

Geological Resources 301000 34400 

Available Mineable reserves 50487 264 

five years plan period As in the 

approved mining plan 

50487 264 
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(viii) Availability of water its source, Energy/power requirement and source should be given 

 This Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water and Electricity for 

the project.                                          

Purpose Quantity Sources 

Drinking & 

Domestic Purpose   

0.3KLD Water purchase from Approved water vendors 

available in Kodangipalayam (1km–SE side).  

Dust suppression 0.3 KLD From Existing Borehole on nearby the quarry.  

Green belt 0.4 KLD From Existing Borehole on nearby the quarry.  

Energy  
  Electricity for Mines office and Lights only at nights (working is restricted on day time only 

between 9Am to 5Pm). Diesel (HSD) will be used for quarrying machineries around 40424 Liters of 

HSD will be used for the entire project life. Diesel will be brought from nearby diesel pumps. No 

power is required for the project. Lightings on the Night will be taken from nearby electric poles after 

obtaining permission from concerned authorities.   

1. For Gravel:  

Per hour Excavator will consume    = 10 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate    = 60m
3
of Gravel  

For 264m
3 

                           =       264/60 

       = 4 hours 

Diesel consume 4 working hours    =       4 hours x 10 liters  

Total diesel consumption     = 40 Liters of HSD will be utilized for Gravel 

 

2.For Rough stone:  

Per hour Excavator will consume    = 16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate    = 20m
3
of Rough stone  

For 50487m
3 

                           =       50487 /20 

       = 2524 hours 

Diesel consume 2524 working hours    =       2524 hours x 16 liters  

Total diesel consumption     = 40384 Liters of HSD will be utilized for Rough  

                                                                      Stone 

Total diesel consumption is around = 40424 Liters of HSD for the entire period of life.  
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(ix) Quantity of wastes to be generated (liquid and solid) and scheme for their 

management/disposal 

Top soil: There is no top soil in the lease period. 

Overburden/Waste: The overburden is in the form of Gravel is about 264m
3
 found up to a depth of 

3m for during this lease period. The Gravel will be directly loaded into tippers for the filling and 

leveling of low lying areas. 

Waste water: There will not be any process effluent generation from the quarry lease area. Domestic 

effluent from the mine office is discharged in septic tank and soak pit. 

There is no toxic effluent expected to generate in the form of solid liquid and gases and the no 

requirement of treatment of waste. 

(x) Schematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA purpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 SITE ANALYSIS 

(i) Connectivity  

Mode Description 

 

 

Road 

connectivity 

1. There is an existing metal road is on the Southern side, this metal 

road connecting in the Kodangipalayam village road at a distance of 

1km. 

2. The Nearest National Highway (NH-67) Coimbatore -

Nagapattinam –1.5km- Southern side. 

3. The Nearest State Highway (SH-165) Kamanaickenpalayam– 

Somanur - 1.5km- Western side. 

Railway station 

& Railway line 

1. The Nearest Railway station is Somanur - 7km – North western side 

2. The Nearest Railway line is Coimbatore - Salem– 7km-

Northwestern side.  

Air port       1.  The Nearest Airport is Coimbatore - 17kms – Western side. 

 

Form – 1 

Along with pre-feasibility report 

& 

 Approved Mining plan with Annexure 

To Submit SEIAA 

Final Presentation 
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(ii) Land Form, Land use and Land ownership 

                The quarry lease applied area is 0.86.0Ha. The area falls in GSI Topo sheet No. 58 - E/04. 

No forest land involved in this lease area. The lease area is almost plain terrain. It is a Patta land 

registered in the name of applicant (Thiru. V. Prakash) Vide patta No 1853. Refer annexure No. IV. 

 (iii) Topography (along with map) 

 The topography of the area is almost plain terrain covered by the thick gravel formation, the 

thickness of the gravel is about 4m and Charnockite formation is noticed followed by the Gravel 

formation it is revealed from the existing quarry. The massive Charnockite formation is clearly 

inferred from the existing pit. The slope is gentle towards Northern side. The altitude of the area is 

above 375m (maximum) from MSL. 

Topographic View of the Kodangipalayam Rough stone and Gravel  

Quarry lease applied area 
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GOOGLE IMAGE SHOWING THE LEASE BOUNDARY AREA  

For Kodangipalayam Rough stone and Gravel Quarry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASE AREA: 

Village: Kodangipalayam   

Taluk: Palladam  

District: Tiruppur 

Latitude: 11°01'33.74"N to 11°01'31.04"N 

Longitude: 77°11'59.05"E to 77°11'54.94"E 

 

Lease area 
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(iv) Existing land use pattern (agriculture, non-agriculture, forest, water bodies (including area 

under CRZ), shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, national 

park, wild life sanctuary, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ. 

In case of notified industrial area, a copy of the Gazette notification should be given. 

 The lease area is almost plain terrain. The area is a dry barren land devoid of Agriculture and 

Habitations. The land is not used for any specific vegetation. The region experiences semi – humid 

climate and there is scanty growth of vegetation in and around the lease applied area (seasonal 

vegetation is mostly practiced).    

� Noyyal River is situated 5.5km away from Northwestern side. 

� Sulur Lake is situated 7.5km away from western side. 

� There is no forest within the radius of 15km. 

� There is no Western Ghats with in 15km radius. 

� There is no CRZ within the radius of 15km. 

� There is no ‘HACA’ region within the radius of 15km. 

� There is no interstate boundary with in 15km radius from the lease area. 

� There are no Bird sanctuaries, wild life sanctuary or National parks as per Wild life protection 

Act 1972, within the radius of 15kms. 

� There are few quarries is situated within the radius of 500m. 

(v) Existing Infrastructure  

 There is no existing infrastructure present in the applied area. A permanent mine office has 

been proposed in the lease area. A well-equipped first aid facility will be made available. Permanent 

rest shelter is proposed. At the quarry site, urinal and latrine are proposed. 

 Water for drinking purpose be supplied form the approved water vendors. A small water tank 

is also proposed which will be used for water sprinkling, plantation etc.    

(vi) Soil Classification 

 The massive Charnockite formation is found followed by the 4m Gravel formation. This land 

does not sustain any type of vegetation or Agriculture. 
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(vii) Climatic data form secondary sources 

 The area receives rainfall of about 900mm/ annum and the rainy season is mainly from Oct - 

Jan during North East, monsoon. The summer is hot with maximum temperature of 42°C and winter 

encounters a minimum temperature of 23°C.  

(viii) Social infrastructure available 

 There is no social infrastructure within the radius of 1Km like schools, universities, hospitals, 

prisons and community housing etc. 

5. PLANNING BRIEF 

(i) Planning Concept (type of industries, facilities, transportation etc) Town and Country 

Planning/Development authority Classification 

The quarry operation involves jackhammer drilling, slurry explosives blasting, excavator are 

used for loading of Rough stone through tippers to the needy crusher. 

There are no habitations or villages en-route between the quarry sites the loaded vehicles are 

allowed to move only below 40Kms 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 Palladam, facilities like 

Dispensary, post office are available in Palladam at 9km on South eastern side. 

(ii) Population projection 

 There are few villages located in this area within 5km radius; the approximate distance and 

population are given below.  

S.No Name of the Village 

Approximate distance & 

Direction from lease  

applied area 

Approximate 

population 

1. Ichipatti 2.0Km – NE 300 

2. Kodangipalayam 1.0Km – SE 600 

3 Karanampettai 2.0km – SW 1000 

Basic human welfare Amenities such as Health Center, Schools, Communication Facilities, 

and Commercial Centers etc are available at Palladam located at a distance of 9kms on the South 

eastern side of the area. 
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(iii) Land use planning (breakup along with green belt etc.) 

The land use planning of the quarry area of the total extent of 0.86.0Hais given below 

Description 
Present Area 

(Ha.) 

Area at the end of lease 

period (Ha.) 

Area Under Quarrying 0.46.5 0.59.5 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.01.0 

Green belt Nil 0.14.0 

Unutilized 0.38.5 0.10.5 

Grand Total 0.86.0 0.86.0 

(iv) Assessment of Infrastructure Demand (Physical & Social) 

The existing road facilities are already available which shall be used and maintained.  The 

labors requirement is drawn from the nearest villages. The labors will be brought by jeeps and vans 

to the quarry site, Medical facilities are available near the project site, Government and private 

hospitals and other basic amenities and infrastructure facilities like communication center, school 

supermarket, bus stand are also available in Palladam at a distance of 9kms (SE). This quarry project 

will provide employment for about 13 persons directly. 

(v) Amenities/Facilities 

 The simple methods adopted and the limited scale of activities involved in Rough stone and 

Gravel quarrying does not require High Tension Electric Power supply or huge worship facilities. 

The quarrying work is restricted to one general shift during daytime 9.00am to 5.00pm with 1.00pm - 

2.00pm lunch break.  Major Machinery repair works are attended at Tiruppur minor repairs are 

carried out by the nearby mechanics. All facilities and amenities are available in Tiruppur which is 

18Km on the North eastern side of the area.  

 Packaged drinking water will be brought from approved vendors. Mine office, storeroom, 

toilet and first-aid room will be provided on permanent structures within the lease area after the grant 

of lease. 

6.  PROPOSED INFRASTRUCTURE 

(i) Industrial Area (Processing area) 

 There is no processing area proposed within the lease applied area.  

(ii) Residential area (Non processing area) 

 There is few habitation present within 300mts of the lease applied area.  
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(iii) Green Belt 

 All along the boundary barrier is selected for Green belt development by planting and 

maintaining native species. The total area for proposed for Green belt is around 0.14.0Ha out of 

0.86.0Ha. The estimated budget for plantation and maintenance of Green belt development would be 

around Rs. 30,000/- 

 (iv) Social infrastructure 

 About 13 employees will be directly benefited and 6 persons will be indirectly benefited, the 

lease ensure to share all responsible for special benefits like water, health care, Education benefits, 

and promotion of socio cultural activities of the nearby villages.   

(v) Connectivity (traffic and transportation road/ Rail/ Metro/ Water ways etc.,) 

Mode Description 

Road connectivity 1. There is an existing metal road is on the Southern side, 

this metal road connecting in the Kodangipalayam village 

road at a distance of 1km. 

2. The Nearest National Highway (NH-67) Coimbatore -

Nagapattinam –1.5km- Southern side. 

3. The Nearest State Highway (SH-165) 

Kamanaickenpalayam– Somanur - 1.5km- Western side. 

Railway station & 

Railway line 

1. The Nearest Railway station is Somanur - 7km – 

Northwestern side 

2. The Nearest Railway line is Coimbatore - Salem– 7km-

Northwestern side.  

Air port       1.  The Nearest Airport is Coimbatore - 17kms – Western 

side. 

(vi) Drinking Water management (Source & Supply of water) 

This proposed Rough stone and Gravel quarry project does not require huge water either for 

beneficiation or processing. Water required for drinking domestic consumption for labors is around 

0.3KLD. The packaged Drinking water for this will be brought from approved water vendors is 

available in Kodangipalayam on 1km Southwestern side.  

(vii) Sewerage System 

 Toilets will be constructed on permanent structure and sewage will be discharged once in 

three months. The sewage waste will be collected in soak pit and discharged as manure for Green belt 

development. 
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(viii) Industrial Waste Management 

No industrial waste will be generated from the project.  

(ix) Solid Waste Management 

 The waste generated during quarrying activity is negligible rock mass during handling and re 

handling. Hence, there is no waste in this quarrying operation. There is no solid waste generation 

during the quarrying operation. 

(x) Power Requirement & Supply / source 

The proposed Rough stone and Gravel quarrying does not required any power supply for the 

quarrying operation. It is proposed to operate in day time only from 9 Am to 5Pm with 1 Hour lunch 

interval between 1Pm to 2Pm.  

7. REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R PLAN) 

(i) Policy to be adopted (Central/State) in respect of the project affected persons including home 

oustees, land oustees and landless laborers (a brief outline to be given) 

There is no Rehabilitation and resettlement is involved. The employed labours will be insured 

as per the Government norms till the end of the life of the quarry. Periodical medical test will be 

conducted for the labors to monitor the occupational disease. The salaries and benefits will be paid as 

specified by the instruction given by the labor enforcement officers.  

8. PROJECT SCHEDULE & COST ESTIMATES 

(i) Likely date of start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project to 

be given) 

The Rough stone and Gravel quarrying project is likely to get commenced after the execution 

of quarrying lease. The proposed quantity of reserves is around 50487m
3
 of Rough stone and 264m

3
 

of Gravel for a period of five years only. 
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(ii) Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the project  

A. Fixed Asset Cost:   
Land cost     = Rs.    1, 72,000/- 

Labours shed     = Rs.        50,000/-  

First aid room & Accessories    = Rs.        50,000/- 

Sanitary facilities     = Rs.        50,000/- 

Total Fixed assets cost   = Rs.   3, 22,000/- 

B. Operation cost:  

Machineries to be used   = Rs.  41, 00,000/- 

Fencing cost     = Rs.    1, 00,000/- 

            Total operation    =          Rs. 42, 00,000/- 

C. (I).  EMP Estimation: 

Air Quality Sampling     = Rs.    2, 60,000/- 

Noise monitoring     = Rs.        10,000/- 

Ground vibration test    = Rs.        20,000/- 

Water quality sampling   = Rs.        90,000/- 

Total EMP Estimation cost   = Rs.    3, 80,000/- 

(II). Expenditure and maintenance:  

Drinking water facility for the labors  =  Rs.    1, 00,000/- 

Sanitary arrangement     =  Rs.       50,000/- 

Safety kits     = Rs.       50,000/- 

Water sprinkling               =  Rs.    1, 00,000/- 

Afforestation cost                                            =          Rs.       30,000/- 

Total Expenditure and maintenance cost  = Rs.    3, 30,000/- 

Grand Total (I + II)    = Rs.    7, 10,000/- 

The project cost:  

A. Fixed asset cost         =    Rs.    3, 22,000/- 

B. Operational cost        =    Rs.  42, 00,000/- 

C. EMP cost                  =    Rs.    7, 10,000/- 

Total project cost           =    Rs.  52, 32,000/- 

CSR Cost (2.5%)       =    Rs.    1, 31,000/- 

Total cost                      =    Rs. 53, 63,000/- 

• The total Project cost (A+B+C) and including CSR cost is about Rs. 53,63,000/- (Rupees 

Fifty three lakh and sixty three thousand only) 

• The total EMP cost is around Rs. 7,10,000/- (Rupees Seven lakhs and ten thousand only) 
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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 tress passers. 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. 1, 31,000/-for the period of five years. 

MINE CLOSURE PLAN:  

Steps proposed for phased restoration, reclamation of already mined out areas: 

� After the exploitation the Rough stone fencing will be constructed around the pit to prevent 

inherent entry of public.  

� The pit will be allowed to collect water which will act as a temporary Reservoir which will 

enhance the Ground water level of the nearby areas.  

� There is no proposal for back filling, reclamation and re habitation. The quarry pit will be 

fenced to prevent inherent entry of public. 

Measures to be under taken on mine closure as per Act & Rules: 

Measure will be taken as per Act & Rules. 

Mitigation measure to be undertaken for safety and restoration / reclamation of the already mined out 

area: 

� Drilling will be carrying out by wet drilling to control the dust into the air.  

� Blasting will be carrying out on limited scale.  

� Mist spray on haul road will be proposed to prevent the dust propagation into the air. 

� The plantation will be carried out on the safety barriers to prevent Noise, besides wet drilling 

will be practiced to prevent dust. 

� All the machineries will be maintained in good conditions as per RTO and TNPCB Norms to 

prevent Noise, Smoke and vibration. 

� Machineries will be periodically maintained by experienced mechanic to minimize noise, 

Smoke and ground vibration.  
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9. ANALYSIS OF PROPOSAL (FINAL RECOMMENDATIONS) 

(i) Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including 

tribal population, if any, in the area 

The lease applied area is patta land in Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, and 

Tiruppur District. There are few tribal populations in and around the area about 13 personals directly 

will be benefited by these projects, besides the government. The proposed quarry will bring 

economic benefits to the state by the way of royalty for mineral, surface rent, sale tax/VAT, income 

tax etc. 

The socio- Economic conditions of the village and distance will enhance due to the project, 

hence, the project should be allowed after considering all the parameters. The detail furnished in this 

mining plan is based on information provided by the State Government and the lessee. By 

considering the merit of the project the permission may be granted. 

 

Date : 22.12.2016  

Place : Tiruppur            

1. Signature of the Applicant 

                  

 

V.Prakash 

2. Signature of the Recognized qualified person 

 

 

 Dr. P. Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 

 RQP/MAS/206/2007/A 
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BASE LINE STUDIES 

 The base line study is prepared for Kodangipalayam Rough stone and Gravel quarry 

project. Base line studies provide a base data for regular Environmental Monitoring and 

Environmental Impact Assessment (EIA). 

 The baseline study is provides bench mark for carrying out environmental Impact 

assessment due to the course of quarrying and mining activities. The purpose of these studies is 

to evaluate the benefited and adverse effect of developing activities on the neighborhood 

environment and the area where the quarrying is proposed to carry out.  

Mr. V. Prakash has applied for Rough stone and Gravel quarry project lease for over an 

extent of 0.86.0Ha in S.F.No. 113/6 at Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur 

District. 

 The comprehensive base line studies and standards constitute of collecting data on 

Ambient Air quality, Water quality, Ground water table and Flora and Fauna statistics.  

Ground water table 

 The Crystalline rocks of the district are derived through a complex evolutionary history 

during Archaean and Proterozoic times with multiple deformations, anatexis, intrusions and 

polyphase metamorphic events. Archaean forms the oldest rock formations, in which the massive 

formation of Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation .On 

regional scale the Charnockite body trends N30
0
E- S30

0
W with dipping towards SE60

o
 side. The 

water table is found at a depth of 60m in summer and at 57m in rainy seasons. 

 The average annual normal rainfall is about 900mm during NE monsoon. The 

Government of Tamilnadu under the roof of TWAD formed an Authority to monitoring ground 

water table. The quarrying operation does not require any water for a regular quarry activity and 

the quarrying is restricted to only up to 39m depth below the ground level, hence there is no 

intersection of Ground water table during the life of quarrying operation. 

General approach to Environment 

 The Environmental besides data comprise of the features present of the site area its 

includes environmental features such as forest area, conservation area, water bodies, industries, 

wild life and fauna place of historic and importance etc., 
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The data collected to cover the following. 

1. Air environment 

2. Noise Environment 

3. Water environment 

Air Environment  

 Air environment is responsible for the health of human beings, animals, wild life and 

vegetation. Air pollutants emitted by project and non-point source are transported dispersed or 

concentrated by meteorological and topographical conditions.  

 The atmosphere is dynamic system which absolute range of solid, Liquid or gases from 

both Natural and Manmade source. There substances travel through the air disappear and reveal 

among themselves and also with other substances both physically and chemically which result in 

air pollution. 

 The Rough stone and gravel proposed to quarry is nontoxic which does not emit any 

undesirable pollutants in the form of solid liquid or gas. The dust emitted during the 

transportation of vehicles the drilling will be carried out in wet condition to prevent dust into air 

and the haul roads will be periodically sprinkled with mist water spray to prevent dust into the 

atmosphere. The area in and around is quit fresh and the impact an air environment will always 

be under controlled and will be monitored. No processing or beneficiation is proposed except 

quarrying hence the impact an air will be controlled monitored and mitigated. 

 The ambient air quality within the study area on both core and buffer zone forms the 

baseline information. The air quality monitoring points selected based on the Meteorological 

conditions, topography of the study area and likely impact boundary location of the ambient air 

quality monitoring stations was selected on the basis of wind pattern.  

The ambient Air quality monitoring stations are shown in the map. Four major pollutions 

were consideration significantly. 

I. Particle matter   - PM 

II. Suspended Particle Matter - SPM 

III. Sulphur dioxide  - SO2 

IV. Nitrogen dioxide  - NO2 

 Respectively the overall of emission we identified the direction of the wind in the 

majority observed time was predominantly south west to North East direction. 
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S.

No 

Test Parameters Unit Protocol Results CPCB 

Standards 

1 Particulate matter less 

than 10 micron size 

(PM10) 

µg/m
3 

IS 5182 Part 23-2006 42.1 100 

2 Particulate matter less 

than 2.5 micro size 

(PM2.5) 

µg/m
3
 IS 5182 part 4-1999 

(Reaff 2010) 

32.3 60 

3 Sulphur dioxide SO2 µg/m
3 

IS 5182 part 2-2001 

(Reaff 2006) 

4.5 80 

4 Nitrogen Dioxide 

NO2 

µg/m
3
 IS 5182 Part 6-2006 5.2 80 

Noise Environment  

  Sound/Noise can be defined as atmospheric or airborne vibration perceptible to the ear. 

Noise is usually unwanted or undesired sound. Sound loud enough to be harmful is called noise 

without regard to its other characteristics hence noise has a significant impact on the quality of 

life and in that sense it is a health problem in accordance with the (WHO) definition of health.  

 Impact of noise on environment depends on various factors such as intensity distance 

from the source type of exposure and nature (Impulse or continuous), the type of activities 

movement of machineries, traffic density etc., hence it is to measure the levels so as to adjust the 

environment Impact and undertake amendment measures if warranted.  

 Standard precession noise level meter were used for the purpose. The readings in the 

form of instantaneous sound measures levels were taken in the time brackets of two hours in 

order to here carry out assessment of noise level in the area. 

 There is few quarries within the radius of 500m from the lease area and there is no a 

factory or industries, even the traffic density in the area is very little. The average noise level in 

that area is less than 90dB (A) in and around 1Km radius. 

 This noise level survey was carried out as per MOEF norms i.e., 1.5m above the ground 

level and 2mts away from the noise emit source. At present the noise is only through the 

movement of Vehicles in that area. No other significant noise emitting source found.  

S.No Location Results 

dB (A) 

CPCB Standard 

Limit 

1 Project site – Centre area 43.4 70
* 

2 Project Site SW corner 42.2 70
* 

3 Project site SE Corner 44.1 70
*
 

4 Project site NE Corner 41.2 70
*
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Water Environment 

 Geo Physical investigation was carried out by signal stacking resistivity meter 3 profiling 

was carried out in the area for lease and 15 Vertical electrical sounding was carried out to find 

out the lateral variation and vertical in homogeneity’s it was observed that the water table is 

found to be 60mts from below ground level. 

Test Protocol Results Limits as per IS 10500 : 2012 

Acceptable 

Limit 

Permissible limit in the 

absence of alternate 

source 

Colour IS : 3025 part : 4-1983 

(Reaff : 2006) 

9.1Hazen 6 15 

Odour IS : 3025 part : 5-1983 

(Reaff : 2006) 

Agreeable Agreeable Agreeable 

pH at 25
0
C IS : 3025 part : 11-1983 

(Reaff : 2006) 

6.2 7.5 – 8.5 No relaxation 

Total Dissolved 

solids 

IS : 3025 part : 16-1984 

(Reaff : 2006) 

1414mg/l 600 mg/l 2000mg/l 

Aluminiumas Al IS : 3025 part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

BDL 

(DL:0.005 

mg/l) 

0.04 mg/l 

 

0.2 mg/l 

Barium as Ba IS : 3025 Part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

0.26 mg/l 0.7mg /l No relaxation 

Boran as B IS : 3025 Part 2:2004  

(Reaff : 2009) 

BDL (DL: 

0.1 mg/l) 

0.5mg /l 1.0mg/l 

Calcium as Ca IS: 3025 Part 2: 2004  

(Reaff : 2009) 

148.8mg/l 75mg/l 200mg/l 

Chloride as Cl IS : 3025 Part 32-1988 

(Reaff . 2009) 

475mg/l 245mg/l 1000mg/l 

Copper as Cu IS: 3025 part 2: 2004         

(Reaff : 2009) 

BDL 

(DL:0.01 

mg/l) 

0.05mg/l 1.5mg/l 

Fluoride as F IS : 3025 Part 60: 2008  0.71mg/l 1.0mg/l 1.5mg/l 

Flora and fauna in and around the area 

                 The Rough stone and Gravel quarry projects like this which involves very limited 

operations like secondary drilling and blasting, Conservation of Flora and Fauna along with 

ecology does not have significant impact of the overall eco system. A detail study related to flora 

and fauna was carefully observed physically by environmental engineers, Botanist and zoologist. 

The following table shows the flora and Fauna available at the region. 
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S.No Common Name Botanical name Pictures 

1.  Neem Azadirachataindica 

 

2.  
Paeimiratti Anisomelesmalabarica 

 

3.  
Pirandi Cissusquadrangularis 

 

4.  Basil (Tulsi) Ocimumtenuifloram 

 

5.  Karuvelam Tree Acsianilotica 

 

6.  Palm  tree Borassusfalabellifer 

 

7.  Velikathan Prosopisjuliflora 

 

8.  chotthukatali Aloe vera 

 

9.  Pongamia Pongamiapinnata 
 

10.  Mookuthichedi Tridaxprocumbens 

 

List of Faunas  

S.No Common Name Scientific name 
1.  Frog Ranalhexadactylus 

2.  Dog Caniusfamilairis 

3.  Goat Capra hircus 

4.  Crow Corvussplenders 

5.  Rabbit Oryctolaguscuniculus 

6.  Squirrel Rodentiascrurus, 

7.  Ant Hymenopterousformicida, 

8.  Cat Felsiscatus 
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Conclusion  

 The base line studies relents no hazardous levels of dust and noise and prevailing at the 

project area. A well implemented environmental Management plan as discussed in the mining 

plan will help in mitigation the adverse effects due to quarrying activities.  

 The movement of vehicles is very minimal. The entire vehicle used will be periodically 

maintained by well experienced mechanic and kept under TNPCB standards, emission testing 

will be carried out periodically and water will be sprinkled periodically to prevent dust into air.  

 The small quantity of non-humus rich surface soil will be removed and preserved in the 

boundary barrier to facilitate the Afforestation. 

 Blasting will be used for heaving effect and not shattering effect hence the fly rock 

problem will not arise. This is because the Rough stone industry requires only huge blocks which 

are free from induced cracks and fissures.  

 Environmental care and attitude of preventing environment is inducted to the proponent 

and advice to carry out and mitigate the minor impacts due to quarrying. Appropriate persons are 

advice to get employed to protect the Environment and Ecology of the area.  

Date : 22.12.2016 

Place : Tiruppur 

 

1. Signature of the Applicant 

 

 

V. Prakash 

 

2. Signature of the Recognized qualified person 

 

 

 Dr. P. Thangaraju, M.Sc., Ph.D., 
 RQP/MAS/206/2007/A  
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S.F.NO : 316/4,

EXTENT : 1.29.0 Ha.

VILLAGE : KODANGIPALAYAM,

TALUK : PALLADAM,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.
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S/O.P.S.RAMASAMY,

1/377,CHINNA KODANGIPALAYAM,

K.N.PURAM (Via),PALLADAM TALUK,

TIRUPPUR DISTRICT.
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S.F.NO : 316/4,

EXTENT : 1.29.0 Ha.

VILLAGE : KODANGIPALAYAM,

TALUK : PALLADAM,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.
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THIRU.R.SHANMUGAM,

S/O.P.S.RAMASAMY,

1/377,CHINNA KODANGIPALAYAM,

K.N.PURAM (Via),PALLADAM TALUK,

TIRUPPUR DISTRICT.
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SCALE  1 : 1000

SECTION HOR 1 : 1000, VER 1: 500
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S.F.NO : 316/4,

EXTENT : 1.29.0 Ha.

VILLAGE : KODANGIPALAYAM,

TALUK : PALLADAM,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.
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SCALE  1 : 1000

SECTION HOR 1 : 1000, VER 1: 500
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THIRU.R.SHANMUGAM,

S/O.P.S.RAMASAMY,

1/377,CHINNA KODANGIPALAYAM,

K.N.PURAM (Via),PALLADAM TALUK,

TIRUPPUR DISTRICT.
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Q. L. A. AREA :

TOPO SHEET NO : 58 E / 08

DATE OF SURVEY : 19.02.2014

NOT TO SCALE

THIRU.N.VELUSAMY,

S/o. NARAYANASAMY GOUNDAR,

3/258, NATHAMPALAYAM,

KANAKKAMPALAYAM,

PERUMANALLUR VIA, TIRUPPUR.

S.F.NO. :  99/4B(P) &100(P).

EXTENT : 2.38.0 Ha.

VILLAGE : KANAKKAMPALAYAM ,

TALUK : TIRUPPUR,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.
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TOPO SHEET NO : 58 E / 08

S.F.NO. :  99/4B(P) &100(P).

EXTENT : 2.38.0 Ha.

VILLAGE : KANAKKAMPALAYAM ,

TALUK : TIRUPPUR,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.

THIRU.N.VELUSAMY,

S/o. NARAYANASAMY GOUNDAR,

3/258, NATHAMPALAYAM,

KANAKKAMPALAYAM,

PERUMANALLUR VIA, TIRUPPUR.

1 0 KM RADIOUS

DATE OF SURVEY : 19.02.2014
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S.F.NO. :  99/4B(P) &100(P).

EXTENT : 2.38.0 Ha.

VILLAGE : KANAKKAMPALAYAM ,

TALUK : TIRUPPUR,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.

THIRU.N.VELUSAMY,

S/o. NARAYANASAMY GOUNDAR,

3/258, NATHAMPALAYAM,

KANAKKAMPALAYAM,

PERUMANALLUR VIA, TIRUPPUR.

S TATE HIGHWAY

PANCHAYAT ROAD

APPROACH ROAD

HABITATIONS

DATE OF SURVEY : 19.02.2014
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S.F.NO. :  99/4B(P) &100(P).

EXTENT : 2.38.0 Ha.

VILLAGE : KANAKKAMPALAYAM,

TALUK : TIRUPPUR,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.

THIRU.N.VELUSAMY,

S/o. NARAYANASAMY GOUNDAR,

3/258, NATHAMPALAYAM,

KANAKKAMPALAYAM,

PERUMANALLUR VIA, TIRUPPUR.
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VILLAGE : KANAKKAMPALAYAM,

TALUK : TIRUPPUR,

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.

THIRU.N.VELUSAMY,

S/o. NARAYANASAMY GOUNDAR,

3/258, NATHAMPALAYAM,

KANAKKAMPALAYAM,

PERUMANALLUR VIA, TIRUPPUR.

DATE OF SURVEY : 19.02.2014

+ + +

c

40.
4m

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

 SCALE  1 : 1000

SECTION HOR 1 : 1000, VER 1: 500

+ + + +

+ + +

+ + + + + + +

++

+
+ +

51.6m

1354 A



1355 A



1356 A



1357 A



1358 A



1359 A



1360 A



1361 A



1362 A



1363 A



1364 A



1365 A



1366 A



1367 A



1368 A



1369 A



1370 A



1371 A



1372 A



1373 A



1374 A



1375 A



1376 A



1377 A



1378 A



1379 A



1380 A



1381 A



1382 A



1383 A



1384 A



1385 A



1386 A



1387 A



1388 A



1389 A



1390 A



1391 A



1392 A



1393 A



1394 A



1395 A



1396 A



1397 A



1398 A



1399 A



1400 A



1401 A



1402 A



1403 A



1404 A



1405 A



1406 A



1407 A



1408 A



1409 A



1410 A



1411 A



1412 A



1413 A



1414 A



1415 A



1416 A



1417 A



1418 A



1419 A



1420 A



1421 A



1422 A



1423 A



1424 A



1425 A



1426 A



1427 A



1428 A



1429 A



1430 A



1431 A



1432 A



1433 A



1434 A



1435 A



1436 A



1437 A



1438 A



1439 A



1440 A



1441 A



1442 A



1443 A



1444 A



1445 A



1446 A



1447 A



1448 A



1449 A



1450 A



1451 A



1452 A



1453 A



1454 A



1455 A



1456 A



1457 A



1458 A



1459 A



1460 A



1461 A



1462 A



1463 A



1464 A



1465 A



1466 A



1467 A



1468 A



1469 A



1470 A



1471 A



1472 A



1473 A



1474 A



1475 A



1476 A



1477 A



1478 A



1479 A



1480 A



1481 A



1482 A



1483 A



1484 A



1485 A



1486 A



1487 A



1488 A



1489 A



1490 A



1491 A



1492 A



1493 A



1494 A



1495 A



1496 A



1497 A



1498 A



1499 A



1500 A



1501 A



1502 A



1503 A



1504 A



1505 A



1506 A



1507 A



1508 A



1509 A



1510 A



1511 A



1512 A



1513 A1513A 



1514A 



1515A 



1516A 



1517A 



1518A 



1519A 



1520A 



1521A 



1522A 



1523A 



1524A 



1525A 



1526A 



1527A 



1528A 



1529A 



1530A 



1531A 



1532A 



1533A 



1534A 



1535A 



1536A 



1537A 



1538A 



1539A 



1540A 



1541A 



1542A 



1543A 



1544A 



1545A 



1546A 



1547A 



1548A 



1549A 



1550A 



1551A 



1552A 



1553A 



1554A 



1555A 



1556A 



1557A 



1558A 



1559A 



1560A 



1561A 



1562A 



1563A 



1564A 



1565A 



1566A 



1567A 



1568A 



1569A 



1570A 



1571A 



1572A 



National Accreditation Board 
for Education and Training 
(Member - International Accreditation Forum & Pacific Accreditation Cooperation) 

 

 

 

 

 

Institute of Town Planners India, 6th Floor, 4-A, Ring Road, I.P Estate, New Delhi-1 10 002, India 

Tel. • +9 11 -233 23 4 1 6, 417, 18, 419, 420, 421 ,423 E-mail : ceo.nabet@qcin.org Website : www.qcin.org 

 

Oct 30, 2022 

 

QCI/NABET/EIA/ACO/22/2570         

 

Geo Exploration and Mining Solution 

Old No. 260-B, New No. 17, Advaitha Ashram Road, Fairlands,  

Salem 

 

Sub.: Extension of Validity of Accreditation till Jan 29, 2023– regarding 

Ref.. Certificate no NABET/EIA/1922/SA 0139 

 

Dear Sir/Madam 

 

This has reference to the accreditation of your organization under QCI-NABET EIA Scheme, 

the validity Geo Exploration and Mining Solution is hereby extended till Jan 29, 2023 or 

completion of the assessment process, whichever is earlier. 

The above extension is subject to the submitted documents/required information with 

respect to your application and timely submission and closure of NC/Obs during the process 

of assessment. 

You are requested not to use this letter after expiry of the above stated date. 

  

With best regards. 

 

 

 

 

 

 

(A K Jha) 

Sr. Director, NABET 
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