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Annexure VII

Declaration by Experts contributing to the EIA Report for

Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi over an area of 1.96 Hectares In

Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu.

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

above EIA.

EIA coordinator:

Name: P.Giri

Signature and Date:

Period of involvement: September 2021 onwards

Contact information: 09444133619, 044-22395170

Functional area experts:

S.

No.

Function

al areas

Name of the

expert/s

Involvement

(period and task**)

Signature and

date

1 AP*

P.Giri

Identification of baseline monitoring stations and study

of the monitored data with respect to the applicable

standards.

Identification of sources of air pollution comprising

dust, gaseous emission due to mining & other activities

Identification of Impacts & suggestion of mitigation

measures

Period: September 2021 onwards

B.Swamynathan

Data interpretation of Micro meteorological data for

wind rose.

Identification of polluting source and suggestion of

suitable mitigation measures.

Period: March 2022 onwards

2 WP* V.Sivaranjani

Identification of baseline monitoring stations and study

of the monitored data with respect to the applicable

standards.

Identification of Water requirement & Source

Preparation of water balance diagram

Identification of Water polluting sources

Impact of the project on the water quality, both
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surface and groundwater

Suggestion of Mitigation measures to control water

pollution

Period: March 2022 onwards

G.Sandhya- FAA

Assisting FAE with identification of impact of the

project on the water quality and suggestion of suitable

mitigation measures.

Associated with FAE in preparation of sections

relevant to WP functional area in the EIA/EMP report.

Period: March 2022 onwards

3 SHW* P.Giri

Quantification of mineral & waste from mining

operation

Waste disposal method evaluation

Providing dump management plan

Providing Surface Runoff Management Structure

Requirements.

Identification of Hazardous waste and its details of

disposal

Period: September 2021 onwards

4 SE* R.Baburaj

Identification of villages in the study area and

finalization of demographic profile of the villages

within the study area.

Preparation of sections relevant to SE functional area

in the EIA/EMP report

Period: March 2022 onwards

5 EB* B.Swamynathan

Perusal of existing data relevant to this project.

Studying the details of flora and fauna, separately for

core, buffer zone and forest area based on primary

field survey.

Identification of species , Indicating the Schedule of the

fauna present in the study area

Assessment of impact on Biological environment and

suggestion of mitigative measures

Collecting & providing details of existing and proposed

Green belt development /plantation in the core zone

Period: March 2022 onwards

6 HG* K.Shankar

Study of existing surface drainage arrangements in the

core and buffer zone, impact due to mining on these

drainage courses and suggestion of mitigative

measures
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Perusal of site specific ground water table details for

the core zone and the study area.

Studied the hydrological aspects of surface and

groundwater in study area

Study about impact on the hydrology due to mining

operation

Suggesting mitigative measures like RWH for

enhancement of ground water level

Period: March 2022 onwards

7 GEO* K.Shankar

Study of geology of the ML area and the surrounding

areas.

Provide details about Mineral composition

Period: March 2022 onwards

8 SC* B.Swamynathan

Study of soil profile

Assessment of Impact on soil and suggesting plantation

scheme.

Period: March 2022 onwards

9 AQ*

V.Sivaranjani

Quantification of emission particulars

Air quality modelling for post project impact on the

air quality prediction of the study area.

Analysis of the Isopleth generated

Arriving at the post project concentration at the AAQ

monitoring locations

Period: March 2022 onwards

G.Sandhya-FAA

Assisting FAE calculation of the emission rates

Preparation of meteorological data in suitable form for

input into the model

Simulation of model for generation of Isopleth and

data interpretation.

Studying the impact on AAQ monitoring locations due

to the generated emissions.

Associated with FAE in preparation of sections

relevant to AQ functional area in the EIA/EMP report.

Period: March 2022 onwards

10 NV* P.Giri

Identification of baseline monitoring stations and study

of the monitored data with respect to the applicable

standards.

Predict the noise level and vibration level due to

proposed mining operation based on scientific

evaluation.
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Suggesting the Mitigation measures to control noise

pollution, Suggesting the Mitigation measures to

control ground vibration

Period: September 2021 onwards

11 LU B.Swamynathan

Collection of Remote sensing satellite data to study

the land use pattern.

Primary field survey and limited field verification

Preparation of Land use map using Satellite data of the

project area separately for the core zone and the buffer

zone and providing the land use pattern.

Period: March 2022 onwards

12 RH* K.Shankar

Identified Major risks involved in the project

Mitigation measures suggested to avoid risk.

Preparation of onsite and offsite emergency

management plan

Period: March 2022 onwards

*One TM against each FAE may be shown

**Please attach additional sheet if required

Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person

I, P.Giri hereby,confirm that the above mentioned experts prepared the EIA report for

Roughstone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi over an area of 1.96Ha

Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. I also

confirm that EIA Coordinator (EC) has gone through the report, and the consultant organization

shall be fully accountable for any misleading information. It is certified that no unethical

practices, plagiarism involved in carrying out the work and external data / text has not been used

without proper acknowledgement while preparing this EIA report.

Signature:

Name: P.Giri

Designation: Chief Executive

Name of the EIA consultant organization: Creative Engineers & Consultants, Chennai 59

NABET Certificate No. & Issue Date: No- NABET/EIA/2023/RA 0187 & date Dec 18th, 2020
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TOR COMPLIANCE

S.No ToR Points Reply Pg.

No

A. ToR in Addition to Standard ToR

1.

The Proponent shall carry out the cumulative &

comprehensive environmental impact

assessment 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,

and accordingly the Environment Management

plan should be prepared keeping the

concerned quarry and the surrounding

habitations in the mind.

The details of other quarries located in

500m radius of the project is provided in

Annexure-3. The baseline monitoring

carried out for this project reflects the

impact of the existing quarry. Cumulative

impact of the proposed quarries is given in

Chapter VII.

The identification of impact due to air,

water, health impacts etc. has been carried

out in Chapter-IV. The environmental

management plan has been provided

elaborately in Chapter-X.

A-7

4-1

10-1

2

If the proponent has already carried out the

mining activity in the proposed mining lease

area after 15.01.2016, then the proponent

shall furnish the following details from AD/DD,

mines

a) What was the period of the operation

and stoppage of the earlier mines with

last work permit issued by the AD/DD

mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one

year

d) Detail of approved depth of mining.

e) Actual depth of the mining achieved

earlier.

f) Name of the person already mined in

that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the

This is a proposed project. No mining has

been carried out in this lease area so far by

the proponent.

2-13
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copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was carried out as

per the approved mine plan (or EC if

issued) with stipulated benches.

3

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).

Project coordinates superimposed in

satellite imagery and given as Figure No -

2.4 in Chapter II.

The 10km Radius Index plan showing

buffer zone is given in Figure No.3.1 in

Chapter III.

2-6

3-2

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.

Photographs of the site are provided in

Chapter-II.

Tin Sheet/Green netting will be carried out

around the lease periphery.

2-7

5

The Project Proponent shall provide the details

of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed

working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations

on the surrounding environment and the

remedial measures for the same.

The details of the geological and mineable

reserves are provided in Table No.2.3,

Chapter-II.

The mining method will be Opencast semi

mechanized mining using jackhammer

drilling, blasting, excavation through

excavator & mineral transport through

tippers.

The production schedule during plan

period is given in Table No.2.6, Chapter-II.

Anticipated Impacts of the mining

operations and mitigation measures are

discussed elaborately in Chapter-IV.

2-11

2-13

4-1

6

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

The organization chart has been provided

in Figure No.10.1, Chapter-X.
10-3
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scientifically and systematically in order to

ensure safety and to protect the environment.

7

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

aetual monitored data, it may clearly be shown

whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this

regard may be provided.

Details of hydrogeological scenario of this

project is provided under section 3.6,

Chapter-III.

3-42

8

The proponent shall furnish the baseline data

for the environmental and ecological

parameters with regard to surface

water/ground water quality, air quality, soil

quality & flora/fauna including traffic/vehicular

movement study.

The baseline data on micro- meteorology,

ambient air quality, Water quality, noise

level, soil and flora & fauna are collected

during Summer Season (March 2022 to May

2022) and detailed in Section 3.3 to 3.5 of

Chapter-III. The details of Traffic Study is

provided under Section 4.9, Chapter-IV.

3-10

& 3-

34

4-24

9

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

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

within the mining lease applied area & 300m

buffer zone and its management during mining

activity.

The details of flora in the core zone, project

impact zone (PIZ) and the buffer zone are

provided from Table No.3.23 3.24, Chapter-

III.

3-36

3-37

10

A detailed mine closure plan for the proposed

project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific.

Details of Mine Closure Plan is provided

under section 7.6, Chapter-VII.
7-17

11

The Public hearing advertisement shall be

published in one major National daily and one

most circulated vernacular daily.
Agreed. --

12

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

Agreed. --
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O.A. No.200/2016 and 0.A.No.580/2016

(M.A.No.1182/2016) and 0.A.No.102/2017 and

0.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016,

M.A.No.920/2016, M.A.No.1122/2016,

M.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) and

O.A.No.405/2016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.NO.981/2016, M.A.No.982/2016 &

M.A.No .384/2017).

13

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

alternating with shrubs should be planted in a

mixed manner.

In the lease area, safety barrier 7.5m

around the periphery, 10m for

on the southern side of the lease

area. Greenbelt / Plantation will be carried

out to enhance the vegetative growth and

aesthetic in the safety zone area. About 500

trees will be planted in and around the

lease area. Details are given in Table

No.4.16, Chapter-IV.

4-20

14

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 manner.

Agreed. --

15
A Disaster management Plan shall be

prepared and included in ;he,EIA/EMP Report.

The disaster management plan has been

provided under section 7.3.1, Chapter-VII.
7-4

16

A Risk Assessment and management Plan

shall be prepared and included in the EIA/EMP

Report.

Details about Risk Assessment has been

provided under section 7.3, Chapter-VII.
7-1

17

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

Nearby villages were visited for conducting

study to know about socio-economic

conditions, including aspirations and

3-9
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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.

requirements of the people for a better

living and collected relevant data. The

details are provided under section 3.2.4,

Chapter-III.

Towards the socio economic development

of the surrounding area, the proponent has

earmarked an amount of Rs.5 Lakhs under

Corporate Environmental Responsibility.

The activities identified under CER will be

implemented in a phased manner in the

nearby Government schools. In

consultation with the locals based on the

need & priority it will be implemented.

4-23

18

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.

Not Applicable --

19

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.

Under process --

20

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"

Agreed. --

B. Additional ToR

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

This draft EIA/EMP report will be submitted

for public consultation as per mandatory

procedures through the District Collector

and State Pollution Control Board officials

7-1
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and all the activities proposed shall be part of

the Environment Management Plan.

after giving 30 days advance notice in two

local newspapers about the scheduled date

and time for conduct of the public hearing

procedures.

The opinions, concerns and objections of

stakeholders will be recorded during the

public hearing. All the public queries and

the replies to the query by the project

proponent and officials concerned will be

recorded and incorporated in the EIA/EMP

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu.

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.

Considering that the quantum of production

is less, only 1 excavator, 6 tippers will be

engaged. These equipments will be properly

and regularly maintained. Besides, as

mentioned earlier, regular vehicular

emission tests will be done for the transport

vehicles to ensure minimal impact due to

carbon emissions. To further mediate the

carbon emissions, a good greenbelt and

plantation plan has been planned wherein

500 number of plants will be planted in and

around the lease area.

4-3

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.

An ecological survey of the study area was

conducted with reference to listing of

species and assessment of the existing

baseline ecological conditions. Details are

provided under section 3.5.1, Chapter-III.

3-34

4

Action should specifically suggest for

sustainable management of the area and

restoration of ecosystem for flow of goods

and services.

In the post mining stage, entire 1.52 Ha of

mined out area will be left as water body,

0.03 Ha will be the mine roads &

infrastructure, 0.36 Ha will be covered with

vegetation and 0.05 Ha will be fencing. The

land use during the post operational period

is given under Table No.4.14, Chapter-IV.

4-18

5

The project proponent shall study impact on

fish habitats and the food WEB/ food chain in

the water body and Reservoir.

There is no major perennial waterbody in

close proximity of the lease area.
--
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6

The Terms of Reference should specifically

study impact on soil health, soil erosion, the

soil physical, chemical components and

microbial components.

Soil samples were collected in 3 locations

in the core and buffer zone to analyse the

physiochemical characteristics of the soil in

the area. The soil quality data is provided in

Table No.3.17, Chapter-III.

The soil of the study area is characterized

by Entisols, Inceptisol, Alfisols.The lease

are falls under the category of Inceptisol.

The soil map is provided in Figure No.3.23,

Chapter-III.

Topsoil will be used for bund formation and

for plantation purposes.

3-28

3-46

7

The Environmental Impact Assessment

should study impact on forest, vegetation,

endemic, vulnerable and endangered

indigenous flora and fauna.

An ecological survey of the study area was

conducted with reference to listing of

species and assessment of the existing

baseline ecological conditions. Details are

provided under section 3.5.1, Chapter-III.

3-34

8

The Environmental Impact Assessment

should study impact on standing trees and the

existing trees should be numbered and action

suggested for protection.

Replied in Additional ToR Point No.7. --

9

The Environmental Impact Assessment

should study on wetlands, water bodies,

rivers streams, lakes and farmer sites.

The nearest major water body is Gundar

River 5.7Km (NE). Besides Kanmai

330m(E), Odai -570m SE, Kanmai 730m-S

is located.

There is a passing on the

southern side of the lease area for which

10m safety zone has been left. There is no

proposal to discharge any effluent into this

water body. No major impact is envisaged

on the nearby water bodies due to project

operations.

3-3

4-11



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF

TMT.T.MUTHULAKSHMI OVER AN AREA OF 1.96 Ha IN SURVEY NO. 100/6B, 100/7, 100/8,

100/9, 100/10 and 100/11 IN KONGANAKKURICHI VILLAGE, ARUPPUKOTTAI TALUK,

VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU.

Creative Engineers & Consultants REV NO : 00/AUG/22

T-26

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.

Detailed environmental management plan is

provided in Chapter-X.

The environmental management cost is

provided under Table No.10.1, Chapter-X.

Disaster management plan is provided

under section 7.4, Chapter-VII.

10-1

7-15

11

The Environmental Impact Assessment

should study impact on climate change,

temperature rise, pollution and above soil &

below soil carbon stock.

Considering that the quantum of production

is less, only 1 excavator, 6 tippers will be

engaged. These equipments will be properly

and regularly maintained. Besides, as

mentioned earlier, regular vehicular

emission tests will be done for the transport

vehicles to ensure minimal impact due to

carbon emissions. To further mediate the

carbon emissions, a good greenbelt and

plantation plan has been planned wherein

500 number of plants will be planted in and

around the lease area.

Besides, there is no waste generation,

disposal or stacking involved in this

project. Hence, no adverse impact on this

front is envisaged.

4-3

12

The Environmental Impact Assessment

should study impact on protected areas,

Reserve Forests, National Parks, Corridors

and Wildlife pathways, near project site.

There is no Reserve Forests, Wild Life

Sanctuary or National Park within the study

area of 10 km.

4-19

13

The project proponent shall study and furnish

the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and

livestock.

Due to poor soil condition and non-

availability of perennial water source, no

major agricultural activity is carried out in

and around the lease area. Only patches of

plantation are observed in few places in the

monsoon season based on water availability

4-19

14

The project proponent shall study and furnish

the details on potential fragmentation impact

of natural environment, by the activities.

In the post mining stage, entire 1.52 Ha of

mined out area will be left as water body,

0.03 Ha will be the mine roads &

infrastructure, 0.36 Ha will be covered with

vegetation and 0.05 Ha will be fencing. The

4-18
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land use during the post operational period

is given under Table No.4.14, Chapter-IV.

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.

An ecological survey of the study area was

conducted with reference to listing of

species and assessment of the existing

baseline ecological conditions. Details are

provided under section 3.5.1, Chapter-III.

The land use pattern details are provided

under section 4.5.1, Chapter-IV.

Greenbelt / Plantation will be carried out to

enhance the vegetative growth and

aesthetic in the safety zone area. About 500

trees will be planted in and around the lease

area.

3-34

4-18

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.

Single use plastics/ use and throwaway

plastics will be banned in the site as

directed by the Tamil Nadu Government vide

GO(Ms)No.84 regarding ban on use of

plastic products. The employees will be

encouraged to use compostable material or

reusable material.

4-26

17

The project proponent shall detailed study on

impact of mining on Reserve forests free

ranging wildlife.
Replied in Additional ToR pt. 7. --

C. Standard ToR

1

Year-wise production details since 1994

should be given, clearly stating the highest

production achieved in any one year prior to

1994. It may also be categorically informed

whether there had been any increase in

production after the EIA Notification 1994

came into force, w.r.t. the highest production

achieved prior to 1994.

This is a proposed project. No mining has

been carried out in this lease area so far by

the proponent.

2-13
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2

A copy of the document in support of the fact

that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given

Precise area communication letter was

obtained from the District Collector

Virudhanagar Vide KV1/75/2021-Kanimum

dated 04.08.2021. (Annexure-1)

A-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.

The production capacity, quantity of waste,

its management and mining technology in

mine plan and EIA, etc., are compatible with

one another.

--

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).

Project coordinates superimposed in

satellite imagery and given as Figure No -

2.4 in Chapter II.

The geology and geomorphology map is

provided in Figure No.3.22, 3.23, Chapter-III.

The Lithology map and Soil map are

provided under Figure No. 3.24, 3.25,

Chapter-III.

The 10km Radius Index plan showing buffer

zone is given in Figure No.3.1 in Chapter

III.

2-6

3-45

3-46

3-47

3-48

3-2

5

Information should be provided in Survey of

India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of

land forms of the area, existing minerals and

mining history of the area, important water

bodies, streams and rivers and soil

characteristics.

Replied in Standard ToR point no.4 --

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.

Not Applicable --

7

It should be clearly stated whether the

proponent Company has a well laid down

Environment Policy approved by its Board of

The proponent will frame a well-planned

environmental policy. Its details are

10-1
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Directors? If so, it may be spelt out in the EIA

Report with description of the prescribed

operating process/procedures to bring into

focus any infringement/deviation/ violation of

the environmental or forest norms/

conditions? The hierarchical system or

administrative order of the Company to deal

with the environmental issues and for

ensuring compliance with the EC conditions

may also be given. The system of reporting of

non-compliances / violations of environmental

norms to the Board of Directors of the

Company and/or shareholders or

stakeholders at large, may also be detailed in

the EIA Report.

provided under Section 10.2.1, Chapter-X.

The Mines Manager will undertake effective

monitoring and implementation of various

environmental control measures promptly

and effectively and to oversee various

environmental management schemes for air

quality control, water quality status, noise

level control, plantation programme, social

development schemes, etc in the mine. The

organizational chart for the same has been

provided in Figure No.10.1, Chapter-X.

10-3

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.

Various risks likely to arise due to mining

activities are detailed under section 7.4,

Chapter-VII. This being an opencast mine,

subsidence is not applicable. The impact

due to ground vibrations due to blasting is

given in para 4.3.2, Chapter-IV.

7-14

4-9

9

The study area will comprise of 10 km zone

around the mine lease from lease periphery

and the data contained in the EIA such as

waste generation etc. should be for the life of

the mine / lease period.

The study area chosen for collecting

existing environmental status covers 10 km

radial distance from the project periphery

(Figure No - 3.1). Data given in the report is

for the life of the mine.

3-2

10

Land use of the study area delineating forest

area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of

fauna, water bodies, human settlements and

other ecological features should be indicated.

Land use plan of the mine lease area should

be prepared to encompass preoperational,

operational and post operational phases and

submitted. Impact, if any, of change of land

use should be given.

The land use of the study area was studied

to demarcate various LULC categories and

its details are provided under section 3.4,

Chapter-III.

The land use pattern at present and at the

end of the quarrying period has been

provided under section 4.5, Chapter-IV.

In the post mining stage, entire 1.52 Ha of

mined out area will be left as water body,

0.03 Ha will be the mine roads &

infrastructure, 0.36 Ha will be covered with

vegetation and 0.05 Ha will be fencing. The

3-29
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land use during the post operational period

is given under Table No.4.14, Chapter-IV.

11

Details of the land for any Over Burden

Dumps outside the mine lease, such as

extent of land area, distance from mine lease,

its land use, R&R issues, if any, should be

given.

There is no waste generation anticipated in

this quarry operation since the entire

excavated material will be utilized. Hence,

there is no external overburden dump

involved. Besides, there is no proposal for

overburden dump outside the lease area.

2-11

12

Certificate from the Competent Authority in

the State Forest Department should be

provided, confirming the involvement of forest

land, if any, in the project area. In the event of

any contrary claim by the Project Proponent

regarding the status of forests, the site may

be inspected by the State Forest Department

along with the Regional Office of the Ministry

to ascertain the status of forests, based on

which, the Certificate in this regard as

mentioned above be issued. In all such

cases, it would be desirable for representative

of the State Forest Department to assist the

Expert Appraisal Committees.

There is no forest land in the lease area. --

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.

There is no forest land in the lease area. --

14

Implementation status of recognition of forest

rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition of

Forest Rights) Act, 2006 should be indicated.

Not Applicable --

15

The vegetation in the RF / PF areas in the

study area, with necessary details, should be

given.
There is no forest land in the lease area. --

16

A study shall be got done to ascertain the

impact of the Mining Project on wildlife of the

study area and details furnished. Impact of

The mining lease area and the 10 km buffer

zone from the periphery of the core zone is

devoid of declared ecologically sensitive

4-18
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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.

features like national parks, biospheres,

sanctuaries, etc. Details of the same is

provided under section 4.6.2, Chapter-IV.

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.

Replied in Standard ToR point No.16 --

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.

A detailed study of flora and fauna

composition in the core and buffer zone of

the project has been made through primary

field surveys. The details are furnished in

para 3.5, Chapter III.

3-34

19

Proximity to Areas declared as 'Critically

Polluted' or the Project areas likely to come

under the 'Aravali Range', (attracting court

restrictions for mining operations), should also

be indicated and where so required,

Not Applicable --
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clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining

Department should be secured and furnished

to the effect that the proposed mining

activities could be considered.

20

Similarly, for coastal Projects, A CRZ map

duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area,

location of the mine lease 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 --

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 he undertaken to assess their

requirements, and action programmes

prepared and submitted accordingly,

integrating the sectoml 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 shilling of

village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the

Report.

The mining activities will be carried out

within the mine lease area only. The entire

mine lease area is a patta land in

. There is no

population within the ML area. Hence, the

question of R& R does not arise.

7-17

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

The baseline data on micro- meteorology,

ambient air quality, Water quality, noise

level, soil and flora & fauna are collected

during Summer Season (March 2022 to May

2022) and detailed in para 3.3 to 3.5 of

Chapter-III.

3-10

& 3-

34
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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.

Monitoring stations were selected taking

into account, wind direction and location of

sensitive receptors.

Free silica composition in PM10 sample has

been done and the values are found to be

Below Detectable Limit (DL 0.05mg/m3)

which is well within the prescribed limit of

5mg/m3.

23

Air quality modeling should be carried out for

prediction of impact of the project on the air

quality of the area. It should also take into

account the impact of movement of Vehicles

for transportation of mineral. The details of

the model used and input parameters used

for modeling should be provided. The air

quality contours may be shown on a location

map clearly indicating the location of the site,

location of sensitive receptors, if any, and the

habitation. The wind roses showing pre-

dominant wind direction may also be

indicated on the map.

Air quality modeling details are furnished

in para 4.2.2 and its continuous sub paras

in Chapter-IV of EIA report.

The impact on air quality due to the

proposed project is estimated using

AERMOD View Gaussian Plume Air

Dispersion Model developed by Lakes

Environmental Software which is based on

steady state Gaussian plume dispersion.

The model simulations are done for the air

pollutant arising from the mining

operations, namely, PM10, PM2.5. Ground

Level Concentration (GLC) have been

computed using hourly meteorological

data.

The Isopleths of PM10, PM2.5

concentrations for with control measures

scenario have also been drawn and these

are given in Figure No.4.1 and 4.2.

It can be seen that the resultant added

concentrations with baseline figures even

at worst scenario, show that the values of

4-3

4-6 &

4-7
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ambient air quality with respect to PM10

are in the range of 52.6 g/m3 to 75.6

g/m3 and with respect to PM2.5 are in the

range of 24.5 g/m3 to 35.3 g/m3 which

are within the statutory limits in each

case.

24

The water requirement for the Project, its

availability and source should be furnished. A

detailed water balance should also be

provided. Fresh water requirement for the

Project should be indicated.

The total water requirement for this project

will be 10.0 KLD comprising 1.0 KLD for

drinking water and domestic use, 8.0 KLD

for dust suppression and 1.0 KLD for

greenbelt. The water will be sourced initially

from outside agencies. Later the rainwater

collected in the mine pit sump will be used

for this purpose. The water balance diagram

for the same is shown in Figure No 4.3.

4-9

25

Necessary clearance from the Competent

Authority for drawl of requisite quantity of

water for the Project should be provided.
Not Applicable. --

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.

The rain water falling in the quarry will be

harvested in the sump at the lowest level

of the quarry. This sump will act as a

settling pond to prevent solids escaping

along with discharge, before outlet. etc.

Towards surface runoff management, a

garland drain of length 520m will be

constructed around the quarry and will be

connected to a settling pond with silt

traps. The supernatant clear water from

the settling pond will be flow to the

downstream users. The surface runoff

management structures diagram is given

in Figure No 4.4, Chapter-IV.

4-10
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The methods for reducing water

consumption and rainwater harvesting is

provided in section 4.3.4, Chapter-IV.

4-12

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.

There is a passing on

the southern side of the lease area for

which 10m safety zone has been left.

There is no proposal to discharge any

effluent into this water body. No major

impact is envisaged on the nearby water

bodies due to project operations.

The ultimate pit depth of mining is 40m.

The ground water table in this area is

below this level. Hence, ground water

intersection in not envisaged and ground

water will not be affected appreciably due

to the quarrying operation.

4-11

28

Based on actual monitored data, it may

clearly be shown whether working will

intersect groundwater. Necessary data and

documentation in this regard may be

provided. In case the working will intersect

groundwater table, a detailed Hydro

Geological Study should be undertaken and

Report furnished. 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 occurrence of groundwater mainly in

the porous soil are weathered layers, very

negligible amount of groundwater

percolated through the poorly fractured

layer, after that there is no existence of

groundwater. Since the mining area

consists of hard compact rock, no major

water seepage within the mine is expected

from the periphery.

The ultimate pit depth of mining is 40m.

The ground water table in this area is

below this level. Hence, ground water

intersection in not envisaged and ground

water will not be affected appreciably due

to the quarrying operation.

Details of hydro geological study are

given in Para 3.6, Chapter III.

4-11

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.

Replied above in Standard ToR point No.27. --

30
Information on site elevation, working depth,

groundwater table etc. Should be provided

The area applied for quarry lease exhibits

almost plain topography covered by
2-2
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both in AMSL and bgl. A schematic diagram

may also be provided for the same.

Topsoil formation. The massive

Charnockite formation is noticed below

1m (Avg) Topsoil and 4m gravel.

The ultimate pit depth of mining is 40m.

The ground water table in this area is

below this level.

2-13

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. Phasc-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.

In the lease area, safety barrier 7.5m around

the periphery, 10m for on

the southern side of the lease area.

Greenbelt / Plantation will be carried out to

enhance the vegetative growth and

aesthetic in the safety zone area. About 500

trees will be planted in and around the lease

area. About 500 trees will be planted in and

around the lease area. Details of the same is

provided under Table No.4.16, Chapter-IV.

4-20

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.

From this proposed quarry the entire output

will be transported to the crusher units for

producing stone aggregates of different

sizes or construction of roads, bridges,

buildings and other buyers etc. Details of

the traffic study is provided under section

4.9, Chapter-IV.

4-24

33
Details of the onsite shelter and facilities to be

provided to the mine workers should be
This is a proposed project. Site services like 2-15



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF

TMT.T.MUTHULAKSHMI OVER AN AREA OF 1.96 Ha IN SURVEY NO. 100/6B, 100/7, 100/8,

100/9, 100/10 and 100/11 IN KONGANAKKURICHI VILLAGE, ARUPPUKOTTAI TALUK,

VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU.

Creative Engineers & Consultants REV NO : 00/AUG/22

T-37

included in the EIA Report. mine office, first aid room, rest shelters,

toilets etc. will be provided as semi-

permanent structures.

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.

In the post mining stage, entire 1.52 Ha of

mined out area will be left as water body,

0.03 Ha will be the mine roads &

infrastructure, 0.36 Ha will be covered with

vegetation and 0.05 Ha will be fencing.. The

post mining land use plan showing

afforestation and water body is shown in

Table No- 4.13.

4-17

35

Occupational Health impacts of the Project

should be anticipated and the proposed

preventive measures spelt out in detail.

Details of pre-placement medical examination

and periodical medical examination schedules

should be incorporated in the EMP. The

project specific occupational health mitigation

measures with required facilities proposed in

the mining area may be detailed

Details of occupational health and safety

aspects are given under the subsections of

Para 4.8, Chapter-IV.

4-23

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

Details of the socio economic survey

conducted in the buffer zone has been

provided in Para 3.2.4, Chapter-III.

Public health facilities will be further

aimed to be developed through CER

activities wherein periodic health

checkups, medical camps for the locals

will be conducted.

3-9

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.

Towards the socio-economic development

of the surrounding area, the proponent

has earmarked an amount of Rs.5 Lakhs

under Corporate Environmental

Responsibility. The activities identified

under CER will be implemented in a

phased manner in the nearby Government

schools. In consultation with the locals

4-23



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF

TMT.T.MUTHULAKSHMI OVER AN AREA OF 1.96 Ha IN SURVEY NO. 100/6B, 100/7, 100/8,

100/9, 100/10 and 100/11 IN KONGANAKKURICHI VILLAGE, ARUPPUKOTTAI TALUK,

VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU.

Creative Engineers & Consultants REV NO : 00/AUG/22

T-38

based on the need & priority it will be

implemented. Its details are provided in

Para 4.7, Chapter-IV

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 Environmental Management plan

and its implementation, etc., are furnished

in Chapter X.

10-1

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.

This draft EIA/EMP report will be

submitted for public consultation as per

mandatory procedures through the

District Collector and State Pollution

Control Board officials after giving 30

days advance notice in two local

newspapers about the scheduled date and

time for conduct of the public hearing

procedures.

The opinions, concerns and objections of

stakeholders will be recorded during the

public hearing. All the public queries and

the replies to the query by the project

proponent and officials concerned will be

recorded and incorporated in the EIA/EMP

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu.

7-1

40

Details of litigation pending against the

project, if any, with direction /order paced by

any Court of Law against the Project should

be given.

There is no litigation pending against the

project.
--

41

The cost of the Project (capital cost and

recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly

spelt out.

The cost of the project is Rs.1,92,00,000

Towards EMP measures, Rs.6.15 Lakhs is

allocated under capital cost. Besides,

Rs.12.60 lakhs per annum will be spent

4-23
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under recurring cost. All the recurring

cost of maintenance of pollution control

measures, environmental monitoring etc.,

will be met from revenue.

42

A Disaster management Plan shall be

prepared and included in the EIA/EMP

Report.

The disaster management plan has been

provided under section 7.4.1, Chapter-VII.
7-15

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.

The proposed Rough Stone Quarry will

benefit this region in the fields of

employment opportunities, improved per

capita income for local people, improved

social welfare facilities in respect of

education, health, infrastructural etc.

Direct employment to 18 people and

indirect employment to scores of people.

By means of carrying out the socio

economic development activities, local

community development is expected.

Towards the same, the proponent has

planned to allocate Rs. 5 Lakhs for various

activities under CER. From the CER

activities allocated for various social

welfare activities, the villages near the

lease area will be benefited.

8-1
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CHAPTER 1                                                                            

INTRODUCTION 

1.1 PURPOSE OF THE REPORT: 

Tmt.T.Muthulakshmi proposes to operate a Rough Stone and Gravel Quarry at Survey No. 

100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 and 100/11 over 1.96 Hectares In Konganakkurichi village, 

Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu and has initiated action towards obtaining 

environmental clearance. 

Although the individual lease area of this project is less than 5 Ha, the other existing quarries 

within the 500m radius cluster along with this subject project works out to >5 Ha. Hence, this 

proposal is considered under Category – B1 and as per MoEF & CC notification necessitates 

preparation of EIA/EMP report and public hearing.  As such Common EIA for Rough Stone and 

Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi , Roughstone and Gravel Quarry of Thiru K.Balamurugan 

and  Roughstone and Gravel Quarry of Thiru K.Bharathiraja falling in the cluster along with 

separate assessment of impacts and EMP for each project is carried out . The details of the 

quarries located within the 500m radius of the project is given vide Annexure-3. Besides, there 

are other  mines in the cluster extension. A cumulative impact study has been carried out and 

furnished in Para 7.3, Chapter-VII.  

Figure 1.1: Satellite Imagery of Proposed Quarries In Cluster 
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This draft EIA/EMP report is prepared for the Rough Stone and Gravel Quarry of

Tmt.T.Muthulakshmi.

ToR for this project has been received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-

TN/F.No.8842/SEAC/ToR 1109/2022 21.03.2022. The EIA/EMP report is prepared based on

standard and specific Terms of Reference issued by SEIAA, Tamil Nadu and is in conformance

of the generic structure prescribed by MOEF&CC in their notification of September 2006 and the

approved mining plan.

The impact assessment and mitigative measures is carried out for the peak production of

the mine lease period and the entire area of quarry operation and can be construed as

applicable for the entire lease period.

This draft EIA/EMP report will be exposed to public hearing as per rules and procedures in this

respect, as per the EIA notification 2006. The opinions, concerns and objections, if any, of the

surrounding public and other stake holders connected, will be taken into consideration and

compliance report thereon will be submitted to SEIAA, Tamilnadu in the final EIA/EMP report.

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT & PROJECT PROPONENT:

1.2.1 IDENTIFICATION OF PROJECT:

This is a proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an area of 1.96 Hectares in

Konganakkurichi village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. It is proposed

to mine a total of 2,58,125 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 40m for

the period of ten years. The Proposed Production for the first five years is 1,22,500 m3 of Rough

Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 20m. The top overburden in the form of Gravel

will be loaded into tipper and marketed to needy customers on payment of necessary

Seigniorage Fees to Government. The excavated rough stone will be excavated and loaded into

tipper to the needy buyers for producing crusher aggregates, M Sand.

Statutory Approvals:

Precise area communication letter was obtained from the District Collector Virudhanagar

Vide KV1/75/2021-Kanimum dated 04.08.2021. (Annexure-1)
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Mine plan for this project was approved by Assistant Director, Department of Geology &

Mining Virudhunagar vide KV1/75/2021-Kanimum, dated 18.08.2021. (Annexure-2)

1.2.2 IDENTIFICATION OF PROJECT PROPONENT:

Proponent Name : Tmt. T.Muthulakshmi

Address

: Tmt T.Muthulakshmi

68/12/338, Kamarajnagar 2nd Street,

Paramakudi Post, Ramanathapuram Dist. 626102.

Contact Number : 9994422052

Email-ID : muthulakshmi.t@yandex.com

The proponent is financially sound to meet the monetary requirements of this project and will

ensure that the mining operations are carried out as per statutory requirements.

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF NATURE, SIZE, LOCATION & PROJECT IMPORTANCE

1.3.1 NATURE, SIZE AND LOCATION OF THE PROJECT:

The details of the nature and size of the Roughstone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi

has been detailed below in Table No.1.1.

Table 1.1: Brief Description of Nature of project

1. Sector 1(a), Non-Coal Mining

2. Type Fresh Project

3. Category B1 (Cluster Situation)

4. Mineral Mined Rough stone and Gravel

5. Major/Minor Mineral Minor

Location of the Project: This is a Roughstone and Gravel Quarry located in Konganakkurichi

Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamilnadu State. The area applied for quarry

lease lies 3 Km Northern side from Kallurani village. In this village lies 10km east from

Aruppukottai in Aruppukottai-Kamuthi District Highway road. From Aruppukottai West side a

road connecting 20 Km to reach the District Head quarters of Virudhunagar District. The nearest

railway station is at Aruppukottai in a distance of 10km. Its details are elaborated in Para 2.3,

Chapter-II.
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Table 1.2: Location of the project

S.No Particulars Details

1. Corner Coordinates
Latitude:
Longitude:

2. Toposheet Number 58 K / 2,3,6,7

3. Extent 1.96.0 Ha

4. Survey Nos. 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11

1.3.2 IMPORTANCE TO THE COUNTRY AND REGION:

Rough stone and Gravel from this quarry will meet the domestic demand. The production and

method of mining is planned considering the geological factors, availability of proven

technology, demand for the material etc. Safety barriers as per State Government order is left in

the planning stage itself. Systematic and scientific mining will be carried out. This project will

give employment opportunities to 18 people. The proponent will carry out CER activities in

which will help the surrounding villages to derive socio economic benefits. The activities will be

customized based on local needs and prioritized. Hence, livelihood development and

employment will arise due to this project.

1.4 SCOPE OF THE STUDY:

ToR for this project has been received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-

TN/F.No.8842/SEAC/ToR 1109/2022 21.03.2022. The point wise compliance for the ToR has

been incorporated in this EIA/EMP report. Baseline environmental data for the project has been

undertaken by Creative Engineers & Consultants for Summer Season (March to May 2022)

Based on the terms of reference, the Environmental Impact Assessment was carried out for the

project area (core zone and the buffer zone (10km radius from the core zone) and the following

studies were covered:

Collection of primary and secondary data relevant to the project.

One-Season baseline monitoring for environmental parameters such as air, water,

noise, soil, flora & fauna, etc. Analysis of parameters in in-house laboratory.

Documentation of EIA/EMP report with inclusion of relevant studies conducted by other

bodies into the EIA/EMP report.
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Identification of significant environmental parameters that are prone to get affected due

to pollution. Namely, Air, Water, Noise, Soil, Biological and Land Environment.

Evaluation and determination of suitable mitigation measures to reduce and control the

said pollution.

Prediction of post project concentration (baseline+incremental) with respect to air

environment for core zone and buffer zone.

Formulation of an Environmental Management plan including administrative aspects for

proposed implementation of mitigative measures in time.

Cumulative impact assessment for the quarries in cluster.

***********
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CHAPTER 2

PROJECT DESCRIPTION

2.1 TYPE OF PROJECT:

Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi over an area of 1.96 Hectares In

Konganakkurichi village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu involves the

production of 2,58,125 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 40m for the

period of ten years. The Proposed Production for the first five years is 1,22,500 m3 of Rough

Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 20m.

2.2 NEED & JUSTIFICATION FOR THE PROJECT:

A) Availability of good quality proved reserves:

Presence of exposed rocks in the nearby mined out area has proved the availability the material

in the lease area. Geological reserves are estimated to be 6,85,125m3 of Roughstone and

78,300m3 of gravel upto a depth of 40 m.

B) Techno economic viability of the scheme:

Mechanized opencast method of mining which is to be used in this project is a proven technology

in our country. With good market demand it is economically viable. Under the above

circumstances it can be concluded that techno economically this scheme is feasible.

C) Better approachability to the project and availability of logistic facility in proximity to

the site. The area applied for quarry lease lies 3 Km Northern side from Kallurani village. In

this village lies 10km east from Aruppukottai in Aruppukottai-Kamuthi District Highway road.

From Aruppukottai West side a road connecting 20 Km to reach the District Head quarters

of Virudhunagar District. The nearest railway station is at Aruppukottai in a distance of 10km.

D) Economic and Socio Economic Benefits:

Meeting the construction material demand of the area.

Enhanced revenue to Government by way of Royalty, etc.,

Socio economic benefit to the locals due to CER activities
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Considering all the above said favorable factors it is practically possible to achieve the proposal

within the planned period and this proposal is fully justified.

2.3 LOCATION:

A brief description of the mining area, along with the location, coordinates, accessibility, etc. has

been details below in Table No.2.1. The details of connectivity is elaborated under section 2.2C,

Chapter-II. The existing road from the quarry area will be used and maintained for transportation.

The approachability map is provided in Figure No.2.2. Corner co-ordinates of the project area

boundary in map and satellite imagery are shown in Figure No. 2.3 & 2.4 respectively.

Table 2.1: Mine site description

Location Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District,

Tamilnadu.

Survey No. 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11

Coordinates Latitude:

Longitude:

Nearest Village Mela Kurunaikulam 970 m (NW) side

Nearest Town Aruppukottai 10 km

Nearest Railway Station Aruppukottai RS 10km - NW

Nearest Airport Madurai 60Km NE

Topography
The area applied for mining lease is a gentle plain terrain, dry lands

with scarce vegetation.

Drainage There is no major water body in the core zone. There is a

adjacent to the lease area in the southern side. A safety

distance of 10m has been left for this. Besides, there is a Kanmai at

a distance of 330 m in the eastern direction.
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Figure 2.1: Location Map 
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Figure 2.2: Approachability Map 
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Figure 2.3: Lease Plan 
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Figure 2.4 : Satellite Imagery Showing Corner Co-ordinates of the Project Area 
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SITE PHOTOGRAPH 
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Figure 2.5: Village Map 
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2.3.1 LAND USE: 

This lease area over an extent of 1.960 Ha is patta land in the name of applicant. The survey no. 

wise area breakup has been provided below: 

Table 2.2: Survey Number wise Area Breakup 

S.F. No Area (Ha) 

100/6B 0.735 

100/7 0.035 

100/8 0.345 

100/9 0.485 

100/10 0.125 

100/11 0.235 

Total 1.960 

 

2.3.2 GEOLOGY: 

The rocks in this area belonging to archean group of rocks. Below the Gravel formation a hard 

Rough stone Charnockite are noted. The rocks are Phaneric to medium grained nature. And in 

these rocks there are mineral constituents of Blue Quarts, Micro Cline Feldspar, Hypersthene and 

flacks of Biotite Mica. The rocks are striking towards North – South direction dipping 80⁰ Vertical 

towards East direction. 
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Figure 2.6: Geological Plan and Cross Section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 SIZE AND MAGNITUDE OF THE OPERATION: 

As already mentioned, the project pertains to production of 2,58,125 m3 of Rough Stone and 

61,100 m3 of Gravel upto a depth of 40m for the period of ten years. The Proposed Production 

for the first five years is 1,22,500 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 

20m. The details covered under this section can be summarized as follows: 

 Total Mineral resources in the lease area is 0.78 Lakh cum of Gravel and 6.85 Lakh cum 

of Roughstone. The mineable reserves are 0.61 Lakh cum and 2.58 Lakh cum of 

Roughstone. 

 The mining will be done by open cast semi mechanized mining method. 

 Life of mine will be 10 years. 
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There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the entire

excavated material will be transported to buyers. The topsoil generated will be used for

road formation, levelling and plantation.

2.4.1 RESERVES:

The geological and recoverable reserves are estimated by cross sectional method. Based on the

above data geological reserves and mineable reserves has been calculated for a depth of 40 m.

The reserves have been computed for depth of 0 to 1m in top soil is calculated to a depth of 1 to

5m in gravel and from 5 to 40m in Rough stone. The quarrying depth has been restricted from

mine plan approved depth of 20 m for 5 years as per Terms of Reference and 40m for 10 years.

Table 2.3: Geological and Mineable Reserves

S. No Type of reserves Rough Stone m3 Gravel in m3

1 Geological reserves 6,85,125 78,300

2 Mineable reserves up to 20.0 M depth ( 5 year period) 122500 61100

3 Mineable reserves up to 40.0M depth (10 years period) 258125 61100

4 Bench locked & 7.5m boundary barrier reserves 4,27,000 17,200

The mineable reserves is arrived after considering the safety distance of 7.5m peripheral safety

distance, 10m safety distance for the .

2.4.2 MINING METHOD:

Opencast semi mechanized mining using jackhammer drilling, blasting, excavation through

excavator & mineral transport through tippers will be carried out. The top gravel is soft and can

be directly excavated. The rough stone below will be blasted and then excavated. Bench height

of 5.0m & 5m width is considered.

Table 2.4: Details Of Equipments

S. NO NAME OF THE EQUIPMENT CAPACITY REQUIREMENT

1 Excavator TATA HITACHI EX200 1

2 Tipper 10 Tonnes 6

3 Tractor compressor for drilling 175 CFM 2

4 Dewatering pump 5 Hp Diesel pump 1
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2.5 PROPOSED SCHEDULE FOR APPROVAL AND IMPLEMENTATION:

The proponent propose to implement the production immediately after obtaining all the statutory

approvals such as CTE, CTO, etc. The proponent will comply with the environmental clearance

conditions during mining operations. The schedule of project implementation envisaged for this

project is provided below. This is a tentative schedule subject to various factor, hence

unforeseen variations may occour.

Table 2.5 : Proposed Schedule of Implementation

2.6 TECHNOLOGY AND PROCESS DESCRIPTION:

The quarry operations involve shallow jack hammer drilling, blasting, excavation, loading and

transportation of Roughstone to needy buyers. The production of Roughstone in this quarry

involves jackhammer drilling and blasting. The primary boulders are removed from the pits by

excavators and further made to smaller sizes by rock breakers attached in excavators. It is a

conventional opencast semi mechanized method of mining.The process flow diagram of this

project is provided below.

Figure 2.7: Process Flow Diagram
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2.7 PROJECT DESCRIPTION:

2.7.1 PAST PRODUCTION:

This is a proposed project. No mining has been carried out in this lease area so far by the proponent.

2.7.2 PLAN PERIOD-PRODUCTION & WASTE DISPOSAL:

During the plan period, it is proposed to quarry out 1,22,500m3 of Roughstone and 61,100m3 of

gravel from the lease area during the first five years and the balance 1,35,625m3 of Roughstone

during the balance five years . The year wise production details are provided below.

Table 2.6: Production Schedule During Plan Period

YEAR Rough Stone m3 Gravel in m3 Top Soil m3

I 16125 18800 4700

II 16125 18800 4700

III 16125 18800 4700

IV 33675 4700 1175

V 40450 -- --

Total 1 to 5 122500 61100 15275

Total 6 to 10 135625 -- --

Total 1 to 10 258125 61100 15275

Waste Disposal during Plan Period: There is no waste generation anticipated in this quarry

operation since the entire excavated material will be utilized. Topsoil will be used for road

formation, levelling, plantation & shall be marketed on payment of necessary Fees to

Government. Gravel will be loaded into tipper and marketed to needy customers. The rough

stone will be excavated and loaded into tipper to the needy buyers for producing crusher

aggregates, M Sand.
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Figure 2.8: Production Plan and Cross Section  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 CONCEPTUAL STAGE: 

The ultimate depth of mining is upto to 20 m for the first five years. During the balance five years, 

the mining depth will be upto 40m. The conceptual pit dimensions is provided below: 

Table 2.7: Ultimate Pit Dimensions 

Year LENGTH(M) WIDTH(M) DEPTH(M) 

1 to 5 130 117.5 20 

6 to 10 130 117.5 20 

1 to10 130 117.5 40 

 

The static water level in this area is beyond 40 to 45m BGL.  Hence, ground water intersection in 

not envisaged.  The Conceptual Plan & Cross section are shown in Figure No. 2.9. 
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Figure 2.9: Conceptual Plan and Cross Section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 LAND DEGRADATION/UTILIZATION: 

The land use pattern at present and at the end of the quarrying period has been provided below. 

Table 2.8: Land Use Table 

S.No Land Use 
Present Area 

(Ha) 

Area in use – 
End of 5 years 

period (Ha) 

Area in use – 
End of lease 
period (Ha) 

1. Quarrying Pit Nil 1.52.0 1.52.0 
2. Infrastructure & Road Nil 0.03.0 0.03.0 
3. Green Belt Nil 0.36.0 0.36.0 
4. Undisturbed 1.96.0 -- -- 
4. Fencing  Nil 0.05.0 0.05.0 
 Total  1.96.0 1.96.0 1.96.0 

At the end of the 5 year period, 1.52.0 Ha will be used as mined out area at 20m depth 

Subsequently, in the remaining 6th to 10th year there will be only depth ward mining in the same 

mined out area up to 40m depth. Ultimately the entire mined out area will be left as water body. 

0.03.0Ha will be the mine roads& infrastructure, 0.36.0 Ha will be covered with vegetation, and 

0.05.0 will be fencing. 
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2.7.5 PROJECT REQUIREMENTS: 

A. Raw Material:  

This project involves the excavation of 2,58,125 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto 

a depth of 40m for the period of ten years. The Proposed Production for the first five years is 

1,22,500 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 20m.The excavated material 

will be marketed to needy customers.  

B. Water Requirement: 

The total water requirement for this project will be 10.0 KLD. The required water will be procured 

from outside agencies initially. Later, water collected in the mine pit will be used to meet the 

needs. 

Table 2.9: Water Requirement 

Details Quantity (KLD) 

Drinking water and Domestic Use 1.0 

Dust Suppression 8.0 

Green belt 1.0 

Total 10.0 

C. Power Requirement: 

All the equipment will be diesel operated. No electricity is needed for mining operation. The 

minimum power requirement for office, etc will be met from state grid.  

D. Manpower Requirement: 

The project will provide employment opportunities totally to 18 people directly and indirectly to 50 

people. 

E. Infrastructure Requirement: 

This is a proposed project. Site services  like mine office, first aid room, rest shelters, toilets etc. 

will be provided as semi-permanent structures.   

2.8 DESCRIPTION OF MITIGATION MEASURES: 

Scientific and systematic development of mines will be carried out by the project authorities for 

preserving as well as improving the environmental conditions in and around the mining lease 
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area. Elaborate analysis on impacts and mitigation measures to be adopted on implementation

of this project and the same has been dealt in Chapter- IV.

2.9 ASSESSMENT OF NEW & UNTESTED TECHNOLOGY:

There is no new technology that is being implemented. Opencast method of mining which is the

proposed method of mining is a proven technology which is technologically and economically

viable. . No major technological failures are anticipated. A disaster management plan shall be put

into place to take care of any unforeseen situation.

2.10 CONCLUSION:

As good environmental preservation is one of the prime motive of the project proponent. It is

expected that the project activity will not have any major impact on environmental equilibrium in

the study area.

* * * * * * * *
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CHAPTER 3

DESCRIPTION OF ENVIRONMENT

3.1 GENERAL:

The existing environmental baseline data for the various environmental components were

collected in the study area for the purpose of assessing the impact on present environment due

to the project activities.

Monitoring was carried out systematically and meticulously as per relevant IS codes, CPCB,

MoEF&CC guidelines during Summer Season (March 2022 to May 2022) The details of the

study are given in this chapter.

For the purposes of this study, the area has been divided into two zones, namely, core and

buffer zones. The leases in the cluster area is considered to be the core zone while the buffer

zone encompasses a 10km radius from the periphery of the core zone. The details of villages

falling in the study area and other features are given in Index Plan in Figure No - 3.1

The primary data collection was done by means of field monitoring and the secondary data

collection was obtained from published sources and government documents. The details of the

baseline data collection which has been elaborated through the course of this chapter has been

concised below:

Table 3.1: Type of Baseline Data

S.No Studies Parameters / Study Location

1 Socio Economy
Demographic Data from Census 2011 Core and Buffer Zone

Sample Survey Buffer Zone

2 Micro Meteorology

Rainfall Data from IMD, Virudhunagar Virudhunagar District

Temperature, Humidity, Wind Speed,
Wind Direction

1 Representative Location

3
Ambient Air

Quality
PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 1 Core Zone, 5 Buffer Zone

4 Water Quality Physical and Chemical Parameters 1 Core Zone, 4 Buffer Zone

5 Noise Levels Ambient Noise 1 Core Zone,5 Buffer Zone

6 Soil Quality Physical and Chemical Parameters 1 Core Zone, 2 Buffer Zone

7
Land Use and
Land Cover

Land use pattern within 10km study area
using RS Satellite

Buffer Zone

Land use based on Census 2011 Core and Buffer Zone

8
Biological

Environment
Flora and Fauna Core Zone and Buffer Zone

9
Hydrology & Hydro

Geology
Hydrogeological profile of the area Core Zone and Buffer Zone
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Figure 3.1: Study Area Map
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Table 3.2: Environmental Setting of the Study Area

S.No PARTICULARS DETAILS

1 Nearest highway (NH-45 B) 8.0 km (SW)

2 Nearest Railway station Aruppukottai RS 9km - NW

3 Nearest Airport Madurai 60Km NE

4 Nearest major water bodies Odai Adjacent to lease area (S)

Kanmai -330m E,

Odai -570m SE,

Kanmai 730m-S,

Gundar River 5.7km (NE).

5 Nearest town/City Aruppukottai 9 km

6 Nearest villages Kurunaikulam 1.3km (NW)

Konganakurichi - 1.5 km (NE)

Aladipatti 2.2km (E)

Kallurani 1.8km (SW)

7 Hills / valleys Nil within 10m radius

8 Notified Archaeologically important

places, Monuments

Nil within 10m radius

9 Local Places of Historical and

Tourism Interest

Nil within 10m radius

10 Environmental sensitive areas,

Protected areas as per Wildlife

Protection Act, 1972 (Tiger reserve,

Elephant reserve, Biospheres,

National parks, Wildlife sanctuaries,

community reserves and

conservation reserves)

Nil within 10m radius

11 Reserved / Protected Forests Nil within 10 km radius

12 Defence Installations Nil within 10 km radius

13 Seismic Zone Zone II (Least Active)

14 Other Industries in the study area Other than crushers, Roughstone quarries, no

other major industries are located in the study

area.
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3.2 SOCIO-ECONOMIC CONFIGURATIONS OF THE AREA:

3.2.1 GENERAL:

The Socio-Economic details of the study area are collected through:

Identification of villages falling from the study area map with combined Taluk map.

Collection of primary data through sample survey, village meetings and focused group

discussion.

Collection of the demographic pattern of villages falling in the area through NIC 2011

census data.

Occupational structure of villages falling in the study area through NIC 2011 census

data.

Details of the amenities available in villages falling in the study area through NIC 2011

census data. The findings of the study are illustrated below:

3.2.2 SECONDARY DATA DESCRIPTION:

The proposed Roughstone, and gravel quarry is located in in Konganakkurichi Village, Aruppukottai

Taluk, Virudhunagar District. Based on 2011 census data, in the 10km radius there are 65 Rural

villages from Three Taluks namely Aruppukottai, Tiruchuli, Kamuthi and 3 urban areas of

Aruppukottai Taluk namely Aruppukottai (M), Palayampatti (CT), Athipatti (CT) belonging to

Virudhunagar and Ramanathapuram District. The demographic profile of the study area is given

below:

Table 3.3: Social, Economic and Demographic Profile of the Study Area

Details Population Percentage

A. Gender-wise distribution

Male Population 102703 49.96

Female Population 102888 50.04

Total 205591 100

B. Caste-wise population distribution

Scheduled Caste 18380 8.94

Scheduled Tribes 222 0.11

Other 186989 90.95
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Details Population Percentage

Total 205591 100

C. Literacy Levels

Total Literate Population 157711 76.70

Others 47880 23.30

Total 205591 100

D. Occupational structure

Main workers 87259 42.40

Marginal workers 10477 5.10

Total Workers 97736 47.50

Total Non-workers 107855 52.50

Total 205591 100

The total population of these 65 rural villages and 3 urban areas is 205591 in which the male

population is 102703 (49.96%) and the female population is 102888 (50.04%). This shows that

the male and female population ratio is almost equal. Among the total population 0.11% belong

to Scheduled Tribes, 8.94 % are Scheduled Caste and the balance 90.95 % people belong to

other castes. Among the total population, 76.70% of the people are literate.

Among the total population, 41.16% are literate males and 35.54% are literate females. This

shows that the male literates are slightly more than the female literates.

The village wise population, literacy levels and occupational structure details area given in

Annexures 4 and 5. The demographic structure within the buffer zone is shown

diagrammatically in Figure No 3.2.
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Figure 3.2: Demographic Structure in Buffer Zone
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3.2.3 DETAILS OF AMENITIES:

Based on 2011 census data, regarding the educational facilities, there are totally 63 Primary

Schools functioning in these 65 rural villages. Among them 19 villages have no primary school,

36 villages have 1 primary schools, 6 villages have 2 primary schools, 2 villages have 3 primary

schools, 1 villages has 4 primary schools ,1 villages have 5 primary schools.

Table 3.4: Primary Schools in the Buffer Zone Rural Villages

S.No No of Rural Villages Number of primary schools Totals

1 19 0 0
2 36 1 36
3 6 2 12
4 2 3 6
5 1 4 4
6 1 5 5

Total 65 63

Table 3.5: Education Facility Availability

PARTICULARS Available in village

Govt Primary School 46

Govt Middle School 19

Govt Secondary School 13

Govt Senior Secondary School 7

Govt Arts and Science Degree College 0

Govt Engineering College 0

Govt Medicine College 0

Govt Management Institute 0

Govt Polytechnic 0

Govt Vocational Training School/ITI 0

Better and higher education facilties are available in nearby Virudhunagar & Ramanathapuram

city corporation.

Table 3.6: Healthcare Amenities Availability

PARTICULARS Available in village

Community Health Centre 1

Primary Health Centre 2

Primary Heallth Sub Centre 22

Maternity And Child Welfare Centre 5

TB Clinic 4

Hospital Allopathic 0

Hospiltal Alternative Medicine 0

Dispensary 2
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Veterinary Hospital 5

Mobile Health Clinic 0

Family Welfare Centre 2

Better Healthcare facilties are available in nearby town like Virudhunagar, Ramanathapuram

City Corporation.

Table 3.7: Infrastructure Facilities

Particulars Available in village

Tap Water-Treated 45

Covered Well 19

Hand Pump 26

Tube Wells/Borehole 27

Post office 3

bus services 53

Commercial Bank 4

Cooperative bank 8

The details of the educational, medical and infrastructural facilities available in the buffer zone is

provided in Annexures- 6-8.

3.2.4 SAMPLE SURVEY:

Studyof the nearby villages to know about socio-economic conditions, including aspirations and

requirements of the people show the following:

Predominantly the study area is seasonal dry, barren land.

Patches of plantation and agriculture are observed during the monsoon season.

Majority of the people are small farmers

Since agriculture is predominantly rainfed and the water is available only during rainy

period, during the rest of the time they have less employment opportunities. Other

occupations include construction workers, vendors, etc.

Other allied activities livestock rearing and poultry farming are also found.

Reasonably better amenities like approach road bus facility, electricity, mobile phone

connectivity, Public Distribution System , banks etc are available.

public taps are available .
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3.3 EXISTING ENVIRONMENTAL QUALITY

3.3.1 MICRO-METEOROLOGY

3.3.1.1 General:

The meteorological conditions in an area regulate the dispersion of air pollutants being released

into the atmosphere. The principal variables are horizontal convective transport i.e. wind speed

and direction and vertical convective transport, i.e. mixing height, stability class and topography

of the area.

3.3.1.2 Historical Meteorological Data:

A. Cyclones And Depressions

Cyclonic storms and depressions in Bay of Bengal affect the East Coast of India. Isolated ones,

forming in January to March in the South Bay of Bengal move West-North-westwards and hit

Tamil Nadu coast. In April and May, cyclonic storms and depressions form in the South and

adjoining Central Bay and move initially to the Northwest, then North and then recurve to the

Northeast striking the Arakan coasts in April and Andhra Pradesh (AP)-Orissa-West Bengal

(WB) Bangladesh coasts in May. Most of the monsoon (June September) storms develop in

the central and in the north bay and move west north - westwards affecting AP Orissa WB

coasts. Post monsoon (October December) storms form mostly in the south and central Bay,

recurve between 150 and 180 N affecting Tamil Nadu AP Orissa WB Bangladesh

coasts. Figure No - 3.3 depicts the history of cyclonic storms, which have struck the Indian

coast during the months of October, November and December during the last 75 years.

(Source: Vulnerability Atlas of India series, above figure accessed from www.maps of

india.com). East coast is prone to cyclonic storms round the year but mostly these occur prior

to SW i.e., in May and after SW monsoon i.e., in October and November.
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Figure 3.3: History of Cyclonic Storms 
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B. SEISMIC DATA 

From the seismic zone map of India as depicted in the Figure No - 3.4, it can be seen that the 

project site and study area falls in the Zone – II and is described as least active zone. 

Figure 3.4: Seismic Zone Map of India 
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C. Climate and Rainfall Data: 

Temperature: From the middle of February, temperature increases steadily. The weather is 

quite hot in May and June and the maximum temperature sometimes reaches 40°Celsius. With 

the onset of the southwest monsoon by the end of May or beginning of June, there is some drop 

in temperature. 

Cloudiness: During the months of April and May, the skies become heavily clouded and 

threatening in the afternoons on many days when thunderstorms follow. In the southwest and 

northeast monsoon seasons, the sky is heavily clouded or overcast. 

 Winds: Generally light to moderate in strength and NW-SW and vice-versa. Between May and 

September winds are mainly north westerly or westerly. From October to February winds are 

mainly north easterly or northerly. 

Rainfall: Main rainy season is from October to the middle of January.November is generally the 

rainiest month. The average annual rainfall data from 2011 – 2020 is given in Table No. 3.8.  

Rainfall data collected by Virudhu Nagar , IMD station for the period of 2011 to 2020 is given in 

Table No.3.8 Rainfall histograms are presented in Figure No - 3.5 and 3.6. 

 

Table 3.8: Average Annual Rainfall Data (2011-2020) 

Source – Virudhunagar District, IMD 

 
 
 
 
 

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

Rainfall 

2011 85.49 162.8 109.57 201.3 119.75 392.46 313.13 227.99 199.02 146.11 190.62 197.52 2345.76 

2012 16.29 18.37 76.82 297.85 81.31 192.98 223.09 287.28 155.75 234.49 127.34 14.38 1725.95 

2013 10.22 43.85 46.9 14.44 27.26 15.48 2.4 115.17 43.3 118.37 68.61 84.27 590.27 

2014 11.2 2.25 7.42 14.03 187.33 9.68 9 78.69 65.2 217.23 146.17 55.08 803.28 

2015 4.45 3.43 31.39 95.62 114.89 17.83 28.19 53.96 84.73 103.78 279.24 140.03 957.54 

2016 0.24 0.03 1.71 5.88 85.2 16.88 69.79 39.75 47.21 66.65 49.6 60.33 443.27 

2017 20.72 2.81 15.1 3.18 32.84 7.88 27.54 42.11 62.59 40.74 42.35 17 314.86 

2018 0.74 1.28 11.62 21.13 66.02 14.49 33.67 41.94 47.92 134.91 68.92 7.28 449.92 

2019 5.08 2.26 3.23 2.33 4.5 17.83 18.5 71.16 163.58 251.1 109.63 88.91 738.11 

2020 3.87 0.48 0.11 24.2 69.81 32.41 40.51 45.93 94.14 138.83 241.45 139.88 831.62 

NORMAL 18.5 23.5 37.6 76.8 60.2 18.3 31.1 51.6 80.8 191 175.5 64.7 829.6 
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Figure 3.5: Total Rainfall 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.6:  Average Annual Rainfall 
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3.3.1.3 SITE SPECIFIC METEOROLOGICAL DATA:  

Micrometeorology and microclimatic parameters of wind velocity, wind direction, ambient 

temperature, relative humidity, were collected throughout the monitoring period.  

DATA ANALYSIS: 

The temperature in the area during the study period ranged from 21.9oC to 40.0oC while the 

relative humidity varied between 18.3 - 99%. The wind speed during the study period ranged 

from <1.8 to 35.3 km/h. The predominant wind direction is from NE. The meteorological data are 

presented in Table no – 3.9. The average wind rose is depicted in Figure No - 3.7. 

Table 3.9: Meteorological Data 

Season: Summer Season, Mar-22 to May 2022) 

S.NO PARAMETERS MIN MAX 

1 Temperature  In 0c 21.9 40.0 

2 Humidity in % 18.3 99.0 

3 Wind speed in km/hr <1.8 35.3 

4 Predominant wind direction from NE 
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Figure 3.7: Average Wind Rose 
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3.3.2 AMBIENT AIR QUALITY (AAQ): 

Ambient Air quality has been assessed through a network of 6 ambient air quality stations. The 

following methodology has been considered for design of ambient air quality monitoring network 

in the area. Based on these criteria, 6 numbers of air sampling stations were selected in the 

area as shown below in Table No.3.10.   

Table 3.10: Air Quality Monitoring 

Table 3.11: Air Quality Monitoring Locations 

S.NO 
LOCATION 

CODE 
LOCATION 

DISTANCE FROM 
CORE ZONE (KM) 

DIRECTION 

1 A1 Near Mine Lease Area - - 

2 A2 Kallurani Village 1.8km SW 

3 A3 Bommakottai Village 2.0km S 

4 A4 Aladipatti Village 2.2km E 

5 A5 Konganakurichi Village 1.5km NE 

6 A6 Kurunaikulam Village 1.3km NW 

 Topography / terrain of study area. 

 Populated areas within study area. 

 Residential /sensitive areas within study area. 

 Magnitude of surrounding industries. 

 Representation of regional background levels. 

 Representation of cross sectional distribution in down wind direction. 

 Predominant wind direction and wind pattern. 

1. Monitoring Period Summer Season ( March 2022 – May 2022) 

2. Monitoring Location 
The location map showing Ambient Air Quality study stations are 
shown in Figure No- 3.9. 

3. 

Methodology 

Parameter Protocol 

a. Particulate Matter (PM10) Gravimetric (IS 5182: Part 23:2017) 

b. Particulate Matter PM2.5 Gravimetric ( IS 5182: Part 24:2019) 

c. Sulphur Dioxide Colorimetric (West & Gaeke Method) (IS 5182: Part 02: 2017)   

d. Nitrogen Dioxide 
Colorimetric(Modified Jacob & Hocheiser Method)  

(IS 5182: Part 06:2017) 

e. Carbon Monoxide CO Monitor 

f. Silica Colorimetric (Molybdate Method)  NIOSH 7601 -2003 

4. Monitoring Frequency 2 days in a week, 4 weeks in a month for 3 months in a season.   
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Figure 3.8: Ambient Air Quality Study Stations 
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Table 3.12: Ambient Air Quality Data 

All Value in µg/m3 

 

PARAMETERS Cat.* PM10 PM2.5 SO2 NO2 

LOCATIONS  MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX 

A1-Near Mine Lease Area I 55.1 64.3 73.8 25.6 29.9 34.3 4.9 6.1 7.2 7.7 9.3 12.7 

A2-Kallurani Village R 51.5 60.4 68.6 24.1 28.2 32.2 4.6 5.8 6.9 6.9 8.5 10.9 

A3-Bommakottai Village R 47.2 54.1 61.8 21.9 25.3 29.0 4.1 5.3 6.4 6.2 7.5 9.5 

A4-Aladipatti Village R 49.8 57.9 65.9 23.3 27.1 30.8 4.4 5.6 6.7 6.5 8.8 11.1 

A5-Konganakurichi Village R 44.7 49.3 54.4 20.5 22.8 25.3 3.8 5.0 6.1 5.8 7.2 9.1 

A6-Kurunaikulam Village R 40.4 46.0 51.6 18.4 21.0 23.5 3.8 4.8 5.6 5.4 6.7 8.9 

NAAQ Limits  PM10 PM2.5 SO2 NO2 

 * 100 60 80 80 

 ** 100 60 80 80 

*Note: Category: * - Industrial, Residential, Rural and other area, ** – Ecologically Sensitive 
Area (notified by Central Government) 

Figure 3.9: Ambient Air Quality Data 
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3.3.2.1 Results and Discussion: 

The AAQ monitored data for all locations for above parameters are shown in Table No - 3.12 

and in Figure No - 3.10. Ambient Air Quality data during the study period is given in Annexure-

9. From the table it is seen that, in the ambient air, the PM10 values were in the range of 40.4-

73.8 µg/m3. PM2.5 values were in the range of 18.4-34.3 µg/m3. SO2 levels were ranging from 

3.8– 7.2 µg/m3. NO2 levels were ranging from 5.4-12.7 µg/m3.  

The existing Ambient Air Quality levels for PM10, PM2.5, SO2 and NO2, are within the NAAQ 

standards prescribed CPCB limits of 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3. The CO values 

in all the locations were found to be below detectable limit. Silica values in the study area are 

found to be below detectable limit. (Detection limit – 0.05 mg/m3)  

3.3.3 WATER ENVIRONMENT: 

Assessment of baseline data on water environment includes Identification of water resources, 

Collection of water samples and Analyzing water samples collected for physico-chemical 

parameters as per standards. The water sampling was carried out for 5 locations. Details of the 

same has been provided below: 

Table 3.13: Water Quality Monitoring 

 

 

 

 

 

1. Monitoring Period Summer Season ( March 2022 – May 2022) 

2. Monitoring Location 
The location map showing water sampling locations 
are given in Figure No.3.11. 

 Code Location Sample Type Distance Direction 

 W1 Near Mine Lease Area  Bore Well - - 

 W2 Kallurani Village Borewell 1.8km SW 

 W3 Aladipatti Village Borewell 2.2km E 

 W4 Konganakurichi Village Borewell 1.5km NE 

 W5 Kurunaikulam Borewell 1.3km NW 

3. Methodology Sampling -  IS 3025 Part - I  

Analysis – IS 3025 relevant parts / APHA 23rd Edition  
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Figure 3.10: Location of Water Sampling Stations 
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Table 3.14: Summary of Water Quality Data 

Season March 2022 to May 2022 

Monitoring Locations 5 locations 

Parameters Range of values Limits* 

pH at 25 ̊C 7.71 – 8.36 6.5-8.5 

Total Dissolved Solids, mg/L 328 – 1012 2000 

Chloride as Cl-, mg/L 72.40 – 460 1000 

Total Hardness (as CaCO3), 
mg/L 

198 – 412 
600 

Total Alkalinity (as CaCO3), 
mg/L 

173– 300 
600 

Sulphates as SO42-, mg/L 23 – 226 400 

Iron as Fe, mg/L BDL(D.L - 0.01)– 0.06 0.3 

Nitrate as NO3, mg/L BDL(D.L – 1.0)– 3.04 45 

Fluoride as F, mg/L 0.12 – 0.35 1.5 

 

3.3.3.1 Results and Discussion: 

The results of the water sample analysis are shown in Table No - 3.14. The pH values were 

ranging in between 7.71 – 8.36 TDS values were in the range of 328 – 1012mg/L. Chloride 

values were ranging from 72.40 – 460mg/L. Iron content was found to be in the range BDL(D.L - 

0.01)– 0.06mg/L. The water quality of ground water is found to be within the prescribed 

Permissible limits of IS: 10500 Norms in the absence of an alternative source as per Drinking 

Water Specifications. The water quality data is provided in Annexure-10. 

3.3.4 NOISE ENVIRONMENT: 

Opearional phase of this project may lead to increase noise levels from the existing levels at least 

in and around the project area. As noise level beyond permissible limits will cause adverse 

impacts on the environment, it has become imperative to assess the noise levels in and around 

the mine area. Noise level measurements were taken at the 6 locations during the monitoring 

period. Details of the same are provided below: 
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Table 3.15: Noise Level Monitoring 

 

 

1. Monitoring Period Summer Season ( March 2022 – May 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing noise monitoring locations are given in 
Figure No.3.12. 

Code Location Distance Direction 

N1 Near Mine Lease Area - - 

N2 Kallurani Village 1.8km SW 

N3 Bommakottai Village 2.0km S 

N4 Aladipatti Village 2.2km E 

N5 Konganakurichi Village 1.5km NE 

N6 Kurunaikulam Village 1.3km NW 

3. Methodology 

Noise levels were measured using sound level meter manufactured by 
(Model No - SL- 4001, Make - Lutron). Sound Pressure Level (SPL) 
measurements were measured at all locations where ambient air quality 
monitored; one reading for every hour was taken for 24 hours. 

4. Monitoring Frequency Once during monitoring period 
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Figure 3.11: Location of Noise Sampling Stations 
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Table 3.16: Ambient Noise Level in dB (A) 

Date and time of monitoring N1 N2 N3 N4 N5 N6 

Day Equivalent 50.6 49.2 48.3 49.0 46.3 45.5 

Night Equivalent 39.0 43.1 41.6 37.3 40.2 38.6 

Day & Night Equivalent 48.9 48.0 47.0 47.4 45.1 44.1 

Limits: As per CPCB: Work zone Exposure in 8 hr - 90 dB(A)  
As per MoEF&CC: Residential: Day equivalent - 55 dB(A); Night equivalent - 45 dB(A) 

Figure 3.12: Noise Level Data 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 Results and Discussion: 

The results of noise levels for all locations are given in Table No-3.15.The noise values for all 

above locations are shown in a comparative chart given in Figure No - 3.13. In the buffer zone, 

day Equivalent Noise (Leq-d) noise levels were ranging from 45.5 dB(A) to 50.6 dB(A) and night 

Equivalent Noise (Leq-d) levels ranged between 37.3 dB(A) to 43.1 dB(A). While comparing 

with the MOEF&CC Norm of 55 dB(A) for day time and 45 dB(A) for night time, the monitored 

ambient noise levels were within the limit values for Residential areas. 

3.3.5 SOIL CHARACTERISTICS: 

Soil samples were collected in 3 locations in the core and buffer zone to analyse the 

physiochemical characteristics of the soil in the area. Elaborate details of the same has been 

provided below. 
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Table 3.17: Soil Quality Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Monitoring Period Summer Season ( March 2022 – May 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing soil sampling locations are given in Figure 
No.3.14. 

Code Location Distance Direction 

S1 Near Mine Lease Area  - - 

S2      Konganakurichi Village 1.5km NE 

S3 Kurunaikulam Village 1.3km NW 

3. Methodology Composite soil samples using sampling augers and field capacity 
apparatus. 

4. Monitoring Frequency Once during monitoring period 
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Figure 3.13: Location of Soil Sampling Stations 
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Table 3.18: Soil Quality Data  

S.No  Parameters Unit S1 S2 S3 

1 pH at 25°C - 7.22 7.08 6.46 

2 Electrical Conductivity (µmhos/cm) 34.71 122.4 23.3 

3 Dry  matter content % 96.78 99.21 97.17 

4 Water Content % 3.22 0.79 2.83 

5 Organic Matter % 1.01 1.24 0.9 

6 Soil texture - Sandy loam Clay loam Sandy clay loam 

7 
Grain Size Distribution 
i. Sand 

% 52.65 13.22 46.65 

8 ii. Silt % 36.21 23.66 27.87 

9 iii. Clay % 11.14 63.12 25.48 

10 Phosphorous µg/g 1.59 1.3 2.14 

11 Sodium mg/kg 420 345 385 

12 Potassium mg/kg 638 637 756 

13 Total Nitrogen mg/kg 128 142 128 

14 Total Sulphur % BDL(D.L - 0.02) BDL(D.L - 0.02) BDL(D.L - 0.02) 

3.3.5.1 Results and Discussion: 

Results of the soil samples show that the pH values were ranging between 6.46 to 7.22 and 

Electrical Conductivity values were ranging between 23.3 – 122.4 µmhos/cm. Soils are 

generally sandy clay loam type. Organic matter values were ranging between 0.9 – 1.24 %. 

Total Nitrogen values were ranging between 128 - 142 mg/kg. Phosphorus values were ranging 

between 1.3 – 2.14 µg/g. Potassium values were ranging between 637 -756 mg/kg. Sodium 

values were ranging between 345- 420 mg/kg. Total Sulphur values were observed to be BDL. 

The soil quality data for the 3 samples collected and analyzed are provided in  

Table No – 3.17. 
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3.4 LAND ENVIRONMENT - LANDUSE & LAND COVER  

For preparing an impact statement, aspects of the land conditions are covered under land use. 

An industrial project / mine can cause changes in land use, soil process in different intensities 

depending upon the size of the project and distance involved between the industries and the 

area. Here, land use status for a radius of 10 km has been studied. 

3.4.1 DATA USED AND METHODOLOGY 

For the present study on land use pattern of buffer area around the proposed stone and gravel 

quarry, an archived historical data of Sentinel-2 data shas been used as base data acquired on 

April 2022 (Figure No.3.13) has been used to generate the require landuse map showing their 

spatial pattern within the buffer area. The table showing data used for generation of information 

on landuse and subsequent GIS analysis is given below  

Table 3.19: RS satellite image used for the present study 

S.No Type of Data Date Generated Map 

1. Sentinel-2 Apr 2022 
Landuse (LU) Map showing 10 Km around 

the ML area 

Interpretation of satellite image requires understanding of relationship between image elements 

and their respective terrain elements. Since, in the present study, the landuse information is 

obtained using visual interpretation, an interpretation key is generated. The image elements 

such as color, tone, texture, size, shape and associated elements have been used to delineate 

various landuse categories. The landuse categorization and nomenclature used in the present 

study is based on the national level landuse classification system, which is adopted for the 

entire country as recommended by NationaL Remote Sensing Centre (NRSC), Department of 

Space, Government of India. 
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Figure 3.14 : Landsat 8 Satellite Data of the Study Area 
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Table 3.20: Major Landuse Units of the Study Area 

S.No Major Category Landuse unit 

1 Built-Up Land Village, Town, Industrial / Vacant Area 

2 Agricultural Land Crop Land Fallow Land Plantation Farm Land 

3 Forest Land Open Scrub Forest 

4 
Waste Land 
Mining Area 

Land With Scrub/ Land Without Scrub Barren  
Rocky/ Stony Waste Quarries / Abandoned Quarries 

5 Waterbodies Tanks/ Rivers / Streams 

Such LandUse and Land cover (LULC) categories have been verified using field check and 

identified sample sites within the buffer area, verified on field and transferred into gis geo-

coordinates using observation coordinates received from hand held GPS (global positioning 

system) instrument. Thus, an interpreted final landuse map has been generated (Figure No. 

3.15) using above such elaborate procedure and transformed into GIS environment for its 

spatial distribution and area estimation. Spatial nature and extent of various landuse categories 

within the buffer area is discussed is given below: 

Figure 3.15: Map Showing Land Use Categories around 10km Buffer 
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Table 3.21: Area Estimation of Landuse Categories in Buffer Zone 

S.No Landuse Feature Area (Sq.Km) Percentage 

1 Agriculture/ Plantation 34.40 9.58 

2 Fallow Land 166.84 46.47 

3 Land With Scrub 101.31 28.22 

4 Land Without Scrub 35.74 9.96 

5 Water bodies 2.76 0.77 

6 Mining Area/ Industries 10.20 2.84 

7 Settlement 5.12 1.43 

8 Solar panel 2.61 0.73 

          Total 358.98     100 

From the above table it is seen that 9.58 % of the study area is agriculture land and 46.47 % 

are fallow land. Land with scrub constitutes 28.22 %, lands without scrub constitute 9.96% and 

waterbodies & others constitute 5.77%. 

3.4.2 LAND USED BASED ON REVENUE RECORDS: 

The lease area falls in konganakkurichi village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil 

Nadu state and the study area for the land use pattern (10 km radius) has been divided into four 

zones viz. Zone-I (0-2 km), Zone-II (2-5 km), Zone-III (5-10 km) and Zone-IV (0-10 km) 

respectively. The land use pattern of the study area falling within 10 km radius around the 

proposed project area is presented in Table no - 3.21. Village wise land use pattern is provided 

in Annexure-11. 
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Table 3.22: Land Use Pattern of the Study Area Falling Within 10 Km Area in (Ha) 

Study 
Area 

Total 
Geographical 

Area 

Forest 
Area 

Area under 
Non-

Agricultural 
Uses 

Barren & 
Un-

cultivable 
Land Area 

Permanent 
Pastures and 
Other Grazing 

Land Area 

Land Under 
Miscellaneous 
Tree Crops etc. 

Area 

Culturable 
Waste 

Land Area 

Fallows Land 
other than 

Current 
Fallows Area 

Current 
Fallows 

Area 

Total Un 
irrigated 

Land Area 

Area 
Irrigated 

by 
Source 

0- 2 KM   804.37 0 109.39 12 0 0 0.5 295.65 36.71 214.28 135.84 

2 - 5 KM  8726 0 1078.12 56.64 0 46.06 44.78 2567.48 1115.14 3185.2 632.58 

5-10 KM   28159.61 0 3638.46 379.43 23.89 47.6 1844.83 5908.83 5600.05 8988.92 1727.6 

0-10 KM 37689.98 0 4825.97 448.07 23.89 93.66 1890.11 8771.96 6751.9 12388.4 2496.02 

Figure 3.16: Landuse within the Buffer Zone Area 
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3.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

Study of the biological environment of any area comprises of well-planned ecological survey 

for the floristic and faunal composition of the areas through various scientifically planned 

techniques. Accordingly the ecological survey for the proposed quarry area including core and 

buffer zone were carried out to identify various species occurring in the area. 

3.5.1 FLORA: 

An ecological survey of the study area was conducted with reference to listing of species and 

assessment of the existing baseline ecological conditions. The objective of the survey is as 

follows: 

 Generate existing data from field observations of various terrestrial floristic occurrences.  

 Collect secondary data from Government  records as well as through discussion with  

Forest  officials, knowledgeable public etc., 

 Compare the data with authentic past records to identify changes, if any. 

 Identify the impact of project operations on the biological aspects.   

To accomplish the above objectives, a general ecological survey covering an area of 10 km 

radius was conducted. The locations were identified for phyto-sociological aspects to assess the 

current status. 

3.5.1.1 Sampling Methodology: 

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

area has been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Q-1), NW (Q-2) SW 

(Q-3) and SE (Q-4).  Each of the quartiles have been examined for representative flora on 

randomly sampled quadrats for trees (10x10 m), shrubs (5x5 m) and herbs (1x1 m) depending 

upon prevailing geographical conditions and bio-diversity aspects of study area.   

Phyto-sociological Survey: Phyto-sociological parameters, viz., Abundance (i.e., density), 

average and minimum stems were measured to determine the distribution and ecological 

aspects of the species. Abundance is a measure of the density of distribution of an individual 

species within a given area. It is calculated by summed individuals of a species. Average 

species number is calculated for all quadrates; similarly, minimum number of individuals 
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represented is recorded at quadrats level. A total of 10 quadrats were laid down in core area 

and a total of 20 quadrats were laid out in four quartiles (5 each) of buffer area.   

Quadrats method for flora : Quadrats of 10 × 10m were laid down randomly within core and 

10kms buffer area; each quadrat was laid to assess the trees (>5 cm GBH) and 5 × 5 m sub-

quadrat nested within the quadrat for shrubs and two plot 1 × 1 m for herbs . The quadrats were 

laid at a minimum distance of a kilometer apart to maximize the sampling efforts and minimize 

the species homogeneity, such as small stream area, trees in agricultural bunds, tank bunds, 

farm forestry plantations, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. In each 

sample quadrate, individuals belonging to tree, shrub and herb species were recorded 

separately, and have been identified on the field. The prevailing land use and habitat quality has 

been noted down for each location on the field. 

Vegetation Analysis using index: Species diversity will be calculated by using Shannon and 

Wiener (1963) formula as follows: 

 

Whereas, 

H΄ is Shannon index of general diversity,  

 is often the proportion of individuals belonging to the ith species in the dataset of interest.  

Evenness index was calculated as: E = H΄/Hmax,  

Whereas Hmax = log2 (number of species in the plot)  

A.CORE ZONE: 

The lease area is a non-forest, private land. Major part of lease area is barren fallow land with 

few bushes ( Prosopis juliflora) and grasses. The detailed list of plants found in the core zone 

are given in Table no – 3.22. 
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Table 3.23: List of Floristic Species in the Core Zone 

Sl.No Species Name Common Name Family 

Trees 

1 Prosopis juliflora Fabaceae  Cimaikkaruvel 

2 Acacia nilotica Fabaceae Karuvelan 

Shrubs 

1 Calotropis gigantea  Apocynaceae Earukku 

2 Lantana camara  Verbenaceae Uni 

Herbs 

1 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

2 Solanum nigrum    Solanaceae Manathakkali 

3 Sida acuta Malvaceae  Palambasi 

Grasses 

1 Cyperus rotundus Cyperaceae Korai pullu 

2 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 

B. PROJECT IMPACT ZONE (PIZ-300m BUFFER FROM CORE ZONE): 

The PIZ is a dry area comprising crusher / mining area, plantation, barren fallow land with 

thorny bushes of Prosopis juliflora. Some patches of casuarina are also observed. A total of 15 

tree species from 10 families are recorded in the PIZ. 

The diversity indexes was less due to dry area. From the above result it is clearly shows the PIZ 

is disturbed and has less diversity. Hence it is important to improve the plantation of the study 

area.  The list of plants found in the PIZ are given in Table no – 3.23. The detailed list of plants 

found in the PIZ is given below. 

Table 3.24: Phyto-Sociological Survey Of Trees In PIZ 

Species Family Density Frequency BA Rd Rdo Rf IVI 

Acacia auriculiformis   Fabaceae 6 4 0.05414 4.69 6.6351 6.060606 17.38 

Acacia leucophloea Fabaceae 3 2 0.021895 2.34 2.6833 3.030303 8.06 

Acacia nilotica Fabaceae 20 11 0.099124 15.63 12.1481 16.66667 44.44 

Albizia lebbeck Fabaceae 2 2 0.016919 1.56 2.0735 3.030303 6.67 

Azadirachta indica Meliaceae 7 4 0.048766 5.47 5.9765 6.060606 17.51 

Borassus flabelliformis Arecaceae 4 2 0.042795 3.13 5.2447 3.030303 11.40 

Cassia fistula Fabaceae 2 2 0.02121 1.56 2.5994 3.030303 7.19 

Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 19 7 0.169554 14.84 20.7796 10.60606 46.23 

Cocos nucifera Arecaceae 2 2 0.036027 1.56 4.4153 3.030303 9.01 

Ficus religiosa  Moraceae 2 2 0.073447 1.56 9.0013 3.030303 13.59 

Mangifera indica Anacardiaceae 9 6 0.100119 7.03 12.2701 9.090909 28.39 

Morinda pubescens Rubiaceae 5 5 0.046975 3.91 5.7569 7.575758 17.24 

Pithecellobium dulce Fabaceae 3 2 0.026672 2.34 3.2688 3.030303 8.64 

Prosopis juliflora Fabaceae 41 14 0.036425 32.03 4.4641 21.21212 57.71 

Samanea saman Fabaceae  3 1 0.021895 2.34 2.6833 1.515152 6.54 
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Rd- Relitive Density, Rdo- Relative dominance, Rf – Relative Frequency, IVI – Importance Value 

Index 

Table 3.25: Species Diversity index of trees in PIZ 

A Lower Upper 

Taxa  15 15 15 

Individuals 128 128 128 

Dominance  0.1643 0.1304 0.2083 

Simpson  0.8357 0.7916 0.8696 

Shannon  2.186 2.007 2.32 

Evenness 0.5931 0.4959 0.6783 

Fisher alpha 4.409 4.409 4.409 

Berger Parker 0.3203 0.2344 0.3906 

Figure 3.17: Species Important Value Index For Trees in PIZ 

 

 

 

 

 

 

C.BUFFER ZONE: 

The Dominated species are Prosopis juliflora, Azadirachta indica, Borassus flabellifer, Acacia 

nilotica,  Albizia lebbeck, Acacia leucophloea, Acacia auriculiformis, etc.  The detailed list of 

plants found in the Bufferzone is given in Table no – 3.25. 

Table 3.26: List of Floristic Species in the Buffer Zone 

Sl.No Species Name Family Local Name 

Trees 

1 Phyllanthus emblica Euphorbiaceae Nelli 

2 Delonix regia  Fabaceae Gulmohar 

3 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 

4 Carica papaya Caricaceae Pappali 

5 Cocus nucifera Arecaceae Tennai 

6 Ficus benghalensis Moraceae Aalamaram 

7 Gmelina arborea Lamiaceae Kumalaamaram 

8 Ficus religiosa Moraceae Poarasamaram 
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Sl.No Species Name Family Local Name 

9 Cassia fistula Fabaceae Konrai 

10 Citrus limon Rutaceae Lemon 

11 Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Savukku 

12 Manilkara zapota Sapotaceae Sappota 

13 Madhuca longifolia Sapotaceae Iluppai 

14 Mimusops elengi Sapotaceae Magizhamboo 

15 Acacia auriculiformis   Fabaceae Pencile tree 

16 Prosopis juliflora Fabaceae Seemai karuvel 

17 Thespesia populnea Malvaceae Puvarasu 

18 Mangifera indica Anacardiaceae Maamaram 

19 Morinda tinctoria  Rubiaceae   Nuna 

20 Polyalthia longifolia Annonaceae Nietilingam 

21 Borassus flabelliformis Arecaceae Panna-maram 

22 Moringa oleifera Moringaceae Murungai 

23 Sygygium cumuni Myrtaceae Naval 

24 Musa paradisiaca Musaceae Valzhlai 

25 Pithecellobium dulce Fabaceae Kodukkapuli 

26 Pongamia pinnata Fabaceae Pungai 

27 Psidium guava Myrtaceae Koyya 

28 Peltophorum pterocarpum Fabaceae Kilukiluppai 

29 Samanea saman Fabaceae  Amaivagai 

30 Tamarindus indica Fabaceae Puli 

31 Acacia leucophloea Fabaceae Valvelam 

32  Bobax ceiba Malvaceae Ilavu 

33 Bauhinia purpurea Caesalpiniaceae Mantharai  

34 Leucaena leucocephala Fabaceae Subabul 

35 Morinda pubescens Rubiaceae Manjanathi 

36 Albizia lebbeck Fabaceae Vagai 

37 Terminalia arjuna Combretaceae Marudha Maram 

38 Acacia nilotica Fabaceae Karuvelan 

39 Tectona grandis Verbenaceae Tekku 

40 Aegle marmelos Rutaceae Vilvamaran 

Shrubs 

1 Justicia adhatoda Acanthaceae Adathoda 

2 Ipomoea carnea Convolvulaceae Pink morning glory 

3 Boerhaavia diffusa    Nyctaginaceae Kagithapoo 

4 Aloe vera   Asphodelaceae Chotthu kathalai 

5 Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae Semparuthi 

6 Jatropha glandulifera Euphorbiaceae Vellaikattukottai 

7 Nerium indicum Apocynaceae Arali 

8 Lawsonia inermis Lythraceae Maruthani 

9 Ziziphus jujuba Rhamnaceae Elanthai 
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Sl.No Species Name Family Local Name 

10 Vitex negundo Verbinaceae Vanili 

11 Ricinus communis Euphorbiaceae Amanakku 

12 Lantana camara Verbenaceae Putus 

13 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 

14 Calotropis gigantea Apocynaceae Earukku 

15 Tecoma stans Bignoniaceae Yellow trumpetbush 

16 Ixora casei  Rubiaceae Idlipoo 

17 Sida cordifolia Malvaceae Sida plant 

18 Abutilon indicum   Malvaceae Thuthi 

Herbs 

1 Cleome viscosa   Cleomaceae Naai velai 

2 Anisomeles indica Lamiaceae  marutti 

3 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

4 Anisomeles malabarica Lamiaceae  Peyimarutti 

5 Solanum xanthocarpum  Solanaceae Kandangkattari 

6 Argemone mexicana Papaveraceae Mexican poppy 

7 Sida rhombifolia Malvaceae Kurundotti 

8 Acalypha indica Amaranthaceae Kupaimeni keeri 

9 Sida acuta Malvaceae  Palambasi 

10 Phyllanthus niruri Phyllanthaceae Keelzhaneeli 

11 Parthenium hysterophorus Asteraceae Parthenium 

12 Leucas aspera   Lamiaceae Thumbai 

13 Ocimum tenuiflorum Lamiaceae Thulasi 

14 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 

15 Acanthospermum hispidum   Asteraceae Gokul kanta 

Climber 

1 Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai 

2 Abrus precatorius Fabaceae Kundumani 

3 Asparagus racemosus Asparagaceae Tannir-vittan 

Agricultures Crops 

1 Musa paradisiaca Musaceae Valzhai 

2 Solanum melongena Solanaceae Kaththarii 

3 Sesbania grandiflora Fabaceae Agati 

4 Gossypium hirsutum Malvaceae Paruththi 

Grasses 

1 Cyperus rotundus Cyperaceae korai pullu 

2 Chloris barbata   Poaceae Kodai pullu 

3 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY OF  

TMT. T.MUTHULAKSHMI, SURVEY NO. 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11(PATTA 

LAND) OVER AN AREA OF 1.96.0HA IN KONGANAKKURICHI VILLAGE, ARUPPUKOTTAI 

TALUK,  VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMILNADU. 

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 3-40 

 

Figure 3.18: Flora species in the Buffer Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 FAUNA: 

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

Point Survey Method was used to study the Bird diversity. Besides, discussion with local 

villagers Collection secondary data from Government  records, published reports  as well as 

through discussion with  Forest  officials, knowledgeable public were  used for the study.  

Observation: There is no Wild Life Sanctuary or National Park within the study area of 10 km. 

Domesticated animals are commonly found. The lease and 10 Km buffer zone does not fall in 

the Western Ghats ESA boundary. No wild mammalian species was directly sighted during the 

field survey. There is no Schedule I animals in the buffer zone area. The list of fauna within the 

study area is given in Table No – 3.26.   

Table 3.27: List of Fauna in the Buffer Zone 

S.No Common Name Scientific name IWPA, Schedule 

Mammals 

1 Indian Palm squirrel Funambuus palmarum IV 

2 Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii II 

3 Common Indian Hare Lepus ruficaudatus IV 

Birds 

1 Spotted Dove Streptopelia chinensis IV 

2 Common Kingfisher Alcedo atthis IV 
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S.No Common Name Scientific name IWPA, Schedule 

3 Common Myna Acridotheres tristis IV 

4 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri IV 

5 House Sparrow Passer domesticus IV 

6 Black Drongo Dicrurus macrocercus IV 

7 Common Crow Corvus splendens V 

8 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer IV 

9 Indian Cuckoo Cuculus micropterus IV 

10 Little Cormorant Phalacrocorax niger IV 

11 Purple-rumped Sunbird Nectarinia zeylonica IV 

12 Little Egret Egretta garzetta IV 

13 Common Quail Coturnix coturnix IV 

14 Cattle Egret Bubulcus ibis IV 

15 Common Babbler Turdoides caudatus IV 

Reptiles 

1 Garden Lizard Calotes versicolar IV 

2 Rat Snake Ptyas mucosa II 

3 Common Indian krait Bungarus caeruleus II 

Amphibians 

1 Common Indian toad Bufo melanostictus IV 

Butterfly 

1 Small grass yellow Eurema brigitta IV 

2 Lime butterfly Papilio demoleus IV 

3 Common crow Euploea core IV 

Figure 3.19: Fauna Diversity in the Buffer Zone 
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3.6 HYDROGEOLOGICAL STUDY: 

This section delves into the study of the hydrogeological scenario of the study area to evaluate 

the impact of mining activities on the nearby areas. The study area is located in 

Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk is considered to understand the nature of the 

general hydrogeological conditions of the area.  

3.6.1 PHYSIOGRAPHY AND DRAINAGE: 

Physiography: The The rocks in this area belonging to archean group of rocks. Below the 

Gravel formation a hard Rough stone Charnockite are noted. The rocks are Phaneric to medium 

grained nature. And in these rocks there are mineral constituents of Blue Quarts, Micro Cline 

Feldspar, Hypersthene and flacks of Biotite Mica. The rocks are striking towards North – South 

direction dipping 80⁰ Vertical towards East direction. 

Drainage: There is no major water body in the core zone however there is a Seasonal odai

adjacent to the lease area in the southern side. A safety distance of 10m has been left for this. 

Besides, there is a Kanmai at a distance of 330 m in the eastern direction. The drainage map 

prepared from the survey of India topographic maps shows the presence of few streams running 

in a dendritic pattern. 
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Figure 3.20: Drainage Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY 

Geology: The type of rock formation in the core and buffered zone is composed majorly of 

Migmatite Gneissic complex. The lease area falls under Migtmatite Gneissic complex category. 
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Figure 3.21: Geology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorphology: The geomorphology map of the study derived from the satellite imagery 

using remote sensing and GIS technique. Predominantly the buffer zone is dominated by 

Pediment Plain complex, and it is the same catergory that the lease area also falls under. 
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Figure 3.22: Geomorphology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithology: The study area is mainly dominated by Hornblende-Biotite Geneiss. The lithology 

map has been provided below. 
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Figure 3.23: Lithology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soil: The study area is characterized by Inceptisol, Alfisols, Vertisols and Entisols. The project 

area is dominated with Inceptisol type of soil. 
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Figure 3.24: Soil Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 WATER TABLE OF THE AREA: 

Based on the depth to water level data obtained from the India-WRIS, Department of Water 

Resources, Ministry of Jal Shakti for Aruppukottai Block, Viruthunagar District, Tamil Nadu the 

following is observed. 

Table 3.28: General Trend of Depth to Water Level for Aruppukottai Block 

Year 
Depth to Water Level (m bgl) Wells Monitored  

Pre-Monsoon Post-Monsoon Pre-Monsoon Post-Monsoon 

2015 11.4 3.25 2 2 

2016 5.76 5.66 3 3 

2017 - 8.21 - 3 

2018 7.82 5.00 3 2 

2019 3.35 4.7 1 1 

The premonsoon and post monsoon water levels are depicted in Figure No.3.26, and 3.27 and 

they indicate that the depth to water level in project area ranges between 5.0 to 10.0 m bgl 
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during the pre-monsoon season(April) and 0.0 to 0.2 m bgl during the post monsoon season 

(November). 

Figure 3.25: Pre-Monsoon Water Level 
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Figure 3.26: Post Monsoon Water Level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field investigation: 

Study of the area shows that  the sub-surface formations reveal about 1 to 2m  of soil with   low 

recharge potentials. Subsequently hard and massive formations of rock are found.  

In the study area, the shallow aquifer is developed through dug wells and deeper aquifer 

through tube wells. The study has revealed that potential fractures are encountered at deeper 

levels. The water in the wells are available mainly after post monsoon and it reduces during 

summer necessitating only dry crops cultivation.  Bore wells are as deep as 600 ft also and it 

reflects that the yield is only better at deeper water levels. 

Based on the available information and the geophysical investigations it is concluded that the 

project area is considered to poor groundwater potential up to 50m.  Besides, the mining area 

consists of hard compact rock, no major water seepage within the mine is expected. There is no 

water seepage noticed in to the already quarried pits situated  nearby the proposed quarry area. 
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Hence, the quarrying rough stone up to the proposed depth may not have any adverse impact in

the area over ground water conditions.

Rain water collected in the tanks in the region acts as a good source of water during post

monsoon. In order to increase the recharge, tanks, and percolation ponds may be provided with

the recharge wells/recharge shafts penetrating this impervious layer to make it more effective in

recharging the aquifer

* * * * * * * * *
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CHAPTER 4

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES

4.1 GENERAL

In this project Semi Mechanized Open Cast mining will be carried out to quarry out Rough

Stone and Gravel. The identified impacts due to this mine during mining and associated

activities have been studied in relation to various environmental components like Air, water,

noise, vibration, land, transport etc., and the details of the same are elaborated in this chapter.

4.2 AIR ENVIRONMENT:

4.2.1 IMPACTS DUE TO PROJECT OPERATION:

The existing ambient air quality in the area has been described in Chapter-III. The proposed

mining and allied operations may cause deterioration of air quality due to pollution arising from

the project operation if prompt care is not taken. The principal sources of air pollution in general

due to mining and allied activities will be:

Excavation of material.

Movement of HEMM such as Excavators, tippers etc.

Loading and unloading operation

Transportation

Besides, Gas emission will occur as a result of operation of diesel driven mining equipment,

compressors, transporting vehicles, etc.

Particulate matter smaller than 10 microns, referred to as PM10, can settle in the bronchi and

lungs and cause health problems like Bronchitis, Emphysema, Bronchial Asthma, Irritation of

mucus membranes of eyes, etc. Particles smaller than 2.5 micrometers (PM2.5), tend to

penetrate into the lungs and very small particles (<100 nanometers) may pass through the lungs

to affect other organs.

Besides the above mentioned fugitive dust emissions, atmospheric pollution can occur as a

result of emission of SO2, NOx, CO etc., from diesel driven mining equipment, generator sets,

etc. Larger suspended particles are generally filtered in the nose and throat and do not cause

problems. Higher concentration of SO2, NOx, CO may cause some health effect on the human
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beings exposed to it. In case of this mine, the following measures will be adopted to control

impact on the air quality due to mining operations in the lease area:

Table 4.1: Impact and Mitigation Measures Air Environment

S.No Activity Consequence Mitigation Measures

1 Drilling
Dust

Emanation

Usage of Drill bits in good condition

Covering of drill holes with wet cloth

Usage of sharp drill bits for drilling of holes.

Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust

prone and affected areas.

2 Blasting

Instantaneous

dust

emanation

Well-designed blasting parameter, effective stemming to achieve

optimum breakage occurs without generating fines.

Use of appropriate explosives for blasting and avoiding

overcharging of blast holes.

Avoiding blasting during high wind periods where the fine dust is

carried out away easily affecting the ambient air quality.

Use of controlled blasting techniques with Nonel to keep the dust

generation, noise as well as vibration level within the prescribed

limits.

3
Excavation

and Loading

Dust

emanation,

Gaseous

Emission

Enclosures for operator cabin.

Imparting sufficient training to operators on safety and

environmental parameters.

Proper maintenance of hauling equipments.

Avoiding overloading of dumpers.

4 Transportation

Dust

emanation,

Gaseous

Emission

Regular wetting of transport road using mobile water tanker.

Proper maintenance of haul road and other roads

Setting up of tyre wash facility in the transport road.

Avoiding overloading of tippers

Covering of loaded tippers with tarpaulins during transportation

Vehicular emissions will be controlled through regular and proper

preventive maintenance schedules and emissions tests are done

with diesel smoke meter equipment to ensure emission values.

5 Others

Dust

emanation,

Gaseous

Emission

Development of greenbelt / barriers around mine in the safety

zone and carrying out plantation within the lease area.

10m safety distance has been left for the odai passing along the

southern side of the lease area. Tin sheet will be set up in this

area. Green netting will be carried out around the lease periphery

on the other sides.
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Due to adoption of all these measures, no major impact on air quality is envisaged due to this

proposed opencast mining operation.

Considering that the quantum of production is less, only 1 excavator, 6 tippers will be engaged.

These equipments will be properly and regularly maintained. Besides, as mentioned earlier,

regular vehicular emission tests will be done for the transport vehicles to ensure minimal impact

due to carbon emissions. To further mediate the carbon emissions, a good greenbelt and

plantation plan has been planned wherein 500 number of plants will be planted in and around

the lease area.

The impact on air quality due to the proposed project is estimated using AERMOD View

Gaussian Plume Air Dispersion Model developed by Lakes Environmental Software which is

based on steady state Gaussian plume dispersion. Details of the modeling study / estimation

including the modeling technique and post project air quality values are elaborated in the

following paras.

4.2.2 AIR QUALITY IMPACT PREDICTION:

The model simulations are done for the air pollutant arising from the mining operations, namely,

PM10, PM2.5. Ground Level Concentration (GLC) have been computed using hourly

meteorological data.

Table 4.2: Emission Sources

ACTIVITY SOURCE TYPE

A. Mining operations Open pit

B. Transportation Line

4.2.2.1 Emission Factors

Quantification of particulate emissions has been carried out by the emission factor technique.

Emission factor is a statistical average of the rate at which a pollutant is released during an

activity. This factor when multiplied by the level of that activity in a given situation will give the

overall effect. Fugitive emissions have been predicted by using standard equations given and

suggested by AP-42, USEPA(1998), Coal S&T Project and for mining & allied activities and

other factors. The modeling is done for the peak production to know the worst scenario. The

details of the emission factors used for the same is provided below:
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Table 4.3: Emission Factors

S.No Activity PM10 PM2.5 Unit

1 Ore Loading 1.5 x 10-3 2.1 x 10-4 Kg/T

2 OB Loading 1.4 x 10-4 1.5 x 10-5 Kg/T

3 Hauling inside lease area 0.19 0.019 g/VKT

4 Drilling 0.1 0.04 Kg/hole

4.2.2.2 Emission Rates:

Based on the emission factors, after adopting necessary control measures like dust

suppression, Proper maintenance of HEMM, using better quality diesel, using latest equipment,

proper maintenance of roads, etc. the expected emission rate due to various operations in this

project is calculated and is given below:

Table 4.4: Emission Rate

ACTIVITIES/POLLUTANTS PM10 (g/sec) PM2.5(g/sec)

Ore Loading 0.017 0.002

Drilling 0.078 0.031

Hauling inside lease area 0.078 0.011

Total 0.173 0.044

A. Emission Source Coordinates: The center of mine was assumed (0, 0) in the

mathematical modeling.

B. Meteorological Conditions Used In Predictions: The hourly meteorological data has

been generated for Summer Season (March 2022 to May 2022) and the same has been

used in the predictions.

4.2.2.3 Results and Discussions

given below:

Table 4.5: Peak Incremental Concentration

S.no Parameters Peak incremental concentration µg/m3

1 PM10 1.86

2 PM2.5 0.48
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It is observed that the peak incremental concentration for PM10, PM2.5 occurring very near the

source. At away from the source the values are getting reduced due to dispersion effect ts.The

Isopleths of PM10, PM2.5 concentrations for with control measures scenario have also been

drawn and these are given in Figure No. 4.1 and 4.2. The incremental and predicted

concentrations at the locations of ambient air quality have been discussed in the following

section.
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Figure 4.1: Isopleth of GLC Prediction for PM10 
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Figure 4.2: Isopleth of GLC Prediction for PM2.5 
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4.2.2.4 Predicted Ambient Air Quality: 

The post project Concentrations of PM10, PM2.5, (GLC) (base line + incremental) after adopting 

necessary control measures is given in Table No - 4.6 to 4.7. 

Table 4.6: Concentrations Of PM10 after Project Implementation 

Values in g/m3 

S. 
No 

Location 
Background 

Concentration 

Predicted 
Incremental 

Concentration  

Post Project 
Concentration  

Statutory Limits 

1 Near Mine Lease Area 73.8 1.8 75.6 - 

2 Kallurani Village 68.6 <1.0 69.6 

100 

3 Bommakottai Village 61.8 <1.0 62.8 

4 Aladipatti Village 65.9 <1.0 66.9 

5 Konganakurichi Village 54.4 <1.0 55.4 

6 Kurunaikulam Village 51.6 <1.0 52.6 

Table 4.7: Concentrations Of PM2.5 after Project Implementation  

Values in g/m3 

S. 
No 

Location 
Background 

Concentration  

Predicted 
Incremental 

Concentration  

Post Project 
Concentration  

Statutory 
Limits 

1 Near Mine Lease Area 34.3 <1.0 35.3 - 

2 Kallurani Village 32.2 <1.0 33.2 

60 
3 Bommakottai Village 29.0 <1.0 30.0 

4 Aladipatti Village 30.8 <1.0 31.8 

5 Konganakurichi Village 25.3 <1.0 26.3 

6 Kurunaikulam Village 23.5 <1.0 24.5  

It can be seen that the resultant added concentrations with baseline figures even at worst 

scenario, show that the values of ambient air quality with respect to PM10 are in the range of 

52.6 g/m3 to 75.6 g/m3 and with respect to PM2.5 are in the range of 24.5 g/m3 to 35.3 

g/m3 which are within the statutory limits in each case. For preservation of environment in this 

mine strict enforcement of management schemes and regular air quality monitoring will be 

undertaken for taking corrective actions, as needed. By adopting the effective implementation 

of all the mitigative measures, no adverse impact on Air quality due to the mining operation in 

this lease area is expected. 
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4.3 WATER ENVIRONMENT: 

4.3.1 WATER REQUIREMENT: 

The total water requirement for this project will be 10.0 KLD comprising 1.0 KLD for drinking 

water and domestic use, 8.0 KLD for dust suppression and 1.0 KLD for greenbelt. The water will 

be sourced initially from outside agencies. Later the rainwater collected in the mine pit sump will 

be used for this purpose. The water balance diagram for the same is shown in Figure No 4.3 

Figure 4.3:  Water Balance Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 SOURCES OF WATER POLLUTION: 

The existing water environment showing water quality at different sampling stations in the area 

has been described in Chapter-III. 

Direct impact on human beings due to poor water quality consequent to mining operation can 

lead to various water borne diseases like diarrhea, jaundice, dysentery, typhoid, etc. Besides, 

the polluted water may not be useful for animal or human consumption, vegetation and may 

affect aquatic life, if effluents are not properly treated to remove the harmful pollutants. 

The major sources of water pollution normally associated due to mining and allied operations 

are: 

a. Domestic effluent. 

b. Washouts from stockpile if any.  

c. Disturbance to drainage course in the project area  

d. Generation of mine pit water pumped out from deeper workings if any. 
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4.3.3 TREATMENT SCHEME: 

A. Generation of domestic effluent: 

The domestic sewage to be generated from the project will be collected in septic tank with soak 

pits. 

B. Washouts from overburden, ore stockpile, etc.  

Since the entire material from the quarry face will be directly dispatched to the consumers, there 

will not be any stockpiles. There are no waste dumps in this quarry. As such there will not be 

any wash out due to stock pile or waste dumps. The rain water falling in the quarry will be 

harvested in the sump at the lowest level of the quarry. This sump will act as a settling pond to 

prevent solids escaping along with discharge, before outlet etc. Towards surface runoff 

management, a garland drain of length 520m will be constructed around the quarry and will be 

connected to a settling pond with silt traps. The supernatant clear water from the settling pond 

will be flow to the downstream users. The surface runoff management structures diagram is 

given in Figure No 4.4. 

Figure 4.4: Surface Runoff Management Structures 
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C. Disturbance to drainage courses

There is a passing on the southern side of the lease area for which 10m

safety zone has been left. Earthen bund will be formed along the banks of this

in proximity to the lease area and good plantation will be carried out in the safety zone area.

Either side of the channel near the lease area will be properly fenced with barbed wire, tin sheet

will also be provided this side and it will be ensured no impact is caused on this drainage

course. There is no proposal to discharge any effluent into this water body. No major impact is

envisaged on the nearby water bodies due to project operations.

D. Generation of mine pit water pumped out from deeper workings if any

The occurrence and movement of groundwater in hard rock formations are restricted to the

porous zones of weathered formations and the open systems of fractures, fissures and joints.

Generally, in hard rock regions, occurrence of weathered thickness is discontinuous both in

space and depth. Hence recharge of groundwater in hard rock formations is influenced by the

intensity and depth of weathering. In the nearby region, the formations are compact with less

intergranular porosity and fractures leading to less permeability and transmissivity values and as

such the ground water level in this area is deep from surface. The mining area consists of hard

compact rock, hence no major water seepage within the mine is expected from the periphery.

The ultimate pit depth of mining is 40m. The ground water table in this area is below this level.

Hence, ground water intersection in not envisaged and ground water will not be affected

appreciably due to the quarrying operation. As mentioned earlier, the rainfall will be collected in

the mine floor sump and advantageously used. Excess water if any in the sump will be pumped

to settling pond for downstream users. Working in the nearby quarry reflect the same scenario.

4.3.3.1 STAGE OF GROUNDWATER DEVELOPMENT

Details of hydrological scenario of the study area were given in para 3.6, Chapter III. The

groundwater resource data of Virudhunagar district was obtained from the data provided in the

technical report of the Central Ground Water Board, South Eastern Costal Region
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Table 4.8: Ground Water Resources Estimation Aruppukottai Taluk (M.Cum)

Net Ground
water

Availability

Existing
Gross Draft

for
Irrigation

Existing Gross Draft
for Domestic and

industrial water supply

Existing
Gross Draft
for all uses

Stage of Ground
water Develop

ment (%)

Category of
Block

285.39 28.25 10.37 38.62 14 Safe

From the table it is seen that the stage of groundwater development of Aruppukottai where the

study area falls is 14%

development point of view. Thus there is scope for further ground water development.

4.3.4 REDUCING WATER CONSUMPTION OVER THE YEARS:

4.3.4.1 GENERAL METHODS:

Use of water will be monitored and used to the minimum required. Awareness will be spread to

the employees about the importance of water conservation. Tap and showers will be turned off

immediately after use and any leaks will be monitored and immediately controlled. Water

requirement for greenbelt and dust suppression can be reduced by choosing the native

plants/trees species with low water requirement and which can sustain in such conditions for

greenbelt/ plantation and also optimum usage to the required minimum. While the dust

suppression itself is an important method of pollution control for air pollution due to dust, the

water consumption will be monitored strictly. The water tanker will be examined for any sources

of leaks and if found will be immediately sealed so that water can be utilized for dust

suppression effectively without loss.

4.3.4.2 RAINWATER HARVESTING PLAN

Since the lease proximate areas are with less water potential and the rainwater is the major

source for replenishment of ground water, effective rainwater harvesting and other water

augmentation measures are proposed in this project.

a) Development of garland drain around the quarry connected to settling tank.

b) Cleaning of drain periodically to prevent siltation

c) The supernatant clear water from the settling pond will drain into the nearby drainage.

d) Utilizing the rainwater harvested in the mine pit to meet the water requirement of the

project.
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e) Excess water, if any in consultation with local villagers and in line with government

practices shall be provided to the downstream users.

4.4 NOISE AND VIBRATION:

4.4.1 NOISE ENVIRONMENT:

The ambient noise levels in the study area have been discussed in Chapter - III. The data

shows that the existing noise levels are within statutory tolerable limits. The impact prediction

and control measure for noise environment due to mining and allied activities is described

below:

4.4.1.1 IMPACT PREDICTION DUE TO NOISE:

Noise is one of the inevitable causes of pollution in mining operations, largely due to the

extensive mechanization adopted. Besides, other operations such as drilling, blasting,

movement of vehicles, etc., also produce noise of considerable magnitude in mining operations.

The main sources of noise and expected levels are given below in Table no 4.9.

Table 4.9: Main Sources of Noise

Sl. Source Inside Noise level at dB(A)

No. Cabin 10 m. from source

1 Shovel 84-91 59-68

2. Dumpers/Tippers 87-96 75-85

3. Drill 88- 95 75-83

Prolonged exposure to a high noise level is harmful to the human auditory
system and can create mental fatigue, rebellious attitude, annoyance and carelessness, which
may lead to neglect of work and also result in accidents. The impact of noise level as per World
Health 1986 notification is given below in Table No - 4.10.

Table 4.10: Impact of Noise Levels

NOISE LEVELS ADVERSE EFFECTS

90-115 dB Partial deafness and nervous irritability

> 115 dB Permanent deafness

Impulsive noise (>90dB) Frightens livestock grazing in the nearby areas
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OSHA (Occupational Safety and Health Administration), USA and other similar organisations

stipulate that noise level up to 90 dB(A) is acceptable for eight hours exposure Leq (Equivalent

sound level) (8hrs) per day.

The Directorate General of Mines Safety, in circular No. DG (Tech)/18 of 1975, has prescribed

the noise level in mining occupations (TLV) for workers, in an 8 hour shift period with

unprotected ear as 90 dB(A) or less.

The production quantity is low and hence few only will be used . Besides, the noise

will be felt only near the active sources. There will be considerable reduction in the noise level

due to the absorption factor, environmental surroundings and other attenuation factors. As far

as absorption factor is concerned, If the ground cover is vegetated or has a soft texture, sound

will decrease at the rate of 4.5 dB(A) every time the distance between the source and the

observer is doubled. Besides, there will be shielding factor, which takes into account the

environmental surroundings. With every 30m of dense land scape vegetation, 5 dB(A) of

additional attenuation can be obtained up to a maximum of 10 dB(A). As such at away places

the effect of noise will not be felt.

Anticipated noise levels resulting from operation of the various machineries like excavator,

tippers, drill have been computed using point source model. Computation of cumulative noise

levels at the nearby villages is made based on the assumption that there are no attenuation

paths between the source and the boundary.

Noise modeling is carried out using the following formula:

Lp2 = Lp1 20 log R2/R1, Where, Lp1 and Lp2 are sound pressure levels at points located at

distances R1 and R2 respectively from the source. The study results are as follows:

Table 4.11: Post Project Noise Levels

Sl.No Location
Baseline Day
Eq.in dB(A)

Post project noise
Eq in dB(A)

Limit dB(A) as per
MoEF&CC

1. North West Corner 50.6 62.7 90

2. North East Corner 50.6 61.0 90

3 South East Corner 50.6 60.5 90

4 South West Corner 50.6 63.0 90

5 Mettu Vadakarai Village 49.2 49.4 55

6 Tenkarai Village 48.3 48.5 55

7 Kuruchiyarpatti Village 49.0 49.1 55

8 Muthanuthi Village 46.3 46.7 55

9 Gopalapuram Village 45.5 46.2 55
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From the studies, it is found that the predicted Noise Levels due to mining operations at the

periphery of the mine lease itself will be less even without considering any attenuation factor.

However, practically there will be attenuation due to vegetation etc., and as such there will not

be any adverse noise propagation outside the lease boundary. Since the habitations are also

away the effect of noise due to mining operations will not be felt at all in the surrounding

villages.

4.4.1.2 CONTROL MEASURES FOR NOISE ENVIRONMENT:

Hence, by following mitigative measures for noise control, the impact on noise levels will be

insignificant:

Planting rows of native trees along roads, around mine area and other noise

generating centers to act as acoustic barriers.

equipments like shovel, tippers, etc.

Proper and regular maintenance of equipments may lead to less noise generation.

Providing in-built mechanism for reducing sound emissions.

Providing earplugs to workers exposed to higher noise level.

Conducting regular health check-up of workers including Audiometry test for the

workers engaged in noise prone area.

Displaying the noise level status of operational machinery on the machines to know

the extent of noise level and to control the time to which the worker is exposed to

higher noise levels.

Provision of tin sheet in the lease periphery on the south western side and green net

on the other sides.

Further green belt and afforestation will be planned and executed to abate noise and dust

propagation in the area.
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4.4.2 GROUND VIBRATIONAL DUE TO BLASTING EFFECTS:

Vibrations due to blasting may cause damage to nearby structures, if appropriate control

measures are not adopted. Flyrock is another possible damage causing outcome of blasting.

There are many factors, which influence these, like long explosive column with little stemming

column, improper burden, loose material or pebbles near holes and long water columns in the

holes.

The following control measures will be planned to reduce ground vibratory conditions to

sustainable statutory limits:

1) Carrying out controlled blasting using Nonel delay detonator.

2) Optimum design for burden and spacing.

3) Reducing explosive charge per delay to minimum.

4) The peak particle velocity (PPV) of ground vibration will be kept very low through

optimally controlled blasting techniques, after necessary field trials.

5) To contain fly rocks, stemming column to be less than burden of the hole. Blasting

area will also be muffled, if necessary, to stop fly rocks propagation.

6) Blasting will not be carried out when strong winds are. Blasting will be done during

midday time.

7) Controlled blasting to avoid tension cracks which may endanger the stability of bench

slopes in the mine.

8) Proper care and supervision during blasting by a competent and experienced person

to be carried out.

By adoption of above measures, it will be ensured that the ground level vibration due to

blasting are maintained within the limits prescribed by DGMS, Dhanbad at the mining areas

vide Circular No. 7 dated 29 -08-1997 as given below



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF

TMT.T.MUTHULAKSHMI OVER AN AREA OF 1.96 Ha IN SURVEY NO. 100/6B, 100/7, 100/8,

100/9, 100/10 and 100/11 IN KONGANAKKURICHI VILLAGE, ARUPPUKOTTAI TALUK,

VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU.

Creative Engineers & Consultants REV NO : 00/AUG/22

4-17

Table 4.12: Permissible Peak Particle Velocity (PPV) In Mining Areas

In mm/sec

Type of structure
Dominant excitation frequency Hz

<8 Hz 8-25 Hz >25 Hz

A. Buildings/structures not belonging to owner

Domestic houses /structures 5 10 15

(Kuchha brick and cement)

Industrial buildings (RCC and framed structures) 10 20 25

Objects of historical importance and sensitive structures. 2 5 10

B. Building belonging to owner with limited span of life

Domestic houses/structures 10 15 25

(Kuchha brick and cement)

Industrial buildings 15 25 50

(RCC and framed structures)

Besides, different blasting time for the projects in the vicinity is suggested and the timing is to be

mentioned in the display board in the respective mines entrance.

4.5 LAND ENVIRONMENT:

The entire mine lease area of 1.960 Ha is a patta land registered in the name of the applicant.

The present land use pattern, and the post mining land use pattern is shown below:

Table 4.13: Land Use Table

S.No Land Use
Present Area

(Ha)

Area in use End
of 5 years period

(Ha)

Area in use End
of lease period

(Ha)

1. Quarrying Pit Nil 1.52.0 1.52.0

2. Infrastructure & Road Nil 0.03.0 0.03.0

3. Green Belt Nil 0.36.0 0.36.0

4. Undisturbed 1.96.0 -- --

4. Fencing Nil 0.05.0 0.05.0

Total 1.96.0 1.96.0 1.96.0

At the end of the 5 year period, 1.52.0 Ha will be used as mined out area at 20m depth

subsequently, in the remaining 6th to 10th year there will be only depth ward mining in the same

mined out area up to 40m depth.
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4.5.1 LAND RECLAMATION:

There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the entire excavated

material will be utlised. Hence, there is no external overburden dump involved. In the post

mining stage, entire 1.52 Ha of mined out area will be left as water body, 0.03 Ha will be the

mine roads & infrastructure, 0.36 Ha will be covered with vegetation and 0.05 Ha will be fencing.

Table 4.14: Land Use during Post Operational Period

S.No Description
Land use (Ha.)

Plantation Water body Others Total

1 Quarrying Pit -- 1.52 -- 1.52

2
Infrastructure and

Road
0.03 -- -- 0.03

3. Green Belt 0.36 -- -- 0.36

4. Fencing -- -- 0.05 0.05

TOTAL 0.39 1.52 0.05

Entire mined out area will be properly fenced to prevent inadvertent entry of men and animals.

In the post mining stage the rainwater harvested in the mined out void shall be utilized to meet

the water requirement of the project.

4.6 BIOLOGICAL ENVIRONMENT:

4.6.1 EXISTING FLORA AND FAUNA:

The core zone area is a hard rock formation area, with barren patches. Details of flora/fauna

pattern in core and buffer zones have been described in chapter - III.

4.6.2 IMPACT OF MINING ON BIOLOGICAL ENVIRONMENT:

The significance of impact on biological environment due to mining and allied activities on

various fronts is described below:

Table 4.15: Impact on Biological Environment

S.No ISSUES OBSERVATIONS

1
Clearance of vegetation due to mining
and allied activities

No clearance of major vegetation is involved.

2

Retardation of tree growth, tip burning,
etc, due to deposition of dust and the
Particulate matter generated from the
mining operation.

Necessary mitigative measures like dust suppression,
proper roads will be
carried out to prevent dust generation.

3 Proximity to national park/ wildlife The mining lease area and the 10 km buffer zone from
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sanctuary/reserve
forest/mangroves/Coastline/estuary/sea

the periphery of the core zone is devoid of declared
ecologically sensitive features like national parks,
biospheres, sanctuaries, etc.

4
Release of effluents into water body
that also supplies water to wildlife

There is no proposal to discharge any effluent into
nearby water bodies.

5
Proposed project could increase siltation
that would affect nearby biodiversity
area

Surface runoff management structures like garland
drain, settling pond etc. as explained above will be
constructed and as such there will not be any
appreciable impact on surface water quality which in
turn can affect the bio diversity of the area.

6
Activities of the project affects the
breeding/nesting sites of birds and
animals

In the present ML area there is no wetland. A
migratory bird needs sufficient wetlands with sufficient
food, shelter, roosting places and nesting places
which is not possible here.

7
Located near an area populated by rare
or endangered species

There are no Schedule 1 animals.

8
Risk of fall/slip or cause death to wild
animals due to project activities

In the post mining stage, barbed wire fencing is
proposed all around the mined out void to prevent
falling of animals in the mine pits.

9
Project affects the forest-based
livelihood/any specific forest product on
which local livelihood depends

Not applicable

10 Project likely to affect migration routes No migration routes are in the area.

11
Project likely to affect flora of an area,
which have medicinal value

No such significantly important medicinal value
species within the ML area and its nearby region.

12
The project likely to affect wetlands, fish
breeding grounds, marine ecology

There are no any wetlands, fish breeding grounds,
marine ecology nearby the ML area which will be
affected due to this project.

13
Project affects the agricultural activities
in the region.

Due to poor soil condition and non availability of
perrineal water source, no major agricultural activity is
carried out in and around the lease area. Only patches
of plantation are observed in few places in the
monsoon season based on water availability.

There are no migratory corridors, migratory avian-fauna, rare endemic and endangered species.

Therefore there shall be no impacts due to mining activity on them. Even though there are no

impact on bio diversity and flora/fauna status due to project operations, positive impacts will

arise due to well-planned reclamation measures for restoration of land status in the area

ultimately to productive land category with elaborately planned green belt development

activities.
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4.6.3 CONTROL MEASURES FOR BIOLOGICAL ASPECTS:

To reduce the adverse effects on flora/fauna status of the area due to deposition of dust

generated from mining operations, mobile water tanker systems will be ensured in all dust prone

areas to arrest dust generation. Methodical and well-planned plantation scheme will be carried

out depending upon the immediate need, priority and availability of land. The plantation will be

done along the lease boundary in a phased manner.

4.6.4 GREEN BELT & PLANTATION:

In the lease area, safety barrier 7.5m around the periphery, 10m for on the

southern side of the lease area. Greenbelt / Plantation will be carried out to enhance the

vegetative growth and aesthetic in the safety zone area.

Table 4.16: Proposed Plantation

Year
No. of tress proposed to be

planted
Name of the species

I 150
Albizia amara, Aegle marmelos, Albizia lebbeck,
Bauhinia purpurea, Borassus flabellifer, Cassia
fistula, Madhuca longifolia, Terminalia arjuna,

etc.

II 150

III 150

IV 50

V -

Total 500

In the post mining stage, entire 1.52 Ha of mined out area will be left as water body, 0.03 Ha will

be the mine roads & infrastructure, 0.36 Ha will be covered with vegetation and 0.05 Ha will be

fencing. The post mining land use plan showing afforestation and water body is shown in Figure

No- 4.4.
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Figure 4.5: Mine Closure Plan 
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4.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT:

there are no habitations or

hutments in the core zone area and no rehabilitation or resettlement problems will arise here.

The cart track and seasonal odai in proximity to the lease area not be disturbed by the

proponent and sufficient safety barrier and protective measures has also been considered.

The mining operations in the proposed mine will employ about 18 persons directly and about 50

persons on indirect basis through allied opportunities in logistics, trading, repairing works etc.

good employment potential will arise in this area, which will provide raising income levels and

standards of living in the area through various service related activities connected with the

project operations as shown under.

Project related logistical operations for transport of Rough Stone & Gravel, etc,

Various trading services for consumer goods, spare parts, sundry items, etc.

Contractual services connected with the project.

Green belt and horticultural works in the project.

Casual labor needs for various activities.

Besides, there will be improvement in the following aspects due to project operation:

Improvement in infrastructural facilities, providing education aids etc. in nearby

schools

Betterment of drinking water facilities.

Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way

of royalty, tax, duties, etc from this project directly and also indirectly.

From above details, it is clear that the project operations will have highly beneficial positive

impact in the area.
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Table 4.17: CER Cost

Project Cost for 10 years lease

period (Rs.)

Rs. 1,92,00,000 /- (Project cost / Investment +
Expenditure / Production + EMP cost).

CER Cost Requirement (2% of

the Project Cost) (Rs.)
Rs. 3,84,000

Actual CER cost allocated (Rs.) Rs.5,00,000/-

Towards the socio economic development of the surrounding area, the proponent has

earmarked an amount of Rs.5 Lakhs under Corporate Environmental Responsibility. The

activities identified under CER will be implemented in a phased manner in provision of facilities

in nearby Government School.

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY:

4.8.1 BASELINE STATUS:

Primary data collection through field survey conducted in the study area reveals that there is no

reported incident of any occupational diseases in the area. Hazardous jobs like blasting,

loading, etc. are planned to be executed safely and with all precautionary measures as

prescribed in Metalliferrous Mines Regulations of 1961, so as to minimize hazards and

incidences of health problems.

4.8.2 IMPACTS ON OCCUPATIONAL HEALTH DUE TO PROJECT OPERATIONS:

Anticipated occupational illness sequel to mining activities can be as follows:

Dust related pneumonia

Tuberculosis

Rheumatic arthritis

Segmental vibration

4.8.3 MITIGATIVE MEASURES FOR OCCUPATIONAL HEALTH:

To reduce pollution emanation from the project, following measures are being and will be taken:

Water sprinkling on haul roads etc.
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Green belt creation to arrest dust and reduce noise propagation.

Acceptance of good control measures for reducing air pollution, as mentioned earlier

in the chapter.

Control of noise levels through good preventive maintenance of machineries, green

belt creation, provision of ear plug to workers, etc.

In addition to above measures, the following remedial steps are being and will be

enforced to ensure minimization of occupational health and safety problems.

Medical examination of workers by qualified doctors, as per DGMS circulars.

Regular awareness campaigns amongst staff and workers

Staff will be provided with PPE to guard against excess noise levels, Dust generation

and inhalation, etc., as per standards prescribed by DGMS.

4.8.4 MITIGATIVE MEASURES FOR SAFETY ASPECTS:

The following safety gadgets will be provided to the staff and workers based on their area of

operation and work & requirement:

SI No Safety Equipments

1. Helmets

2. Shoes

3. Goggles

4. Dust Mask

5. Hand Gloves

6. Reflective Jackets

7. Ear Muffs

8. Signal Lights/Flags

A total budgetary provision of Rs.50,000 under capital cost and Rs.10,000 is allocated under

recurring cost towards Occupational health and Safety Budget.

4.9 LOGISTICAL SYSTEM:

From this proposed quarry the entire output will be transported to the crusher units for producing

stone aggregates of different sizes or construction of roads, bridges, buildings and other buyers
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etc. From the mine the entire material will be transported to required users. The expected peak

transport will be as follows:

Table 4.18: Details of Transportation

Sl.no Particulars of activity Quantity

A Maximum Material Transported (m3/year) 40450

B No of days in a year 300

C Transport hours per day 8

D Truck capacity in T 20

Trips per hour 3 Trips/hr

Since the production is less, there will be hardly about 3 trips per hour. The existing road can

easily absorb this traffic due to this project. The following mitigative measures are also

suggested:

Water sprinkling on material in the transport vehicles before transporting, so that no dust

nuisance during transport will arise.

Plantation on either side of the transport road in consultation with the concerned

department.

Proper maintenance of transport roads

Proper maintenance of transport vehicles.

Avoiding overloading of material

Covering of loaded vehicles with tarpaulins sheet if warranted.

Keeping traffic regulators at vulnerable locations.

Distribution of transport vehicles for avoiding choking of roads

Limiting of speed

Installation of barriers at vulnerable locations

Provision of tyre washing facility at the mine outlet

4.10 WASTE MANAGEMENT:

Solid Waste: Since the entire mined out material will be used there will not be any solid waste

generation from this project.
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Liquid waste: There is no process effluent generation from this mine. Hence no liquid waste is

generated.

Hazardous waste management: In this project the following management practices will be

followed:

Ensuring availability of different colour bins for collection of different types of waste.

Storing of Hazardous waste material in a separate storage area with impervious

containers for waste oil, oil contaminated clothes, used lead acid batteries, scraps, tyre

storage etc.

Ensure that there are no leakages/spillages of hazardous wastes.

Ensuring that the fire extinguisher system is available at hazardous material storage

area.

The hazardous waste if any will be disposed through authorized recyclers or re-processors

periodically. The hazardous wastes will be transported in accordance with the provisions of

rules. By effective implementation of above said mitigation measures no major impact due to

Hazardous waste is expected.

Plastic waste: Single use plastics/ use and throwaway plastics will be banned in the site as

directed by the Tamil Nadu Government vide GO(Ms)No.84 regarding ban on use of plastic

products. The employees will be encouraged to use compostable material or reusable material.

* * * * * * * *
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CHAPTER 5

ANALYSIS OF ALTERNATIVES

5.1 ALTERNATE TECHNOLOGY:

This is a proposed Rough Stone and Gravel Quarry in which Semi Mechanized Open Cast

mining will be carried out. It involves jack hammer drilling, blasting, excavation, loading and

transportation of Rough stone to the crushing units. As this method is techno economically

proven, consideration of an alternate technology is not warranted.

5.2 ALTERNATE SITE:

The mineral deposits are site specific in nature; hence question of seeking alternate site does

not arise.

* * * * * * * *
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CHAPTER 6

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME

6.1 GENERAL

In this project, appropriate environmental monitoring programme are framed. Regular,

systematic and sustained programme schedules for implementation and monitoring of various

control measures are devised with clear cut guidelines of various concerned plans for keeping a

continuous surveillance on the various environmental quality parameters in the area.

The monitoring schedules are planned to aim at regular and systematic study of various

pollution levels with respect to air and water quality, noise levels etc., to ensure that they

conform to the standards laid down by the Environment Protection Act, 1986 and various

Central and State Pollution Control Board Limits.

The various methodologies and frequency of studies of all environmental quality parameters will

be as per prescribed norms laid down by MOEF&CC and State Pollution Control Board. This

being a small quarry operation, the Mines in-charge will take care of all the environmental

related works also.

Environmental control measures include components like air, water and soil quality, noise

levels, afforestation measures, etc. For monitoring of environment over the life of the mine, a set

of stations for study of quality parameters are fixed as per the actual requirements and

prevailing conditions of environmental factors, as dictated from time to time, depending on the

prevailing pollution levels.

6.2 MONITORING SCHEDULES FOR VARIOUS PARAMETERS

The monitoring schedules are planned for systematic study of various pollution levels with

respect to air and water qualities, noise levels, etc. to ensure that they conform to the standards

laid down by Environmental Protection Act and various statutory Limits. However, based on the

need and priority it may be suitably modified / improved in consultation with local authorities.

The monitoring schedules to be adopted in this quarry are given below.
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Table 6.1: Environmental Monitoring Schedule

S.No
Environmental

Parameters
Parameters to be monitored

Monitoring area coverage

/locations

Frequency of

monitoring

1 Air Quality

Sulphur dioxide (SO2), Oxides

of Nitrogen (NO2), Respirable

Particulate Matter (PM2.5 and

PM10).

2 locations in the buffer

zone and 1 work zone

locations.

Once in a year in

each location.

2 Water Quality
General, Physical, and
chemical parameters

Ground Water samples
(around the project area)
and Mine Pit water samples

Once in a year

3
Water Table
Fluctuations

Water Levels Nearby wells and Borewells
On yearly basis

pre and post
monsoon level

4 Noise
Leq. Lmax Lmin, Leq Day &
Leq Night dB(A)

Work zone locations and
buffer zone villages

Once in a year

5 Vibration Peak Particle Velocity Mine periphery
Once to arrive at
optimum blasting

parameters

6
Socio

Economic
Environment

Socio Economic Survey,
Review of implementation of
CER activities proposed

Buffer Zone Yearly basis

7
Occupational

Health

Occupational health survey to
detect early incidence of
diseases, Audiometry Test for
workers in noise prone area
and review of safety matters.

Staff and Workers involved
in the project

Once in a year

8 Greenbelt Maintenance Within the lease area Regularly

6.3 LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAME WORK:

The project will have environmental policy declaring its responsibility and commitment to protect

the environment and to ensure public safety. The existing policy will be available with all

concerned officials of the plant. The following environmental standards as per methodologies

prescribed, by MOEF/CPCB/TNPCB will be enforced in this project:
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Table 6.2: Environmental Standards

Standards Issued By Reference

National Ambient Air Quality
Standards

Central Pollution Control
Board

Table No. 6.3

Water quality standards per IS
10500:2012

Bureau of Indian Standards Table No.6.4

Noise Standards CPCB / MoEF&CC Table No.6.5

Permissible Peak Particle Velocity DGMS, Dhanbad Table No.6.6

Table 6.3: National Ambient Air Quality Standards
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Table 6.4: IS 10500 :2012 Standards
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Table No 6.2 contd.
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Table 6.5: Noise Level Standards

Area Code Category of Area Limits in dB(A) Leq

Day Time Night Time

(A) Industrial area 75 70

(B) Commercial area 65 55

(C) Residential area 55 45

(D) Silence Zone 50 40

Note :

1. Day time shall mean from 6 a.m. and 10.0 p.m.

2. Night time shall mean from 10.0 p.m. and 6 a.m.

3. Silence zone is an area comprising not less than 100 meters around hospitals,

educational institutions, courts, religious places or any other area which is

declared as such by the competent authority.

4. Mixed categories of areas may be average as one of the four above mentioned

categories by the competent authority.

* dB(A) Leq denotes the time weighted average of the level of sound in decibels on scale A

which is relatable to human hearing.

frequency weighting in the measurement of noise and

corresponds to frequency response characteristics of the human ear.

Leq: It is energy mean of the noise level over a specified period.

Table 6.6: Permissible Noise For Industrial Workers As Laid Down By CPCB

Exposure time (in hr. per day) Limit in dB(A)

8 90

4 93

2 96

1 99

½ 102

¼ 105

1/8 108

1/16 111

1/32 114
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Table 6.7: Permissible Peak Particle Velocity (PPV) In Mining Areas

In mm/sec.

Type of structure Dominant excitation frequency Hz

<8 Hz I 8-25 Hz I >25 Hz

A. Buildings/structures not belonging to owner

Domestic houses /structures (Kuchha brick and cement) 5 10 15

Industrial buildings (RCC and framed
structures)

10 20 25

Objects of historical importance and sensitive structures. 2 5 10

B. Building belonging to owner with limited span of life

Domestic houses/structures 10 15 25
(Kuchha brick and cement)

Industrial buildings 15 25 50
(RCC and framed structures)

The above said monitoring location and the frequency of monitoring shall be suitably modified in

consultation with the nodal agency as per the actual requirements and prevailing conditions of

the mine and environmental factors, as dictated from time to time, depending on the prevailing

pollution levels, if required.

6.4 ENVIRONMENTAL MONITORING COST:

Towards environmental monitoring it is proposed to allocate a budget of Rs. 1.00 Lakh per

annum for this project. Further details of the capital and recurring cost of environmental

management has been provided in in Table No. 10.2, Chapter-X.

* * * * * * * *
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CHAPTER 7

ADDITIONAL STUDIES

7.1 GENERAL:

The additional studies covered for this EIA / EMP report are:

1. Public consultation of the project as per MoEF&CC mandates.

2. Cumulative Impact Study

3. Risk Assessment

4. R&R Plan

5. Mine closure planning

7.2 PUBLIC CONSULTATION:

This draft EIA/EMP report will be exposed to public consultation as per mandatory procedures

through the District Collector of Virudhunagar and State Pollution Control Board officials after

giving 30 days advance notice in two local newspapers about the scheduled date and time for

conduct of the public hearing procedures. The opinions, concerns and objections of

stakeholders will be recorded during the public hearing. All the public queries and the replies to

the query by the project proponent and officials concerned will be recorded and incorporated in

the EIA/EMP report for approval by SEIAA, Tamil Nadu.

7.3 CUMULATIVE IMPACT STUDY:

As mentioned earlier, Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi is located in

Konganakkurichi village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. The details of

the other quarries located within the 500m radius of the project considered for cumulative

impact study now (Annexure-3) has been provided below:
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Table 7.1: Details of quarries within 500m radius

S.
No

Quarry detail Village
S.F. No.8 Extent

(Hect)
Proceedings No. &

Lease Period

Existing Quarries:

1
R. Tamilselvam

Aruppukottai
Konganakurichi

99/3,99/4
(1.84.5)

KVI /903/2018 Dated:
24.03.2020 to
23.03.2025

Abandoned Quarry

NIL

Present Proposed Quarry :

1 T. Muthulakshmi
Aruppukottai

Konganakurichi

100/6B,100/7,100/8,100/9,
100/10,100/11

(1.96.0)

KV1/75/2021

2 K.Bharathiraja
Aruppukottai

Konganakurichi

112/6A,
11/7A

(2.41.0)
KV1/531/2020

3 K.Balamurugan
Aruppukottai

Konganakurichi

104/1A, 104/1B1, 104/1B2,
104/2A, 104/2B, 104/3,

104/4A1, 104/4A2, 104/4B,
104/4C, 104/5A, 104/5B,
104/6A, 104/6B, 104/7A,
104/7B, 104/8A, 104/8B,
104/8C, 104/8D& 104/8E

(3.025 Ha)

KV1/030/2021

TOTAL 9.24

Besides, there are other proposed mines also. From that above it is seen that, although the

individual lease area of this project is less than 5 Ha, the other existing and proposed quarries

within the 500m radius along with this subject project works out to >5 Ha. A Cumulative impact

study is conducted to determine the impact on the environment. A map showing the existing and

proposed located near the lease area is provided below:
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Figure 7.1: Vicinity Map 
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The baseline monitoring carried out for this project reflects the cumulative impact of the existing 

quarries.  

7.3.1 DETAILS OF PROPOSED QUARRIES 

For proposed quarries, the cumulative impact of these proposed quarry operations on the 

environment is studied and provided below. 

Table 7.2: Salient Details of Proposed Quarries 

1 Proponent Name T. Muthulakshmi K. Balamurugan K.Bharathiraja 

2 Project Location  

a Survey No. 100/6B, 100/7, 100/8, 
100/9, 100/10 and 
100/11 

104/1A, 104/1B1, 104/1B2, 
104/2A, 104/2B, 104/3, 
104/4A1, 104/4A2, 104/4B, 
104/4C, 104/5A, 104/5B, 
104/6A, 104/6B, 104/7A, 
104/7B, 104/8A, 104/8B, 
104/8C, 104/8D& 104/8E 

112/6A and 112/7A 

b Village Konganakkurichi Konganakkurichi Konganakkurichi 

c Taluk Aruppukottai Aruppukottai Aruppukottai 

d District Virudhunaga Virudhunaga Virudhunaga 

e State Tamil Nadu Tamil Nadu Tamil Nadu 

3 Lease Area 1.96 Ha 3.025 Ha 2.41 Ha 

4 Precise Area 
Letter No. 

KV1/75/2021-Kanimum 
dated 04.08.2021 

KV1/030/2021 dated 
23.11.2021 

KV1/531/2020-Kanimum 
dated 01.02.2021 

5 
Production 
Capacity  

10 years - 2,58,125 m3 of 
Rough Stone and 61,100 
m3 of Gravel 
5 years - 1,22,500 m3 of 
Rough Stone and 61,100 
m3 of Gravel 

10 years - 3,67,570 m3 of 
Rough Stone and 1,23,924 m3 
of Gravel 
5 years - 1,92,130 m3 of 
Rough Stone and 94,130 m3 
of Gravel 

10 years - 1,05,480 m3 of 
Rough Stone and 18,032 
m3 of Gravel 
5 years - 58,080 m3 of 
Rough Stone and 18,032 
m3 of Gravel 

6 Method of mining Opencast semi mechanized mining using jackhammer drilling, blasting, excavation 
through excavator & mineral transport through tippers will be carried out.   

7 Lease Period 10 years 10 years 10 years 

8 
Ultimate Pit 
Depth 

5 years – 20m 
10 years – 40m 

5 years – 26m 
10 years – 46m 

5 years – 12m 
10 years – 32m 

8 Project cost Rs. 1,92,00,000 Rs. 72,79,075 Rs.29,83,000 

9 CER budget Rs.5,00,000/- Rs.5,00,000/- Rs.5,00,000/- 

The cumulative combined impact anticipated due to mining and allied activities in the proposed 

quarries are determined for Air, Noise, Vibration, Water, Logistical, Socio Economic and Land 

Environment. Details of the same are provided below: 
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7.3.1.1 AIR ENVIRONMENT: 

The mining and allied activities particularly excavation, hauling, loading and un loading etc. lead 

to emission of particulate matter. However, effective mitigative measures are provided in the 

EIA/EMP report to obviate these effects. The cumulative impact on ambient air quality for PM10 

and PM2.5 due to the operations of both these proposed projects are predicted based on Air 

Quality Model simulations. The modelling is done for the peak production to know the worst 

scenario.  

The cumulative peak Ground Level Concentration (GLC) after effective implementation of 

various mitigative measures have been computed and given below:   

Table 7.3: Cumulative Peak Incremental Concentration (µg/m3 )  

Activity With Control Measures 

PM10 8.94 

PM2.5 4.39 

 

The cumulative Isopleths of PM10, PM2.5 concentrations have been drawn and these are given in 

Figure No – 7.2 to 7.3. 
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Figure 7.2: Cumulative Isopleth of GLC Prediction for PM10 
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Figure 7.3:  Cumulative  Isopleth of GLC Prediction for PM2.5  
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It is observed that the peak incremental concentration for PM10, PM2.5 is occurring very near the

source. At away from the source the values are getting reduced due to dispersion effects. The

incremental and predicted concentrations at the locations of ambient air quality have been

discussed below.

PREDICTED AMBIENT AIR QUALITY:

The cumulative combined post project Concentrations of PM10, PM2.5, (GLC) (base line +

incremental) after adopting necessary control measures is given below:

Table 7.4: Concentrations of PM10 after Project Implementation

Values in g/m3

S.
No

Location
Background

Concentration

Predicted
Incremental

Concentration

Post Project
Concentration

Statutory Limits

1 Near Mine Lease Area 73.8 8.94 82.7 -

2 Kallurani Village 68.6 <1.0 69.6

100

3 Bommakottai Village 61.8 <1.0 62.8

4 Aladipatti Village 65.9 <1.0 66.9

5 Konganakurichi Village 54.4 <1.0 55.4

6 Kurunaikulam Village 51.6 <1.0 52.6

Table 7.5: Concentrations of PM2.5 after Project Implementation

Values in g/m3

S.
No

Location
Background

Concentration

Predicted
Incremental

Concentration

Post Project
Concentration

Statutory
Limits

1 Near Mine Lease Area 34.3 4.39 38.7 -

2 Kallurani Village 32.2 <1.0 33.2

60

3 Bommakottai Village 29.0 <1.0 30.0

4 Aladipatti Village 30.8 <1.0 31.8

5 Konganakurichi Village 25.3 <1.0 26.3

6 Kurunaikulam Village 23.5 <1.0 24.5

It can be seen that the resultant added concentrations with baseline figures even at worst

scenario and cumulative impact of both the projects show that the values of ambient air quality

with respect to PM10 are in the range of 52.6 g/m3 to 82.7 g/m3 and with respect to PM2.5 are

in the range of 24.5 g/m3 to 38.7 g/m3 which are within the statutory stipulations in respective

case.
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7.3.1.2 WATER ENVIRONMENT:

The quantum of water required for both these projects total to 30 KLD comprising 10KLD each

for the proposed quarries of T. Muthulakshmi, K.Balamurugan and K.Bharathiraja. Though it

may be sourced from outside agencies initially, for these projects it is planned to use the rain

water collected in the mine sump later.

The mining area consists of hard compact rock, hence no major water seepage within the mine

is expected from the periphery. From the nearby working quarries it is observed there are no

seepages in the mine faces because of the hard rock formation. The ground water table in this

area is deep. Hence, ground water intersection in not envisaged and ground water will not be

affected appreciably due to the quarrying operation.

Besides, the stage of groundwater development of Aruppukottai Taluk where the study area

falls is 14% as per the groundwater resource data obtained from technical report of the Central

Ground Water Board, South Eastern Costal Region

development point of view. Thus there is scope for further ground water development.

In all three projects, the domestic sewage to be generated from the project will be collected in

septic tank with soak pits.

There is a passing on the southern side of the lease area of T. Muthulakshi for

which 10m safety zone has been left. There is a kanmai adjacent to the lease area of Thiru

K.Balamurugan on the eastern side for which 50m safety distance has been left. There is a

kanmai on the northern side and a on the northern side of the lease area of

Thiru K. Bharathiraja for which 50m safety distance has been left.

Earthen bunds will be formed along the banks of these respective drainage channels in

proximity to their respective lease areas and good plantation will be carried out in the safety

zone areas. Either side of the channels near the lease areas will be properly fenced with

barbed wire, tin sheet will also be provided the respective sides and it will be ensured no impact

is caused on these drainage courses.
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There is no proposal to discharge any effluent into this water body. No major impact is

envisaged on the nearby water bodies due to project operations.

7.3.1.3 NOISE ENVIRONMENT:

Post project noise in the core zone has already been provided under para 4.4, Chapter-IV

where it is seen that the predicted Noise Levels due to mining operations at the periphery of the

mine lease itself will be less even without considering any attenuation factor. However,

practically there will be attenuation due to vegetation etc., and as such there will not be any

adverse noise propagation outside the lease boundary. Hence, the cumulative post project

noise in the nearby villages has been carried out using the following formula and the results are

given below:

Lp2 = Lp1 20 log R2/R1

Where, Lp1 and Lp2 are sound pressure levels at points located at distances R1 and R2

respectively from the source.

Table 7.6: Cumulative Post Project Noise Levels

Sl.NO Location
Baseline Day
Eq.in dB(A)

Cumulative Post
project noise Eq in

dB(A)

Limit dB(A) as
per MoEF&CC

1 Kallurani Village 49.2 49.6

55

2 Bommakottai Village 48.3 48.8

3 Aladipatti Village 49.0 49.5

4 Konganakurichi Village 46.3 47.7

5 Kurunaikulam Village 45.5 47.2

It is seen that the post project concentration in the nearby 5 villages are within the statutory

limits of 55dB(A). Besides it is proposed to carry out various mitigative measures such as

carrying out greenbelt and afforestation to act as acoustic barriers.

7.3.1.4 VIBRATION:

By Carrying out controlled blasting using Nonel, Optimum design for burden and spacing &

reducing the explosive charge per delay to minimum in all the three projects no adverse impact

due to blasting vibration is expected. Besides, different blasting time for both the projects is

suggested and the timing is to be mentioned in the display board in the mines entrance. SOP
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for blasting will be followed to ensure no adverse impact due to blasting vibration on the nearby

region.

7.3.1.5 CUMULATIVE IMPACT ON TRAFFIC:

The mined out minerals will be transported by means of trucks to the consumers like crusher

units for producing stone aggregates of different sizes or construction of roads, bridges,

buildings and other buyers etc. The cumulative impact on traffic due to transportation of

minerals from both these leases are provided below:

Table 7.7: Details of materials transported

Details T. Muthulakshmi K. Balamurugan K.Bharathiraja

Average Material Transported
(m3/year)

40450 67216 19,976

No of days in a year 300 300 300

Transport hours per day 8 8 8

Truck capacity in T 20 20 20

Trips per hour 3 Trips/hr 5 Trips/hr 2 Trips/hr

The total trips from these projects there will be about 10 trips per hour. The existing road can

absorb this traffic due to this project. Various measures like proper maintenance of road,

covering of the loaded truck with tarpaulin, water sprinkling will be carried out to ensure no

adverse impact on the logistical front.

7.3.1.6 CUMULATIVE IMPACT ON SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT:

All the three lease areas are patta lands. There are no habitations or hutments in the core zone

area and no rehabilitation or resettlement problems will arise.

The mining operations in the 3 proposed mines will provide direct employment opportunity and

indirect employment opportunity for scores of people through allied opportunities in logistics,

contract workers, trading, repairing works etc.

Towards development of the surrounding area, under Corporate Environmental Responsibility

Rs 5 lakhs has been earmarked separately for all the 3 projects.

Various mitigative measures suggested in this report will be properly implemented to ensure

that no adverse impact is felt on the socio economic and ecological front in the area.
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7.3.1.7 CUMULATIVE IMPACT ON LAND ENVIRONMENT: 

The entire mine lease area of T.Muthulakshmi of 1.96 Ha is a patta land. In the post mining 

stage, entire 1.52 Ha of mined out area will be left as water body, 0.03 Ha will be the mine roads 

& infrastructure, 0.36 Ha will be covered with vegetation and 0.05 Ha will be fencing. 

The entire mine lease area of K.Balamurugan of 3.025 Ha is a patta land. In the post mining 

stage, entire 2.13 Ha of mined out area will be left as water body, 0.04.0Ha will be the mine 

roads, 0.01.0 ha will be infrastructure, 0.84.5  Ha will be covered with vegetation. 

The entire mine lease area of K.Bharathiraja of 2.41 Ha is a patta land. In the post mining stage, 

entire 0.956 Ha of mined out area will be left as water body, 0.02 Ha will be the mine roads, 

0.01 ha will be infrastructure, 1.412 Ha will be covered with vegetation and 0.012 Ha will be 

unutilized area. 

For all the three projects, in the post mining stage it will be ensured that the entire mined out 

area will be properly fenced to prevent inadvertent entry of men and animals. The rainwater 

harvested in the mined out void shall be utilized to meet the water requirement.  

Figure 7.4: Post Mining Land Use 
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7.4 RISK ASSESSMENT:

For the various risks, likely to arise, detailed analysis of causes and control measures is

given in below:

S.No Factors Causes of risks Control measures

1.
Removal of

material

a) Bench may slide due to

its unconsolidated nature.

b) Vibration due to

movement of vehicles in the

benches.

Overall bench slope angle will be

maintained optimally as per DGMS

requirement. Working bench width will be

more than bench height.

2. Drilling

a)Due to high pressure of
compressed air hoses may
burst.
b) Down the hole drill rod
may break due to improper
maintenance of rod.

Periodical preventative maintenance and

replacement of worn out accessories in

the compressor and drill equipment.

As per manufacturers recommendation

rod to be replaced and bits will be

changed.

3. Blasting

a)Fly rock, ground vibration,

noise etc.

b) Improper charging of

explosives

Burden and spacing will be kept optimum

on trial basis.

Explosive charge per delay will be

minimized.

Controlled blasting with Nonel will be

used.

4. Excavation

a)Hauling and loading

equipment are in such

proximity while excavation

b)Swinging of bucket over

the body of tipper

c) Driving of unauthorized

person

Operator shall not operate the machine

when person & vehicles are in such

proximity.

Shall not swing the bucket over the cab

and operator leaves the machine after

ensuring the bucket is on ground.

Shall not allow any unauthorized person

to operate the machine by effective

supervision.

5. Transportation

a)Operating the vehicle

b) Overloading of material

c) While reversal &

overtaking of vehicle

d) Operator of truck leaving

his cabin when it is loaded

It will be ensured that all these causes

will be nullified by giving training to the

operators.

No over loading will be done.

Audio visual reverse horn will be

provided.
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S.No Factors Causes of risks Control measures

Proper training will be given.

6.

Fire due to

electricity and

Oil

a)Due to the short circuit of

cables & other electrical

parts

b) Due to the leakage of

inflammable liquid like

diesel, oil etc.

Electrical parts shall be cleaned

frequently with the help of dry air blower

All fastening parts and places will be

tightening. Suitable fire suppression

equipment shall be provided.

7.
Natural

calamities

Unexpected happenings The mine management is capable to deal

with the situation.

7.4.1. DISASTER MANAGEMENT PLAN:

In General, , following natural/industrial hazards may occur during normal operation.

Inundation of mine pit due to flood/excessive rains :

Slope failure of the pit and waste dumps

Accident due to heavy mining equipment and

Blasting and use of Explosives

Mining operation in this lease will be carried out under the management control and direction of

a qualified mine manager. The DGMS have been issuing a number of standing orders, model

standing orders and circulars to be followed by the mine management in case of disaster. All

these orders statutory rules and regulations will be followed. Seismically project site and study

area falls in the Zone II and is described as least active zone. There are no perennial water

body near the lease area to cause any flooding. As such no disaster due to this project is

envisaged.

In order to take care of above hazard / disasters the following control measures have been

adopted.
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Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any

inflow of surface water in the mine pit.

Avoiding mining during heavy monsoon period and marching of all the HEMM to the

top benches during rainy period.

Provision of high capacity standby pumps with generator sets with sufficient quantity of

diesel for emergency pumping especially during monsoon.

All safety precautions and provisions of regulations will be strictly followed during all

mining operations

Prohibiting entry of unauthorized persons.

Provision of Firefighting and first-aid provisions in the mines.

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 for their use.

Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises

Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per

MMR 1961.

Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans

Cleaning of mine faces regularly

Proper storage, usage of explosives through competent persons.

Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufacturers

guidelines

Suppression of dust on the haulage roads with frequent water sprinkling, etc.

Increasing the awareness of safety and disaster through competitions, posters and

annual safety weeks and environmental weeks, encouraged through suitable rewards

and other similar drives.

The management and the EMC will be able to deal with the situations efficiently keeping in view

of the likely sources of dangers in the mine.
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7.5 REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R) PLAN:

The mining activities will be carried out within the mine lease area only. The entire mine

lease area is a Patta land. There is no population within the ML area. Hence, the question of R&

R does not arise.

7.6 MINE CLOSURE PLAN:

In the mine closure stage all necessary measures will be taken as per Act & Rules, There is no

proposal for back filling, reclamation and rehabilitation. The quarried pits after the end of life of

mine will be properly fenced all around to prevent inherent entry of public and cattle and all the

statutory requirements will be fulfilled. As already explained, in the post mining stage the

rainwater harvested in the mined out void shall be utilized for irrigation and domestic needs

locally. The mine closure plan is provided in Figure 4.5.

7.7 PIT SLOPE STABILITY PLAN

Factors affecting slope stability of the mine are

Geological structure comprising dip, intervening shear zone formation, clay

intrusion, joints / discontinuities, faults etc.,

Lithology of formation

slope geometry

Ground water availability which may cause increased thrust on the faces

Site specific analysis

Proposed area is a hard rocky charnockite terrain comprising top1m earth,4m gravel,

followed by weathered rock and then hard rock.

Since the formation is of homogeneous rock type probability of slope failure is low

and can be avoided if proper measures are adopted.

There will be a 7.5m and 10m wide safety zone which will form a ridge which can also

take care of the top section and as such no risk is envisaged on this front.

During future workings the following measures will be ensured:

o Regular inspection of the mine faces to be carried out by mines manager for

ensuring absence of any structural features like faults, joints, dyke, intrusive

material in the rock strata which may affect the slope stability and cleared.
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o No loose material or boulders is to be stacked on the mine top or pit benches.

o Height of the benches should be 5m. Working bench width should be at least

2.5 times the bench height. Ultimate pit bench width will be 5m & slope is kept

at 45o to ensure slope stability.

o Haul road formation will be at 1 in 16 slope with adequate road width.

o There will be no ground water table intersection.

o No seepage is expected due to formation. Adequate drainage management

system comprising peripheral garland drain, settling pond to regulate monsoon

water will be created to prevent saturation of compact layers, apparent drainage

over the bench slope to avert damages to quarry face and manage the water

flow.

The above will ensure safe and stable mine prospects.

CONCLUSION:

No adverse impact on the surrounding environment is envisaged from this project since the

number of equipment's to be used to achieve this production is less and the magnitude of

operation is of low level.

Certified vehicles with low carbon emissions will only be used. These equipment's will be

properly and regularly maintained. Besides, regular vehicular emission tests will be done for the

transport vehicles to ensure minimal impact due to carbon emissions. To further mediate the

carbon emissions, a good greenbelt and plantation plan has been planned wherein 500 number

of plants will be planted in and around the lease area.

Geologically the area in and around the lease area contains charnokite type rock formation

containing mostly fallow land. As such there no major vegetation or agricultural activities are

observed. There are no Protected or Eco-Sensitive Zone or forest land nearby wherein it can

have an impact.

It will be ensured that mining will be carried out adhering to all the statutory rules and

regulations, appointing statutory personnel's like qualified mines manager, blaster, informing

DGMS before commencement of mining operations and maintaining the environmental quality

within the prescribed standards by effective implementation of various mitigative measures.
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As such release of Greenhouse gases (GHG), rise in temperature, affecting livelihood of the

local people ,loss of Agriculture, Forestry and Traditional Practices is not envisaged. Such a

limited scope will not induce any climatic change leading to droughts, floods etc.

Mine closure plan plan is prepared for the lease period and already included in the approved

mine plan.

Due to absence of perennial water bodies nearby where in any marine ecosystem is observed,

no effect on this front is also expected. Hydrological investigation carried out and as given in

Para 3.6 of Chapter III & para 4.3 Chapter IV shows that the all time ground water table in

this area is much below the mining level. Hence, ground water intersection in not envisaged for

the entire life of the mine and ground water will not be affected due to the quarrying operation.

As such there will not be any adverse impact on the ground water regime. Besides, this being a

mining project, there will be not be any process effluent. As mentioned earlier, the rainfall will be

collected in the mine floor sump and gainfully used as per CGWA requirement. Excess water if

any in the sump will be pumped to settling pond and supernatant clear water let out for

downstream users.

It will be ensured that mining will be carried out adhering to all the statutory rules and

regulations, appointing statutory personnel's like qualified mines manager, blaster, informing

DGMS before commencement of mining operations and maintaining the environmental quality

within the prescribed standards by effective implementation of various mitigative measures for

the entire lease period.

* * * * * * * *
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CHAPTER 8

PROJECT BENEFITS

The proposed Roughstone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi will improve physical and

social infrastructures in the area like:

Direct employment to 18 people.

Indirect employment to scores of people.

Financial gains for the governments, through collection of various taxes like royalty,

GST, etc.,

Increase in General Awareness of the People.

Continual improvements of the local amenities for the local society

Improvement of the General Living Standard of the People in the Vicinity

Overall Improvement in HDI (Human Development Index)

Growth of Allied Industries in the Area.

Improvement in Per Capita Income.

Providing certain facilties for the local schools and panchyats

In short, the proposed Rough Stone Quarry will benefit this region in the fields of employment

opportunities, improved per capita income for local people, improved social welfare facilities in

respect of education, medical systems, infrastructural build-up, etc in its own way.

By means of carrying out the socio economic development activities, local community

development is expected. Towards the same, the proponent has planned to allocate

Rs.5 Lakhs for various activities under CER. From the CER activities allocated for various social

welfare activities, the villages near the lease area will be benefited.

* * * * * * * * *
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CHAPTER 9

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS

Appendix-III of the MoEF notification S.O. 1533 dated 14.09.2006, which describes the generic

ommended during scoping stage.

ToR for this project has been received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-

TN/F.No.8842/SEAC/ToR 1109/2022 21.03.2022. Environmental cost benefit analysis is not

prescribed in the terms of reference. Hence, it is not applicable for this project.

* * * * * * * *
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CHAPTER 10

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN

10.1 INTRODUCTION:

This chapter describes the implementation strategies of the environmental management

measures described through the course of this EIA/EMP report for the purpose of mitigating

significant impacts due to the proposed mining operations.

10.2 COMPONENTS OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN:

The environmental management plan comprises identification of the major impacts due to

project operations and their suitable mitigative measures. (Provided in an elaborate manner

in Chapter-IV) Based on the environmental policy of the company, the environmental

management cell will oversee the implementation of these mitigative measures. The details

budgetary allocation towards various environmental management measures has been

elaborated in this chapter.

10.2.1 ENVIRONMENTAL POLICY:

The proponent will frame a well-planned environmental policy. The salient features of this policy

will be.

Ensuring risk-free and safe mining operations by following all rules and conditions

prescribed in the Indian mines Act, metalliferrous mining regulation, mineral

conservation and development rules, etc,

Ensuring environmental preservation by adoption of remedial measures for control of

air, water quality, noise status, biological improvements, green belt creation, etc,.

Extending CER activities to cater to the needs of local community for various benefits

like improvement of physical and social infrastructures for the welfare of local

community.
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Ensuring that all mining operations such as deployment of HEMM, conduct of drilling

and blasting operations, etc are strictly conducted keeping with regulatory standards &

maintaining safe working environment in the area.

Providing periodical training on safety, Health, & Environment to all employers.

Any infringement / violation of any rule or unsafe mining operations should be reported

mines manager, should be reported by the foremen/ blaster mate etc, who will take

immediate corrective measures for avoiding major disasters. The report will ultimately

reach the owner through upwardly hierarchical communicative channels from the

lowest level to superior levels in a quick time bound duration.

The mines manager will exercise overall control over entire mining and connected

operations and all infringements / violations on any count pertaining to unsafe

operations, environmental degradation, etc, should be brought to the notice of the

owner of the quarry. Remedial measures for such violations and deviations should be

taken care by the mines manager to avoid any hazards or disasters in the mine and

nearby areas. The persons responsible for such violations will be punished through

appropriate disciplinarily penal actions.

The EC conditions and stipulations will be strictly observed by Mines manager of the

mine in various issues like prescribed environmental monitoring schedules conducting

of vibratory studies due to blasting, creation of green belt, management of mined area,

occupational health review, etc.

Penalty actions will be taken by the proponent in cases of continuous negligence

resulting in violations deviations in this respect.

A time schedule of once in 90 days for review of all operational factors as mentioned

above is to be enforced, for proper and quick corrective actions needed in the matter.

10.2.2 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CELL:

The Mines Manager/Mine Incharge will undertake effective monitoring and implementation of

various environmental control measures promptly and effectively and to oversee various
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environmental management schemes for air quality control, water quality status, noise level

control, plantation programme, social development schemes, etc in the mine. The organizational

chart for the same has been provided below:

Figure 10.1: Organization Chart

OWNER

Mine Manager/

Mines Incharge

Blaster Mate

Drillers Operators

The Mines Manager/Mines Incharge in the mine project site will be directly responsible for

various environmental activities in the mine. The owner will correlate and oversee the

environmental activities and their effective implementation in consonance with the guidelines in

the EMP. The Mines Manager/Mines Incharge will oversee the environmental administration at

the mine and he will directly supervise all activities of environmental administration on

environmental issues. Necessary assistance from sub ordinates, external consultants and

laboratories shall be taken.

Environmental control measures will span various factors like land degradation, air, water and

soil quality, noise levels, effective land reclamation for excavated areas, afforestation measures,

etc. The administrative functions are given below.

To observe the implementation of environmental control measures.

To study the effects of project activities on the environment.
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To ensure implementation of Plantation Programme. Regular monitoring of survival

rate of plants is carried out to achieve the desired result.

To keep records of monitoring etc., in a systematic way, so as to facilitate easy

access, when needed by statutory agencies, etc. Also send prescribed returns to

statutory authorities.

To ensure that adequate fencing and plantation is carried out in the safety zones.

Conducting environmental studies and reporting to SPCB.

To interact and liaise with Government Departments.

To evaluate the performance of existing pollution control equipment and systems

periodically and take timely action to keep the equipment at its optimum performance

condition.

To take immediate preventive action in case of some unforeseen environmental

pollution attributable to the project.

Conducting safety audits and programmes to create safety awareness in workers/

staff.

Conducting annual health audits to detect any health problems promptly in the

workers/staff. This will reduce occupational health problems.

Imparting training on safety and conduct safety drills to educate employees.

-to-

Carrying out socio economic study in the surrounding areas to find out the benefits

derived by the society due to the project and also to fulfill the deficiency, if any,

immediately.

Ensuring proper mine closure arrangements
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10.2.3 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN:

10.2.1.1 General:

Systematic monitoring systems and well-conceived and efficient Environment Management Plan

will ensure that during the project operations, the various environmental parameters, are well

within the statutorily sustainable limits. The environmental control measures proposed to keep

various environmental parameters of the project in terms of air, water, noise, land, biological

environment, etc. has been described below.

10.2.2.2 Air Quality:

With regards to air quality, to mitigate the fugitive and gaseous emission resulting from mining

and allied activities, the following control measures are proposed to be undertaken:

Regular water sprinkling in the transport roads using mobile tankers for dust

suppression.

Controlled blasting techniques using NONEL.

Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust prone and affected

areas.

Covering of drill holes with wet cloth, using sharp drill bits

Avoiding blasting during high wind periods where the fine dust is carried out away easily

affecting the ambient air quality.

Proper maintenance of haul roads, HEMM and dumpers.

Covering of loaded tippers with tarpaulins during transportation

Vehicular emissions will be controlled through regular and proper preventive

maintenance schedules and emissions tests are done with diesel smoke meter

equipment to ensure emission values.

Besides, there will be good green belt cover will be developed around mine periphery

and in safety zone.

10m safety distance has been left for the passing along the portion of

the southern side of the lease area. Tin sheet will be set up in this area. Green netting

will be carried out around the lease periphery on the other sides.
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10.2.2.3 Water Environment:

There will be no process effluent generated from this project. The domestic sewage to be

generated will be collected in septic tank with soak pit arrangements. Besides, there will be no

waste dumps or stockpiles within the lease area as the entire material will be directly

despatched to the consumers.

Surface runoff management structures such as garland drain of 520m length connected to a

settling pond will be constructed around the quarry to collect the rain water. The supernatant

clear water from the settling pond will be provided to nearby downstream users. Towards

rainwater harvesting, the rainwater harvested in the mine will be used to meet the water

requirements during mining and excess water in consultation with villagers and in line with

government practices will be out in to the nearby stream or shall be distributed to the nearby

villages as per their need.

There is a passing on thesouthern side of the lease area for which 10m

safety zone has been left. Earthen bund will be formed along the banks of this

in proximity to the lease area and good plantation will be carried out in the safety zone area.

Either side of the channel near the lease area will be properly fenced with barbed wire and it will

be ensured no impact is caused on this drainage course. Elaborate details regarding the same

is provided under section 4.3.3, Chapter-IV.

10.2.2.4 Noise Environment:

During the project operations, various control measures as listed below will be carried out to

mitigate adverse impact due to the noise generated due to mining and allied activities:

Good plantation will be carried out in the safety zone areas of 7.5m in the mine

periphery, and 10m left on the eastern side of the lease area.

Noise protectors, insulation of operator cabins, installation of silencers in machineries,

etc.

Proper and regular maintenance of equipments

Providing earplugs to workers exposed to higher noise level.
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Providing in-built mechanism for reducing sound emissions.

Conducting regular health check-up of workers including Audiometry test for the

workers engaged in noise prone area.

Displaying the noise level status of operational machinery on the machines to know the

extent of noise level and to control the time to which the worker is exposed to higher

noise levels.

10.2.2.5 Ground Vibration

During the project operations, various control measures as listed below will be carried out to

mitigate adverse impact due to the ground vibration caused due to blasting activities:

Controlled blasting techniques to maintain the peak particle velocity (PPV) below DGMS

prescribed levels.

Ideally formulating drilling and charging pattern.

To contain fly rocks, stemming column will not be less than burden of the hole. Blasting

area will also be muffled, if necessary, to stop fly rocks propagation.

Blasting will not be carried out when strong winds are blowing towards the inhabited

areas. Blasting will be done during midday time and never at night.

Proper care and supervision during blasting by a competent and experienced person.

Besides, different blasting time for the projects in the vicinity is suggested and the timing

is to be mentioned in the display board in the respective mines entrance.

Further details regarding the same has been provided under section 4.4.2, Chapter-IV.

10.2.2.6 Biological Environment:

The mining lease area and 10km buffer zone are devoid of declared ecologically sensitive

features such as national parks, sanctuaries etc. Besides, no Schedule-I animals are observed

in the core and buffer zone. There will be no major clearance of vegetation involved in this

project. However, good greenbelt and plantation programmes are planned within the lease

area.
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In the lease area, safety barrier 7.5m around the periphery, 10m for on the

southern side of the lease area. Greenbelt / Plantation will be carried out to enhance the

vegetative growth and aesthetic in the safety zone area. This will boost the biological, visual

and aesthetic outlook of the area. Elaborate details regarding the same is provided under

section 4.6.4, Chapter-IV.

10.2.2.7 Socio-Economic Environment:

The proposed project operation will provide positive impacts in the region on the employment

area as well as on physical and social infrastructural status. Many other tangible benefits will be

gained by the local people in the surrounding areas due to ancillary units, trading operations,

contractual needs, casual labor, green belt development, etc. Towards the socio economic

development of the surrounding area, the proponent has earmarked an amount of Rs.5 Lakhs

under Corporate Environmental Responsibility. The activities identified under CER will be

implemented in a phased manner.

10.3 ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL COST:

In this proposed quarry Implementation of environmental control measures as stated above

involves capital as well as recurring expenses. The probable capital and recurring

environmental control cost are calculated and given below Table No 6.5

Table 10.1: Environmental Control Cost

Rs. In lakhs

Sl.
No

Activity Capital cost
Recurring Cost

/Annum

1 Mobile Water Sprinkling ( Already available) - 1.00

Monitoring of Environmental quality - 1.00

2 Provision of tin sheet in the southern side of lease
periphery & green net around the mine periphery

4.00 -

3 Green belt and Plantation 1.00 0.50

4 Safety gadgets procurement & health check up 0.25 0.10

5 Surface Runoff Management structures Garland
drain, settling pond

- 0.50

6 Desilting of nearby village ponds - 0.25

7 Provision of tyre washing facility 0.30

8 Provision of EC condition display board in the mine 0.30
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entrance

9 Conducting Environmental awareness programme - 0.25

10 Adopting controlled blasting technology using
Nonel

3.00

11 Provision of net enabled CCTV cameras at mine
workings

0.30

12 Renumeration for statutory persons - 6.00

Total 6.15 12.60

Towards EMP measures, Rs.6.15 lakhs is allocated under capital cost. Besides,

Rs.12.60 lakhs per annum will be spent under recurring cost. All the recurring cost of

maintenance of pollution control measures, environmental monitoring etc., will be met from

revenue.

10.4 CONCLUSION:

A meticulously well planned Environmental Management Plan, with various programme

schedules and timely execution objectives, as above, will ensure that the future environmental

quality in the area will be maintained within statutory limits.The environmental management

strategy as explained above will prove that industrial growth, if properly planned with all

environmental concerns and appropriate remedial measures can go a long way to improve life

pattern and living conditions of the local community around the project.

* * * * * * *
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CHAPTER 11

SUMMARY & CONCLUSION

11.1 INTRODUCTION:

Tmt.T.Muthulakshmi proposes to operate a Rough Stone and Gravel Quarry at Survey No.

100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 and 100/11 over 1.96 Hectares In Konganakkurichi village,

Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu and has initiated action towards obtaining

environmental clearance.

It is proposed to mine a total of 2,58,125 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a

depth of 40m for the period of ten years. The Proposed Production for the first five years is

1,22,500 m3 of Rough Stone and 61,100 m3 of Gravel upto a depth of 20m. The impact

assessment and management plan is studied for the peak production of the mine lease period

and the entire area of quarry operation and can be construed as applicable for the entire lease

period.

Although the individual lease area of this project is less than 5 Ha, the other existing quarries

within the 500m radius cluster along with this subject project works out to >5 Ha. Hence, this

proposal is considered under Category B1 and as per MoEF & CC notification necessitates

preparation of EIA/EMP report and public hearing. As such Common EIA for Rough Stone and

Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi , Roughstone and Gravel Quarry of Thiru K.Balamurugan

and Roughstone and Gravel Quarry of Thiru K.Bharathiraja falling in the cluster along with

separate assessment of impacts and EMP for each project is carried out . The details of the

quarries located within the 500m radius of the project is given vide Annexure-3. Besides, there

are other mines in the cluster extension. A cumulative impact study has been carried out and

furnished in Para 7.3, Chapter-VII.

This draft EIA/EMP report is prepared for the Rough Stone and Gravel Quarry of

Tmt.T.Muthulakshmi.
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11.1.1 STATUTORY APPROVALS:

Mining Lease: Precise Area Communication letter received from the District Collector

Virudhanagar Vide KV1/75/2021-Kanimum dated 04.08.2021. (Annexure-1)

Mining Plan Approval: Mine plan for this project was approved by Assistant Director,

Department of Geology & Mining Virudhunagar vide KV1/75/2021-Kanimum, dated

18.08.2021. (Annexure-2)

11.1.2 ENVIRONMENTAL CLEARANCE APPLICATION:

Terms of Reference: Terms of Reference was issued by SEIAA Tamil Nadu vide letter No.

SEIAA-TN/F.No.8842/SEAC/ToR 1109/2022 21.03.2022.

Baseline Data Collection: Baseline data collection for this project was carried out in the

March May 2022 (Summer Season)

Draft EIA/EMP Report: This draft EIA/EMP report will be presented for public hearing, as

per rules and procedures in line with the EIA notification 2006 wherein the opinions,

concerns and objections if any, of the public and other stakeholders connected will be taken

into consideration and a compliance report for the same will be incorporated in the final

EIA/EMP report which will be submitted to SEIAA, Tamil Nadu.

11.2 SALIENT FEATURES OF THE PROJECT:

Table 11.1: Site Details

PARTICULARS DETAILS

Name of the project Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt.T.Muthulakshmi

Extent 1.96 Ha

Proposed production

Years Roughstone(m3) Gravel (m3)

1 -5 1,22,500 61,100

6 -10 1,35,625 -

Total 2,58,125 61,100

Villages Konganakkurichi

Tehesil Aruppukottai

District Virudhunagar

State Tamil Nadu
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PARTICULARS DETAILS

Latitude

Longitude

Toposheet 58 K / 2,3,6,7

Type of land Own Patta Land

Topography Gentle plain terrain, dry lands.

Accessibility

The area applied for quarry lease lies 3 Km Northern side from
Kallurani village. In this village lies 10km east from Aruppukottai
in Aruppukottai-Kamuthi District Highway road. From
Aruppukottai West side a road connecting 20 Km to reach the
District Head quarters of Virudhunagar District.

Nearest Major RS Aruppukottai RS 9km - NW

Nearest Airport Madurai 60Km NE

Table 11.2: Environment Setting of The Study Area

PARTICULARS DETAILS

Nearest major water bodies

Odai Adjacent to lease area (S)

Kanmai -330m E,

Odai -570m SE,

Kanmai 730m-S,

Gundar River 5.7km (NE).

Notified Archaeologically important places,

Monuments
Nil within 10Km Radius.

Local Places of Historical and Tourism Interest Nil within 10 Km radius

Environmental sensitive areas, Protected areas

as per Wildlife Protection Act, 1972 (Tiger

reserve, Elephant reserve, Biospheres, National

parks, Wildlife sanctuaries, community reserves

and conservation reserves)

Nil within 10 km radius

Reserved / Protected Forests Nil within 10 Km radius

Defence Relocations Nil within 10 km radius

Seismic Zone Zone II (Least Active)

Other Industries in the area
Other than crushers, Roughstone quarries, no

other major industries are located in the study

area.
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Table 11.3: Technical Description

PARTICULARS DETAILS

Geological reserve Roughstone 6,85,125cum , Gravel- 78,300cum

Mineable reserve

upto 40m
Roughstone 2,58,125cum , Weathered Rock 61,100cum

Method of Mining

Open cast mechanized mining method with shallow jack hammer drilling,

blasting, excavation, loading and transportation of Roughstone to needy

buyers.

Production

YEAR Rough Stone m3 Gravel in m3 Top Soil m3

I 16125 18800 4700

II 16125 18800 4700

III 16125 18800 4700

IV 33675 4700 1175

V 40450 -- --

Total 1 to 5 122500 61100 15275

Total 6 to 10 135625 -- --

Total 1 to 10 258125 61100 15275

Waste Generation

and Management

There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the

entire excavated material will be utilized. Topsoil will be used for road

formation, levelling, plantation & shall be marketed on payment of

necessary Fees to Government. Gravel will be loaded into tipper and

marketed to needy customers. The rough stone will be excavated and

loaded into tipper to the needy buyers for producing crusher aggregates,

M Sand.

Depth
First 5 years up to 20m

Next 5 years - up to 40m

Man power Direct 18, Indirect 50

Mode of transport By Road

Water requirement 10 KLD

Source of water
The required water will be procured from outside agencies initially. Later,

water collected in the mine pit will be used to meet the needs.

Power requirement
All the equipment will be diesel operated. No electricity is needed for

mining operation. The minimum power requirement for office, etc will be
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PARTICULARS DETAILS

met from state grid.

Life of the mine 10 Years

Project cost Rs. 1,92,00,000

11.3 EXISTING ENVIRONMENTAL SCENARIO:

11.3.1 GENERAL:

The studies and data collection have been carried out systematically and meticulously as per

relevant IS codes, CPCB and MoEF&CC guidelines and as per approved ToR during Summer

Season (March 2022 to May 2022) For the purpose of this study, the area has been divided

into two zones, namely, core and buffer zones. The leases in the cluster area is considered to

be the core zone, while buffer zone encompasses an area of 10 km radius distance from the

periphery of core zone.

11.3.2 SOCIO-ECONOMIC STATUS:

The proposed Roughstone, and gravel quarry is located in in Konganakkurichi Village, Aruppukottai

Taluk, Virudhunagar District. Based on 2011 census data, in the 10km radius there are 65 Rural

villages from Three Taluks namely Aruppukottai, Tiruchuli, Kamuthi and 3 urban areas of

Aruppukottai Taluk namely Aruppukottai (M), Palayampatti (CT), Athipatti (CT) belonging to

Virudhunagar and Ramanathapuram District.

Table 11.4: Social, Economic And Demographic Profile of the Study Area

Details Population Percentage

A. Gender-wise distribution

Male Population 102703 49.96

Female Population 102888 50.04

Total 205591 100

B. Caste-wise population distribution

Scheduled Caste 18380 8.94

Scheduled Tribes 222 0.11

Other 186989 90.95

Total 205591 100

C. Literacy Levels
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Details Population Percentage

Total Literate Population 157711 76.70

Others 47880 23.30

Total 205591 100

D. Occupational structure

Main workers 87259 42.40

Marginal workers 10477 5.10

Total Workers 97736 47.50

Total Non-workers 107855 52.50

Total 205591 100

11.3.2.1 SAMPLE SURVEY:

Nearby villages were visited to know the socio-economic aspects and requirements of the

people. The existing socio-economic scenario is studied and CER activities are also suggested

to the proponent. The study details are given in Para 3.2.4, Chapter III.

11.3.3 EXISTING ENVIRONMENTAL QUALITY:

Baseline monitoring was carried out during Summer Season (March 2022 to May 2022). The

details of the same are provided below:

Table 11.5: Baseline Data

A) METEOROLOGICAL DATA

PARAMETERS MINIMUM MAXIMUM

Temperature in oC 21.9 40.0

Humidity in % 18.3 99.0

Wind speed Km/Hr <1.8 35.3

Predominant wind direction (From) NE

B) AMBIENT AIR QUALITY Monitoring Location 6 locations

PARAMETER RESULT (µg/m3)
*LIMIT (µg/m3)

Location Core Zone Buffer Zone

Particulate Matter (Size <10 µm) 55.1 73.8 40.4 68.6 100
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Particulate Matter (Size <2.5 µm) 25.6 34.3 18.4 30.8 60

Sulphur Dioxide (as SO2) 4.9 7.2 3.8 6.9 80

Nitrogen Dioxide (as NO2) 7.7 12.7 5.4 11.1 80

Conclusion: The existing Ambient Air Quality levels for PM10, PM2.5, SO2 and NO2, are within
the NAAQ standards prescribed CPCB limits of 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3. The
CO values in all the locations were found to be below detectable limit. Silica values in the study
area are found to be below detectable limit. (Detection limit 0.05 mg/m3)

C) WATER QUALITY Monitoring Location 5 locations

PARAMETER Result *LIMIT (µg/m3)

7.71 8.36 6.5-8.5

Total Dissolved Solids, mg/L 328 1012 2000

Chloride as Cl-, mg/L 72.40 460 1000

Total Hardness (as CaCO3), mg/L 198 412 600

Total Alkalinity (as CaCO3), mg/L 173 300 600

Sulphates as SO42-, mg/L 23 226 400

Iron as Fe, mg/L BDL(D.L - 0.01) 0.06 0.3

Nitrate as NO3, mg/L BDL(D.L 1.0) 3.04 45

Fluoride as F, mg/L 0.12 0.35 1.5

Conclusion: The water quality of ground water is found to be within the prescribed Permissible
limits of IS: 10500 Norms in the absence of an alternative source as per Drinking Water
Specifications.

D) NOISE LEVELS Monitoring Location 6 locations

PARAMETER
RESULT dB(A)

*LIMIT (µg/m3)
Day Equivalent Night Equivalent

Core Zone 50.6 45.5 49.2 90

Buffer Zone 39.0 38.6 43.1
Day Equivalent - 55dB(A),

Night Equivalent - 45dB(A)

*Permissible noise for industrial workers as laid down by CPCB (at 8 hrs Exposure Time). While
comparing with the MoEF&CC Norms, the monitored ambient noise levels are generally within the
limit values.

E) SOIL QUALITY Monitoring Location 3 locations

PARAMETER Range of values

pH 6.46 7.22

Electrical Conductivity (µmho/cm) 23.3 122.4

Organic matter (%) 0.9 1.24

Total Nitrogen (mg/kg) 128 142

Phosphorus (mg/kg) 1.3 2.14
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Sodium (mg/kg) 345 - 420

Potassium (mg/kg) 637 756

Conclusion: clay loam and sandy clay loam type The soil quality data for the 3 samples

collected and analyzed are provided in Table No 3.17.

F) LAND EVIRONMENT:

For the present study on land use pattern in the study area, remote sensing satellite data have

been used. The area estimated of land use categories around the 10km buffer zone is provided

below:

Table 11.6: Land Use in 10Km Buffer Zone

S.No Landuse Feature Area (Sq.Km) Percentage

1 Agriculture/ Plantation 34.40 9.58

2 Fallow Land 166.84 46.47

3 Land With Scrub 101.31 28.22

4 Land Without Scrub 35.74 9.96

5 Water bodies 2.76 0.77

6 Mining Area/ Industries 10.20 2.84

7 Settlement 5.12 1.43

8 Solar panel 2.61 0.73

Total 358.98 100

From the above table it is seen that 9.58 % of the study area is agriculture land and 46.47 %

are fallow land. Land with scrub constitutes 28.22 %, lands without scrub constitute 9.96% and

waterbodies & others constitute 5.77%. Details are given in Para 3.20, Chapter III.

G) BIOLOGICAL ENVIRONMENT:

Flora: The lease area is a non-forest, private land. Major part of lease area is barren fallow land

with few bushes ( Prosopis juliflora) and grasses. The PIZ is a dry area comprising crusher /

mining area, plantation, barren fallow land with thorny bushes of Prosopis juliflora. Some

patches of casuarina are also observed. A total of 15 tree species from 10 families followed by

10 shurbs from 7 families were recorded in the PIZ. In the buffer zone, the dominated species

are Prosopis juliflora, Azadirachta indica, Borassus flabellifer, Acacia nilotica, Albizia lebbeck,

Acacia leucophloea, Acacia auriculiformis, etc.

Fauna: There is no Wild Life Sanctuary or National Park within the study area of 10 km.

Domesticated animals are commonly found. The lease and 10 Km buffer zone does not fall in
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the Western Ghats ESA boundary. The detailed list of fauna Species in the buffer zone is given

in Table No - 3.13, Chapter - III.

H) HYDROLOGICAL STUDY:

Study of the area shows that the sub-surface formations reveal about 1 to 2m of soil with low

recharge potentials. Subsequently weathered, hard and massive formations of rock are found.

In the study area, the shallow aquifer is developed through dug wells and deeper aquifer

through tube wells. The study has revealed that potential fractures are encountered at deeper

levels. The water in the wells are available mainly after post monsoon and it reduces during

summer necessitating only dry crops cultivation. Bore wells are as deep as 600 ft also and it

reflects that the yield is only better at deeper water levels.

Based on the available information and the geophysical investigations it is concluded that the

project area is considered to poor groundwater potential up to 50m. Besides, the mining area

consists of hard compact rock, no major water seepage within the mine is expected. There is no

water seepage noticed in to the already quarried pits situated nearby the proposed quarry area.

Hence, the quarrying rough stone up to the proposed depth may not have any adverse impact in

the area over ground water conditions.

Rain water collected in the tanks in the region acts as a good source of water during post

monsoon. In order to increase the recharge, tanks, and percolation ponds may be provided with

the recharge wells/recharge shafts penetrating this impervious layer to make it more effective in

recharging the aquifer.

11.4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES:

11.4.1 GENERAL:

This is a proposed project and Semi Mechanized Open Cast mining will be carried out to

quarry out Rough Stone & Gravel. The identified impacts due to this mine during mining and

associated activities have been studied in relation to various environmental components like Air,

water, noise, vibration, land, transport etc.
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11.4.2 AIR ENVIRONMENT:

The principal sources of air pollution in the area due to mining and allied activities are dust

generation in the mine due to various activities such as excavation of material, movement of

HEMM, loading, unloading and transportation operations.. Besides, Gas emission also occur as

a result of emission of SO2, NOx, CO etc., from diesel driven mining equipment, compressors,

generator sets, etc. The following measures will be adopted to control impact on the air quality

due to mining operations in the lease area:

Table 11.7: Mitigation Measures Air Environment

S.No Activity Mitigation Measures

1 Drilling

Usage of Drill bits in good condition

Covering of drill holes with wet cloth

Usage of sharp drill bits for drilling of holes.

Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust prone

and affected areas.

2 Blasting

Well-designed blasting parameter, effective stemming to achieve

optimum breakage occurs without generating fines.

Use of appropriate explosives for blasting and avoiding overcharging of

blast holes.

Avoiding blasting during high wind periods where the fine dust is carried

out away easily affecting the ambient air quality.

Use of controlled blasting techniques with Nonel to keep the dust

generation, noise as well as vibration level within the prescribed limits.

3
Excavation

and Loading

Proper maintenance of HEMM

Enclosures for operator cabin.

Imparting sufficient training to operators on safety and environmental

parameters.

Proper maintenance of hauling equipments.

Avoiding overloading of dumpers.

4 Transportation

Regular wetting of transport road using mobile water tanker.

Setting up of tyre wash facility in the transport road.

Proper maintenance of haul road and other roads

Avoiding overloading of tippers

Covering of loaded tippers with tarpaulins during transportation

Vehicular emissions will be controlled through regular and proper
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preventive maintenance schedules and emissions tests are done with

diesel smoke meter equipment to ensure emission values.

5 Others

Development of greenbelt / barriers around mine in the safety zone and

carrying out plantation within the lease area. 50m safety distance has

been left for the power line adjacent to the eastern side of the lease

area.

10m safety distance has been left for the odai passing along the

southern side of the lease area. Tin sheet will be set up in this area.

Green netting will be carried out around the lease periphery on the other

sides.

Due to adoption of all these measures, no major impact on air quality is envisaged due to this

proposed opencast mining operation.

The impact on air quality due to the proposed project is estimated using AERMOD View

Gaussian Plume Air Dispersion Model developed by Lakes Environmental Software which is

based on steady state Gaussian plume dispersion. Ground Level Concentration (GLC) have

been computed using hourly meteorological data for particulate matter PM10 and PM2.5.

The resultant added concentrations with baseline figures even at worst scenario, show that the

values of ambient air quality with respect to PM10 are in the range of 52.6 g/m3 to 75.6 g/m3

and with respect to PM2.5 are in the range of 24.5 g/m3 to 35.3 g/m3 which are within the

statutory limits in each case.

For preservation of environment in this mine strict enforcement of management schemes will be

undertaken for taking corrective actions, as needed. By adopting the effective implementation

of all the mitigative measures, no adverse impact on Air quality due to the mining operation in

this lease area is expected.

11.4.3 WATER ENVIRONMENT:

Water Requirement: The total water requirement for this project will be 10.0 KLD comprising

1.0 KLD for drinking water and domestic use, 8.0 KLD for dust suppression and 1.0 KLD for

greenbelt. The water will be sourced initially from outside agencies. Later the rainwater collected

in the mine pit sump will be used for this purpose.

The activity / source of pollution, its impact / consequence, proposed control measures are

explained below:
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Table 11.8: Mitigation Measures Water Pollution

S.No Source Consequence Mitigation Measures

A
Domestic

use

Generation of

waste water

The domestic sewage to be generated from the project will be

collected in septic tank with soak pits.

B Rainfall

Runoff from

waste dump and

stack

Towards surface runoff management, a garland drain of length

2200m will be constructed around the quarry and will be

connected to a settling pond with silt traps. The supernatant clear

water from the settling pond will be flow to the downstream users.

Rainwater

Harvesting

The rain water falling in the quarry will be harvested in the sump at

the lowest level of the quarry. This sump will act as a settling pond

to prevent solids escaping along with discharge, before outlet. etc.

C
Drainage

Course

Disturbance to

drainage course

There is a passing on the southern side of the

lease area for which 10m safety zone has been left. Earthen bund

will be formed along the banks of this in

proximity to the lease area and good plantation will be carried out

in the safety zone area. Either side of the channel near the lease

area will be properly fenced with barbed wire, tin sheet will also be

provided this side and it will be ensured no impact is caused on

this drainage course. There is no proposal to discharge any

effluent into this water body. No major impact is envisaged on the

nearby water bodies due to project operations.

Stage of Groundwater Development: The groundwater resource data of Virudhunagar

district was obtained from the data provided in the technical report of the Central Ground

Water Board, South Eastern Costal Region

Based on the report it is seen that this area (Aruppukotai taluk)

of view.

Generation of mine pit water: The occurrence and movement of groundwater in hard

rock formations are restricted to the porous zones of weathered formations and the open

systems of fractures, fissures and joints. Generally, in hard rock regions, occurrence of

weathered thickness is discontinuous both in space and depth. Hence recharge of

groundwater in hard rock formations is influenced by the intensity and depth of

weathering. In the nearby region, the formations are compact with less intergranular

porosity and fractures leading to less permeability and transmissivity values and as such

the ground water level in this area is deep from surface. The mining area consists of
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hard compact rock, hence no major water seepage within the mine is expected from the

periphery. The ultimate pit depth of mining is 40m. The ground water table in this area is

below this level. Hence, ground water intersection in not envisaged and ground water

will not be affected appreciably due to the quarrying operation.

11.4.4 NOISE ENVIRONMENT:

Anticipated noise levels resulting from operation of the various machineries like excavator,

tippers, drill have been computed using point source model. Computation of cumulative noise

levels at the nearby villages is made based on the assumption that there are no attenuation

paths between the source and the boundary. From the studies, it is found that the predicted

Noise Levels due to mining operations at the periphery of the mine lease itself will be less even

without considering any attenuation factor. However, practically there will be attenuation due to

vegetation etc., and as such there will not be any adverse noise propagation outside the lease

boundary. Since the habitations are also away the effect of noise due to mining operations will

not be felt at all in the surrounding village. Hence, by implementing the following mitigative

measures for noise control, the impact on noise levels will continue to be insignificant:

Planting rows of native trees along roads, around mine area and other noise

generating centers to act as acoustic barriers.

Proper and regular maintenance of equipments may lead to less noise generation.

Providing in-built mechanism for reducing sound emissions.

Providing earplugs to workers exposed to higher noise level.

Conducting regular health check-up of workers including Audiometry test for the

workers engaged in noise prone area.

Displaying the noise level status of operational machinery on the machines to know

the extent of noise level and to control the time to which the worker is exposed to

higher noise levels.

Provision of green net on the lease periphery.
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Further green belt and afforestation will be planned and executed to abate noise and dust

propagation in the area.

11.4.5. VIBRATION:

To reduce ground vibratory conditions, various control measures will be implemented such as

keeping PPV below 10mm/s for 8-25hz frequency range, formulating drilling and charging

pattern with less explosive charge, initiating sequence and using NONEL, carrying out blasting

with minimum charge per delay, avoiding blasting during strong winds etc. By adoption of above

measures, it will be ensured that the ground level vibration due to blasting are maintained within

the limits prescribed by DGMS, Dhanbad at the mining areas vide Circular No. 7 dated 29 -08-

1997. Besides, different blasting time for the projects in the vicinity is suggested and the timing

is to be mentioned in the display board in the respective mines entrance. Elaborate details

regarding the same are provided under section 4.4.2, Chapter-IV.

11.4.6 IMPACT ON LAND ENVIRONMENT:

The entire mine lease area of 1.960 Ha is a patta land registered in the name of the applicant.

There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the entire excavated

material will be utlised. Hence, there is no external overburden dump involved. In the post

mining stage, entire 1.52 Ha of mined out area will be left as water body, 0.03 Ha will be the

mine roads & infrastructure, 0.36 Ha will be covered with vegetation and 0.05 Ha will be fencing.

Entire mined out area will be properly fenced to prevent inadvertent entry of men and animals.

In the post mining stage the rainwater harvested in the mined out void shall be utilized.

11.4.7 BIOLOGICAL ENVIRONMENT:

Other than clearing the shrubs and bushes withthin the lease area, no clearance of major

vegetation is involved. Necessary mitigative measures like dust suppression, proper

greenbelt and plantation etc., will be carried out to prevent dust

generation & any further impact on the vegetation. In the lease area, safety barrier 7.5m around

the periphery, 10m for on the southern side of the lease area. Greenbelt /

Plantation will be carried out to enhance the vegetative growth and aesthetic in the safety zone

area. Details are provided in Table 4.16, Chapter-IV.
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11.4.8 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT:

The entire lease area is a private patta land. Hence, there are no habitations or hutments in the

core zone area and no rehabilitation or resettlement problems will arise here.

The mining operations in the proposed quarry will employ about 18 people. Besides through

allied opportunities in logistics, trading, repairing works etc. good employment potential will arise

in this area, which will provide raising income levels and standards of living in the area through

various service related activities connected with the project operations.

Towards the socio economic development of the surrounding area, the proponent has

earmarked an amount of Rs.5 Lakhs under Corporate Environmental Responsibility. The

activities identified under CER will be implemented in a phased manner.In consultation with the

locals based on the need & priority it will be implemented.

11.4.9 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS:

In order to ensure minimisation of occupational health and safety problems in the project

operation, the following preventive remedial measures will be effectively exercised in the project

operations, so as to comply with applicable standards.

Medical examination of workers at pre-entry level stage of workers, etc., by qualified

doctors, with periodical examination of all workers/staff at least once a year, as per

DGMS circulars.

Regular awareness campaigns amongst staff and workers

Staff will be provided with PPE to guard against excess noise levels, Dust generation

and inhalation, etc., as per standards prescribed by DGMS.

A total budgetary provision of Rs.50,000 under capital cost and Rs.10,000 is allocated

under recurring cost towards Occupational health and Safety Budget.

11.4.10 IMPACT ON LOCAL LOGISTICAL SYSTEM DUE TO PROJECT:

From this proposed quarry the entire output will be transported to the consumers like external

crusher units for producing stone aggregates of different sizes or construction of roads, bridges,

buildings and other buyers etc. Since the productivity is less, there will be about 3 trips per hour.
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The transport route can absorb this negligible traffic due to this project. The following mitigative

measures are suggested for mitigation of adverse impacts on the logistical aspect of the project:

Water sprinkling on Rough stone in the transport vehicles before transporting, so

that no dust nuisance during transport will arise.

Proper maintenance of transport roads

Proper maintenance of transport vehicles.

Avoiding overloading of material

Covering of loaded vehicles with tarpaulins sheet if warranted.

11.4.11 WASTE MANAGEMENT:

Since the entire mined out material will be used there will not be any solid waste generation

from this project. There is no process effluent generation from this mine. Hence no liquid waste

is generated.

The hazardous waste generated in this mine will be stored in a separate storage area with

impervious containers for waste oil, oil contaminated clothes, used lead acid batteries, scraps,

tyre storage etc. It will be disposed through authorized recyclers or re-processors periodically.

The hazardous wastes will be transported in accordance with the provisions of rules. By

effective implementation of above said mitigation measures no major impact due to Hazardous

waste is expected.

Single use plastics/ use and throwaway plastics will be banned in the site as directed by the

Tamil Nadu Government vide GO(Ms)No.84 regarding ban on use of plastic products. The

employees will be encouraged to use compostable material or reusable material.

11.5 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME:

The monitoring schedules are planned for systematic study of various pollution levels with

respect to air and water qualities, noise levels, etc. to ensure that they conform to the standards

laid down by Environmental Protection Act and various statutory Limits.

Monitoring location and the frequency of monitoring shall be suitably modified in consultation

with the nodal agency as per the actual requirements and prevailing conditions of the mine and

environmental factors, as dictated from time to time, depending on the prevailing pollution

levels, if required.
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Towards EMP measures, Rs.6.15 lakhs is allocated under capital cost. Besides, Rs.12.60 lakhs

will be spent under recurring cost. All the recurring cost of maintenance of pollution control

measures, environmental monitoring etc., will be met from revenue. Further details of the capital

and recurring cost of environmental management has been provided in in Table No. 10.2,

Chapter-X.

11.6 ADDITIONAL STUDIES:

The additional studies covered for this EIA / EMP report are:

1. Public consultation of the project as per MoEF&CC mandates.

2. Risk Assessment

3. R&R Plan

4. Mine closure plan

This draft EIA/EMP report will be exposed to public consultation as per mandatory procedures

through the District Collector and State Pollution Control Board officials after giving 30 days

advance notice in two local newspapers about the scheduled date and time for conduct of the

public hearing procedures. The opinions, concerns and objections of stakeholders will be

recorded during the public hearing. All the public queries and the replies to the query by the

project proponent and officials concerned will be recorded and incorporated in the EIA/EMP

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu.

Elaborate description in respect of Risk Assessment and Mine closure plan are given in

Chapter - VII.

Although the individual lease area of this project is less than 5 Ha, the other existing and

proposed quarries within the 500m radius along with this subject project works out to >5 Ha.

The baseline monitoring carried out for this project reflects the cumulative impact of the existing

quarry. For proposed quarries, the cumulative impact of these proposed quarry operations on

the environment is studied.

Air :The cumulative impact on ambient air quality for PM10 and PM2.5 due to the operations of

both these proposed projects are predicted based on Air Quality Model simulations . It can be

seen that the resultant added concentrations with baseline figures even at worst scenario and
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cumulative impact of both the projects show that the values of ambient air quality with respect

to PM10 are in the range of 52.6 g/m3 to 82.7 g/m3 and with respect to PM2.5 are in the range

of 24.5 g/m3 to 38.7 g/m3 which are within the statutory stipulations in respective case.

Water :The quantum of water required for both these projects total to 30 KLD comprising

10KLD each for the proposed quarries of T. Muthulakshmi, K.Balamurugan and K.Bharathiraja.

Though it may be sourced from outside agencies initially, for these projects it is planned to use

the rain water collected in the mine sump later.

The mining area consists of hard compact rock, hence no major water seepage within the mine

is expected from the periphery. From the nearby working quarries it is observed there are no

seepages in the mine faces because of the hard rock formation. The static ground water table in

this area is also very deep. Hence, ground water intersection in not envisaged and ground water

will not be affected appreciably due to the quarrying operation.

Besides, the stage of groundwater development of Aruppukottai Taluk where the study area

falls under safe category as per the groundwater resource data obtained from technical report

of the Central Ground Water Board, South Eastern Costal Region

Thus there is scope for further ground water development.

There is a passing on the southern sideof the lease area of T. Muthulakshi for

which 10m safety zone has been left. There is a kanmai adjacent to the lease area of Thiru

K.Balamurugan on the eastern side for which 50m safety distance has been left. There is a

kanmai on the northern side and a drainage channel on the northern side of the lease area of

Thiru K. Bharathiraja for which 50m safety distance has been left.

Earthen bunds will be formed along the banks of these respective in

proximity to their respective lease areas and good plantation will be carried out in the safety

zone areas. Either side of the channels near the lease areas will be properly fenced with

barbed wire, tin sheet will also be provided the respective sides and it will be ensured no impact

is caused on these drainage courses. There is no proposal to discharge any effluent into this

water body. No major impact is envisaged on the nearby water bodies due to project operations.

Noise :Cumulative post project noise levels in the nearby 5 villages are within the statutory

limits of 55dB(A). Besides it is proposed to carry out various mitigative measures such as

carrying out greenbelt and afforestation to act as acoustic barriers.
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Vibration:By Carrying out controlled blasting using Nonel, Optimum design for burden and

spacing & reducing the explosive charge per delay to minimum in all the three projects no

adverse impact due to blasting vibration is expected. Besides, different blasting time for both

the projects is suggested and the timing is to be mentioned in the display board in the mines

entrance. Blasting through qualified blaster will be carried out.

Traffic :The mined out minerals will be transported by means of trucks to the consumers like

crusher units for producing stone aggregates of different sizes or construction of roads, bridges,

buildings and other buyers etc. The total trips from these projects there will be about 10 trips per

hour. The existing road can absorb this traffic due to this project. Various measures like proper

maintenance of road, covering of the loaded truck with tarpaulin, water sprinkling will be carried

out to ensure no adverse impact on the logistical front.

Socio-Economy :Towards socio economic development of the surrounding area, under

Corporate Environmental Responsibility Rs 5 lakhs has been earmarked separately for all the 3

projects.

Land use :For all the three projects, in the post mining stage it will be ensured that the entire

mined out area will be properly fenced to prevent inadvertent entry of men and animals. The

rainwater harvested in the mined out void shall be utilized to meet the water requirement.

11.7 CONCLUSION:

By systematic and scientific mining adhering to all the statutory norms and enforcing and strictly

implementing the above said mitigation measures mentioned in this report, no adverse impact is

envisaged. The proposed mining project will benefit this region in the fields of potential

employment opportunities, improved per capita income for local people, improved social welfare

facilities in respect of education etc in its own way and also revenue to Government through

royalty, taxes etc.

* * * * * * * * *
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CHAPTER 12

DISCLOSURE OF CONSULTANTS ENGAGED

Creative Engineers & Consultants, Chennai 600 059, is an ISO 9001:2015 certified

organization with NABL accredited testing laboratory and NABET accredited consultancy. Team of

people are given below:

EXPERT NAME QUALIFICATION POSITION EXPERIENCE

Mr. P. Giri AMIE (Mining)

EIA Coordinator &

Functional area Expert

(AP,NV,HW),

Over 30 years of experience in

EIA/EMP report, mine plan

preparation, including modeling

Mr. K. Shankar
M.Sc (Geology).

PGMEMG

Functional area Expert

(GEO, HG, SHW, RH) &

IBM approved RQP.

Over 25 years of experience in

EIA/EMP report, Mine plan,

hydrological report preparation

Dr. N. Radhakrishnan M.Sc., M.Tech., Ph.D
Functional area Expert

(Land use)

Over 25 years of experience in

using the advanced spatial

analysis techniques in GIS

environment. Specialized in

Spatial Information Technology

and Applications (remote

sensing, GIS)

Mr.S.S.Rajendran M.Sc. (Pharmaceutical

Chemistry)
Lab head

More than 9 years of

experience in Environmental

laboratory.

Mrs. V. Sivaranjani M.Sc. (Env. Sci.)
Functional Area Expert

(AQ,WP)

More than 8 years of

experience in preparation of

EIA / EMP reports

Mr. R. Babu raj
M.A (Sociology),

B.Com(Y.L&Cost),

ITI, Advance Diploma in

Functional Area Expert

(Socio Economy)

Over 13 years of experience in

dispersion modeling, computer

applications. Specialized in
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EXPERT NAME QUALIFICATION POSITION EXPERIENCE

Computer application CAD and computer software,

applications. 6years experience

in the field of socio economy

and its allied report preparation.

Mr. B. Govindaraman B.Sc. Field technician
Over 20 years of field
monitoring & data collection
experience

Dr.B.Swamynathan

M.Sc (Ecology &
Environmental Sciences),
M.Phill (Botany),
Ph.D (Ecology &
Environmental Sciences)

Team Member
(EIA Coordinator)

More than 6 years of
experience in Environment and
allied fields.

Ms. G. Sandhya
B. Tech Chemical

Engineering
Functional Area

Associate (AQ, WP)
Over 4 years experience in
preparation of EIA/EMP reports

* * * * * * * *
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi

Name of the Location : Near Mine Lease Area

Station Code : A1

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 07.03.2022 68.6 31.9 6.7 9.6

2 08.03.2022 71.1 33.1 6.9 10.6

3 18.03.2022 61.5 28.6 5.7 8.6

4 19.03.2022 67.9 31.6 6.5 9.5

5 21.03.2022 55.1 25.6 4.9 7.7

6 22.03.2022 60.7 28.2 5.6 8.5

7 01.04.2022 57.5 26.7 5.2 8.1

8 02.04.2022 62.2 28.9 5.8 8.7

9 04.04.2022 70.3 32.7 6.8 9.8

10 05.04.2022 64.6 30.1 6.1 9.1

11 15.04.2022 73.8 34.3 7.2 12.7

12 16.04.2022 67.2 31.2 6.4 9.4

13 18.04.2022 58.3 27.1 5.3 8.2

14 19.04.2022 63.1 29.3 5.9 8.8

15 29.04.2022 55.9 26.1 5.0 7.8

16 30.04.2022 59.2 27.5 5.4 8.3

17 02.05.2022 73.1 33.9 7.1 12.2

18 03.05.2022 66.4 30.9 6.3 9.3

19 13.05.2022 56.7 26.4 5.1 7.9

20 14.05.2022 59.8 27.8 5.5 8.4

21 16.05.2022 69.5 32.3 6.7 9.7

22 17.05.2022 63.8 29.7 6.0 8.9

23 27.05.2022 72.2 33.6 7.0 11.3

24 28.05.2022 65.5 30.5 6.2 9.2

MIN 55.1 25.6 4.9 7.7

AVE 64.3 29.9 6.1 9.3

MAX 73.8 34.3 7.2 12.7

Note: BDL Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.

Prepared by

Annexure-

A-19



AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi

Name of the Location : Kallurani Village

Station Code : A2

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 07.03.2022 59.5 27.8 5.6 8.1

2 08.03.2022 64.3 30.1 6.2 9.1

3 18.03.2022 53.1 24.8 4.8 7.2

4 19.03.2022 57.9 27.1 5.4 7.8

5 21.03.2022 65.2 30.4 6.4 9.4

6 22.03.2022 61.1 28.5 5.8 8.3

7 01.04.2022 51.5 24.1 4.6 6.9

8 02.04.2022 58.7 27.4 5.5 7.9

9 04.04.2022 65.8 30.7 6.5 9.6

10 05.04.2022 60.3 28.2 5.7 8.2

11 15.04.2022 53.9 25.2 4.9 7.3

12 16.04.2022 57.1 26.7 5.3 7.7

13 18.04.2022 66.4 31.1 6.7 10.2

14 19.04.2022 62.7 29.3 6.1 8.6

15 29.04.2022 68.6 32.2 6.9 10.9

16 30.04.2022 64.9 30.3 6.3 9.2

17 02.05.2022 66.1 30.9 6.6 9.8

18 03.05.2022 61.9 28.9 5.9 8.4

19 13.05.2022 54.7 25.5 4.9 7.4

20 14.05.2022 56.3 26.3 5.2 7.6

21 16.05.2022 67.2 31.4 6.8 10.4

22 17.05.2022 63.5 29.7 6.1 8.8

23 27.05.2022 52.3 24.4 4.7 7.1

24 28.05.2022 55.5 25.9 5.1 7.5

MIN 51.5 24.1 4.6 6.9

AVE 60.4 28.2 5.8 8.5

MAX 68.6 32.2 6.9 10.9

Note: BDL Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi

Name of the Location : Bommakottai Village

Station Code : A3

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 09.03.2022 57.9 27.2 5.9 8.3

2 10.03.2022 53.2 24.7 5.1 7.3

3 16.03.2022 49.6 23.1 4.5 6.6

4 17.03.2022 52.6 24.5 5.0 7.2

5 23.03.2022 47.2 21.9 4.1 6.2

6 24.03.2022 50.8 23.6 4.7 6.8

7 30.03.2022 59.2 27.8 6.1 8.5

8 31.03.2022 54.4 25.3 5.3 7.5

9 06.04.2022 61.8 29.0 6.4 9.5

10 07.04.2022 55.6 26.1 5.5 7.7

11 13.04.2022 57.4 27.0 5.8 8.2

12 14.04.2022 49.2 22.9 4.4 6.5

13 20.04.2022 50.2 23.3 4.6 6.7

14 21.04.2022 56.8 26.7 5.7 7.9

15 27.04.2022 47.8 22.2 4.2 6.3

16 28.04.2022 51.4 23.9 4.8 6.9

17 04.05.2022 60.4 28.4 6.3 9.2

18 05.05.2022 56.2 26.4 5.6 7.8

19 11.05.2022 58.6 27.5 6.0 8.4

20 12.05.2022 53.8 25.0 5.2 7.4

21 18.05.2022 48.4 22.5 4.3 6.4

22 19.05.2022 52.1 24.2 4.9 7.1

23 25.05.2022 59.8 28.1 6.2 8.9

24 26.05.2022 55.1 25.6 5.4 7.6

MIN 47.2 21.9 4.1 6.2

AVE 54.1 25.3 5.3 7.5

MAX 61.8 29.0 6.4 9.5

Note: BDL Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi

Name of the Location : Aladipatti Village

Station Code : A4

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 09.03.2022 56.1 26.3 5.3 8.3

2 10.03.2022 60.3 28.2 5.9 9.5

3 16.03.2022 65.2 30.5 6.6 10.9

4 17.03.2022 61.7 28.9 6.1 9.9

5 23.03.2022 51.2 24.1 4.6 6.9

6 24.03.2022 57.5 26.9 5.5 8.7

7 30.03.2022 49.8 23.3 4.4 6.5

8 31.03.2022 55.4 25.9 5.2 8.1

9 06.04.2022 64.5 30.2 6.5 10.7

10 07.04.2022 56.8 26.6 5.4 8.5

11 13.04.2022 51.9 24.3 4.7 7.1

12 14.04.2022 58.2 27.2 5.6 8.9

13 20.04.2022 53.9 25.2 5.0 7.7

14 21.04.2022 63.1 29.5 6.3 10.3

15 27.04.2022 52.6 24.6 4.8 7.3

16 28.04.2022 58.9 27.6 5.7 9.1

17 04.05.2022 65.9 30.8 6.7 11.1

18 05.05.2022 61.1 28.6 6.0 9.7

19 11.05.2022 53.9 25.2 5.0 7.7

20 12.05.2022 62.4 29.2 6.2 10.1

21 18.05.2022 50.5 23.6 4.5 6.7

22 19.05.2022 54.7 25.6 5.1 7.9

23 25.05.2022 63.8 29.9 6.4 10.5

24 26.05.2022 59.6 27.9 5.8 9.3

MIN 49.8 23.3 4.4 6.5

AVE 57.9 27.1 5.6 8.8

MAX 65.9 30.8 6.7 11.1

Note: BDL Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi

Name of the Location : Konganakurichi Village

Station Code : A5

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 11.03.2022 53.5 24.9 6.0 8.6

2 12.03.2022 50.7 23.6 5.3 7.6

3 14.03.2022 49.5 23.0 5 7.3

4 15.03.2022 51.9 24.1 5.6 7.9

5 25.03.2022 44.7 20.5 3.8 5.8

6 26.03.2022 47.9 21.9 4.6 6.8

7 28.03.2022 52.7 24.5 5.8 8.2

8 29.03.2022 49.9 23.2 5.1 7.4

9 08.04.2022 45.5 20.8 4 6.2

10 09.04.2022 48.7 22.3 4.8 7.1

11 11.04.2022 47.1 21.6 4.4 6.6

12 12.04.2022 51.5 23.9 5.5 7.8

13 22.04.2022 46.3 21.2 4.2 6.4

14 23.04.2022 49.1 22.8 4.9 7.2

15 25.04.2022 54.4 25.3 6.1 9.1

16 26.04.2022 51.1 23.8 5.4 7.7

17 06.05.2022 45.1 20.7 3.9 5.9

18 07.05.2022 48.3 22.1 4.7 6.9

19 09.05.2022 46.7 21.4 4.3 6.5

20 10.05.2022 52.3 24.3 5.7 8.1

21 20.05.2022 45.9 21.0 4.1 6.3

22 21.05.2022 47.5 21.8 4.5 6.7

23 23.05.2022 53.1 24.7 5.9 8.3

24 24.05.2022 50.3 23.4 5.2 7.5

MIN 44.7 20.5 3.8 5.8

AVE 49.3 22.8 5.0 7.2

MAX 54.4 25.3 6.1 9.1

Note: BDL Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.

Prepared by

A-23



AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi

Name of the Location : Kurunaikulam Village

Station Code : A6

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 11.03.2022 51.1 23.3 5.5 8.5

2 12.03.2022 48.3 22.0 5.2 7.2

3 14.03.2022 48.7 22.2 5.2 7.3

4 15.03.2022 43.5 19.8 4.4 6.1

5 25.03.2022 40.4 18.4 3.8 5.4

6 26.03.2022 44.5 20.3 4.6 6.3

7 28.03.2022 41.8 19.1 4.1 5.7

8 29.03.2022 44.1 20.1 4.5 6.2

9 08.04.2022 51.6 23.5 5.6 8.9

10 09.04.2022 47.9 21.8 5.1 7.1

11 11.04.2022 48.8 22.3 5.3 7.5

12 12.04.2022 45.3 20.7 4.8 6.5

13 22.04.2022 40.9 18.7 3.9 5.5

14 23.04.2022 47.5 21.7 5.1 6.9

15 25.04.2022 42.3 19.3 4.2 5.8

16 26.04.2022 49.4 22.5 5.3 7.4

17 06.05.2022 45.8 20.9 4.9 6.6

18 07.05.2022 42.7 19.5 4.3 5.9

19 09.05.2022 50.3 22.9 5.4 7.6

20 10.05.2022 46.2 21.1 5.0 6.7

21 20.05.2022 41.2 18.8 4.0 5.6

22 21.05.2022 44.9 20.5 4.7 6.4

23 23.05.2022 50.8 23.2 5.4 7.7

24 24.05.2022 46.9 21.4 5.0 6.8

MIN 40.4 18.4 3.8 5.4

AVE 46.0 21.0 4.8 6.7

MAX 51.6 23.5 5.6 8.9

Note: BDL Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.

Prepared by

A-24
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அளவு - 1.960 ஹெக்டேர்

ஆண்டு உடேகல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 ஆழம்(மீ)

1 முதல் 5 வடர 1,22,500 61,100 20
6 முதல் 10 வடர 1,35,625 - 40

ஹமாத்தம் 2,58,125 61,100 -

- 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11
கிராமம் - ஹகாங்கணக்குறிசச்ி, வே்ேம் - அருப்புக்டகாேட்ே

மாவே்ேம் - விருதுநகர் , மாநிலம் - தமிழ்நாடு
வடக- B1

• SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய குறிப்பு விதிமுடைகள்
SEIAA-TN/F.No.8842/SEAC/TOR-1109/2021 டததி 21.03.2022

• அடிப்படே கண்காணிப்பு காலம் - மாரச்் - டம 2022 (டகாடே காலம்)

திே்ே முன்ஹமாழிபவர்

திருமதி. த.முத்துலே்சுமி
68/12/388, காமராஜ் நகர் 2 வது ஹதரு, பரமக்குடி அஞ்சல், ராமநாதபுரம் 

மாவே்ேம் - 626102.

FOR

உடேகல் மை்றும் கிராவல் குவாரி

கிரிடயே்டிவ் இன்ஜினியரக்ள் & ஆடலாசகரக்ள்
NABET அங்கீகாரம் ஹபை்ை ஆடலாசடன, NABL அங்கீகாரம் ஹபை்ை டசாதடன ஆய்வகம்

9B/4, பரத்வாஜர் ஹதரு, கிழக்கு தாம்பரம், ஹசன்டன-600059.
ஹதாடலடபசி: 044-22395170, ஹசல்: 09444133619 மின்னஞ்சல்: cecgiri@yahoo.com,

ஆடலாசகர்

நில வடகப்பாடு -விண்ணப்பதாரருக்கு ச ாந்தமான பட்டா நிலம்



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/AUG/22 
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EIA/EMP அறிக்ககயின் திருத்தங்கள் 

திருத்த எண் அறிக்ககயின் நிகை 
சமரப்்பிக்க வேண் டிய 

வததி 

00/AUG/22 வரைவு EIA /EMP அறிக்ரக 27.08.2022 

 

தமிழ்நாடு, விருதுநகை ் மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்ரட தாலுக்கா, 

ககாங்கணாக்குறிசச்ி கிைாமத்தில் 1.96 கெக்கடை ் பைப்பளவில் அரமயுள்ள 

திருமதி. த. முதத்ுலட்சுமியின் உரடகல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக 

கிைிகேட்டிவ் இன்ஜினிேைஸ்் & கன்சல்டன்ட்ஸ் ஆல்  தோைிக்கப்பட்டு மற்றும் 

பணிோளைக்ளின் சைிோன மதிப்பாே்வு மற்றும் டிஎம்டி டி.முதத்ுலட்சுமியின் 

ஆகலாசரனக்குப் பிறகு 27.08.2022 அன்று கிைிகேட்டிவ் இன்ஜினிேைஸ்் & 

கன்சல்டன்ட்ஸ் இன் EIA ஒருங்கிரணப்பாளை,் CEO திரு. P.கிைி அவைக்ளால் 

சமைப்்பிக்க அங்கீகைிக்கப்பட்டது. EIA/EMP அறிக்ரகயின் தற்கபாரதே திருதத் 

எண் 00/AUG/22 ஆகும், இது கமகல உள்ள அட்டவரணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

திருத்தத்தின்படி இது, வரைவு EIA/EMP அறிக்ரக என்பரதக் குறிக்கிறது. 



திட்ட முன்ம ொழிவு அறிவிப்பு 

 

திரு தி. த. முத்துலடச்ுமி ஆகிய நான், தமிழ்நாடு , விருதுநகர ் மாவட்டம், 

அருப்புக்ககாட்டட தாலுக்கா, ககாங்கணாக்குறிசச்ி கிராமத்தில் 1.96 கெக்டர ்

சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில் உடடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி 

கசய்யவதற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA , தமிழ்நாட்டின் கடிதம் SEIAA-

TN/F.No.8842/SEAC/ ToR 1109/2022 21.03.2022 வாயிலாக சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடு  (TOR) கபற்றுகளன்.  

EIA /EMP அறிக்டக தயாரிப்படத இந்திய தர அங்கீகார வாரியத்தால் (NABET) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட,  M/s கிரியேட்டிவ் இன்ஜினிேரஸ்் & கன்சல்டன்டஸ்், 

கசன்டன நிறுவனத்திற்கு ஒப்படடதத்ுள்களாம். இந்திய தர கவுன்சில் 

அங்கீகாரம் கபற்ற அவரக்ளின் அங்கீகாரம் 23.03.2023 வடர தற்கபாது உள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் 

(EMP) ஆகியடவ EIA அறிவிப்பு 2006 இல் முன்கமாழியப்பட்ட கபாதுவான 

கட்டடமப்பின்படி, SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துடரக்கப்பட்ட ToR 

இணக்கத்துடன் EIA அறிக்டகயில் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

இந்த அறிக்டக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் பிற பதிகவடுகள் 

மற்றும் ஆகலாசகர ்கமற்ககாண்ட கள ஆய்வில் இருந்து கபறப்பட்ட தகவல்கள் 

மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படடயில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA/EMP 

அறிக்டகயில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு, நாம் அறிந்த வடரயில் உண்டமயாக 

உள்ளது. 

 

திரு தி. த. முத்துலடச்ுமி 

 

கததி: 

இடம்: 



  

 

  

DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE REGISTERED COMPANY 

EIA ஆல ோசகர் நிறுவனம் 

[04.08.2009 தேதியிட்ட MoEF அலுவலக குறிப்பாணை எை். J-11013/41/2006-IA.II (I) க்கு இைங்க] 

கிரிலேட்டிவ் இன்ஜினிேரஸ்் & கன்ச ்டன்டஸ்் (CEC), சென்ணன என்பது NABL 

அங்கீகாரம் சபற்ற தொேணன ஆய்வகம், மற்றும்  சுரங்கங்கள், அனல் மின் 

நிணலயங்கள், கனிம பலன்கள் மற்றும் சிசமை்ட் ஆணலகளின் துணறகளுக்கு 

EIA/EMP அறிக்ணககணளே் ேயாரிப்பேற்காக  இந்திய ேர அங்கீகார 

வாரியேே்ால் (NABET) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும். இந்திய ேர கவுன்சில் 

அங்கீகாரம் சபற்ற அங்கீகாரம் 23.03.2023 வணர ேற்தபாது உள்ளது. 

திருமதி. த. முத்து டச்ுமி அவரக்ள், ேமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், 

அருப்புக்தகாட்ணட ோலுக்கா, சகாங்கைாக்குறிெச்ி கிராமே்தில் 1.96 செக்டர ்

சுரங்க குே்ேணக பரப்பளவில் உணடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பே்தி 

செய்யவேற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA , ேமிழ்நாட்டின் கடிதம் SEIAA-

TN/F.No.8842/SEAC/ ToR 1109/2022 21.03.2022 வாயிலாக சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடு  (TOR) சபற்றுஉள்ளார.்  

 SEIAA, ேமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துணரக்கப்பட்ட ToR இைக்கே்துடன் EIA 

அறிக்ணகயில் ேயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது..  

இந்ே அறிக்ணக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கே் திட்டே்திலிருந்து சபறப்பட்ட 

ேகவல் மற்றும் ேரவு , பிற பதிவுகள் மற்றும் CEC இன் கள ஆய்வின் ேரவுகளின் 

அடிப்பணடயில் அணமந்துள்ளது. EIA/EMP அறிக்ணகயில் சகாடுக்கப்பட்ட ேரவு,. 

மாதிரி பகுப்பாய்வு CEC இன் ஆய்வகம் மூலம் தமற்சகாள்ளப்பட்டு உள்ளது. 

 

 

(பி. கிரி) 

ேணலணம நிரவ்ாகி & EIA ஒருங்கிணைப்பாளர ்

கிரிலேட்டிவ் இன்ஜினிேரஸ்் & கன்ச ்டன்டஸ்்  
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இணைப்பு - VII 

EIA க்கு பங்களிக்கும் நிபுைரக்ளின் அறிவிப்பு க்கான அறிக்கக 

தமிழ்நாடு, விருதுநகர் மாவடட்ம், அருப்புக்ககாடண்ட தாலுக்கா, 
ககாங்கைாக்குறிசச்ி கிராமத்தில் 1.96 கெக்கடர் பரப்பளவில் 
டிஎம்டி.டி.முத்துலடச்ுமியின் கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரணள குவாரி . 

மேற்கூறிய EIA ஐ உருவாக்கிய பின்வருே் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 
பகுதியாக இருந்மேன் என்பகே இேன் மூலே் சான்றளிக்கிமறன். 

EIA ஒருங்கிகைப்பாளர:் 
பபயர:்     பி.கிரி 
ககபயாப்பே் ேற்றுே் மேதி: 
ஈடுபாட்டின் காலே்: கசப்டம்பர் 2021 முதல் 

போடரப்ு ேகவல்: 09444133619, 044-22395170 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுைரக்ள்: 

எஸ்
. 

எ
ை் 

கசயல்
பாட்டு 
பகுதிக

ள் 

நிபுைரின் 
கபயர் 

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் பைி**) 
ணககயாப்பம் 
மற்றும் கததி 

1 AP* 

பி.கிரி 

 அடிப்பணட கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள 
அணடயாளம் காணுதல் மற்றும் கபாருந்தக்கூடிய 
தரநிணலகள் கதாடர்பாக கை்காைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு கசய்தல். 

 தூசி, சுரங்கம் மற்றும் பிற கசயல்பாடுகளால் 
வாயு கவளிகயற்றம் ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கிய 
காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கணள கை்டறிதல் 

 பாதிப்புகணள கை்டறிதல் & தைிப்பு 
நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

காலம்: கசப்டம்பர் 2021 முதல் 

 

பி.சுவாமிநாதன் 
 

 காற்று உயர்ந்ததற்கான ணமக்கரா வானிணல 
தரவுகளின் தரவு விளக்கம். 

 மாசுபடுத்தும் மூலத்ணதக் கை்டறிதல் மற்றும் 
தகுந்த தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர. 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

2 WP* வி.சிவரஞ்சனி 

 அடிப்பணட கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள 
அணடயாளம் காணுதல் மற்றும் கபாருந்தக்கூடிய 
தரநிணலகள் கதாடர்பாக கை்காைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு கசய்தல். 

 தை்ைீர் கதணவ மற்றும் ஆதாரத்ணத கை்டறிதல் 

 நீர் சமநிணல வணரபடம் தயாரித்தல் 
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 நீர் மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்கணளக் கை்டறிதல் 

 கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் 
திட்டத்தின் தாக்கம் 

 நீர் மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான 
தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

ஜி.சந்தியா- FAA 

 தை்ைீரின் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்ணத 
அணடயாளம் கை்டு, தகுந்த தைிப்பு 
நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணரயில் FAEக்கு 
உதவுதல். 

 EIA/EMP அறிக்ணகயில் WP கசயல்பாட்டு பகுதிக்கு 
கதாடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயாரிப்பதில் FAE 
உடன் கதாடர்புணடயது. 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

3 SHW* பி.கிரி 

 கனிம மற்றும் சுரங்க கசயல்பாட்டின் கழிவுகணள 
அளவிடுதல் 

 கழிவுகணள அகற்றும் முணற மதிப்பீடு 

 திைிப்பு கமலாை்ணம திட்டத்ணத வழங்குதல் 

 கமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் கமலாை்ணம கட்டணமப்பு 
கதணவகணள வழங்குதல். 

 அபாயகரமான கழிவுகணள கை்டறிதல் மற்றும் 
அணத அகற்றும் விவரங்கள் 

காலம்: கசப்டம்பர் 2021 முதல் 

 

4 SE* ஆர.்பாபுராஜ் 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்கணள 
அணடயாளம் காணுதல் மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதிக்குள் உள்ள கிராமங்களின் மக்கள்கதாணக 
விவரத்ணத இறுதி கசய்தல். 

 EIA/EMP அறிக்ணகயில் SE கசயல்பாட்டு பகுதிக்கு 
கதாடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயாரித்தல்  

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

 

5 EB* பி.சுவாமிநாதன் 

 இந்தத் திட்டத்துடன் கதாடர்புணடய தற்கபாணதய 
தரவுகளின் ஆய்வு. 

 முதன்ணமக் கள ஆய்வின் அடிப்பணடயில் ணமய, 
இணடயக மை்டலம் மற்றும் வனப் பகுதிக்கு 
தனித்தனியாக தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கணள ஆய்வு கசய்தல். 

 இனங்கணள அணடயாளம் காணுதல், ஆய்வுப் 
பகுதியில் இருக்கும் விலங்கினங்களின் 
அட்டவணைணயக் குறிக்கிறது 

 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கத்ணத மதிப்பீடு 
கசய்தல் மற்றும் தைிக்கும் நடவடிக்ணககளின் 
பரிந்துணர 

 ணமய மை்டலத்தில் ஏற்கனகவ உள்ள மற்றும் 
முன்கமாழியப்பட்ட பசுணமப் பட்ணட கமம்பாடு / 
கதாட்டம் பற்றிய விவரங்கணள கசகரித்து 
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வழங்குதல் 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

6 HG* கக.சங்கர் 

 ணமய மற்றும் தாங்கல் மை்டலத்தில் 
தற்கபாதுள்ள கமற்பரப்பு வடிகால் ஏற்பாடுகள் 
பற்றிய ஆய்வு, இந்த வடிகால் பாணதகளில் 
சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு மற்றும் தைிக்கும் 
நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

 ணமய மை்டலம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்கான 
தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீர் அட்டவணை 
விவரங்கணள ஆய்வு கசய்தல். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி 
நீரின் நீரியல் அம்சங்கணள ஆய்வு கசய்தார் 

 சுரங்க கசயல்பாட்டின் காரைமாக நீரியல் 
பாதிப்ணபப் பற்றிய ஆய்வு 

 நிலத்தடி நீர் மட்டத்ணத அதிகரிக்க RWH கபான்ற 
தைிப்பு நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல் 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

7 GEO* கக.சங்கர் 

 ML பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 
புவியியல் ஆய்வு. 

 கனிம கலணவ பற்றிய விவரங்கணள வழங்கவும் 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

8 SC* பி.சுவாமிநாதன் 

 மை் விவரம் பற்றிய ஆய்வு 

 மை்ைின் மீதான தாக்கத்ணத மதிப்பீடு கசய்தல் 
மற்றும் கதாட்டத் திட்டத்ணத பரிந்துணரத்தல். 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

 

9 AQ* 

வி.சிவரஞ்சனி 

 உமிழ்வு விவரங்களின் அளவு 

 ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரக் கைிப்பு மீதான 
திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய தாக்கத்திற்கான 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம். 

ஐகசாப்கலத்தின் பகுப்பாய்வு உருவாக்கப்பட்டது 

 AAQ கை்காைிப்பு இடங்களில் திட்டத்திற்குப் 
பிந்ணதய கசறிவுக்கு வந்தணடதல் 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

ஜி.சந்தியா-

எஃப்ஏஏ 

 உமிழ்வு விகிதங்களின் FAE கைக்கீட்டிற்கு 
உதவுதல் 

 மாதிரியில் உள்ளடீு கசய்வதற்கு கபாருத்தமான 
வடிவத்தில் வானிணல தரவுகணள தயாரித்தல் 

 ஐகசாப்கலத்தின் தணலமுணற மற்றும் தரவு 
விளக்கத்திற்கான மாதிரியின் 
உருவகப்படுத்துதல். 

 உருவாக்கப்படும் உமிழ்வுகள் காரைமாக AAQ 
கை்காைிப்பு இடங்களில் ஏற்படும் தாக்கத்ணத 
ஆய்வு கசய்தல். 

 EIA/EMP அறிக்ணகயில் AQ கசயல்பாட்டு பகுதிக்கு 
கதாடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயாரிப்பதில் FAE 
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உடன் கதாடர்புணடயது. 
காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

10 என்வி* பி.கிரி 

 அடிப்பணட கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள 
அணடயாளம் காணுதல் மற்றும் கபாருந்தக்கூடிய 
தரநிணலகள் கதாடர்பாக கை்காைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு கசய்தல். 

 விஞ்ஞான மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயில் 
முன்கமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ணகயின் 
காரைமாக இணரசச்ல் நிணல மற்றும் அதிரவ்ு 
அளணவக் கைிக்கவும். 

 ஒலி மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான 
தைிப்பு நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல், நில 
அதிரவ்ுகணள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு 
நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல் 

காலம்: கசப்டம்பர் 2021 முதல் 

 

11 LU பி.சுவாமிநாதன் 
 

 நில பயன்பாட்டு முணறணய ஆய்வு கசய்ய 
கதாணல உைர்திறன் கசயற்ணகக்ககாள் தரவு 
கசகரிப்பு. 

 முதன்ணம கள ஆய்வு மற்றும் வணரயறுக்கப்பட்ட 
கள சரிபார்ப்பு 

 ணமய மை்டலம் மற்றும் இணடயக 
மை்டலத்திற்கு தனித்தனியாக திட்டப் பகுதியின் 
கசயற்ணகக்ககாள் தரணவப் பயன்படுத்தி நில 
பயன்பாட்டு வணரபடத்ணதத் தயாரித்தல் மற்றும் 
நில பயன்பாட்டு முணறணய வழங்குதல். 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

12 RH* கக.சங்கர் 

 திட்டத்தில் உள்ள முக்கிய இடரக்ணள கை்டறிந்து, 
ஆபத்ணதத் தவிரக்்க பரிந்துணரக்கப்பட்ட தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள். 

 ஆன்ணசட் மற்றும் ஆஃப்ணசட் அவசர 
கமலாை்ணமத் திட்டத்ணதத் தயாரித்தல் 

காலம்: மாரச் ்2022 முதல் 

 

*ஒவ்பவாரு FAE க்குே் எதிராக ஒரு TM காட்டப்படலாே் 

**மேகவப்பட்டால் கூடுேல் ோகள இகைக்கவுே் 

அங்கீகாரம் கபற்ற ஆகலாசகர் அணமப்பின் தணலவர் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நபரின் அறிவிப்பு 

 நான், பி.கிரி , மேற்குறிப்பிட்ட வல்லுநரக்ள் EIA அறிக்கககயே ்

ேயாரிேே்னர ் என்பகே உறுதி பசய்கிமறன்  

தமிழ்நாடு, விருதுநகர் மாவடட்ம், அருப்புக்ககாடண்ட தாலுக்கா, 

ககாங்கைாக்குறிசச்ி கிராமம், 1.96 கெக்கடர் பரப்பளவில் 

டிஎம்டி.டி.முத்துலடச்ுமியின் ரஃப்ஸ்கடான் மற்றும் கிராவல் குவாரி. EIA 

ஒருங்கிகைப்பாளர ் (EC) அறிக்கககய ஆய்வு பசய்துள்ளார ் என்பகேயுே், 
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ேவறான ேகவல்களுக்கு ஆமலாசகர ் அகேப்பு முழுகேயாகப் பபாறுப்மபற்க 

மவை்டுே் என்பகேயுே் உறுதிப்படுேத்ுகிமறன். இந்ே EIA அறிக்கககயே ்

ேயாரிக்குே் மபாது, பைிகய மேற்பகாள்வதில் பநறிமுகறயற்ற 

நகடமுகறகள், கருே்துே ் திருடட்ு ேற்றுே் பவளிப்புற ேரவு / உகர ஆகியகவ 

முகறயான ஒப்புேலின்றி பயன்படுேே்ப்படவில்கல என்று 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ககபயாப்பே்: 

பபயர:் பி.கிரி 

பேவி: தணலணம நிரவ்ாகி 

EIA ஆமலாசகர ் அகேப்பின் பபயர:் பணடப்பாற்றல் கபாறியாளரக்ள் மற்றும் 
ஆகலாசகரக்ள், கசன்ணன - 59 

NABET சான்றிேழ் எை் 





சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவரக்ளின் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.96 ஹெக்டடர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வட்டம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்டன்டஸ்் REV எண் : 00/AUG/22 

 1 

 

உள்ளடக்கங்கள் 

வ.எண் விவரங்கள் PG எண். 

குறிப்பு விதிமுரறகள் மற்றும் அதன் இணக்கம் 

ஏ. TOR இன் நகல் டி-1 

பி. TOR புள்ளிகளுக்கு இணங்குதல் டி-19 

EIA/ EMP அறிக்ரக- அத்தியாயங்கள் 

I அறிமுகம் 1-1 

II திட்ட விளக்கம் 2-1 

III சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 3-1 

IV எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

4-1 

V மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

VI சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 6-1 

VII கூடுதல் ஆய்வுகள் 7-1 

VIII திட்ட பலன்கள் 8-1 

IX சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

X சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம்  10-1 

XI சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

XII ஈடுபட்டுள்ள ஆடலாசகர்களின் ஹவளிப்பாடு 12-1 

EIA/EMP அறிக்ரக அத்தியாயங்களுடன் கூடிய கூடுதல் இரணப்புகள் 

 இரணப்புகள் A-1 
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அத்தியாயம் வாரியான உள்ளடக்கங்கள் 

CHAPTER 1 அத்தியாயம் -1  அறிமுகம் 1-1 

1.1 அறிக்ரகயின் டநாக்கம்: 1-1 

1.2 திட்டம் மற்றும் திட்ட முன்ஹமாழிபவரின் அரடயாளம்: 1-3 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் ,அளவு ,இடம் மற்றும் முக்கியத்துவம் 1-4 

1.4 ஆய்வின் டநாக்கம்: 1-6 

CHAPTER 2 அத்தியாயம் -2 திட்ட விளக்கம் 2-1 

2.1 திட்டத்தின் வரக: 2-1 

2.2 திட்டத்திற்கான டதரவ: 2-1 

2.3 இடம்: 2-1 

2.4 ஹசயல்பாட்டின் அளவு: 2-11 

2.5 ஒப்புதல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கான அட்டவரண: 2-13 

2.6 ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஹசயல்முரற விளக்கம்: 2-13 

2.8 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் விளக்கம்: 2-20 

2.9 புதிய மற்றும் டசாதிக்கப்படாத ஹதாழில்நுட்பத்தின் மதிப்பீடு: 2-20 

2.10 முடிவுரர: 2-20 

CHAPTER 3 அத்தியாயம் -3                                                                                                                                      

தற்டபாரதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம் 3-1 

3.1 அறிமுகம்: 3-1 

3.2 சமூக-ஹபாருளாதார கட்டரமப்புகள்: 3-4 

3.3 தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம் 3-11 

3.4 நிலச ்சூழல் - 3-34 

3.5 உயிரியல் சூழல்: 3-40 

3.6 நீரியல் & நீர் புவியியல்: 3-49 

CHAPTER 4 எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 4-1 

4.1 அறிமுகம் 4-1 

4.2 காற்று சூழல்: 4-1 
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4.3 நீர் சூழல்: 4-11 

4.4 ஒலி மற்றும் அதிர்வு: 4-17 

4.5 நிலச ்சூழல்: 4-22 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 4-24 

4.7 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 4-29 

4.8 ஹதாழில்சார் ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 4-30 

4.9 டபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 4-33 

4.10 கழிவு டமலாண்ரம: 4-34 

CHAPTER 5 அதிகாரம்-5மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

5.1 மாற்று ஹதாழில்நுட்பம்: 5-1 

5.2 மாற்று தளம்: 5-1 

CHAPTER 6 அதிகாரம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 6-1 

6.1 ஹபாது 6-1 

6.2 பல்டவறு அளவுருக் களுக்கான கண்காணிப்பு அட்டவரணகள் 6-1 

6.3 சட்டப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுரற  கட்டரமப்புபணிகள் பணிகள்: 6-3 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசலவு: 6-10 

CHAPTER 7 அத்தியாயம் -7  கூடுதல் ஆய்வுகள் 7-1 

7.1 ஹபாது: 7-1 

7.2 ஹபாதுமக்கள் கருத்து டகட்பு: 7-1 

7.3 கூட்டு தாக்க ஆய்வு: 7-1 

7.4 இடர் மதிப்பீடு : 7-16 

7.5 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிடயற்றம் (ஆர் & ஆர்) திட்டம்: 7-20 

7.6 சுரங்க மூடல் திட்டம்: 7-20 

7.7 குழி சாய்வு நிரலப்புத் திட்டம் 7-20 

CHAPTER 8 அத்தியாயம் -8 திட்ட பலன்கள் 8-1 

CHAPTER 9 அத்தியாயம் -9  சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

CHAPTER 10 அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் 10-1 

10.1 அறிமுகம்: 10-1 
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10.2 சுற்றுசச்ூழல் நிர்வாக கூறுகளின் திட்டம்: 10-1 

10.2.3 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம்: 10-6 

10.3 சுற்றுசச்ூழல் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ஹசலவு: 10-11 

10.4 முடிவுரர: 10-12 

CHAPTER 11 அத்தியாயம் -11  சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

11.1 அறிமுகம் : 11-1 

11.2 திட்டத்தின்  முக்கிய அம்சங்கள்: 11-3 

11.3 தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழல்: 11-6 

11.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 11-22 

11.5 கூடுதல் படிப்புகள்: 11-23 

11.6 முடிவுரர: 11-26 

CHAPTER 12 அத்தியாயம் -12  ஈடுபட்டுள்ள ஆடலாசகர்களின் விவரம் 12-1 
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படங்களின் பட்டியல் 

படம் 1.1:கிளஸ்டரில் முன்மமொழியப்படட் குவொரிகளின் மெயற்ககக்ககொள் படம் ............ 1-2 

படம் 2.1: இருப்பிட வகரபடம்......................................................................................................................................... 2-2 

படம்2.2: அணுகுெொகல வகரபடம் ............................................................................................................................. 2-3 

படம்2.3: குத்தகக வகரபடம் .......................................................................................................................................... 2-4 

படம்2.4 : திட்டப் பகுதியின் மூகல ஒருங்கிகைப்புககளக் கொடட்ும் மெயற்ககக்ககொள் 

படங்கள் .......................................................................................................................................................................................... 2-6 

படம்2.5: கிரொம வகரபடம் ................................................................................................................................................ 2-8 

படம்2.6: புவியியல் வகரபடம்...................................................................................................................................... 2-10 

படம்2.7: மெயல்முகற ஓட்ட வகரபடம் ................................................................................................................ 2-13 

படம்2.8: உற்பத்தித் திடட் வகரபடம் ...................................................................................................................... 2-15 

படம்2.9: சுரங்க இறுதி நிகல வகரபடம் ............................................................................................................. 2-17 

படம் 3.1: ஆய்வு பகுதி வகரபடம் ............................................................................................................................... 3-3 

படம்3.2: ஆய்வுப் பகுதியில் ெமூக அகமப்பு விபரம் .................................................................................... 3-6 

படம்3.3: சூறொவளி புயல்களின் வரலொறு.............................................................................................................. 3-13 
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இகைப்புகளின் படட்ியல் 

இகைப்பு 1: குத்தகக உரிகம கடிதம் ஏ-1 

இகைப்பு 2: சுரங்க திட்ட ஒப்புதல் கடிதம் ஏ-3 

இகைப்பு 3: படட்ொ நகல் ஏ-6 

இகைப்பு 4: 10 கி.மீ. ஆய்வு  பகுதியில் எழுத்தறிவு நிகலகள் ஏ-8 

இகைப்பு 5: 10 கி.மீ. ஆய்வு  பகுதியில் மதொழில் கடட்கமப்பு ஏ-10 

இகைப்பு 6: 10 கி.மீ. ஆய்வு  பகுதியில் கல்வி வெதிகள் ஏ-12 

இகைப்பு 7: 10 கி.மீ. ஆய்வு  பகுதியில் மருத்துவ வெதிகள் ஏ-14 

இகைப்பு 8: 10 கி.மீ. ஆய்வு  பகுதியில் உள்கடட்கமப்பு வெதிகள் ஏ-16 

இகைப்பு 9: சுற்றுப்புற கொற்றின் தர தரவு ஏ-18 

இகைப்பு 10: நீர ்தர தரவு ஏ-24 

இகைப்பு 11: 10 கி.மீ. ஆய்வு  பகுதியில் கிரொமம் வொரியொக நில 
பயன்பொடட்ு முகற 

ஏ-26 

இகைப்பு 12 500மீ சுற்றளவில் உள்ள மற்ற குவொரிகளின் விவரங்கள் ஏ-28 
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TMT.P.RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY

STATE LEYEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE OOR)

L r No. SEIAA-TN/I'.No.8842/T oR- I I 09/202 I Dated z 21.03 2022.

To

Tmt.T.Muthulakshmi

No.68/12l338, Kamaraj Nagar, 2nd Street

Paramakudi Post

Ramanathapuram District-626 102

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with public Hearing (ToR) for the

proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 1.96.0Ha at

S.F.No.10016B, lOOl7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11 of Konganakkurichi Village,

Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu by Tmt.T.Muthulakshmi -

rmder project category - "Bl" 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/6831612021, Dt' 11 .10.2021

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 12.10.2021.

3. Minutes of the 250th SEAC meeting held on 03.03.2022

4. Minutes of the 494th Authority meeting held on21.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

The proponent, Tmt.T.Muthulakshmi has submitted application for Terms of Reference (ToR)

with public Hearing on 12.10.2021, in Form-I, Pre- Feasibility report for the proposed Rough Stone

ER SECRETARY
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and Gravel Quarry lease over an extent of 1.96.0Ha at S.F.No.100/68, lool7,l00/g, loolg, tooito

& 100111 of Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 1.96.0Ha at S.F.No.l00/6B,

10017, 100/8, 100/9, 100/10 & 100111 of Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk,
Virudhunagar District, Tamil Nadu by Tmt.T.Muthulakshmi - For Terms of Reference.

(SIA/TN/ MIN/ 683 I 6/2 021, Dt. 11.10.2021)

The proposal was placed in 250th SEAC meeting held on 03.03.2022. The details of the project

furnished by the proponent are given in the website (parivesh.nic.in).

The SEAC noted the following:

l ' The Project Proponent, Tmt.T.Muthulakshmi has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone and Gravetr quany lease over an extent of t.gO.O Ha at S.F.No. 100/68,

100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & )l}0'll1 of Konganakkurichi Village, Aruppukottai Taluk,

Virudhunagar District, Tamil Nadu.

2' The projecUactivity is covered under Category "Bl" 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 1,22,500m3 of
rough stone, 61,100 m3 of gravel & 15275m3 of topsoil with a ultimate depth of mining is
20m below ground level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents furnished, SEAC decided to

recom'mend thelproposal 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 1,22,500m3 of rough

stone and 61,100 m3 of gravel with a ultimate depth of mining is 20m below ground level, Subject

to the following ToRs, in addition to the standard terms of reference for EIA study for non-coal

mining projects dnd details issued by the MOEF s. icto be included in EIA/EMp Report:

1' The Proponent shall carry out the Cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the 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

quary and the surrounding habitations in the mind.

2' If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease area

BER SECRETARY
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a) What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail of approved depth of mining.

e) Actual depth of the mining achieved earlier.

0 Name of the person already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

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 ofthe study area (core and buffer zone).

The proponent shall furnish photographs of adequate f-encing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries & water

bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project Proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the remedial

measures for the same.

The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions of

Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations scientifically

and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and surface

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD / TWAD

so as to assess 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.

3.

4.

5.

6.

7.

Page 3 of 18
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8. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological parameteis

with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality & flora/fauna

including traffic/vehicular movement study.

9. A tree survey study shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 3OOm'buffer zone and its management dwing mining

activity.

10. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific.

11. The Public hearing advertisement;shall be published in one major National daily and one most

circulated vernatuhr daily. i '

12. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome of the

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 (M.A.No.350/2016) and

O.A. No.20012016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.118212016) and O.A.No.l02l20l7 and

O.A.No.40412016 (M.A.No.75812016, M.A.No.92012016, M.A.No.l12212016,

M.A.No.l2l20l7 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No.9 8l l20l 6, M.A.No.982120 I 6 & M.A.No .384 12017).

13. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestiation and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics. A
t,.l

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 s'pecies with derise/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of

:lmalVmediumltdil trees alternating with shrubs should be planted in a mixed manner.
l,

14. 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/botanisVHorticulturist 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 maaner

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

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

Report.

17. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the mining

activity. Measures of socio-economic significance and infl to the local community

ER SECRETARY
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' 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.

18. 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 concerned DEE/TNPCB.

19. 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.

20. Concealing any factual information or submission of falselfabric ated 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 paaonina - Manjadi

3. Albizialebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhiniapurpurea - Mantharai

6. Bauhiniaracemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

1.0. Butea monosperma - Murukka maram

1'1,. Bobax ceiba - Ilavu, Sevvilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cnssia roxburghii- Sengondrai

1.5. Chloroxylon sweitenia -Ptrasa maram

1.6. Cochlospermumreligiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteaa adansonii - Mavalingum

19. Dilleniaindica - LIva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

27. Diospyros ebenum - Karungali

R SECRETARY
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22. D io spyros chloro xylon - Y aganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickiabinata - Aacha

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

Page 6 of 18
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60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussiqn bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 494th Authority meeting held on 2l .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:

l. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-IA.III dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and

all the activities proposed shall be part of the Environment Management Plan.

The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also

suggest the measures to mitigate carbon emission including development of carbon,sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem,

the soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow ofgoods and services.

The project proponent shall study impact on

the water body and Reservoir.

fish habitats and the food WEB/ food chain in

The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical componentsand microbial compone3ts, 
I

The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, v,egetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the

existing trees should be numbered and action suggested for protection.

The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers

streams, lakes and farmer sites

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SEIAA.TN
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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

1 1. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature

rise, pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental Impact Assessment sh6uld study impact on protected areas, Reserve

Forests, National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site.

13. The project proponent shall study and furnish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14. The projdct proponent shall study and fumish the details on potential fragmentation impact of

natural enviionment, by ther activities.

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.

16.The projict pioponent 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.

17. The p,rojgct proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free

ranging wildlife.
'i

t'

1) Year-wise production detailslsince 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.
l

2\ A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

3) All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee.

4) All corner coordinates of the mine lease ilea, superimposed on a High Resolution Imageryl

provided.
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' 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 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, streatrrs 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.

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 rton-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of turderground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine /

lease period.

Land use of the study area delineating forest area, agrjcultural 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.

Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, if any, should be given.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any

8)

e)

l0)

11)

r2)
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contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may bb

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

Status offorestry 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 ipdicated. A copy of the forestry clearance should also be fumished.

Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 should be indicated.

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

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

area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Rainsar 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

ecolcilicall$ sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing

Qommiftedof National Board of Wildlife and copy fumished.

A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the

periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered,

endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be

furnished based on such primary field strvey, 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 fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

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

J nfrrri 'P
R SECRETARY

le)
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Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area,location of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be flrnished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

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

While preparing the R&R Plan, the relevant Stateil\ational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society

in the study area, aneed based sample suryey, family-wise, should 
i,

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line f,epartments of the State Government.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease arep 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 d3te;rry,.ise 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 statiolr yvifhin 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 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 nqQy also be indicated on the

22)

23)

R SECRETARY
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map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the

workiirg 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 fumished.

29) Details of any stream, seasonal orl otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those

SECRETARY
SEIAA-TN

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it ip,qapable of handling the
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incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Government) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

plans and with adequate number of sections) should be given in the EIA report.

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may'be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, Ioss of agricultural and

grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment of the Proj.ect Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided

and also incorporated in the final EIA/EMP Report of the Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

41) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

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

43) Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benehts of the

P
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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 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 of the Project'

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be Provided.

f) The euestionnaire 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-1101314112006-IA.II(D dated 4th

August, 2009,which are available on the website of this Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-l

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

I 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-l1011/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

e*isting operations of the'project, should be obtained from the Regional Office of

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

j) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of

main topographic features. drainage and mining area. (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

features of the adjoining area.

In addition to the above. the followins shall be furnished:-
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iricorporating the information on followips poiFts:

Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

Process description in brief, specihcally indicating the gaseous emission, liquid effluent and

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 of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be furnished.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department 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. . ,

Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

t2.

13.

14.

15.

16.

9.

10.

11.

17.

18.

The EIA study report shall include the surrounding mining activity, if any.

Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out, in this fiel$ and

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures,l :

A study on the geological resources available shall be carpied out and reported.

A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./

private land, status of is acqt,isition, nearby (in2-3 km.) water body, population, with in 10km

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

Page 15 of18
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rg.Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk'

lZO. fit.t, impact of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

i21. E...gency 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'

intuitionsA{ABET Accredited agencies'

27. Adetailed 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' suiose the,suitable control measure to control the fugitive emissilsslons

during the operations of the mines'

29. Aspecific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattern of

animals.

30. Reserve, funds should be earmarked for proper closure plan.

3 i. A detailed plan on prastic waste management sha[ be furnished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Government Order (Ms) No'84 Environment and forests

, 
, ir,c.zi 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 @rotection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan'

a. A note confirming compliance of the ToR, with cross referencing of the relevant sections /

pages of the 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'
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While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-l101314112006-I,4..II (I) 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 lndia (QCl)Alational Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -ll}l3l77l2004-lA-II(I) dated 2nd December,

2009, 18th March 2010,28ft May 2010, 28rh June 2010, 31" December 2010 & 30th

September 2011 posted on the Ministry's website hup://www.moef.nic.inl may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in'accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification,2006. 
l

. The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a period of th{ee vears

from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

I I O 13 I 4l I 2006-IA-II(IXpart) dated 29ft Augus t, 20 17 .

Copy to:

l.

2.

J.

The Additional Chief Secretary to Govemment,

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

The Chairman, Central Pollution Control poard,

Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, 76, Mount Salai, Guindy,

Chennai-600 032.

Environment & Forests Department,

Parivesh Bhavan, CBD Cum-Office
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The ApCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34,HEPC Building, I't& 2nd Floo'r'

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34'

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC' Paryavaran
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Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

6.

7.

8.
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கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 19 

 

 

 

TOR இணக்கம் 

எஸ்.
எண் 

ToR புள்ளிகள் பதில் Pg.No 

A. ஸ்டாண்டர்ட் ToRக்கு கூடுதலாக ToR 

1. 

குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்
மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார 
பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்படையில் சுற்றுசச்ூழடலக் 
குறிக்கும் வடகயில் குவாரி 
கிளஸ்ைரில் மமற்ககாள்ளப்படும் 
சுரங்க நைவடிக்டககளின் காரணமாக 
ஒைட்ுகமாத்த மற்றும் விரிவான 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீைட்ு 
ஆய்டவ முன்கமாழிபவர ்
மமற்ககாள்வார,் அதன்படி 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டமத் திை்ைம் 
சம்பந்தப்பைை் குவாரி மற்றும் 
சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகடள மனதில் 
டவத்து தயார ்கசய்யப்பை்ைது. 

 திட்டத்தின் 500மீ சுற்றளவில் 
அமமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் 
விவரங்கள் இமணப்பு-3 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 
திட்டத்திற்காக மமற்ககாள்ளப்பட்ட 
அடிப்பமட கண்காணிப்பு, 
தற்மபாதுள்ள குவாரியின் 
தாக்கத்மத பிரதிபலிக்கிறது. 
முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் 
ஒட்டுகமாத்த தாக்கம் அத்தியாயம் 
VII இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
காற்று, நீர், மற்ற பாதிப்புகள் 
மபான்றவற்றால் ஏற்படும் 
தாக்கங்கமள அமடயாளம் 
காணுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
மமலாண்மமத் திட்ட விவரம்  
அத்தியாயம்-IV இல் 
மமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம திட்டம் 
அத்தியாயம்-X இல் விரிவாக 
வழங்கப்பட்டுள்ளது . 
 

ஏ-7 

4-1 

10-1 

2 

15.01.2016 க்குப் பிறகு 
முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தடகப் 
பகுதியில் சுரங்க நைவடிக்டகடய 
முன்கமாழிபவர ் ஏற்கனமவ 
மமற்ககாண்டிருந்தால், 
முன்கமாழிபவர ்AD/DD, சுரங்கங்களில் 
இருந்து பின்வரும் விவரங்கடள 
அளிக்க மவண்டும். 
a) AD/DD சுரங்கங்களால் 

இது முன்கமாழியப்பட்ட 
திட்டமாகும். இந்த குத்தமகப் 
பகுதியில் இதுவமர ஆதரவாளரால் 
சுரங்கப்பணி 
மமற்ககாள்ளப்படவில்மல. 

2-13 
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1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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வழங்கப்பை்ை கடைசி பணி 
அனுமதியுைன் முந்டதய 
சுரங்கங்களின் கசயல்பாடு 
மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 
என்ன? 

b) கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை 
கனிமங்களின் அளவு. 

c) ஒரு வருைத்தில் அதிகபை்ச 
உற்பத்திடய எை்டியது 

d) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பை்ை 
ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்பு அடையப்பை்ை சுரங்கத்தின் 
உண்டமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தடக பகுதியில் 
ஏற்கனமவ கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை 
நபரின் கபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 
கபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைத்தின்படி (அல்லது EC 
வழங்கப்பை்ைால்) 
நிரண்யிக்கப்பை்ை கபஞ்சுகளுைன் 
சுரங்கம் மமற்ககாள்ளப்பை்ைதா. 
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சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து 
மூடல ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்
கதளிவுத்திறன் பைங்கள்/மைாமபா 
ஷீை,் மைாமபாகிராஃபிக் ஷீை,் 
ஜிமயாமாரப்ாலஜி, லித்தாலஜி மற்றும் 
சுரங்க குத்தடக பகுதியின் புவியியல் 
ஆகியவற்றில் 
மிடகப்படுத்தப்பை்டிருக்க மவண்டும். 
முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியின் 
அத்தடகய பைம், நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்ைலம்) பிற 

 திட்ட ஒருங்கிமணப்புகள் 
கசயற்மகக்மகாள் படங்களில் 
மிமகப்படுத்தப்பட்டு அத்தியாயம் – 
II இல் படம் எண் - 2.4 என 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆய்வு மண்டலத்மதக் காட்டும் 
10கிமீ ஆரம் குறியீட்டுத் திட்டம் 
அத்தியாயம் - III இல் படம் எண்.3.1 
இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சூழலியல் அம்சங்கடளத் கதளிவாகக் 
காை்ை மவண்டும். 
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அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்
திை்ைத்தின்படி, ஏற்கனமவ உள்ள 
மரங்கடள மீண்டும் நடுதல் மற்றும் 
அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 
நீரந்ிடலகளுக்கு இடைமய உள்ள 
பாதுகாப்பு தூரம் உள்ளிை்ை 
சுற்றளவில் மபாதுமான மவலிகள், 
பசட்ச கபல்ை் ஆகியவற்றின் 
புடகப்பைங்கடள ஆதரவாளர ்வழங்க 
மவண்டும். 

 தளத்தின் புமகப்படங்கள் 
அத்தியாயம்-II இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 குத்தமக சுற்றளமவச ் சுற்றி டின் 
ஷீட்/பசம்ச வமல அமமக்கப்படும். 
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திை்ை ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் 
மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 
திை்ைமிைப்பைை் உற்பத்தி திறன், 
முன்கமாழியப்பை்ை மவடல முடற, 
நியாயங்களுைன், சுரங்க 
நைவடிக்டககளால் சுற்றியுள்ள 
சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 
பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 
நைவடிக்டககள் பற்றிய விவரங்கடள 
வழங்க மவண்டும். 
 

 புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் 
பகுதிகளின் விவரங்கள் 
அட்டவமண எண்.2.3, அத்தியாயம்-II 
இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுரங்க முமறயானது ஜாக்ஹாம்மர் 
மூலம் துமளயிடுதல், கவடித்தல், 
எக்ஸ்கமவட்டர் மூலம் 
கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட கனிமங்கமள 
ஏற்றுதல், டிப்பர் லாரிகளில் மூலம் 
நுகர்மவாரக்்கு ககாண்டு கசல்வது. 

 திட்ட காலத்தில் உற்பத்தி 
அட்டவமண அட்டவமண எண்.2.6, 
அத்தியாயம்-II இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்மககளின் 
எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககள் 
அத்தியாயம்-IV இல் விரிவாக 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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பாதுகாப்டப உறுதி கசய்வதற்காக 
அறிவியல் ரீதியாகவும் முடறயாகவும் 
குவாரிகடள மமற்ககாள்வதற்காக 
நியமிக்கப்பை்ை பல்மவறு சை்ைப்பூரவ் 
அதிகாரிகள் மற்றும் பிற திறடமயான 

 அமமப்பு விளக்கப்படம் படம் 
எண்.10.1, அத்தியாயம்-X இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 22 

 

 

 

நபரக்டள நியமிப்படதக் குறிக்கும் 
நிறுவன விளக்கப்பைத்டத திை்ை 
ஆதரவாளர ் வழங்குவார.் மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழடல பாதுகாக்க மவண்டும். 
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திை்ை ஆதரவாளர,் 1 கிமீ 
(சுற்றளவு)க்குள் நிலத்தடி நீர ்
இடறத்தல் மற்றும் திறந்தகவளி 
கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 
நீரந்ிடலகளான ஆறுகள், கதாை்டிகள், 
கால்வாய்கள், குளங்கள் 
மபான்றவற்றின் எண்ணிக்டகடய 
விவரிக்கும் நீரம்ை்ைத்தின் விளிம்பு 
வடரபைத்டதக் கருத்தில் ககாண்டு 
நீர-்புவியியல் ஆய்டவ மமற்ககாள்ள 
மவண்டும். சுரங்க நைவடிக்டககளால் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகடள 
மதிப்பிடுவதற்காக PWD / TWAD 
இலிருந்து பருவமடழ மற்றும் 
பருவமடழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 
மசகரிக்கப்பை்ை நீர ் நிடல 
தரவுகளுைன். உண்டமயான 
கண்காணிக்கப்பை்ை தரவுகளின் 
அடிப்படையில், மவடல கசய்வது 
நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 
கதளிவாகக் காை்ைப்பைலாம். இது 
சம்பந்தமாக மதடவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்பைலாம். 

இந்தத் திட்டத்தின் நீரவ்ளவியல் 
சூழ்நிமலயின் விவரங்கள் பிரிவு 3.6, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 
காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 
மற்றும் மபாக்குவரத்து/வாகன 
இயக்கம் ஆய்வு உை்பை 
தாவரங்கள்/விலங்குகள் கதாைரப்ான 
சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்களுக்கான அடிப்படைத் 
தரடவ முன்கமாழிபவர ் அளிக்க 

நுண்ணிய வானிமல, சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம், நீரின் தரம், 
இமரசச்ல் நிமல, மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 
பற்றிய அடிப்பமடத் தரவுகள் 
மகாமடக் காலத்தில் (மாரச் ் 2022 
முதல் மம 2022 வமர) 
மசகரிக்கப்பட்டு, அத்தியாயம்-III 
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மவண்டும். இன் பிரிவு 3.3 முதல் 3.5 வமர 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ட்ராஃபிக் 
படிப்பின் விவரங்கள் பிரிவு 4.9, 
அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 
இனங்களின் கபயர,் வயது, விை்ைம் 
மபான்றடவ) சுரங்க குத்தடகக்கு 
பயன்படுத்தப்பைை் பகுதி & 300 மீ 
இடையக மண்ைலம் மற்றும் சுரங்க 
நைவடிக்டகயின் மபாது அதன் 
மமலாண்டம ஆகிய இரண்டிலும் 
மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

மமய மண்டலம், திட்ட தாக்க 
மண்டலம் (PIZ) மற்றும் தாங்கல் 
மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்களின் 
விவரங்கள் அட்டவமண எண்.3.23–
3.24, அத்தியாயம்-III இலிருந்து 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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10 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான 
விரிவான கண்ணிகவடி மூைல் திைை்ம் 
EIA/EMP அறிக்டகயில் இைம் 
சாரந்்ததாக இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தின் விவரங்கள் 
பிரிவு 7.6, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

7-17 

11 

கபாது விசாரடண விளம்பரம் ஒரு 
கபரிய மதசிய நாளிதழிலும், மிகவும் 
புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு வை்ைார 
கமாழி நாளிதழிலும் கவளியிைப்படும். 
 

ஒப்புக்ககாண்டார். -- 

12 

2016 ஆம் ஆண்டின் OA எண்.186 
(MANo.350/2016) மற்றும் OA 
எண்.200/2016 இல் உள்ள மாண்புமிகு 
NGT, முதன்டம கபஞ்ச,் புது தில்லியின் 
"குறிப்பு விதிமுடறகள்" 
பிரசச்ிடனக்கான பரிந்துடரயானது 
மற்றும் 0.A.No.580/2016 (MANo.1182/2016) 
மற்றும் 0.A.No.102/2017 மற்றும் 
0.A.No.404/2016 (MANo.758/2016, 
MANo.920/2016, MANo .1122/2016, 
MANo.12/2017 & MA எண். 843/2017) 
மற்றும் OANo.405/2016 மற்றும் OANo.520 
of 2016 (MANO.981/2016, MANo.982/2016 & 
MANo .784/2016). 

ஒப்புக்ககாண்டார். -- 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 
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13 

திை்ைத்டதச ் சுற்றியுள்ள பசுடமப் 
பைட்ையின் மநாக்கம், தப்பிமயாடிய 
உமிழ்வுகள், காரப்ன் 
வரிடசப்படுத்துதல் ஆகியவற்டறக் 
டகப்பற்றுவது மற்றும் அழகியடல 
மமம்படுத்துவமதாடு, 
உருவாக்கப்படும் சத்தத்டதக் 
குடறப்பதும் ஆகும். DFO, மாநில 
மவளாண்டமப் பல்கடலக்கழகம் 
மற்றும் உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுைன் கலந்தாமலாசித்து 
பின்னிடணப்பில் 
ககாடுக்கப்பைட்ுள்ளபடி பரந்த 
அளவிலான உள்நாைட்ு தாவர 
இனங்கள் நைப்பை மவண்டும். பூரவ்ீக 
மதாற்றம் ககாண்ை 
அைரத்்தியான/மிதமான விதானம் 
ககாண்ை தாவர வடககடளத் 
மதரந்்கதடுக்க மவண்டும். 
புதரக்ளுைன் மாறி மாறி 
சிறிய/நடுத்தர/உயரமான மரங்களின் 
இனங்கள் கலந்த முடறயில் நைப்பை 
மவண்டும். 

குத்தமக பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 
7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு, குத்தமகப் 
பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் 
பருவகால ஓமடக்கு 10மீ. பாதுகாப்பு 
மண்டலப் பகுதியில் தாவர வளரச்ச்ி 
மற்றும் அழகியமல மமம்படுத்த 
கிரன்ீகபல்ட் / மதாட்டம் 
மமற்ககாள்ளப்படும். குத்தமக 
பகுதியிலும் அமதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 500 மரங்கள் 
நடப்படும். விவரங்கள் அட்டவமண 
எண்.4.16, அத்தியாயம்-IV இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

4-20 

14 

உயரமான/ஒரு வருைம் பழடமயான 
மரக்கன்றுகடள கபாருத்தமான 
அளவிலான டபகளில் வளரக்்க 
மவண்டும், முன்னுரிடம 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த டபகடள, 
குறிப்பிை்ை இைத் மதரவ்ுகள் 
கதாைரப்ாக உள்ளூர ் வன 
அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்மதாை்ை
க்கடல நிபுணரக்ளின் 
ஆமலாசடனயின்படி சரியான 
இடைகவளியில் நை மவண்டும். 
முன்கமாழிபவர ் குடறந்தபைச்ம் 3 
மீை்ைர ் அகலம் ககாண்ை திை்ைத ்

ஒப்புக்ககாண்டார். -- 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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தளத்தின் எல்டலகயங்கும் GPS 
ஆயதக்தாடலவுகளுைன் கிரீன்கபல்ை் 
பகுதிடய ஒழுங்கடமக்கப்பை்ை 
முடறயில் ஒதுக்க மவண்டும். 

15 

மபரிைர ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 
தயாரிக்கப்பைட்ு ;அவர,் EIA/EMP 
அறிக்டகயில் மசரக்்கப்பை மவண்டும். 

மபரிடர் மமலாண்மம திட்டம் பிரிவு 
7.3.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

7-4 

16 

இைர ்மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்டமத் 
திை்ைம் தயாரிக்கப்பைட்ு, EIA/EMP 
அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

இடர் மதிப்பீடு பற்றிய விவரங்கள் 
பிரிவு 7.3, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

7-1 

17 

சமூக-கபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நைவடிக்டகயிலிருந்து 5 கிமீ இடையக 
மண்ைலத்திற்குள் மமற்ககாள்ளப்பை 
மவண்டும். திை்ை ஆதரவாளரால் 
வழங்க முன்கமாழியப்பை்ை உள்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூக-கபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் கசல்வாக்கின் 
நைவடிக்டககள் சுை்டிக்காை்ைப்பை 
மவண்டும். முடிந்தவடர, 
கசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுைன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ககாடுக்கப்பைலாம். 

 மக்களின் சிறந்த வாழ்க்மகக்கான 
அபிலாமைகள் மற்றும் மதமவகள் 
உள்ளிட்ட சமூக-கபாருளாதார 
நிமலமமகள் குறித்து ஆய்வு 
நடத்துவதற்காக அருகிலுள்ள 
கிராமங்களுக்குச ் கசன்று 
கதாடர்புமடய தரவுகள் 
மசகரிக்கப்பட்டன. பிரிவு 3.2.4, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூகப் 
கபாருளாதார மமம்பாட்டிற்காக, 
கார்ப்பமரட் சுற்றுசச்ூழல் 
கபாறுப்பின் கீழ், முன்கமாழிபவர் 
ரூ.5 லட்சத்மத ஒதுக்கியுள்ளார். CER 
இன் கீழ் அமடயாளம் காணப்பட்ட 
நடவடிக்மககள் அருகிலுள்ள அரசு 
பள்ளிகளில் படிப்படியாக 
கசயல்படுத்தப்படும். மதமவ 
மற்றும் முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் 
உள்ளூர் மக்களுடன் 
கலந்தாமலாசித்து 
கசயல்படுத்தப்படும். 

3-9 

 

 

 

 

 

4-23 

 

 

18 

தற்மபாது சுற்று சுழல் அனுமதி 
மகாரப்பைட்ுள்ள உத்மதச குவாரி 
தளத்தில் ஏமதனும் குவாரி 

கபாருந்தாது -- 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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நைவடிக்டககள் 
மமற்ககாள்ளப்பை்டிருந்தால், திை்ை 
முன்கமாழிபவர,் முந்டதய அனுமதி 
ஆடணயத்தில் ககாடுக்கப்பை்ை EC 
நிபந்தடனகளுக்கு விரிவான 
இணக்கத்டத, MoEF&CC, பிராந்திய 
அலுவலகத்தால் முடறயாக 
சான்றளிக்கப்பை்ை தள 
புடகப்பைங்களுைன் அளிக்க 
மவண்டும். கசன்டன (அல்லது) 
சம்பந்தப்பைை் DEE/TNPCB. 

19 

PP ை்மரான் வீடிமயாடவப் 
பயன்படுத்தி, கசயல்பாை்டின் 
அளடவயும் சுற்றியுள்ள சூழடலயும் 
கதளிவாகக் காைட்ும் மற்றும் EIA 
அறிக்டகயின் ஒரு பகுதியாக 
வீடிமயாடவச ்சமரப்்பிக்கும். 

கசயற்பாட்டிற்கு உட்பட்டுள்ளது -- 

20 

எந்தகவாரு உண்டமத் தகவடலயும் 
மடறத்தல் அல்லது 
தவறான/புடனயப்பைை் தரடவச ்
சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல 
குறிப்பிைட்ுள்ள நிபந்தடனகளுக்கு 
இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 
(பாதுகாப்பு) சைை்ம், 1986 இல் 
தண்ைடன விதிகடள ஈரப்்பது தவிர, 
இந்த குறிப்பு விதிமுடறகள் திரும்பப் 
கபறப்பைலாம். 

ஒப்புக்ககாண்டார். -- 

 

B. கூடுதல் ToR 

1 

MoEF & CC அலுவலக 
குறிப்பாடணயின்படி F.No.22-65/2017-

IA.III மததியிைை்: 30.09.2020 மற்றும் 
20.10.2020 கபாதுக் கலந்தாய்வின் 
மபாது எழுப்பப்பைை் கருத்துக்கள் 
முன்கமாழிபவர ் நிவரத்்தி கசய்வார ்
மற்றும் முன்கமாழியப்பைை் 

 இந்த வமரவு EIA/EMP 
அறிக்மகயானது , கபாது 
விசாரமண நமடமுமறகமள 
நடத்துவதற்கான திட்டமிடப்பட்ட 
மததி மற்றும் மநரம் குறித்து இரண்டு 
உள்ளூர் கசய்தித்தாள்களில் 30 
நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவித்த 

7-1 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 27 

 

 

 

அடனத்து நைவடிக்டககளும் 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டம 
திை்ைத்தின் அதன் ஒரு பகுதியாக 
இருக்கும். 
 

பிறகு , மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் 
மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய 
அதிகாரிகள் மூலம் கட்டாய 
நமடமுமறகளின்படி கபாது 
ஆமலாசமனக்காக 
சமர்ப்பிக்கப்படும் . 

 கபாது விசாரமணயின் மபாது 
பங்குதாரரக்ளின் கருத்துக்கள், 
மற்றும் ஆட்மசபமனகள் பதிவு 
கசய்யப்படும். அமனத்து கபாது 
வினவல்களும், திட்ட 
முன்கமாழிபவர் மற்றும் 
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
மகள்விக்கான பதில்களும் பதிவு 
கசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 
ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்மகயில் 
இமணக்கப்படும். 

2 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 
உமிழ்டவ விரிவாக ஆய்வு 
கசய்வதுைன், காரப்ன் மூழ்கிகளின் 
வளரச்ச்ி மற்றும் கவப்பநிடல 
குடறப்பு உள்ளிைை் பிற உமிழ்வு 
மற்றும் காலநிடல தணிப்பு 
நைவடிக்டககளின் கைட்ுப்பாடு 
உை்பை காரப்ன் உமிழ்டவத் 
தணிப்பதற்கான நைவடிக்டககடள 
பரிந்துடரக்கும். 
 

உற்பத்தி அளவு குமறவாக 
உள்ளதால், 1 எக்ஸ்கமவட்டர் 
இயந்திரம், 6 டிப்பரக்ள் மட்டுமம 
ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த 
உபகரணங்கள் முமறயாக 
கதாடர்ந்து பராமரிக்கப்படும். தவிர, 
முன்பு குறிப்பிட்டபடி, கார்பன் 
கவளிமயற்றத்தால் ஏற்படும் 
குமறந்த பாதிப்மப உறுதி 
கசய்வதற்காக, மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களுக்கு வழக்கமான 
வாகன உமிழ்வு மசாதமனகள் 
கசய்யப்படும். கார்பன் 
கவளிமயற்றத்மத மமலும் 
மத்தியஸ்தம் கசய்ய, ஒரு நல்ல 
பசுமம மற்றும் மதாட்டத் திட்டம் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 500 
தாவரங்கள் குத்தமக பகுதியிலும் 
அமதச ்சுற்றியும் நடப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பல்லுயிர,் இயற்டக சுற்றுசச்ூழல், 
மண் நுண்ணுயிர ் தாவரங்கள், 
விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விடத 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் 
மற்றும் தற்மபாதுள்ள அடிப்பமட 
சூழலியல் நிமலமமகமள மதிப்பீடு 
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வங்கிகள் ஆகியவற்டற ஆய்வு 
கசய்து இயற்டக சூழடல 
பராமரிப்பதற்கான 
நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்க 
மவண்டும். 

கசய்தல் ஆகியவற்மறக் குறிக்கும் 
வமகயில் நடத்தப்பட்டது. பிரிவு 3.5.1, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

4 

குறிப்பிை்ை பகுதியின் நிடலயான 
மமலாண்டம மற்றும் கபாருைக்ள் 
மற்றும் மசடவகளின் ஓை்ைத்திற்கான 
சுற்றுசச்ூழடல மீைக்ைடுப்பதற்கு 
நைவடிக்டக பரிந்துடரக்க மவண்டும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்மதய கட்டத்தில், 
1.52 கஹக்மடர் சுரங்கப் பகுதி 
முழுவதும் நீர்நிமலகளாகவும், 0.03 
கஹக்மடர் சுரங்கச ் சாமலகள் 
மற்றும் உள்கட்டமமப்புகளாகவும், 
0.36 கஹக்மடர் பசுமம வமளயம் 
மற்றும் 0.05 கஹக்மடர் மவலி 
அமமக்கப்படும். கசயல்பாட்டுக்கு 
பிந்மதய காலத்தில் நில பயன்பாடு 
அட்டவமண எண்.4.14, அத்தியாயம் -

IV இன் கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 
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திை்ை ஆதரவாளர ்மீன் வாழ்விைங்கள் 
மற்றும் நீரந்ிடல மற்றும் 
நீரத்்மதக்கத்தில் உணவு 
வடல/உணவுச ் சங்கிலி 
ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கத்டத 
ஆய்வு கசய்வார.் 

குத்தமக பகுதிக்கு அருகாமமயில் 
கபரிய வற்றாத நீர்நிமல எதுவும் 
இல்மல. 

-- 

6 

குறிப்பு விதிமுடறகள் குறிப்பாக 
மண் ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, 
மண்ணின் இயற்பியல், இரசாயன 
கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்கூறுகள் 
மீதான தாக்கத்டத ஆய்வு கசய்ய 
மவண்டும். 

 அப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் 
இயற்பியல் மவதியியல் பண்புகமள 
ஆய்வு கசய்வதற்காக மமய மற்றும் 
தாங்கல் மண்டலத்தில் 3 இடங்களில் 
மண் மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டன. 
மண்ணின் தர தரவு அட்டவமண 
எண்.3.17, அத்தியாயம்-III இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண் 
என்டிமசால்ஸ், இன்கசப்டிமசால், 
அல்ஃபிமசால்ஸ் ஆகியவற்றால் 
வமகப்படுத்தப்படுகிறது. 
குத்தமகயானது இன்கசப்டிமசால் 
வமகயின் கீழ் வருகிறது. மண் 
வமரபடம் படம் எண்.3.23 , 
அத்தியாயம்-III இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மமல்மண் கட்டுகள் அமமப்பதற்கும் 
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மதாட்டத் மதமவகளுக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

7 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 
தாவரங்கள், உள்ளூர,் 
பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 
வரும் உள்நாைட்ு தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்டத 
ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் 
மற்றும் தற்மபாதுள்ள அடிப்பமட 
சூழலியல் நிமலமமகமள மதிப்பீடு 
கசய்தல் ஆகியவற்மறக் குறிக்கும் 
வமகயில் நடத்தப்பட்டது. பிரிவு 3.5.1, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீை்டில், 
நிற்கும் மரங்களில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகடள ஆய்வு கசய்து, 
தற்மபாதுள்ள மரங்கடள எண்ணி, 
பாதுகாப்புக்கு நைவடிக்டக எடுக்க 
மவண்டும். 

கூடுதல் ToR பாயிண்ட் எண்.7 இல் 
பதிலளித்த்துளது. -- 

9 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
ஈரநிலங்கள், நீரந்ிடலகள், ஆறுகள் 
ஓடைகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாய 
இைங்கள் குறித்து ஆய்வு கசய்ய 
மவண்டும். 

 அருகிலுள்ள முக்கிய நீர்நிமல 
குண்டர் நதி - 5.7 கிமீ (NE). கண்மாய் 
தவிர – 330மீ(இ), ஓமட -570மீ –எஸ்இ, 
கண்மாய் 730மீ-எஸ் அமமந்துள்ளது. 

 குத்தமகப் பகுதியின் கதற்குப் 
பகுதியில் பருவகால ஓமட உள்ளது, 
அதற்காக 10மீ பாதுகாப்பு மண்டலம் 
விடப்பட்டுள்ளது. இந்த நீர்நிமலயில் 
கழிவுநீமர கவளிமயற்றும் திட்டம் 
எதுவும் இல்மல. திட்ட 
கசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள 
நீர்நிமலகளில் கபரிய பாதிப்பு 
எதுவும் ஏற்படாது. 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 
பசுடமப் பகுதி மமம்பாை்டிற்கான 
பைக்ெை ் மற்றும் மபரிைர ்
மமலாண்டமத் திை்ைம் உள்ளிைை் 
சுரங்க குத்தடக மூைல் திை்ைத்துைன் 
EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு நைத்த 
மவண்டும். 

 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 
திட்டம் அத்தியாயம்-X இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம கசலவு 
அட்டவமண எண்.10.1, அத்தியாயம்-

Xன் கீழ் வழங்கப்படுகிறது. 

 பகுதி 7.4, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
மபரிடர் மமலாண்மம திட்டம் 
வழங்கப்படுகிறது. 

10-1 

7-15 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 30 

 

 

 

11 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 
காலநிடல மாற்றம், கவப்பநிடல 
உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 
மமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீமழ 
உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 
தாக்கத்டத ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

 உற்பத்தி அளவு குமறவாக 
உள்ளதால், 1 அகழ்வாராய்சச்ி 
இயந்திரம், 6 டிப்பரக்ள் மட்டுமம 
ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த 
உபகரணங்கள் முமறயாகவும் 
முமறயாகவும் பராமரிக்கப்படும். 
தவிர, முன்பு குறிப்பிட்டபடி, கார்பன் 
கவளிமயற்றத்தால் ஏற்படும் 
குமறந்த பாதிப்மப உறுதி 
கசய்வதற்காக, மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களுக்கு வழக்கமான 
வாகன உமிழ்வு மசாதமனகள் 
கசய்யப்படும். கார்பன் 
கவளிமயற்றத்மத மமலும் 
மத்தியஸ்தம் கசய்ய, ஒரு நல்ல 
பசுமம மற்றும் மதாட்டத் திட்டம் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 500 
தாவரங்கள் குத்தமக பகுதியிலும் 
அமதச ்சுற்றியும் நடப்படும். 

 தவிர, இந்த திட்டத்தில் கழிவு 
உற்பத்தி, அகற்றல் அல்லது குவியல் 
இல்மல. எனமவ, இந்த 
முன்னணியில் எந்தவிதமான 
பாதகமான தாக்கமும் 
எதிர்பாரக்்கப்படவில்மல. 

4-3 

12 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள், ரிசரவ்் 
காடுகள், மதசிய பூங்காக்கள், 
தாழ்வாரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 
பாடதகள், திை்ை இைத்திற்கு அருகில் 
உள்ள பாதிப்புகடள ஆய்வு கசய்ய 
மவண்டும். 

10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 
காப்புக்காடுகள், வனவிலங்கு 
சரணாலயம் அல்லது மதசிய பூங்கா 
எதுவும் இல்மல. 

4-19 
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திை்ை முன்கமாழிபவர,் அருகிலுள்ள 
பை்ைா நிலங்கள், மதாை்ைக்கடல, 
விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகளில் 
உள்ள மதாைை்ங்களில் திை்ைத்தின் 
தாக்கத்டத ஆய்வு கசய்து வழங்க 
மவண்டும். 

மண்ணின் நிமல மற்றும் வற்றாத 
நீர் ஆதாரம் இல்லாததால், குத்தமக 
பகுதியிலும் அமதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் கபரிய விவசாய 
நடவடிக்மககள் எதுவும் 
மமற்ககாள்ளப்படவில்மல. 
மமழக்காலத்தில் நீர் இருப்பின் 
அடிப்பமடயில் சில இடங்களில் 
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மட்டுமம மானாவாரி திட்டுகள் 
காணப்படுகின்றன 

14 

திை்ை முன்கமாழிபவர,் 
கசயல்பாடுகள் மூலம் இயற்டகச ்
சுற்றுசச்ூழலின் சாத்தியமான 
துண்ைாடுதல் தாக்கம் பற்றிய 
விவரங்கடள ஆய்வு கசய்து அளிக்க 
மவண்டும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்மதய கட்டத்தில், 
1.52 கஹக்மடர் சுரங்கப் பகுதி 
முழுவதும் நீர்நிமலகளாகவும், 0.03 
கஹக்மடர் சுரங்கச ் சாமலகள் 
மற்றும் உள்கட்டமமப்புகளாகவும், 
0.36 கஹக்மடர் தாவரங்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 0.05 
கஹக்மடர் மவலி அமமக்கப்படும். 
கசயல்பாட்டுக்கு பிந்மதய 
காலத்தில் நில பயன்பாடு 
அட்டவமண எண்.4.14, அத்தியாயம்-

IV இன் கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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திை்ை ஆதரவாளர ் நீரந்ிடலகளில் 
உள்ள நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 
நிலப்பரப்பில் ஏற்பைக்கூடிய 
தழும்புகள், அருகிலுள்ள குடககள், 
பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 
கதால்கபாருள் தளங்களில் 
சாத்தியமான நில வடிவத்தில் 
ஏற்படும் மாற்றங்கள் காை்சி மற்றும் 
அழகியல் தாக்கங்கடள ஆய்வு 
கசய்து வழங்க மவண்டும். 

 ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு, உயிரினங்களின் பட்டியல் 
மற்றும் தற்மபாதுள்ள அடிப்பமட 
சூழலியல் நிமலமமகமள மதிப்பீடு 
கசய்தல் ஆகியவற்மறக் குறிக்கும் 
வமகயில் நடத்தப்பட்டது. பிரிவு 3.5.1, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 நில பயன்பாட்டு முமற விவரங்கள் 
பிரிவு 4.5.1, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 பாதுகாப்பு மண்டலப் பகுதியில் 
தாவர வளரச்ச்ி மற்றும் அழகியமல 
மமம்படுத்த கிரன்ீகபல்ட் / மதாட்டம் 
மமற்ககாள்ளப்படும். குத்தமக 
பகுதியிலும் அமதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 500 மரங்கள் 
நடப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 
டமக்மராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 
ஏற்பைக்கூடிய மாசுகடள திை்ை 
முன்கமாழிபவர ் ஆய்வு கசய்து 
வழங்க மவண்டும். சுரங்கத்தின் 
மபாது சிந்திக்கப்படும் 
கசயல்பாடுகள் காரணமாக நீரவ்ாழ் 

பிளாஸ்டிக் கபாருட்களின் 
பயன்பாட்மட தமட கசய்வது 
கதாடர்பாக GO(Ms)No.84 இன் படி 
தமிழ்நாடு அரசு வழிகாட்டுதலின்படி 
தளத்தில் ஒருமுமற பயன்படுத்தும் 
பிளாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் 
தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் 
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சூழல் மற்றும் நன்னீர ்அடமப்புகளில் 
பிளாஸ்டிக் மற்றும் 
டமக்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் 
சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் 
தாக்கங்கள் ஆராயப்பைட்ு 
அறிக்டகயிைப்பைலாம். 

தமடகசய்யப்படும். மக்கும் கபாருள் 
அல்லது மீண்டும் 
பயன்படுத்தக்கூடிய கபாருட்கமளப் 
பயன்படுத்த ஊழியரக்ள் 
ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

17 

திை்ை முன்கமாழிபவர,் ரிசரவ்் 
காடுகளில் இல்லாத 
வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 
கசய்ய மவண்டும். 

கூடுதல் ToR pt  7 இல் பதிலளித்தார்.. -- 

C. நிமலயான ToR 

1 

1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 
வாரியான உற்பதத்ி விவரங்கள் 
ககாடுக்கப்பை மவண்டும், 1994 ஆம் 
ஆண்டுக்கு முந்டதய ஒரு வருைத்தில் 
எை்ைப்பைை் அதிகபைச் உற்பத்திடய 
கதளிவாகக் குறிப்பிை மவண்டும். EIA 
அறிவிப்பு 1994 நடைமுடறக்கு வந்த 
பிறகு உற்பத்தியில் ஏமதனும் 
அதிகரிப்பு இருந்ததா என்படதயும் 
திை்ைவைை்மாகத் கதரிவிக்கலாம். 
1994க்கு முன் எை்ைப்பை்ை அதிகபைச் 
உற்பத்தி. 

இது முன்கமாழியப்பட்ட திட்டமாகும். 
இந்த குத்தமகப் பகுதியில் இதுவமர 
ஆதரவாளரால் சுரங்கப்பணி 
மமற்ககாள்ளப்படவில்மல. 
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2 

சுரங்கத்தின் உரிடமயான 
குத்தடகதாரர ் முன்கமாழிபவர ்
என்படத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 
நகல் ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

மாவட்ட ஆட்சியர் விருதநகர் மவட் 
மகவி1/75/2021-கனிமம் 04.08.2021 
மததியிடமிருந்து துல்லியமான பகுதி 
கதாடர்பு கடிதம் கபறப்பட்டது. 
(இமணப்பு-1) 

A-1 

3 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ் திை்ைம், 
EIA மற்றும் கபாது விசாரடண உை்பை 
அடனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 
குத்தடக பகுதி, உற்பத்தி நிடலகள், 
கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 
மமலாண்டம, சுரங்க கதாழில்நுை்பம் 
மபான்றவற்றின் அடிப்படையில் 
ஒன்றுக்ககான்று இணக்கமாக இருக்க 
மவண்டும் மற்றும் குத்தடகதாரரின் 

உற்பத்தி திறன், கழிவுகளின் 
விவரம், அதன் மமலாண்மம மற்றும் 
சுரங்கத் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் EIA 
மபான்றமவ ஒன்றுக்ககான்று 
இணக்கமாக உள்ளன. 

-- 
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கபயரில் இருக்க மவண்டும். 
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சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 
அடனத்து மூடல 
ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்
கதளிவுத்திறன் பைங்கள்/ 
மைாமபாஷீை,் நிலப்பரப்பு தாள், 
புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிடகப்படுத்தப்பை்டிருக்க மவண்டும். 
முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியின் 
அத்தடகய பைம், நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்ைலம்) பிற 
சூழலியல் அம்சங்கடளத் 
கதளிவாகக் காை்ை மவண்டும். 

 திட்ட ஒருங்கிமணப்புகள் 
கசயற்மகக்மகாள் படங்களில் 
மிமகப்படுத்தப்பட்டு அத்தியாயம் – 
II இல் படம் எண் - 2.4 என 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 புவியியல் மற்றும் புவியியல் 
வமரபடம் படம் எண்.3.22, 3.23, 
அத்தியாயம்-III இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. லித்தாலஜி 
வமரபடம் மற்றும் மண் வமரபடம் 
ஆகியமவ படம் எண். 3.24, 3.25, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

இமடயக மண்டலத்மதக் காட்டும் 
10கிமீ ஆரம் குறியீட்டுத் திட்டம் 
அத்தியாயம் - III இல் படம் எண்.3.1 
இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இந்திய சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 
மைாமபா ஷீை்டில் 1:50,000 அளவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வடரபைம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 
புவியியல், தற்மபாதுள்ள கனிமங்கள் 
மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 
வரலாறு, முக்கியமான நீரந்ிடலகள், 
ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 
மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்டறக் 
குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பை 
மவண்டும். 

நிமலயான ToR புள்ளி எண்.4 இல் 
பதிலளிக்கப்பட்டது 

-- 
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சுரங்க நைவடிக்டககளுக்கு 
முன்கமாழியப்பை்ை நிலம் பற்றிய 
விவரங்கள், அரசின் நில 
பயன்பாைட்ுக் ககாள்டகக்கு சுரங்கம் 
இணங்குகிறதா என்ற தகவலுைன் 
ககாடுக்கப்பை மவண்டும்; 
சுரங்கத்திற்கான நிலத்டத 
மாற்றுவதற்கு மாநில நில 
பயன்பாைட்ு வாரியம் அல்லது 

கபாருந்தாது -- 
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சம்மந்தப்பைை் அதிகாரியிைம் 
அனுமதி கபற்றிருக்க மவண்டும். 
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முன்கமாழியப்பை்ை நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ள் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பை்ை நன்கு 
வடரயறுக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் 
ககாள்டகடயக் ககாண்டிருக்கிறதா 
என்பது கதளிவாகக் குறிப்பிைப்பை 
மவண்டும்? அப்படியானால், 
சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன விதிகள்/ 
நிபந்தடனகடள மீறுதல்/விலகல்/ 
மீறல் ஆகியவற்டறக் கவனத்தில் 
ககாள்ள பரிந்துடரக்கப்பை்ை 
கசயல்பாைட்ு 
கசயல்முடற/கசயல்முடறகள் 
பற்றிய விளக்கத்துைன் EIA 
அறிக்டகயில் குறிப்பிைப்பைலாம்? 
சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகடளக் 
டகயாள்வதற்கும், EC 
நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குவடத 
உறுதி கசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
படிநிடல அடமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 
உத்தரவு வழங்கப்பைலாம். 
நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 
மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் 
அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காதடவ / சுற்றுசச்ூழல் 
விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி புகார ்
கசய்யும் முடறயும் EIA அறிக்டகயில் 
விவரிக்கப்பைலாம். 

 முன்கமாழிபவர் நன்கு 
திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 
ககாள்மகமய உருவாக்குவார். 
அதன் விவரங்கள் பிரிவு 10.2.1, 
அத்தியாயம்-Xன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுரங்க மமலாளர் பல்மவறு 
சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்மககமள உடனடியாகவும் 
திறமமயாகவும் திறம்பட 
கண்காணித்து கசயல்படுத்துவார் 
மற்றும் சுரங்கத்தில் காற்றின் தரக் 
கட்டுப்பாடு, நீர் தர நிமல, ஒலி 
அளவு கட்டுப்பாடு, மதாட்டத் திட்டம், 
சமூக மமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் 
மபான்ற பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் 
மமலாண்மம திட்டங்கமள 
மமற்பாரம்வயிடுவார். அதற்கான 
நிறுவன விளக்கப்படம் படம் 
எண்.10.1, அத்தியாயம்-X இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுரங்கப் பாதுகாப்பு கதாைரப்ான 
சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கத்தின் 
மபாது சரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்த 
கவளி சுரங்கத்தின் மபாது 
சப்சிமைன்ஸ் ஆய்வு, கவடிப்பு ஆய்வு 
மபான்றடவ விரிவாக இருக்க 
மவண்டும். ஒவ்கவாரு 
சந்தரப்்பத்திலும் முன்கமாழியப்பைை் 
பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் 

சுரங்க நடவடிக்மககளால் 
ஏற்படக்கூடிய பல்மவறு அபாயங்கள் 
பிரிவு 7.4, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இது 
திறந்தகவளி சுரங்கமாக 
இருப்பதால், சப்சிமைன்ஸ் 
கபாருந்தாது. கவடிப்பினால் 
ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகளின் தாக்கம் 
பாரா 4.3.2, அத்தியாயம்-IV இல் 

7-14 

 

4-9 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 35 

 

 

 

வழங்கப்பை மவண்டும். ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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குத்தடக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தடகடயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்ைலத்டத ஆய்வுப் பகுதி 
உள்ளைக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 
கழிவு உருவாக்கம் மபான்றடவ 
சுரங்கம் / குத்தடகக் காலத்தின் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 
மவண்டும். 

தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 
நிமலமய மசகரிப்பதற்காகத் 
மதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பகுதி 
திட்டச ் சுற்றளவிலிருந்து 10 கிமீ 
மரடியல் தூரத்மத உள்ளடக்கியது 
(படம் எண் - 3.1). அறிக்மகயில் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு 
சுரங்கத்தின் ஆயுளுக்கானது. 
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வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 
மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இைம்கபயரந்்த 
பாடதகள், நீரந்ிடலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 
சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடளக் 
குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 
பயன்பாடு குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 
சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் நில 
பயன்பாைட்ுத் திை்ைம், 
கசயல்பாைட்ுக்கு முந்டதய, 
கசயல்பாைட்ு மற்றும் 
கசயல்பாைட்ுக்கு பிந்டதய 
கை்ைங்கடள உள்ளைக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பைட்ு சமரப்்பிக்கப்பை 
மவண்டும். நில பயன்பாைட்ு மாற்றம் 
ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

 பல்மவறு LULC வமககமள 
வமரயறுக்க ஆய்வுப் பகுதியின் 
நிலப் பயன்பாடு ஆய்வு 
கசய்யப்பட்டது மற்றும் அதன் 
விவரங்கள் பிரிவு 3.4, அத்தியாயம்-III 
இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 தற்மபாது மற்றும் குவாரி காலத்தின் 
முடிவில் நில பயன்பாட்டு முமற 
பிரிவு 4.5, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்கத்திற்குப் பிந்மதய கட்டத்தில், 
1.52 கஹக்மடர் சுரங்கப் பகுதி 
முழுவதும் நீர்நிமலகளாகவும், 0.03 
கஹக்மடர் சுரங்கச ் சாமலகள் 
மற்றும் உள்கட்டமமப்புகளாகவும், 
0.36 கஹக்மடர் தாவரங்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 0.05 
கஹக்மடர் மவலி அமமக்கப்படும். 
கசயல்பாட்டுக்கு பிந்மதய 
காலத்தில் நில பயன்பாடு 
அட்டவமண எண்.4.14, அத்தியாயம் -
IV இன் கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

3-29 

 

 

 

4-17 

 

 

4-18 

 

11 

சுரங்க குத்தடகக்கு கவளிமய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 
குத்தடகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏமதனும் 
இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 
ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

குவாரி கசய்யப்பட்ட அமனத்து 
கபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் 
என்பதால், இந்த குவாரி 
கசயல்பாட்டில் எந்தவிதமான கழிவு 
உற்பத்தியும் 
எதிர்பாரக்்கப்படவில்மல. எனமவ, 
கவளிப்புற மண்மமடு எதுவும் 

2-11 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 36 

 

 

 

இல்மல.  
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திை்ைப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பைட்ிருந்தால் அடத 
உறுதிப்படுத்தும் வடகயில் மாநில 
வனத்துடறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பை 
மவண்டும். காடுகளின் நிடல குறித்து 
திை்ை ஆதரவாளர ் ஏமதனும் 
முரணாகக் கூறினால், அந்த இைத்டத 
மாநில வனத் துடற அடமசச்கத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகத்துைன் 
இடணந்து ஆய்வு கசய்து, காடுகளின் 
நிடலடயக் கண்ைறியலாம், அதன் 
அடிப்படையில், இதில் உள்ள 
சான்றிதழில் மமமல 
குறிப்பிைட்ுள்ளபடி கவளியிைப்படும். 
இதுமபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 
மாநில வனத் துடறயின் பிரதிநிதி 
நிபுணர ் மதிப்பீைட்ுக் குழுக்களுக்கு 
உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

குத்தமக பகுதியில் வன நிலம் 
இல்மல. -- 

13 

நிகர தற்மபாடதய மதிப்பு (NPV) 
மற்றும் இழப்பீைட்ு காடு வளரப்்பு (CA) 
உள்ளிை்ை திைை்த்தில் ஈடுபைட்ுள்ள 
உடைந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் 
நிடல குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 
வனத்துடற அனுமதியின் நகடலயும் 
வழங்க மவண்டும். 

குத்தமக பகுதியில் வன நிலம் 
இல்மல. -- 

14 

பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 
(வன உரிடமகடள அங்கீகரித்தல்) 
சை்ைம், 2006ன் கீழ் வன உரிடமகடள 
அங்கீகரிப்பதன் நடைமுடற நிடல 
குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது -- 

15 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 
பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 
மதடவயான விவரங்களுைன் 

குத்தமக பகுதியில் வன நிலம் 
இல்மல. -- 
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ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 
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ஆய்வுப் பகுதியின் 
வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத ்
திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் 
கண்ைறிய ஒரு ஆய்வு கசய்யப்பை 
மவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் மவறு 
ஏமதனும் பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதியில் 
உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 
இத்திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
அதற்மகற்ப, மதடவப்படும் விரிவான 
தணிப்பு நைவடிக்டககள், கசலவு 
தாக்கங்களுைன் உருவாக்கப்பைட்ு 
சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

சுரங்க குத்தமக பகுதி மற்றும் மமய 
மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 
கிமீ தாங்கல் மண்டலம், மதசிய 
பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளங்கள், 
சரணாலயங்கள் மபான்ற 
அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 
ரதீியாக உணர்திறன் அம்சங்கள் 
இல்லாமல் உள்ளது. இது பற்றிய 
விவரங்கள் பிரிவு 4.6.2, அத்தியாயம்-

IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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மதசியப் பூங்காக்கள், 
சரணாலயங்கள், உயிரக்்மகாளக் 
காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
வழித்தைங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 
யாடனகள் காப்பகங்கள்/(உள்ளது 
மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ைடவ), 
சுரங்க குத்தடகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 
ஏமதனும் இருந்தால், அது முடறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பை்ை இருப்பிை 
வடரபைத்தின் மூலம் கதளிவாகக் 
குறிப்பிைப்பை மவண்டும். தடலடம 
வனவிலங்கு காப்பாளர ்மூலம். மமமல 
குறிப்பிைட்ுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 
ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 
பகுதிகள் அருகாடமயில் இருப்பதால், 
அத்தடகய திை்ைங்களுக்குப் 
கபாருந்தக்கூடிய மதடவயான 
அனுமதி, மதசிய வனவிலங்கு 
வாரியத்தின் நிடலக்குழுவிலிருந்து 
கபறப்பைட்ு அதன் நகல் அளிக்கப்பை 
மவண்டும். 

நிமலயான ToR புள்ளி எண்.16 இல் 
பதிலளித்தார் -- 

18 

ஆய்வுப் பகுதி [டமய மண்ைலம் 
மற்றும் இடையக மண்ைலம் (சுரங்க 
குத்தடகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 
ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

முதன்மம கள ஆய்வுகள் மூலம் 
திட்டத்தின் மமய மற்றும் தாங்கல் 
மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 
மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 

3-34 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  

1.96 ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ் REV எண் : 00/SEP/22 

 -T 38 

 

 

 

ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனியாக, டமய 
மற்றும் தாங்கல் மண்ைலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, அத்தடகய 
முதன்டம கள ஆய்வின் 
அடிப்படையில் வழங்கப்பை 
மவண்டும், இது தற்மபாதுள்ள 
விலங்கினங்களின் அை்ைவடணடய 
கதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 
பகுதியில் ஏமதனும் திை்ைமிைப்பைை் 
விலங்கினங்கள் காணப்பை்ைால், 
அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பைக்ெை ் ஒதுக்கீடுகளுைன் 
மதடவயான திை்ைமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துடறயுைன் 
கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பை மவண்டும். அடத 
கசயல்படுத்த மதடவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திை்ை மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக கசய்யப்பை மவண்டும். 

விரிவான ஆய்வு 
மமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
விவரங்கள் பாரா 3.5, அத்தியாயம் III 
இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

19 

'அதிகமாக மாசுபைை்தாக' 
அறிவிக்கப்பை்ை பகுதிகள் அல்லது 
'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திை்ைப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நைவடிக்டககளுக்கு நீதிமன்றக் 
கைட்ுப்பாடுகடள ஈரக்்கும்) 
ஆகியடவயும் குறிப்பிைப்பை 
மவண்டும், மமலும் மதடவப்படும் 
இைங்களில், பரிந்துடரக்கப்பை்ை 
அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்
சான்றிதழ்கள், உத்மதச சுரங்க 
நைவடிக்டககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வடகயில் SPCB அல்லது மாநில 
சுரங்கத ் துடற பாதுகாக்கப்பைட்ு 
வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது -- 
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இமதமபால், கைமலார திை்ைங்களுக்கு, 
CRZ வடரபைம், LTL ஐ வடரயறுக்கும் கபாருந்தாது -- 
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அங்கீகரிக்கப்பை்ை ஏகென்சிகளில் 
ஒன்றால் முடறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்தடக wrt CRZ இைம், 
சதுப்புநிலங்கள் மபான்ற கைற்கடர 
அம்சங்கள், ஏமதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பை மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திைை்ங்களும் 
சம்பந்தப்பைை் கைமலார மண்ைல 
மமலாண்டம ஆடணயத்தின் 
ஒப்புதடலப் கபற மவண்டும்). 
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திை்ைத்தால் பாதிக்கப்பை்ை 
மக்களுக்கான R&R திை்ைம்/இழப்பீடு 
விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பை 
மவண்டும். R&R திை்ைத்டதத் 
தயாரிக்கும் மபாது, கதாைரப்ுடைய 
மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிமயற்றக் ககாள்டகடய 
பாரட்வயில் டவத்திருக்க மவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 
நலிந்த பிரிவினடரப் 
கபாறுத்தமை்டில், குடும்பம் வாரியாக, 
மதடவ அடிப்படையிலான மாதிரி 
கணக்ககடுப்பு, அவரக்ளின் 
மதடவகடள மதிப்பிடுவதற்கும், 
அதற்மகற்ப கசயல் திைை்ங்கடளத் 
தயாரித்து சமரப்்பிப்பதற்கும், 
மகாை்ைத்தின் பிரிவு திை்ைங்கடள 
ஒருங்கிடணக்க மவண்டும். மாநில 
அரசின் துடறகள். சுரங்க குத்தடக 
பகுதியில் அடமந்துள்ள கிராமங்கள் 
மாற்றப்படுமா இல்டலயா என்படத 
கதளிவாக கவளிப்படுத்தலாம். 
கிராமங்களின் ஆர&்ஆர ் மற்றும் 
சமூக-கபாருளாதார அம்சங்கள் 
உை்பை கிராமங்களின் ஷில்லிங் 
கதாைரப்ான பிரசச்ிடனகள் 
அறிக்டகயில் விவாதிக்கப்பை 
மவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்மககள் சுரங்க 
குத்தமக பகுதிக்குள் மட்டுமம 
மமற்ககாள்ளப்படும். சுரங்க குத்தமக 
பகுதி முழுவதுமம ஆதரவாளர் வசம் 
உள்ள பட்டா நிலம். எம்எல் 
பகுதிக்குள் வீடுகள் இல்மல. எனமவ, 
R&R என்ற மகள்வி எழவில்மல. 

7-17 
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ஒரு பருவம் (பருவமடழ அல்லாதது) 
(அதாவது மாரச்-்மம (மகாடை காலம்); 
அக்மைாபர-்டிசம்பர ்
(மடழக்காலத்திற்குப் பிந்டதய 
காலம்) ; டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்) CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் 
தரம் குறித்த முதன்டம அடிப்படை 
தரவு, நீர ் தரம், : இடரசச்ல் நிடல, 
மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் மசகரிக்கப்பைட்ு, 
AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA மற்றும் 
EMP அறிக்டகயில் மததி வாரியாக 
வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 
வானிடல தரவுகளும் மசகரிக்கப்பை 
மவண்டும். கண்காணிப்பு 
நிடலயங்களின் இருப்பிைம் இப்படி 
இருக்க மவண்டும். ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவடதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுவது மற்றும் 
முன்-ஆதிக்கம் கசலுத்தும் 
கீழ்க்காற்றின் திடச மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 
இருப்பிைத்டதக் கருத்தில் ககாண்டு 
நியாயப்படுத்தப்பை்ைது.ஆதிக்கம் 
கசலுத்தும் கீழ்நிடல திடசயில் 
சுரங்க குத்தடகக்கு 500 மீை்ைருக்குள் 
குடறந்தது ஒரு கண்காணிப்பு 
நிடலயமாவது இருக்க 
மவண்டும்.கனிமவியல் PM10 கலடவ, 
குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு, 
ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

 மமக்மரா வானிமலயியல், 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் 
தரம், இமரசச்ல் நிமல, மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் & விலங்கினங்கள் 
பற்றிய அடிப்பமடத் தரவுகள் 
மகாமடக் காலத்தில் (மாரச் ் 2022 
முதல் மம 2022 வமர) 
மசகரிக்கப்பட்டு, அத்தியாயம்-III இன் 
பாரா 3.3 முதல் 3.5 வமர 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 காற்றின் திமச மற்றும் உணர்திறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிடம் 
ஆகியவற்மறக் கருத்தில் ககாண்டு 
கண்காணிப்பு நிமலயங்கள் 
மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. 

PM10 மாதிரியில் சிலிக்கா மதிப்புகள் 
கண்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீமழ 
(DL 0.05mg/m3) காணப்படுகின்றன, 
இது பரிந்துமரக்கப்பட்ட 5mg/m3 
வரம்பிற்குள் உள்ளது. 

3-10 

& 3-

34 

 

23 

பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 
திை்ைத்தின் தாக்கத்டத கணிக்க 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். இது 
கனிமப் மபாக்குவரத்துக்கான 
வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 
தாக்கத்டதயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பைை் மாதிரியின் 

 காற்றின் தர மாடலிங் விவரங்கள் 
பாரா 4.2.2 மற்றும் அதன் 
கதாடரச்ச்ியான துமண பாராக்கள் 
EIA அறிக்மகயின் அத்தியாயம்-IV 
இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 
காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 
ஏற்படும் தாக்கம், மலக்ஸ் 
சுற்றுசச்ூழல் கமன்கபாருளால் 

4-3 
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விவரங்கள் மற்றும் மாைலிங் கசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீைட்ு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பை மவண்டும். 
காற்றின் தர வடரயடறகள், 
தளத்தின் இருப்பிைம், உணரத்ிறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிைம், ஏமதனும் 
இருந்தால், இருப்பிைம் 
ஆகியவற்டறத் கதளிவாகக் 
குறிக்கும் இருப்பிை வடரபைத்தில் 
காை்ைப்பைலாம். முன் ஆதிக்கம் 
கசலுத்தும் காற்றின் திடசடயக் 
காைட்ும் காற்று மராொக்கள் 
வடரபைத்தில் குறிப்பிைப்பைலாம். 

உருவாக்கப்பட்ட AERMOD View 
Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் 
பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது, 
இது நிமலயான காசியன் ப்ளூம் 
சிதறமல அடிப்பமடயாகக் 
ககாண்டது. 

 மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் 
சுரங்க நடவடிக்மககளில் இருந்து 
எழும் காற்று மாசுபாட்டிற்காக 
கசய்யப்படுகின்றன, அதாவது 
PM10, PM2.5. ஒரு மணிமநர 
வானிமல தரவுகமளப் 
பயன்படுத்தி தமர மட்ட கசறிவு 
(GLC) கணக்கிடப்படுகிறது. 

 பிஎம்10, பிஎம்2.5 கசறிவுகளின் 
ஐமசாபிகளத்ஸ் மற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்மககளுக்கான காட்சிகள் 
வமரயப்பட்டுள்ளன, இமவ படம் 
எண்.4.1 மற்றும் 4.2 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 மமாசமான சூழ்நிமலயிலும் கூட 
அடிப்பமட புள்ளிவிவரங்களுடன் 
கூடிய கசறிவுகள், PM10 ஐப் 
கபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 
தரத்தின் மதிப்புகள் 52.6 g/m3 
முதல் 75.6 g/m3 வமரயிலும் PM2.5 
ஐப் கபாறுத்த வமரயிலும் 
இருப்பமதக் காணலாம். 24.5 g/m3 
முதல் 35.3 g/m3 வமரயிலான 
வரம்பில் உள்ளன, அமவ சட்ட 
வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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திை்ைத்திற்கான நீர ் மதடவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியடவ 
வழங்கப்பை மவண்டும். விரிவான நீர ்
சமநிடலயும் வழங்கப்பை மவண்டும். 
திை்ைத்திற்கு மதடவயான நன்னீர ்
மதடவடய குறிப்பிை மவண்டும். 

குடிநீர் மற்றும் வீட்டு 
உபமயாகத்திற்காக 1.0 KLD, தூசிமய 
அடக்குவதற்கு 8.0 KLD மற்றும் 
கிரன்ீகபல்ட்டுக்கு 1.0 KLD 
உள்ளடங்கிய இந்தத் திட்டத்திற்கான 
கமாத்த நீரத்் மதமவ 10.0 KLD ஆகும். 
முதலில் கவளி நிறுவனங்களில் 
இருந்து தண்ணீர் கபறப்படும். 
பின்னர் சுரங்க குழி சம்ப்பில் 
மசகரிக்கப்படும் மமழநீர் இதற்கு 
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பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான நீர் 
சமநிமல வமரபடம் படம் எண் 4.3 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளது . 

25 

திை்ைத்திற்கு மதடவயான அளவு 
தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 
அதிகாரியிைம் இருந்து மதடவயான 
அனுமதி வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. -- 

26 

திை்ைத்தில் மமற்ககாள்ள 
உத்மதசிக்கப்பைட்ுள்ள நீர ்பாதுகாப்பு 
நைவடிக்டககள் பற்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பை மவண்டும். திை்ைத்தில் 
முன்கமாழியப்பைட்ுள்ள மடழநீர ்
மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 
ஏமதனும் இருந்தால் வழங்கப்பை 
மவண்டும். 

நிலத்தடி நீமராட்டம் 
மமலாண்மமக்கு, குவாரிமயச ் சுற்றி 
520மீ நீளமுள்ள மாமல வடிகால் 
கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர் 
கதாட்டிகள் மூலம் கதளிவான மமழ 
நீர் கவளிமயற்றப்படும். குவாரியின் 
அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் (SUMP) 
மசமிக்கப்படும் கதளிவான நீர் 
கீழ்நிமல பயனரக்ளுக்கு 
கவளிமயற்றப்படும். மமற்பரப்பு ஓட்ட 
மமலாண்மம கட்டமமப்புகள் 
வமரபடம் படம் எண் 4.4 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 நீர் நுகரவ்ு மற்றும் மமழநீர் 

மசகரிப்மபக் குமறப்பதற்கான 
முமறகள் பிரிவு 4.3.4, அத்தியாயம்-

IV இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் 
தரத்தில் திை்ைத்தின் தாக்கம். 
மதிப்பீடு கசய்யப்பை மவண்டும் 
மற்றும் மதடவயான பாதுகாப்பு 
நைவடிக்டககள், மதடவப்பை்ைால், 
வழங்கப்பை மவண்டும். 

 குத்தமகப் பகுதியின் கதற்குப் 
பகுதியில் பருவகால ஓமட உள்ளது, 
அதற்காக 10மீ பாதுகாப்பு 
மண்டலம் விடப்பட்டுள்ளது. இந்த 
நீர்நிமலயில் கழிவுநீமர 
கவளிமயற்றும் திட்டம் எதுவும் 
இல்மல. திட்ட கசயல்பாடுகளால் 
அருகில் உள்ள நீர்நிமலகளில் 
கபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

 சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 40 மீ. 
இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் 
இந்த மட்டத்திற்கு கீமழ உள்ளது. 
எனமவ, கல்குவாரி 
நடவடிக்மகயால் நிலத்தடி நீர் 
எதிர்பாரக்்கப்படாத மற்றும் 
நிலத்தடி நீர் குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் பாதிக்கப்படாது. 
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உண்டமயான கண்காணிக்கப்பை்ை 
தரவுகளின் அடிப்படையில், மவடல 
கசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது கதளிவாகக் காை்ைப்பைலாம். 
இது சம்பந்தமாக மதடவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்பைலாம். மவடல நிலத்தடி 
நீர ் அை்ைவடணயில் குறுக்கிடும் 
பைச்த்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 
ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பைட்ு அறிக்டக 
சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 
அறிக்டகக்கு இடைமய உள்ள 
நீரந்ிடலகளின் விவரங்கள் மற்றும் 
இந்த நீரந்ிடலகளில் சுரங்க 
நைவடிக்டககளின் தாக்கம் 
ஆகியடவ அைங்கும். நிலத்தடி 
நீருக்கு அடியில் மவடல 
கசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீடர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆடணயத்திைம் மதடவயான 
அனுமதிடயப் கபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பை மவண்டும். 

 கபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் 
உற்பத்திதிறன் அதன் 
பாமறவமகயிமன சார்ந்ததாக 
இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது 
கடினமான பாமறகமளக் 
ககாண்டுள்ளதால் நீர் ஓட்ட 
கதாடரச்ச்ி குமறந்மத 
காணப்படும்.சுரங்கத்தினுள் நீர் 
கசிவு குமறவாகமவ இருக்கும். 

 . 
 சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 40 மீ. 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் 
இந்த மட்டத்திற்கு கீமழ உள்ளது. 
எனமவ, கல்குவாரி 
நடவடிக்மகயால் நிலத்தடி நீர் 
எதிர்பாரக்்கப்படாத மற்றும் 
நிலத்தடி நீர் குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் பாதிக்கப்படாது. 

 நீர் புவியியல் ஆய்வின் விவரங்கள் 
பாரா 3.6, அத்தியாயம் - III இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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குத்தடகப் பகுதி வழியாகச ்கசல்லும் 
பருவகால அல்லது மவறு எந்த 
நீமராடையின் விவரங்கள் மற்றும் 
முன்கமாழியப்பை்ை மாற்றம் / 
திடசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், 
அது நீரியல் துடறயில் ஏற்படும் 
தாக்கம் ஆகியவற்டறக் ககாண்டு 
வர மவண்டும். 

ஸ்டாண்டர்ட் ToR புள்ளி எண்.27ல் 
மமமல பதிலளித்தது. -- 

30 

தளத்தின் உயரம், மவடல கசய்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அை்ைவடண 
மபான்றடவ . AMSL மற்றும் bgl 
இரண்டிலும் வழங்கப்பை மவண்டும். 
அதற்கான திை்ை வடரபைமும் 
வழங்கப்பைலாம். 

 குவாரி குத்தமகக்கு 
விண்ணப்பித்த பகுதியானது 
மமல்மண்ணின் உருவாக்கத்தால் 
மூடப்பட்ட கிட்டத்தட்ட கவற்று 
நிலப்பரப்மபக் காட்டுகிறது. 
பாரிய சார்மனாமகட் உருவாக்கம் 1 
மீ (சராசரி) மமல் மண் மற்றும் 4 மீ 
சரமளக்கு கீமழ காணப்படுகிறது. 

 சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 40 மீ. 
இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் 
இந்த மட்டத்திற்கு கீமழ உள்ளது. 
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ஒரு காலக்ககடுவுைன் கூடிய 
முற்மபாக்கான பசுடமப் பைட்ை 
மமம்பாைட்ுத் திை்ைம் அை்ைவடண 
வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அளவு 
கவமரெ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 
கால அளவு ஆகியவற்டறக் 
குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பைட்ு 
சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும், அடத 
மனதில் டவத்து, அடதத் கதாைங்கும் 
மபாது முன்னமர கசயல்படுத்த 
மவண்டும். திை்ைம். மதாை்ைம் மற்றும் 
ஈடுகசய்யும் காடு வளரப்்பின் கை்ைம் 
வாரியான திைை்ம், மதாை்ைத்தின் கீழ் 
உள்ள பகுதி மற்றும் நைவு 
கசய்யப்படும் இனங்கள் 
ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் வடகயில் 
கதளிவாக பை்டியலிைப்பை மவண்டும். 
ஏற்கனமவ நைவு கசய்த விவரங்கடள 
அளிக்க மவண்டும். பசுடமப் 
பைட்ைக்கு மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை 
தாவர இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 
மதிப்டபக் ககாண்டிருக்க மவண்டும் 
மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கள் மற்றும் மாசுபாைட்ை 
கபாறுத்துக்ககாள்ளும் இனங்கள் 
ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
அளித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாைட்ு மதிப்பாக இருக்க 
மவண்டும். 

குத்தமக பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 
7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு, குத்தமகப் 
பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் 
பருவகால ஓமடக்கு 10மீ. பாதுகாப்பு 
மண்டலப் பகுதியில் தாவர வளரச்ச்ி 
மற்றும் அழகியமல மமம்படுத்த 
கிரன்ீகபல்ட் / மதாட்டம் 
மமற்ககாள்ளப்படும். குத்தமக 
பகுதியிலும் அமதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 500 மரங்கள் 
நடப்படும். குத்தமக பகுதியிலும் 
அமதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 
சுமார் 500 மரங்கள் நடப்படும். அது 
பற்றிய விவரங்கள் அட்டவமணயின் 
கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன எண்.4.16, 
அத்தியாயம்-IV. 
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இத்திை்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
மபாக்குவரத்து உள்கை்ைடமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுை்டிக்காை்ைப்பை 
மவண்டும். தற்மபாடதய சாடல 
கநைக்வாரக்்கில் (திைை்ப் பகுதிக்கு 
கவளிமய உள்ளடவ உைப்ை) 
திை்ைத்தின் விடளவாக டிரக் 
மபாக்குவரத்தில் திை்ைமிைப்பைை் 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 
சுடமகடளக் டகயாளும் திறன் 
உள்ளதா என்படதக் குறிக்கும் 
வடகயில் கசயல்பை மவண்டும். 

இந்த குத்தமக பகுதியிலிருந்து 
மதாண்டிகயடுக்கப்படும் கபாருட்கள் 
மநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாமல 
வழியாக ககாண்டு கசல்லப்படும். 
மபாக்குவரத்து ஆய்வின் விவரங்கள் 
பிரிவு 4.9, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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உள்கை்ைடமப்டப 
மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பை்ைால் (மாநில அரசு 
மபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நைவடிக்டக உை்பை) 
உள்ளைக்கப்பை மவண்டும். இந்திய 
சாடல காங்கிரஸின் 
வழிகாைட்ுதல்களின்படி, திை்ை 
ஆதரவாளர ் மபாக்குவரத்தின் 
தாக்கத்டத ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 
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சுரங்கத ் கதாழிலாளரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்டசை் தங்குமிைம் 
மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் 
EIA அறிக்டகயில் மசரக்்கப்பை 
மவண்டும். 

இது முன்கமாழியப்பட்ட திட்டமாகும். 
சுரங்க அலுவலகம், முதலுதவி அமற, 
ஓய்வு தங்குமிடங்கள், கழிவமறகள் 
மபான்ற தள மசமவகள் அமர 
நிரந்தர கட்டமமப்புகளாக 
வழங்கப்படும். 
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சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 
கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை பகுதிகடள 
(திை்ைங்கள் மற்றும் மபாதுமான 
எண்ணிக்டகயிலான பிரிவுகளுைன்) 
மீைக்ைடுத்தல் மற்றும் 
மறுசீரடமத்தல் ஆகியடவ EIA 
அறிக்டகயில் ககாடுக்கப்பை 
மவண்டும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்மதய கட்டத்தில், 
1.52 கஹக்மடர் சுரங்கப் பகுதி 
முழுவதும் நீர்நிமலகளாகவும், 0.03 
கஹக்மடர் சுரங்கச ் சாமலகள் 
மற்றும் உள்கட்டமமப்புகளாகவும், 
0.36 கஹக்மடர் பசுமம வமளயம் 
மற்றும் 0.05 கஹக்மடர் 
மவலிகளாகவும் இருக்கும்.. 
சுரங்கத்திற்குப் பின் நிலப் 
பயன்பாடு காடு வளர்ப்பு மற்றும் 
நீர்நிமலகமளக் காட்டும் திட்டம் 
அட்டவமண எண்- 4.13 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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இந்தத் திை்ைத்தின் கதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் 
எதிரப்ாரக்்கப்பை மவண்டும் மற்றும் 
முன்கமாழியப்பை்ை தடுப்பு 
நைவடிக்டககள் விரிவாக 
விவரிக்கப்பை மவண்டும். முன் 
மவடல வாய்ப்பு மருத்துவ 
பரிமசாதடன மற்றும் காலமுடற 
மருத்துவ பரிமசாதடன 
அை்ைவடணகள் பற்றிய விவரங்கள் 
EMP இல் இடணக்கப்பை மவண்டும். 
சுரங்கப் பகுதியில் 

கதாழில்சார் ஆமராக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு அம்சங்களின் விவரங்கள் 
பாரா 4.8, அத்தியாயம்-IV இன் 
உட்பிரிவுகளின் கீழ் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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முன்கமாழியப்பை்ை மதடவயான 
வசதிகளுைன் கூடிய திைை்க் 
குறிப்பிை்ை கதாழில்சார ் சுகாதாரத ்
தணிப்பு நைவடிக்டககள் விரிவாக 
இருக்கலாம் 
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திை்ைத்தின் கபாது சுகாதார 
தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 
மண்ைலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 
அது கதாைரப்ான நைவடிக்டககள் 
முடறயாக மதிப்பீடு கசய்யப்பை 
மவண்டும் மற்றும் 
முன்கமாழியப்பை்ை தீரவ்ு 
நைவடிக்டககள் பைக்ெை ்
ஒதுக்கீடுகளுைன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பை மவண்டும். 

 இமடயக மண்டலத்தில் 
நடத்தப்பட்ட சமூகப் கபாருளாதார 
ஆய்வின் விவரங்கள் பாரா 3.2.4, 
அத்தியாயம்-III இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 CER நடவடிக்மககள் மூலம் கபாது 
சுகாதார வசதிகள் மமலும் 
மமம்படுத்தப்படுவமத 
மநாக்கமாகக் ககாண்டு, 
அவ்வப்மபாது சுகாதார 
பரிமசாதமனகள், உள்ளூர் 
மக்களுக்கான மருத்துவ முகாம்கள் 
நடத்தப்படும். 
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திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்கமாழியப்பை்ை உள்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூக கபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் 
கசல்வாக்கின் நைவடிக்டககள் 
சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 
முடிந்தவடர, 
கசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுைன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ககாடுக்கப்பைலாம். 

 சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக-

கபாருளாதார வளரச்ச்ிமய 
மநாக்கி, கார்ப்பமரட் சுற்றுசச்ூழல் 
கபாறுப்பின் கீழ் ரூ.5 லட்சத்மத 
விண்ணப்பதாரர் ஒதுக்கியுள்ளார். 
CER இன் கீழ் அமடயாளம் 
காணப்பட்ட நடவடிக்மககள் 
அருகிலுள்ள அரசு பள்ளிகளில் 
படிப்படியாக கசயல்படுத்தப்படும். 
மதமவ மற்றும் முன்னுரிமம 
அடிப்பமடயில் உள்ளூர் மக்களுடன் 
கலந்தாமலாசித்து 
கசயல்படுத்தப்படும். அதன் 
விவரங்கள் பாரா 4.7, அத்தியாயம்-

IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 
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சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடளத் 
தணிக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 
மமலாண்டமத் திை்ைம் (EMP), நில 
பயன்பாை்டின் மாற்றம், விவசாயம் 
மற்றும் மமய்சச்ல் நிலங்களின் 
இழப்பு, ஏமதனும் இருந்தால், 
கதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 
மற்றும் முன்கமாழியப்பைை் 

 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 
மமலாண்மமத் திட்டம் மற்றும் 
அதன் கசயலாக்கம் மபான்றமவ 
அத்தியாயம் X இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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திை்ைத்திற்கு குறிப்பிை்ை பிற 
பாதிப்புகள் ஆகியடவ அைங்கும். 
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கபாது கருத்துக் மகை்பு புள்ளிகள் 
மற்றும் திைை் முன்கமாழிபவரின் 
அரப்்பணிப்பு மற்றும் அடத 
கசயல்படுத்துவதற்கான பைக்ெை ்
ஏற்பாடுகளுைன் காலக்ககடுவு 
கசயல் திை்ைமும் வழங்கப்பை 
மவண்டும் மற்றும் திை்ைத்தின் இறுதி 
EIA/EMP அறிக்டகயில் இடணக்கப்பை 
மவண்டும். 

 இந்த வமரவு EIA/EMP 
அறிக்மகயானது, கபாது 
விசாரமண நமடமுமறகமள 
நடத்துவதற்கான திட்டமிடப்பட்ட 
மததி மற்றும் மநரம் குறித்து 
இரண்டு உள்ளூர் 
கசய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு 
முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, 
மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநில 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய 
அதிகாரிகள் மூலம் கட்டாய 
நமடமுமறகளின்படி கபாது 
ஆமலாசமனக்காக 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 

 கபாது விசாரமணயின் மபாது 
பங்குதாரரக்ளின் கருத்துக்கள், 
மற்றும் ஆட்மசபமனகள் பதிவு 
கசய்யப்படும். அமனத்து கபாது 
வினவல்களும், திட்ட 
முன்கமாழிபவர் மற்றும் 
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
மகள்விக்கான பதில்களும் பதிவு 
கசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 
ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP 
அறிக்மகயில் இமணக்கப்படும். 
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திை்ைத்திற்கு எதிராக நிலுடவயில் 
உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 
ஏமதனும் இருந்தால், திை்ைத்திற்கு 
எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 
வழிநைத்தப்படும் / உத்தரவுைன் 
ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

 திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுமவயில் இல்மல. -- 

41 

திை்ைத்தின் கசலவு (மூலதன கசலவு 
மற்றும் கதாைர ்கசலவு) மற்றும் EMP ஐ 
கசயல்படுத்துவதற்கான கசலவு 
கதளிவாக குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

 திட்டச ்கசலவு ரூ.1,92,00,000 

 EMP நடவடிக்மககளுக்கு, மூலதனச ்
கசலவின் கீழ் ரூ.6.15 லட்சம் 
ஒதுக்கப்படுகிறது. தவிர, கதாடர் 
கசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.12.60 
லட்சம் கசலவிடப்படும் . 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

4-23 
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நடவடிக்மககள், சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்பு மபான்றவற்றின் 
பராமரிப்புக்கான அமனத்து 
கதாடரச்ச்ியான கசலவுகளும் 
வருவாயில் இருந்து 
ஈடுகசய்யப்படும். 

42 

மபரிைர ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 
தயாரிக்கப்பைட்ு, EIA/EMP 
அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

பிரிவு 7.4.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது . 7-15 

43 

திை்ைம் கசயல்படுத்தப்பை்ைால், 
திை்ைத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பை 
மவண்டும். திைை்த்தின் பலன்கள், 
சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 
கபாருளாதாரம், மவடல வாய்ப்பு 
மபான்றவற்டற கதளிவாகக் 
குறிக்கும். 

 முன்கமாழியப்பட்ட கல் 
குவாரியானது இந்த 
பிராந்தியத்திற்கு மவமல 
வாய்ப்புகள், உள்ளூர் மக்களின் 
தனிநபர் வருமானம், கல்வி, 
சுகாதாரம், உள்கட்டமமப்பு 
மபான்றவற்றில் மமம்படுத்தப்பட்ட 
சமூக நல வசதிகள் மபான்ற 
துமறகளில் பயனளிக்கும். 

 மநரடியாக 18 மபருக்கும், 
மமறமுகமாக 
ஏராளமானவரக்ளுக்கும் 
மவமலவாய்ப்பு. 

 சமூக கபாருளாதார அபிவிருத்தி 
நடவடிக்மககமள மமற்ககாள்வதன் 
மூலம், உள்ளூர் சமூக அபிவிருத்தி 
எதிர்பாரக்்கப்படுகிறது. அமத 
மநாக்கில், ஆதரவாளர ் ரூ. CER இன் 
கீழ் பல்மவறு நடவடிக்மககளுக்கு 5 
லட்சம். பல்மவறு சமூக நலப் 
பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் CER 
நடவடிக்மககளில் இருந்து, 
குத்தமக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
கிராமங்கள் பயனமடயும். 
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Chapter 1  அத்தியாயம் -1  அறிமுகம் 

1.1 அறிக்ககயின் ந ாக்கம்: 

திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவரக்ள், அருப்புக்ககோட்டட வட்டம், விருதுநகர ்

மோவட்டம் ககோங்கணக்குறிசச்ி கிரோமத்தில் சரக்வ எண் 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 

100/10 மற்றும் 100/11 ல்,  1.96 கெக்டர ் சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில் உடடகல் 

மற்றும் கிரோவல்உற்பத்தி கசய்ய உள்ளோர.் முழு குதத்டகப் பகுதியும்  

திருமதி. த. முதத்ுலட்சுமி வசம் உள்ளது. 

இந்த உடடகல் மற்றும் கிரோவல் குவோரிக்கு திருமதி. த. முதத்ுலட்சுமி அவரக்ள் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய கபறவிண்ணப்பிதத்ுள்ளனர.் 

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 கெக்டரக்்கு குடறவோக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தடககடளயும் கணக்கிடும் கபோழுது 

கமோத்தமோக 5 கெக்டரக்்கு கூடுதலோக உள்ளதோல் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு 

வடகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு MoEF & CC அறிவிப்பின்படி EIA/EMP 

அறிக்டகடயத் தயோரித்தல் மற்றும் கபோது கபோதுமக்கள் கருத்து ககட்பு 

அவசியமோகிறது. இந்த குவோரிக்கு அருகில் திரு. கக .போலமுருகன் மற்றும் 

கக.போரதிரோஜோ அவரக்ளும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய கபற  

விண்ணப்பிதத்ுள்ளனர.் ஆதலோல் இந்த மூன்று விண்ணப்பிதத்ுள்ள 

குவோரிகடள உள்ளடக்கிய  ஒட்டுகமோதத் கூட்டு (cluster)  சுற்றுசச்ூழல் தோக்கம் 

மற்றும் தனி தனி பரோமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக (EIA/EMP report),  சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீட்டின் படி ( TOR) தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது . திட்டத்தின்  500மீ 

சுற்றளவில் அடமந்துள்ள குவோரிகளின் விவரங்கள் இடணப்பு -3 இல் 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது தவிர, விரிவோக்கத்தில் மற்ற சுரங்கங்கள்  உள்ளன. 

போரோ 7.3, அத்தியோயம்- VII இல் ஒட்டுகமோத்த  கூட்டு தோக்க ஆய்வு 

கமற்ககோள்ளப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 1.1:கிளஸ்டரில் முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகளின் மெயற்ககக்நகாள் படம் 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

இந்த வடரவு  EIA/ EMP அறிக்டக திருமதி. த. முதத்ுலட்சுமியின் உடடகல் மற்றும் 

கிரோவல் குவோரிக்கோக தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த EIA/EMP அறிக்டக, SEIAA, தமிழ்நோடு 21.03.2022 கததியிட்ட அவரக்ளின் 

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8842/SEAC/ ToR 1109/2022 இல் வழங்கிய சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீட்டின் (TOR) அடிப்படடயிலும் , MoEF & CC - கசப்டம்பர2்006 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட அறிவிப்பின்படியும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின் (approved mining plan) கபோதுவடரவுக்குட்பட்டு தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த திட்டத்டத கபோறுதத்வடர, அதிகப்படியோன வருடோந்திர உற்பத்தி திறன் 

மற்றும்  கமோத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு கசய்யபட்டுள்ளதோல். கமோத்த 

சுரங்க  குதத்டக கோலத்திற்கு கபோருந்தும்.  
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1.2 திட்டம் மற்றும் திடட் முன்மமாழிபவரின் அகடயாளம்: 
1.2.1 திட்டத்தின் அகடயாளம்: 

1 
திட்டத்தின் 
மபயர ்

 திருமதி. த.முத்துலடச்ுமியின் உகடகல் மற்றும் கிராவல் 
குவாரி 

2 அளவு 1.96.0 மெக்நடர ்

3 உற்பத்தி 

ஆண்டு 
உகடகல் மீ 3 கிராவல் மீ 

3 
 

நமல் மண் மீ 
3
 

1 - 5 வருடம் 122500 61100 15275 

6-10 வருடம் 135625 -- -- 

1 முதல் 10 
வருடம் 
வகர 

258125 61100 15275 

 

4 இறுதி ஆழம் 
முதல் 5 ஆண்டுகள் - 20 மீ வகர 

அடுத்த 5 ஆண்டுகள் - 40 மீ வகர 

5 
 ில 
வககப்பாடு 

இது விண்ணப்பதாரருக்கு மொ ்தமான பட்டா  ிலம் 

6 இடம் 

ெர்நவ எண் : 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11 

கிராமம்: மகாங்கணாக்குறிெச்ி 

தாலுகா: அருப்புக்நகாடக்ட 

மாவடட்ம்: விருது கர் 
மா ிலம்: தமிழ் ாடு 

1.2.2 திட்ட முன்மமாழிபவர் அகடயாளம்: 

முன்மமாழிபவர் மபயர ் : திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி 

முகவரி 

: திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி  

68/12/338, காமராஜ் கர் 2வது மதரு, 

பரமக்குடி அஞ்ெல் ,ராம ாதபுரம் மாவட்டம்  .– 

626102.  

மதாடர்பு எண் : 9994422052 

மின்னஞ்ெல் முகவரி : muthulakshmi.t@yandex.com 

முன்கமோழிபவர ் இந்தத் திட்டத்தின் நிதித் கதடவடயப் பூரத்்தி கசய்து, 

சட்டப்பூரவ் கதடவகளின்படி சுரங்க நடவடிக்டககள் கமற்ககோள்ளப்படுவடத 

உறுதி கசய்வோர.் 
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அட்டவகண 1.1: ெடட்ப்பூரவ் ஒப்புதல்கள் 

வ.எண் ஒப்புதல் 
வழங்கியவர்  கடிதத்தின் எண் 

மற்றும் நததி 

குறிப்பு 

1.  

அரசு அனுமதி 
கடிதம்  
(Precise area 
communication letter) 

உதவி இயக்கு ர ்
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துகற, 
விருது கர ்

KV1/75/2021-

கனிமம் நததி 
04.08.2021 

இகணப்பு-1 

2.  

சுரங்க திடட் 
ஒப்புதல் (Mining Plan 

Approval ) 

உதவி இயக்குனர,்  
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத்துகற, 
விருது கர ்

KV1/75/2021-

கனிமம், நததி 
18.08.2021 

இகணப்பு-2 

3.  

500மீ சுற்றளவில் 
உள்ள மற்ற 
குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

உதவி இயக்கு ர் 
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துகற 
விருது கர ்

KV1/75/2021-

கனிமம், நததி 
18.08.2021 

இகணப்பு-3 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின் படி, குதத்டகப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் 
கசல்லும் ஓடடக்கு 10மீ போதுகோப்பு இடடகவளியும், அருகிலுள்ள பட்டோ 
நிலங்களுக்கு 7.5 மீ போதுகோப்பு இடடகவளியும். விடப்பட்டுள்ளது. 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் ,அளவு ,இடம் மற்றும் 
முக்கியத்துவம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்கம ,அளவு மற்றும் இடம்: 

அட்டவகண 1.2: திட்டத்தின் தன்கம பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் 

1. திட்ட பணி 1(அ), சிறு கனிமங்களின் சுரங்கம் 

2. மெயல்வகக புதிய திடட்ம் 

3. வரம்பு B1 (கூடட்ு வகக 

4. கனிம வகக உகடகல், கிராவல் மற்றும் நமல் மண் 

5. வககயினம் சிறு தாது (Minor Minerals) 
6. சுரங்க முகற இய ்திரமயமாக்கப்படட் திற ்த மவளி சுரங்கம் 

7. இறுதி பயன்பாடு 
 வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு / நுகர்நவாரக்ளுக்கு 
அனுப்பப்படும். 
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திட்டத்தின் இடம்: 

அட்டவகண1.3 :திடட்த்தின் அகமவிடம் 

வ.எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

1. 
இடம் மகாங்கணாக்குறிெச்ி கிராமம், 

அருப்புக்நகாடக்ட தாலுக்கா, விருது கர ்
மாவடட்ம் 

1.  
அடெ்நரகக 
தீரக்்கநரகக  

அடெ்நரகக :  9° 28' 35.7”N முதல் 9 °28 '40.4”N  

தீரக்்கநரகக : 78° 10'42.6”E முதல் 78°10'47.2”E வகர 

2.  
வகரபட  
எண் 

58 நக / 2,3,6,7 

இருப்பிட விவரங்கள் போரோ 2.3, அதத்ியோயம்-II இல் கமலும் விரிவோகக் 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.3.2  ாடு மற்றும் பிரா ்தியத்திற்கான முக்கியத்துவம்  :  

இந்த குவோரியில் இருந்து உற்பத்தியோகும் உடடகல் மற்றும் கிரோவல் உள்நோட்டு 

கதடவகளுக்கோக உபகயோகபடுத்தப்படும் .சுரங்கத்தின் உற்பத்திதிறன் மற்றும் 

வடரமுடற, புவியியல் கோரணிகள் மற்றும் கதோழில்நுட்பத்தின் தன்டம 

கபோருளுக்கோன கதடவ கபோன்றவற்டறக் கருத்தில் ககோண்டு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மோநில அரசின் அனுமதி  கடிதத்தின்படி 

போதுகோப்புதடடகள் திட்டமிடல் நிடலயிகலகய விடப்பட்டுள்ளன. 

சுரங்கப்பணிகள் சரியோன அடமப்பு முடறயிலும் ,மற்றும் அறிவியல் 

பூரவ்மோகவும் முடறயோக கமற்ககோள்ளப்படும் .இத்திட்டத்தின் மூலம் 18கபருக்கு 

கவடல வோய்ப்பு கிடடக்கும் . உரிடமயோளர ் CER நடவடிக்டககடள 

கமற்ககோண்டு, அதில் சுற்றியுள்ள கிரோமங்கள் சமூக கபோருளோதோர 

நன்டமகடளப் கபற உதவுவோர ் கசயல்போடுகள் உள்ளூர ் கதடவகள் மற்றும் 

முன்னுரிடம அடிப்படடயில் கசயல்படுத்தப்படும். எனகவ ,இத்திட்டத்தின் 

மூலம் வோழ்வோதோர கமம்போடு மற்றும் கவடலவோய்ப்பு உருவோகும். 
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1.4 ஆய்வின் ந ாக்கம்: 

விவரங்கள் விளக்கம் 

முன்மமாழிவு எண்  ( Proposal no)  SIA/TN/MIN/68316/2021, Dt 11.10.2021 

நகாப்பு எண் ( File No) 8842/2022 

TOR மவளியீட்டிற்கான SEAC 

கூட்டம் 

250 வது கூட்டம் 03.03.2022 அன்று  கடமபற்றது 

TOR மவளியீட்டிற்கான SEIAA 

கூட்டம் 

494வது கூட்டம் 21.03.2022 அன்று  கடமபற்றது 

 SEIAA  தமிழ் ாடு, சுற்றுெச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீடு (ToR)   

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8842/SEAC/ToR 1109/2022 

நததியிட்ட 21.03.2022  . 

அடிப்பகட தரவு நெகரிப்பு 

கிரிநயட்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்ெல்டன்டஸ்், 

மென்கன, நகாகட காலத்திற்கான (மாரெ் ்2022 

முதல் நம 2022 வகர) 

குறிப்பு விதிமுடறகளின் அடிப்படடயில், இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்கோக கூட்டு 

சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு 

ஆய்வு பகுதி (buffer zone)  எடுதத்ு ககோள்ளப்பட்டு பின்வரும் ஆய்வுகள் 

கமற்ககோள்ளப்பட்டது. 

 திட்டத்துடன் கதோடரப்ுடடய முதன்டம மற்றும் இரண்டோம் நிடல 

தரவுகளின் கசகரிப்பு. 

 கோற்று ,நீர ் ,சத்தம் ,மண் ,தோவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

கபோன்றவற்றின் சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கோன ஒரு பருவ அடிப்படட 

கண்கோணிப்பு மற்றும் ஆய்வகத்தின் பகுப்போய்வு. 

 EIA/EMP அறிக்டகயில் மற்ற அடமப்புகளோல் நடத்தப்பட்ட கதோடரப்ுடடய 

ஆய்வுகடளச ்கசரப்்பதன் மூலம் EIA/EMP அறிக்டகடய ஆவணப்படுதத்ல். 
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 மோசுபோடு கோரணமோக போதிக்கப்படக்கூடிய குறிப்பிடதத்க்க சுற்றுசச்ூழல் 

தோக்கத்டத கண்டறிதல் .அதோவது கோற்று ,நீர ் ,சத்தம் ,மண் ,உயிரியல் 

மற்றும் நிலச ்சூழல். 

 கூறப்பட்ட மோசுபோட்டட குடறப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், 

கபோருதத்மோன தணிப்பு நடவடிக்டககடள மதிப்பீடு கசய்தல் மற்றும் 

தீரம்ோனிதத்ல் 

 சுரங்க குத்தடக மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் பிந்டதய சுற்றுசூழல் 

தோக்கத்திடன முன்னகர உதக்தசிதத்ு நடடமுடறயில் இருக்கும் 

திட்டத்திற்ககற்ப கட்டுபடுத்தப்பட்டு அறிக்டக தோக்கல் கசய்யப்படும் 

 நிரவ்ோக அடமப்புகள் அடிப்படடயில் சுற்றுசூழல் கமலோன்டமதிட்டம் 

உருவோக்கப்பட்டு தடுப்பு நடவடிக்டககள் சரியோன கநரத்தில் 

கமற்ககோள்ளப்படும்  

 க்ளஸ்டரில் உள்ள குவோரிகளில் ஏற்படும் விடளவுகடளப் பற்றி விரிவோன 

அறிக்டக தோக்கல் கசய்யப்படும். 

EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இது கதோடரப்ோன விதிகள் மற்றும் 

நடடமுடறகளின்படி, இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டக கபோது 

ஆகலோசடனக்கோக சமரப்்பிக்கப்படும். சுற்றியுள்ள கபோதுமக்கள் மற்றும் 

கதோடரப்ுடடய பிற பங்குதோரரக்ளின் கருத்துகள், ஆடக்சபடனகள் ஏகதனும் 

இருந்தோல், பரிசீலடனக்கு எடுதத்ுக் ககோள்ளப்படும் மற்றும் அதன் இணக்க 

அறிக்டக SEIAA, தமிழ்நோடு இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

********** 
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Chapter 2  அத்தியாயம் -2 திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்டத்தின் வரக: 

இந்த திட்டம் திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவரக்ளால் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

திறந்த வவளி சுரங்கம் முறறயில், 10 வருட குத்தறகக் காலத்திற்கு உறடகல் 

மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி வெய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.2 திட்டத்திற்கான டதரவ: 

இந்த குவாரியில் இருந்து உற்பத்தி வெய்யப்படும் முழுப் வபாருடக்ளும் உள்ளூர ்

கட்டுமான/ உள்கட்டறமப்புத் துறறயில் பயன்படுதத்ப்படும். 

கீழ்கண்ட ொதகமான காரணிகறளக் கருத்தில் வகாண்டு, திட்டமிட்ட 

காலத்திற்குள் திட்டத்றத நிறறவவற்றுவது நறடமுறறயில் ொத்தியமாகும். 

 நல்ல தரம் நிரூபிக்கப்பட்ட கனிம இருப்புக்கள் கிறடப்பது 

 திட்டத்தின் வதாழில்நுட்ப வபாருளாதார நம்பகத்தன்றம 

 திட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள அணுகும் முறற 

 பிராந்தியத்திற்கான வபாருளாதார மற்றும் ெமூக வபாருளாதார 

நன்றமகள் 

2.3 இடம்: 

சுரங்கப் பகுதியின் சுருக்கமான விளக்கம், இருப்பிடம், ஒருங்கிறணப்புகள், 

அணுகுொறல வபான்ற விவரங்கள் கீவழ  அட்டவறண எண்.2.1 இல் உள்ளன.  

அட்டவரண 2.1: திட்ட இருப்பிட விளக்கம்  

இடம் வகாங்கணாக்குறிெச்ி கிராமம், அருப்புக்வகாட்றட 
தாலுக்கா, விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

சர்டவ எண். 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 & 100/11 

ஒருங்கிரணப்புகள் அட்ெவரறக: 9° 28' 35.7”N முதல் 9° 28' 40.4”N 

தீரக்்கவரறக: 78° 10'42.6”E முதல் 78°10'47.2”E வறர 

அருகில் உள்ள கிராமம் வமல குருறணக்குளம் – 970 மீ (NW) பக்கம் 

அருகில் உள்ள நகரம் அருப்புக்வகாட்றட – 10 கி.மீ 
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அருகிலுள்ள ரயில் 
நிரலயம் 

அருப்புக்வகாட்றட RS - 10 கிமீ  

அருகில் உள்ள விமான 
நிரலயம் 

மதுறர - 60 கிமீ - NE 

சுரங்க டமற்பரப்பின் 
அரமப்பு 

ெமதளம் 

குத்தரகப் பகுதிரய 
அணுகும் முரற 

SH-38 (அருப்புக்வகாட்றட - வாலிவநாக்கம்) 
இறணக்கும் ஆலங்குப்பட்டி - கல்லூரணி ொறலயில் 
இருந்து குத்தறக பகுதிறய அணுகலாம். 

நீரந்ிரலகள் வதற்குப் பகுதியில் குத்தறகப் பகுதிறய ஒட்டி ஓறட 
உள்ளது. இதற்காக 10 மீட்டர ் பாதுகாப்பு தூரம் 
விடப்பட்டுள்ளது. தவிர, கிழக்கு திறெயில் 330 மீ., 
வதாறலவில் கண்மாய் உள்ளது. 

படம் 2.1: இருப்பிட வரரபடம் 
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படம்2.2: அணுகுசாரல வரரபடம் 
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படம்2.3: குத்தரக வரரபடம் 
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படம்2.4 : திட்டப் பகுதியின் மூரல ஒருங்கிரணப்புகரளக் காடட்ும் 

ஹசயற்ரகக்டகாள் படங்கள் 
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குத்தரக புரகப்படம் 
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படம்2.5: கிராம வரரபடம் 
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2.3.1 நில பயன்பாடு: 

1.960 வெக்வடர ்பரப்பளவில் உள்ள இந்த குத்தறகப் பகுதி விண்ணப்பதாரரின் 

வபயரில் பட்டா நிலம். ெரவ்வ எண். வாரியான விவரங்கள் கீவழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவரண2.2: சரட்வ எண் விவரங்கள் 

SF எண் பரப்பளவு (ஹெக்டடர)் 

100/6B 0.735 

100/7 0.035 

100/8 0.345 

100/9 0.485 

100/10 0.125 

100/11 0.235 

ஹமாத்தம் 1.960 

 

2.3.2 புவியியல்: 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாரறகள் ஹதான்ரமயான பாரறக் குழுரவச ்

டசர்ந்தரவ. சரரள உருவாக்கத்திற்கு கீடழ ஒரு கடினமான கரடுமுரடான 

கல் சார்டனாரகட் காணப்படுகிறது . பாரறகள் ஃபாஹனரிக் முதல் நடுத்தர 

தானிய இயல்புரடயரவ. டமலும் இந்தப் பாரறகளில் ப்ளூ குவாரட்ஸ்், 

ரமக்டரா க்ரலன் ஃஹபல்டஸ்்பார,் ரெப்பரஸ்்தீன் மற்றும் படயாரடட ்

ரமக்காவின் ஃபிளாக்ஸ் ஆகிய கனிமக் கூறுகள் உள்ளன. பாரறகள் 
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வடக்கு - ஹதற்கு திரசயில் 80⁰ ஹசங்குத்தாக கிழக்கு திரசயில் 

உருவாகியுள்ளன. 

படம்2.6: புவியியல் வரரபடம்  
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2.4 ஹசயல்பாட்டின் அளவு: 

 குத்தறகப் பகுதியில் உள்ள வமாதத் கனிம வளங்கள் - 78,300மீ3 கிராவல் 

மற்றும் 6,85,125மீ3 உறடகல் 

 வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய கனிம இருப்புகள் -  61,100  மீ3 கிராவல் மற்றும் 

2,58,125 மீ3 உறடகல் 

 சுரங்கம் வவட்டிவயடுக்கும் முறற - இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த 

வவளி சுரங்கம் 

 குத்தறக காலம் 10 ஆண்டுகள். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய அறனதத்ு கனிம 

இருப்புகள் கட்டுமானப் பணிகளுக்காக பயன்படுதத்ப்படும் என்பதால் 

இந்த குவாரி வெயல்பாட்டில் எந்த திடகழிவு உற்பத்தியும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

2.4.1 கனிம இருப்புக்கள்: 

புவியியல் மற்றும் மீட்வடடுக்கக்கூடிய  கனிம இருப்புக்கள் குறுக்கு வவட்டு 

முறற மூலம் மதிப்பிடப்படுகின்றன. டமற்கூறிய தரவுகளின் அடிப்பரடயில் 

புவியியல் இருப்புக்கள் மற்றும் ஹவடட்ிஹயடுக்கக் கூடிய இருப்புக்கள் 40 மீ 

ஆழத்திற்கு கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. இருப்புக்கள் டமல் மண்ணில் 0 முதல் 1மீ 

ஆழம் வரர கணக்கிடப்படட்ுள்ளது, கிராவல் 1 முதல் 5மீ ஆழம் வரரயிலும், 

உரடகல்லில் 5 முதல் 40 மீட்டர் வரரயிலும் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. குவாரி 

ஆழமானது, முதல் 5 ஆண்டுகள் - 20 மீ வரரயிலும், அடுத்த 5 ஆண்டுகள் -  

40 மீ வரரயிலும் இருக்கும். 
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அட்டவரண2.3: புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் பகுதிகள் 

எஸ். 
எண் 

இருப்பு வரக உரடகல் மீ 3 கிரவல்  மீ 
3 
 

1 கனிம வளங்கள் 6,85,125 78,300 

2 
20.0 மீ ஆழம் வறர மீட்கக்கூடிய கனிம 

இருப்பு (5 வருட காலம்) 122500 61100 

3 
40 மீ ஆழம் வறர மீட்கக்கூடிய கனிம 

இருப்புக்கள் (10 ஆண்டுகள்) 258125 61100 

4 வவட்டிவயடுக்கக முடியாத இருப்புக்கள் 4,27,000 17,200 

ஓறடக்கான 7.5 மீ புற பாதுகாப்பு தூரம், 10 மீ பாதுகாப்பு தூரம் ஆகியவற்றின் 

பாதுகாப்பு தூரத்றத கருத்தில் வகாண்ட பிறகு சுரங்க இருப்புக்கள் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 

2.4.2 சுரங்க முரற: 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்க முறறயில், ஜாக்ொம்மர ்மூலம் 

துறளயிடுதல், வவடித்தல், எக்ஸ்கவவட்டர ் மூலம் வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட 

கனிமங்கறள ஏற்றுதல், டிப்பர ் லாரிகளில் மூலம் நுகரவ்வாரக்்கு வகாண்டு 

வெல்வது ஆகியறவ அடங்கும். சுரங்க அடுக்கு 5.0 மீ உயரம் & 5 மீ அகலம் 

அறமக்கப்பட உள்ளது. 

அட்டவரண2.4: இயந்திரங்களின் படட்ியல் 

வ. 
எண் 

விபரம் திறன் டதரவ 

1 எக்ஸ்கவவட்டர ் டாடா ஹிட்டாெச்ி எக்ஸ்200 1 

2 டிப்பர ் 10 டன் 6 

3 டிராக்டர ்கம்ப்ரெர ் 175 CFM 2 

4 பம்ப் 5 வெெப்ி டீெல் பம்ப் 1 
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2.5 ஒப்புதல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கான அட்டவரண: 

விண்ணப்பத்தாரர ்  CTE, CTO, டபான்ற அரனத்து டதரவயான 

ஒப்புதல்கரளயும் ஹபற்ற பிறகு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) 

நிபந்தரனகளுக்கு உட்படட்ு உற்பத்திரய ஹசயல்படுத்துவார்.  

எதிரப்ாரக்்கப்படும் திட்ட ஹசயலாக்க தற்காலிக அட்டவரண கீடழ 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண2.5 : ஹசயல்படுத்துவதற்கான அட்டவரண 

 

 

 

2.6 ஹதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஹசயல்முரற விளக்கம்: 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்க முறறயில், சுரங்க பணி 

வமற்வகாள்ளப்படும். வமல் மட்டத்தில் உள்ள மிருதுவான கிரவல் வநரடியாக 

வவட்டிவயடுக்கப்பட்டு டிப்பர ் லாரி வழியாக நுகரவ்வாரக்்கு வழங்கப்படும். 

கடினமான உறடகள் ஜாக் வெம்மர ் மூலம் துறளயிடப்பட்டு, பாதுகாப்பு 

வவடிப்பு முறறயில் (control blasting)உறடத்து எக்ஸ்கவவட்டர ்மூலம் டிப்பர ்லாரி 

வழியாக நிகரவ்வாரக்்கு வழங்கப்படும் 

. இந்த திட்டத்தின் வெயல்முறற வறரபடம் கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

படம்2.7: ஹசயல்முரற ஓடட் வரரபடம் 
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2.7   திட்ட விளக்கம்: 

2.7.1 கடந்த உற்பத்தி: 

இது புதிய சுரங்க திட்டமாகும். இந்த குதத்றகப் பகுதியில் இதுவறர 

விண்ணப்பத்தாரர ்சுரங்க பணி வமற்வகாள்ளப்படவில்றல. 

2.7.2 திட்ட கால- உற்பத்தி & திட கழிவு விவரம்: 

இந்த குத்தரக பகுதியின் ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் கீடழ 

ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண2.6: திடட் காலத்தில் உற்பத்தி அட்டவரண 

வருடம் உரடகல் மீ3 கிராவல்மீ3 டமல் மண் மீ3 

1 16125 18800 4700 

2 16125 18800 4700 

3 16125 18800 4700 

4 33675 4700 1175 

5 40450 -- -- 

1முதல்5 வரர 122500 61100 15275 

6முதல்10 வரர 135625 -- -- 

1 முதல் 10 வரர 258125 61100 15275 

திட்ட காலத்தில் கழிவுகரள அகற்றுதல்:  

இந்த குவாரி வெயல்பாட்டில் வதாண்டப்பட்ட அறனத்து கனிமங்களும்  

நுகரவ்வாரக்்கு விற்பறன வெய்யப்படுவதால் திட கழிவுகள் உற்பதத்ி 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. வதறவயான வமல் மண் ொறல அறமப்பதற்கும், 

ெமன்படுதத்ுவதற்கும், வதாட்டம் அறமப்பதற்கும் பயன்படுதத்ப்படும், 
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படம்2.8: உற்பத்தித் திட்ட வரரபடம்  
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2.7.3 சுரங்க இறுதி நிரல: 

சுரங்க  பணி முடிவின் இறுதி பரிமாணங்கள் கீடழ ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவரண2.7: சுரங்க  இறுதி பரிமாணங்கள் 

ஆண்டு நீளம்(மீ) அகலம்(மீ) ஆழம்(மீ) 

1 முதல் 5 

வறர 

130 117.5 20 

6 முதல் 10 

வறர 

130 117.5 20 

1 முதல் 10 

வறர 

130 117.5 40 

இந்த பகுதியில் நிரலயான நீரம்ட்டம் 40 முதல் 45m BGL ஐ தாண்டியுள்ளது. 

எனடவ, நிலத்தடி நீர் குறுக்கீடு எதிர்பாரக்்கப்படவில்ரல. சுரங்க இறுதி 

நிரல வரரபடம் எண். 2.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது . 

  



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக- 
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ளின் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -  குத்தரக பரப்பு -  
1.96 ஹெக்டடர் - ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வட்டம் ,விருதுநகர் மாவட்டம். 
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படம்2.9: சுரங்க இறுதி நிரல வரரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக- 
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ளின் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -  குத்தரக பரப்பு -  
1.96 ஹெக்டடர் - ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வட்டம் ,விருதுநகர் மாவட்டம். 
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2.7.4 நில பயன்பாடு/ டமம்பாடு: 

தற்வபாதய மற்றும் சுரங்க காலத்தின் இறுதி நில பயன்பாட்டு விவரம் கீவழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண2.8: நில பயன்பாடட்ு அடட்வரண 

வ.எண் நில பயன்பாடு 
தற்டபாரதய 
பகுதி (ஹெ) 

சுரங்க பகுதி 5 
ஆண்டு முடிவு 

(ஹெ) 

சுரங்க பகுதி 
– இறுதி 

நிரல (ஹெ) 
1. சுரங்க பணி - 1.52.0 1.52.0 

2. உள்கட்டறமப்பு 
& ொறல 

- 0.03.0 0.03.0 

3. பசுறம 
வறளயம் 

- 0.36.0 0.36.0 

4. பயன்படுதத்ாத 
நிலம்  

1.96.0 -- -- 

4. வவலி - 0.05.0 0.05.0 

 ஹமாத்தம் 1.96.0 1.96.0 1.96.0 

5 ஆண்டு காலத்தின் முடிவில், 1.52.0 வெக்வடர ் நிலபரப்பில் 20மீ ஆழம் வறர  

வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படும், அதன்பின், மீதமுள்ள 6 

முதல் 10ஆம் ஆண்டு வறர, 40மீ ஆழம் வறர அவத சுரங்கப் பகுதியில் மட்டுவம 

வவட்டிவயடுக்கப்பட்டு பயன்படுதத்ப்படும். இறுதியில் சுரங்கம் பணி 

வமற்வகாண்ட 1.52.0 வெக்வடர ்பகுதி முழுவதும் நீரந்ிறலயாக விடப்படும். 0.03.0 

வெக்வடர ் சுரங்கெ ் ொறலகள் & உள்கட்டறமப்பு, 0.36.0 வெக்வடர ் பசுறம 

வறளயம் அறமக்கப்படும், 0.05.0 வெக்வடர ் சுரங்கதற்த சுற்றி வவலி 

அறமக்கப்படும். 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக- 
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ளின் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -  குத்தரக பரப்பு -  
1.96 ஹெக்டடர் - ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வட்டம் ,விருதுநகர் மாவட்டம். 
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2.7.5 திட்டத் டதரவகள் : 

அட்டவரண2.9: திடட்த் டதரவகள் 

டவரல வாய்ப்பு 18 வபர ்வநரடியாகவும், 50க்கும் வமற்பட்வடார ்மறறமுகமாகவும் 

நீர் டதரவ மற்றும் 
ஆதாரம் 

ஹமாத்த நீர் டதரவ: 10 KLD 

 

விவரங்கள் அளவு (KLD) 

குடிநீர ் மற்றும் வீடட்ு 
உபவயாகம் 

1.0 

நீர் ஹதளித்து தூசுகள் 
ஹவளிவராவண்ணம் 
தடுத்தல். 

8.0 

பசுரம வரளயம் 1.0 

ஹமாத்தம் 10.0 

 ஆதாரம்: ஆரம்பத்தில் வவளி இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். 
பின்னர ்சுரங்க பகுதியில் வெகரிக்கப்பட்ட மறழநீர ்இந்த வதறவக்கு 
பயன்படுதத்ப்படும். 

மின்சார டதரவ 

அறனத்து உபகரணங்களும் டீெல் மூலம் இயக்கப்படும்.  
பணிமறன, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு அறற வபான்றறவகாண 
மின் வதறவ,  மாநில மின் வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படும் 

சுரங்க 
உள்கட்டரமப்பு 

பணிமரன, அலுவலகம், முதலுதவி அரற, சிற்றுண்டி 
அரறயுடன்கூடிய ஓய்வு அரற, சுரங்க பகுதியில் 
அரமக்கப்படும். 

திட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.92 வகாடி 

CER ஹசலவுத் திட்டம் CER பட்வஜட்டின் கீழ் ரூ.5.0 லட்ெம் ஒதுக்கப்படுகிறது. 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக- 
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ளின் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி -  குத்தரக பரப்பு -  
1.96 ஹெக்டடர் - ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வட்டம் ,விருதுநகர் மாவட்டம். 
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2.8 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் விளக்கம்: 

சுரங்க குதத்றகப் பகுதியிலும் அறதெ ்சுற்றியும் சுற்றுெச்ூழல் நிறலறமகறளப் 

பாதுகாப்பதற்கும் வமம்படுத்துவதற்கும் சுரங்கங்களின் அறிவியல் மற்றும் 

முறறயான வமம்பாடு திட்டம் விண்ணப்பத்தாரரால் வமற்வகாள்ளப்படும். 

இந்தத் திட்டத்றதெ ் வெயல்படுத்துவதில் வமற்வகாள்ளப்பட வவண்டிய 

பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு 

அத்தியாயம்- IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

2.9 புதிய மற்றும் டசாதிக்கப்படாத ஹதாழில்நுடப்த்தின் மதிப்பீடு: 

புதிய வதாழில்நுட்பம் எதுவும் வெயல்படுதத்ப்படவில்றல. சுரங்கத்தின் 

முன்வமாழியப்பட்ட முறறயான ஓப்பன்காஸ்ட் சுரங்க முறறயானது 

வதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் வபாருளாதார ரீதியாகவும் ொத்தியமான ஒரு 

நிரூபிக்கப்பட்ட வதாழில்நுட்பமாகும். . வபரிய வதாழில்நுட்ப ெவால்கள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. எதிரப்ாராத சூழ்நிறலறய எதிரவ்காள்ள வபரிடர ்

வமலாண்றம திட்டம் வகுக்கப்படும். 

2.10 முடிவுரர: 

வமம்படுதத்ப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு திட்டம் விண்ணப்பத்தாரரின் 

முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்றாகும். இதனால் ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுெச்ூழல் 

ெமநிறலயில் பாதுகாக்கப்பட்டு வபரிய தாக்கத்றத ஏற்படுதத்ாது என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

* * * * * * * * * 

 

  





சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
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CHAPTER 3                                                                                                                 

தற்டபாரதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம் 

3.1 அறிமுகம்: 

திட்ட நடவடிக்கககளால் தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்கப மதிப்பிடும் 

பநாக்கத்திற்காக பல்பவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கான தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழல் 

அடிப்பகட தரவு ஆய்வு பகுதியில் பசகரிக்கப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிகலமாற்றம்அகமசச்கம்(MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கடட்ுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாடட்ுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்பபாகதய சுற்று ஆய்வு, மாரச்–் 2022 – பம – 2022 காலத்தில் 

திரட்டப்படட்ுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூடட்ு சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) மற்றும் அகத 

சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுத்து ககாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் விவரங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் 

அட்டவகைத் திட்டத்தில் படம் எை் - 3.1 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

முதன்கம தரவு பசகரிப்பு கள கை்காைிப்பு மூலம் கசய்யப்பட்டது மற்றும் இரை்டாம் 

நிகல தரவு பசகரிப்பு கவளியிடப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் அரசாங்க 

ஆவைங்களிலிருந்து கபறப்பட்டது. இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட 

அடிப்பகட தரவு பசகரிப்பின் விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 
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அட்டவரண 3. 1: அடிப்பரட தரவு வரக 

எஸ்.எண் ஆய்வுகள் அளவுருக்கள் / ஆய்வு இடம் 

1 

சமூக 
ஹபாருளாதார 

சூழல் 

மக்கள் ஹதாரக 
கணக்ஹகடுப்பு 2011 

இலிருந்து மக்கள்ஹதாரக 
தரவு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

மாதிரி ஆய்வு ஆய்வு பகுதி 

2 வானிரலயியல் 

IMD, விருதுநகர் தரவு 
விருதுநகர் 
மாவட்டம் 

ஹவப்பநிரல, ஈரப்பதம், 
காற்றின் டவகம், காற்றின் 

திரச 

1 பிரதிநிதி இடம் 

3 
காற்றின் 
தன்ரம 

PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 
1 குத்தரக பகுதி,  

5 ஆய்வு பகுதி 

4 நீர் தன்ரம 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன ஆய்வுகள் 

1 குத்தரக பகுதி,  
4 ஆய்வு பகுதி 

5 ஒலிசச்ுழல் 
சுற்றுப்புற ஒலி அளவு 

ஹடசிபல் (அ) 
1 குத்தரக பகுதி,  

5 ஆய்வு பகுதி 

6 மண்ணின் தரம் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன ஆய்வுகள் 

1 குத்தரக பகுதி , 
2 ஆய்வு பகுதி 

7 நிலசச்ூழல் 

ஹசயற்ரகக்டகாள் 
படங்கள்பயன்படுத்தி 10 கிமீ 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நில 
பயன்பாட்டு முரற 

ஆய்வு பகுதி 

2011 மக்கள் ஹதாரக 
கணக்ஹகடுப்பின் 

அடிப்பரடயில் நில 
பயன்பாடு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

8 உயிரியல் சூழல் 
தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

மற்றும் ஆய்வு 
பகுதி 

9 
நீரியல் & நீர் 

புவியியல் 

பகுதியின் நீர்நிரல 
களஆய்வு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 
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படம் 3. 1: ஆய்வு பகுதி வரரபடம் 
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அட்டவரண 3. 2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு 

வ.எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1  அருகில் உள்ள ஹநடுஞ்சாரல (NH-45 B) - 8.0 கிமீ (ஹத.ஹம) 
2  அருகிலுள்ள ரயில் நிரலயம் அருப்புக்டகாட்ரட ரயில் நிரலயம் – 9km – 

வ.கி 

3  அருகில் உள்ள விமான நிரலயம் மதுரர - 60 கிமீ - வ.கி 

4  அருகிலுள்ள முக்கிய நீர்நிரலகள்  குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
ஓரட (ஹதற்கு) 

 கண்மாய் -330மீ கிழக்கு, 
 ஓரட -570மீ –ஹதன்கிழக்கு 

 கண்மாய் 730 மீ-டமற்கு, 
 குண்டர் ஆறு - 5.7கிமீ (வடகிழக்கு). 

5  அருகில் உள்ள நகரம்/நகரம் அருப்புக்டகாட்ரட – 9 கி.மீ 

 

6  அருகில் உள்ள கிராமங்கள் குருரணக்குளம் - 1.3கிமீ (வ.டம) 

ஹகாங்கணாக்குறிசச்ி - 1.5 கிமீ (வ.கி) 

ஆலடிப்பட்டி - 2.2கிமீ (கி) 

கல்லூரணி - 1.8 கிமீ (ஹத.டம) 

7  மரலகள் / பள்ளத்தாக்குகள் 10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

8  ஹதால்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
இடங்கள், நிரனவுச ் சின்னங்கள் 
அறிவிக்கப்பட்டது 

10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

9  வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா 
ஆரவ்முள்ள உள்ளூர் இடங்கள் 

10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

10  சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 

இன் படி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் 
(புலிகள் காப்பகம், யாரனகள் 
காப்பகம், உயிரக்்டகாளங்கள், டதசிய 
பூங்காக்கள், வனவிலங்கு 
சரணாலயங்கள், சமூக இருப்புக்கள் 
மற்றும் பாதுகாப்பு இருப்புக்கள்)  

10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

11  ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

12  பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

13  நில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்டலம் - II (குரறந்த ஹசயலில்) 
14  ஆய்வு பகுதியில் உள்ள பிற 

ஹதாழில்கள் 

கிரஷரக்ள், உரடகல் குவாரிகள் தவிர, 

டவறு எந்த ஹபரிய ஹதாழில்களும் ஆய்வுப் 
பகுதியில் இல்ரல. 
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3.2 சமூக-ஹபாருளாதார கட்டரமப்புகள்: 

3.2.1 அறிமுகம்: 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார விவரங்கள்  பசகரிக்க கீழ்க்கை்ட 

வழிமுகறகள் பின்பற்றப்பட்டன: 

 ஒருங்கிகைந்த தாலுகா வகரபடத்திலிருந்து ஆய்வு பகுதி வகரபடத்தில் உள்ள 

கிராமங்ககள அகடயாளம் காணுதல். 

 மாதிரி கைக்ககடுப்ப மற்றும் முதன்கம தரவு பசகரிப்பு. 

 NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் அப்பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களின் மக்கள்கதாகக முகற பசகரிப்பு. 

 NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களின் கதாழில் முகற அகமப்பு. 

 NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களில் கிகடக்கும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள், ஆய்வின் 

கை்டுபிடிப்புகள் கீபழ விளக்கப்படட்ுள்ளன: 

3.2.2 இரண்டாம் நிரல தரவு விளக்கம்: 

விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்பகாடக்ட தாலுகா, ககாங்கைாக்குறிசச்ி கிராமத்தில், 

இந்த குவாரி அகமந்துள்ளது. 2011 பமற்ககாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் கதாகக 

கைக்ககடுப்பின்படி10 கி.மீ சுற்றளவில் விருதுநகர ் மற்றும் இராமநாதபுரம் 

மாவட்டத்திற்குட்பட்ட அருப்புக்பகாடக்ட, திருசச்ுழி, கமுதி ஆகிய மூன்று 

வட்டங்களிலிருந்தும்,  

65 கிராமங்கள் மற்றும்அருப்புக்பகாடக்ட வட்டத்திற்குட்பட்ட அருப்புக்பகாடக்ட (M), 

பாகளயம்பட்டி (CT), அத்திப்பட்டி (CT) ஆகிய 3 நகரப் பகுதிகள் உள்ளன. 

ஆய்வுப் பகுதியின் விவரம் கீபழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 
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அட்டவரண 3. 3: ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, ஹபாருளாதார மற்றும் மக்கள்ஹதாரக 
விவரக்குறிப்பு 

1. மக்கள் ஹதாரகவிபரம் 

ஆண்கள் : 102703 (49.96%) 
ஹபண்கள் : 102888(50.04%) 
ஹமாத்தம் : 205591(100%) 
2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்டடார் : 18380(8.94%) 
பழங்குடியினர் : 222(0.11%) 
மற்றவரக்ள் : 186989(90.95%) 
ஹமாத்தம் : 205591(100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

ஹமாத்த எழுத்தறிவு ஹபற்ற மக்கள் ஹதாரக : 157711 (76.70%) 
மற்றவரக்ள் : 47880(23.30%) 
ஹமாத்தம் : 205591(100%) 
4. ஹதாழிலாளரக்ள்விபரம் 

ஹமாத்தம் முக்கிய ஹதாழிலாளரக்ள் : 87259(42.40%) 
ஹமாத்த குறு ஹதாழிலாளரக்ள் : 10477 (5.10%) 
ஹமாத்த ஹதாழிலாளரக்ள் : 97736 (47.50%) 
மற்றவரக்ள் : 107855(52.50%) 
ஹமாத்தம் : 205591(100%) 

இந்த 65 கிராமப்புற கிராமங்கள் மற்றும் 3 நகரப்்புறங்களின் கமாத்த மக்கள் கதாகக 

205591 இதில் ஆை் மக்கள் கதாகக 102703 (49.96%) மற்றும் கபை் மக்கள் கதாகக 

102888 (50.04%). ஆை் மற்றும் கபை் மக்கள் கதாகக விகிதம் கிட்டத்தட்ட சமமாக 

இருப்பகத இது காடட்ுகிறது. கமாத்த மக்கள்கதாககயில் 0.11% பட்டியல் 

பழங்குடியினரும், 8.94 % பட்டியல் சாதியினரும், மீதமுள்ள 90.95 % மக்கள் பிற 

சாதியினரும் உள்ளனர.் கமாத்த மக்கள் கதாககயில், 76.70% மக்கள் கல்வியறிவு 

கபற்றுள்ளனர.் 

கமாத்த மக்கள் கதாககயில், 41.16% கல்வியறிவு கபற்ற ஆை்கள் மற்றும் 35.54% 

கபை்கள் கல்வியறிவு கபற்றுள்ளனர.் கபை் கல்வியறிவு கபற்றவரக்கள விட ஆை் 

கல்வியறிவு சற்று அதிகமாக இருப்பகத இது காடட்ுகிறது. 

கிராம வாரியான மக்கள் கதாகக, கல்வியறிவு நிகலகள் மற்றும் கதாழில் கட்டகமப்பு 

விவரங்கள் இகைப்புகள் 4 மற்றும் 5 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள சமூக அகமப்பு படம் எை் - 3.2 இல் வகரபடமாக காட்டப்படட்ுள்ளது. 
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படம் 3. 2: ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக அரமப்பு விபரம் 
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3.2.3 வசதிகளின் விவரங்கள்: 

2011 ஆம் ஆை்டு மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பகடயில், கல்வி 

வசதிகள் கதாடரப்ாக, இந்த 65 கிராமங்களில் கமாத்தம் 63 கதாடக்கப் பள்ளிகள் 

இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் 19 கிராமங்களில் கதாடக்கப் பள்ளி இல்கல, 36 

கிராமங்களில் 1 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 6 கிராமங்களில் 2 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 2 

கிராமங்களில் 3 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 1 கிராமத்தில் 4 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 1 

கிராமத்தில் 5 கதாடக்கப் பள்ளிகள் உள்ளன. 

அட்டவரண 3. 4: ஆய்வு பகுதி கிராமப்புற கிராமங்களில் உள்ள ஹதாடக்கப் 
பள்ளிகள் 

வ.எண் கிராமங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

ஆரம்ப பள்ளிகளின் 
எண்ணிக்ரக 

ஹமாத்தம் 

1 19 0 0 

2 36 1 36 

3 6 2 12 

4 2 3 6 

5 1 4 4 

6 1 5 5 

ஹமாத்தம் 65  63 

அட்டவரண 3. 5: கல்வி வசதி  

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரடக்கும் 

அரசு கதாடக்கப்பள்ளி 46 

அரசு நடுநிகலப்பள்ளி 19 

அரசு உயரந்ிகலப் பள்ளி 13 

அரசு பமல்நிகலப் பள்ளி 7 

அரசு ககல மற்றும் அறிவியல் பட்டயக் கல்லூரி 0 

அரசு கபாறியியல் கல்லூரி 0 

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி 0 

அரசு பமலாை்கம நிறுவனம் 0 

அரசு பாலிகடக்னிக் 0 

அரசு கதாழிற்பயிற்சி பள்ளி/ஐ.டி.ஐ 0 

அருகிலுள்ள விருதுநகர ் மற்றும் அருப்புக்பகாடக்டயில் சிறந்த உயரக்ல்வி வசதிகள் 

உள்ளன. 
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அட்டவரண 3. 6: சுகாதார வசதிகள்  

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரடக்கும் 

சமூக சுகாதார கமயம் 1 

ஆரம்ப சுகாதார நிகலயம் 2 

ஆரம்ப சுகாதார துகை கமயம் 22 

மகப்பபறு மற்றும் குழந்கதகள் நல கமயம் 5 

டிபி கிளினிக் 4 

மருத்துவமகன அபலாபதி 0 

மருத்துவமகன மாற்று மருத்துவம் 0 

மருந்தகம் 2 

கால்நகட மருத்துவமகன 5 

கமாகபல் கெல்த் கிளினிக் 0 

குடும்ப நல கமயம் 2 

விருதுநகர,் அருப்புக்பகாடக்டயில் சிறந்த சுகாதார வசதிகள் உள்ளன. 

அட்டவரண 3. 7: உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் 

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரடக்கும் 

நீர ்சுத்திகரிக்கப்பட்ட குழாய் 45 

நன்கு மூடப்பட்டிருக்கும் குழாய் 19 

கக இகறப்பான் 26 

குழாய் கிைறுகள் / ஆழ்துகள கிைறு 27 

தபால் அலுவலகம் 3 

பபருந்து பசகவகள் 53 

வைிக வங்கி 4 

கூடட்ுறவு வங்கி 8 

ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் இகைப்புகள்- 6-8 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

3.2.4 மாதிரி ஆய்வு: 

மக்களின் முக்கிய பதகவகள் உள்ளிட்ட சமூக-கபாருளாதார நிகலகமகள் பற்றி 

அறிய அருகிலுள்ள கிராமங்களின் ஆய்வு பின்வருவனவற்கறக் காடட்ுகிறது: 

 கபரும்பாலும் ஆய்வுப் பகுதி பருவகால வறை்ட, தரிசு நிலமாகும். 

 மகழக்காலத்தில் பதாட்டம் மற்றும் விவசாயத்கத நம்பி உள்ளாரக்ள். 

 கபரும்பான்கமயான மக்கள் சிறு விவசாயிகள் 

 விவசாயம் கபரும்பாலும் மானாவாரியாக இருப்பதாலும், மகழக் காலத்தில் 

மடட்ுபம தை்ைீர ் கிகடப்பதாலும், மீதமுள்ள காலத்தில் அவரக்ளுக்கு பவகல 
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வாய்ப்புகள் குகறவு. மற்ற கதாழில்களில் கடட்ுமானத் கதாழிலாளரக்ள், 

விற்பகனயாளரக்ள் மற்றும் பலர ்அடங்குவர.் 

 மற்ற கதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் கால்நகட வளரப்்பு மற்றும் பகாழி வளரப்்பு 

ஆகியகவயும் காைப்படுகின்றன. 

 அணுகு சாகல பபருந்து வசதி, மின்சாரம், கமாகபல் பபான் இகைப்பு, கபாது 

விநிபயாக அகமப்பு, வங்கிகள் பபான்ற வசதிகள் உள்ளன. 

 ஆழ்துகள கிைறுதான் குடிநீருக்கு முக்கிய ஆதாரம். OHTகள் உள்ளன, தகர 

மட்ட கதாட்டிகள், கபாது குழாய்கள் உள்ளன. 

3.3 தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

3.3.1 வானிரலயியல் 

3.3.1.1 அறிமுகம்: 

ஒரு பகுதியில் உள்ள வானிகல நிகலகமகள் வளிமை்டலத்தில் கவளியிடப்படும் 

காற்று மாசுபாடுகளின் பரவகல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. முக்கிய மாறிகள் கிகடமட்ட 

கவப்பசச்லன பபாக்குவரத்து, அதாவது காற்றின் பவகம் மற்றும் திகச மற்றும் 

கசங்குத்து கவப்பசச்லன பபாக்குவரத்து, பபான்றகவ ஆகும்.  

3.3.1.2 வரலாற்று வானிரல தரவு: 

A. சூறாவளிகள் மற்றும் தாழ்வுகள் 

வங்கக்கடலில் உருவாகும் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிகலகள் 

இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்ககரகய பாதிக்கிறது. கதன் வங்கக் கடலில் ஜனவரி முதல் 

மாரச் ் வகர உருவாகும் சில தாழ்வு நிகலகள் பமற்கு-வடபமற்கு திகசயில் நகரந்்து 

தமிழகக் கடற்ககரகயத் தாக்கும். ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்களில், கதற்கு மற்றும் 

அகத ஒட்டிய மத்திய விரிகுடாவில் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுகள் 

உருவாகி ஆரம்பத்தில் வடபமற்கு, பின்னர ்வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பநாக்கி நகரந்்து 

ஏப்ரல் மற்றும் ஆந்திரப் பிரபதசம் (ஏபி)-ஒரிசா-பமற்கு வங்காளத்தில் அரக்கன் 

கடற்ககரகயத் தாக்கும். WB) - பம மாதத்தில் பங்களாபதஷ் கடற்ககர. கபரும்பாலான 

பருவமகழ (ஜூன் - கசப்டம்பர)் புயல்கள் மத்திய மற்றும் வடக்கு விரிகுடாவில் 

உருவாகி பமற்கு - வடக்கு - பமற்கு பநாக்கி நகரந்்து ஆந்திர - ஒரிசா - WB 

கடற்ககரககள பாதிக்கிறது. பருவமகழக்குப் பிந்கதய (அக்படாபர ் - டிசம்பர)் 
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புயல்கள் கபரும்பாலும் கதற்கு மற்றும் மத்திய விரிகுடாவில் உருவாகின்றன, 150 

மற்றும் 180 N இகடபய மீை்டும் வகளந்து தமிழ்நாடு - ஆந்திரம் - ஒரிசா - WB - 

வங்காளபதச கடற்ககரககள பாதிக்கிறது. படம் எை் - 3.3 கடந்த 75 ஆை்டுகளில் 

அக்படாபர,் நவம்பர ் மற்றும் டிசம்பர ் மாதங்களில் இந்தியக் கடற்ககரகயத் தாக்கிய 

சூறாவளி புயல்களின் வரலாற்கற சித்தரிக்கிறது. ( ஆதாரம்: Vulnerability Atlas of India 

கதாடர,் பமபல உள்ள படம் www.maps of india.com இலிருந்து அணுகப்பட்டது) . கிழக்கு 

கடற்ககரயானது ஆை்டு முழுவதும் சூறாவளி புயல்களுக்கு ஆளாகிறது, ஆனால் 

கபரும்பாலும் இகவ SW க்கு முன் அதாவது பம மற்றும் SW பருவமகழக்கு பின் அதாவது 

அக்படாபர ்மற்றும் நவம்பர ்மாதங்களில் ஏற்படும். 
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படம் 3. 3: சூறாவளி புயல்களின் வரலாறு 
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பி. நில அதிரவ்ு தரவு 

படம் எண் - 3.4 இல் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளபடி இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மை்டல 

வகரபடத்திலிருந்து, குத்தகக பகுதி மற்றும் ஆய்வுப் பகுதி மை்டலம் - II இல் 

வருவகதக் காைலாம் மற்றும் குகறந்த கசயலில் உள்ள மை்டலமாக 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

படம் 3. 4: இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மை்டல வகரபடம் 
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C. காலநிரல மற்றும் மரழப்ஹபாழிவு தரவு: 

கவப்பநிகல: பிப்ரவரி நடுப்பகுதியில் இருந்து, கவப்பநிகல சீராக அதிகரிக்கிறது. பம 

மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் வானிகல மிகவும் சூடாக இருக்கும் மற்றும் அதிகபடச் 

கவப்பநிகல சில பநரங்களில் 40 டிகிரி கசல்சியஸ் அகடயும். பம மாத இறுதியில் 

அல்லது ஜூன் கதாடக்கத்தில் கதன்பமற்கு பருவமகழ கதாடங்கும் நிகலயில், 

கவப்பநிகலயில் சிறிது குகறவு ஏற்படும். 

பமகமூட்டம்: ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்களில், இடியுடன் கூடிய மகழ கபய்யும் பல 

நாடக்ளில் பிற்பகலில் வானம் அதிக பமகமூட்டத்துடன் இருக்கும். கதன்பமற்கு மற்றும் 

வடகிழக்கு பருவமகழ காலங்களில், வானம் பமகமூட்டத்துடன் காைப்படும். 

காற்று: கபாதுவாக பலசானது முதல் மிதமான வலிகம மற்றும் NW-SW மற்றும் 

பநரம்ாறான திகசயில் வீசும். பம மற்றும் கசப்டம்பர ் மாதங்களுக்கு இகடயில் காற்று 

முக்கியமாக வடபமற்கு அல்லது பமற்கு திகசயில் வீசும். அக்படாபர ் முதல் பிப்ரவரி 

வகர காற்று முக்கியமாக வடகிழக்கு அல்லது வடக்பக வீசும். 

மகழப்கபாழிவு: முக்கிய மகழக்காலம் அக்படாபர ் முதல் ஜனவரி நடுப்பகுதி வகர 

ஆகும். நவம்பர ் கபாதுவாக மகழ கபய்யும் மாதமாகும். தரவு 2011 முதல் 2020 

வகரயிலான காலப்பகுதியில் விருதுநகர ் IMD நிகலயத்தால் பசகரிக்கப்பட்ட 

மகழப்கபாழிவு தரவு அட்டவகை எை்.3.8 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது மகழப்கபாழிவு 

வகரபடங்கள் படம் எை் - 3. 5 மற்றும் 3.6 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன.  
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அட்டவரண 3. 8: சராசரி ஆண்டு மரழப்ஹபாழிவு தரவு (2011-2020) 

ஆண்டு ஜன பிப் மார ் ஏப் டம ஜூன் ஜூரல ஆக ஹசப் அக் நவ டிச 

ஹமாத்த 

மரழப் 

ஹபாழிவு 

2011 85.49 162.8 109.57 201.3 119.75 392.46 313.13 227.99 199.02 146.11 190.62 197.52 2345.76 

2012 16.29 18.37 76.82 297.85 81.31 192.98 223.09 287.28 155.75 234.49 127.34 14.38 1725.95 

2013 10.22 43.85 46.9 14.44 27.26 15.48 2.4 115.17 43.3 118.37 68.61 84.27 590.27 

2014 11.2 2.25 7.42 14.03 187.33 9.68 9 78.69 65.2 217.23 146.17 55.08 803.28 

2015 4.45 3.43 31.39 95.62 114.89 17.83 28.19 53.96 84.73 103.78 279.24 140.03 957.54 

2016 0.24 0.03 1.71 5.88 85.2 16.88 69.79 39.75 47.21 66.65 49.6 60.33 443.27 

2017 20.72 2.81 15.1 3.18 32.84 7.88 27.54 42.11 62.59 40.74 42.35 17 314.86 

2018 0.74 1.28 11.62 21.13 66.02 14.49 33.67 41.94 47.92 134.91 68.92 7.28 449.92 

2019 5.08 2.26 3.23 2.33 4.5 17.83 18.5 71.16 163.58 251.1 109.63 88.91 738.11 

2020 3.87 0.48 0.11 24.2 69.81 32.41 40.51 45.93 94.14 138.83 241.45 139.88 831.62 

இயல் 

பானது 

18.5 23.5 37.6 76.8 60.2 18.3 31.1 51.6 80.8 191 175.5 64.7 829.6 

ஆதாரம் - விருதுநகர் மாவட்டம், IMD 
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படம் 3. 5: ஹமாத்த மரழப்ஹபாழிவு 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3. 6: சராசரி ஆண்டு மரழப்ஹபாழிவு 
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3.3.1.3 தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிரல தரவு : 

காற்றின் பவகம், காற்றின் திகச, சுற்றுப்புற கவப்பநிகல, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றின் 

நுை்ைிய வானிகல மற்றும் தரவுகள் கை்காைிப்பு காலம் முழுவதும் 

பசகரிக்கப்பட்டன. 

தரவு பகுப்பாய்வு: 

ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியில் கவப்பநிகல 21.9 o C இலிருந்து 40.0 o C வகர இருந்தது, 

அபத சமயம் ஈரப்பதம் 18.3 - 99% வகர இருந்தது. ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் பவகம் 

<1.8 முதல் 35.3 கிமீ/மைி வகர இருந்தது. பிரதான காற்றின் திகச வடகிழக்கு இலிருந்து 

உள்ளது. வானிகல தரவு அட்டவகை எை் - 3.9 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. சராசரி 

காற்றின் பவகம் மற்றும் திகச வகர படம் எை் - 3.7 இல் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது . 

அட்டவரண 3. 9: வானிரல தரவு 

காலம்: டகாரடக்காலம், மாரச்-்22 முதல் டம 2022 வரர) 
வ.எண் அளவுருக்கள் MIN அதிகபட்சம் 

1 கவப்பநிகல 0 c இல் 21.9 40.0 

2 % இல் ஈரப்பதம் 18.3 99.0 

3 காற்றின் பவகம் கிமீ/மைியில் <1.8 35.3 

4 முக்கிய காற்று திகசயில் இருந்து வடகிழக்கு 
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படம் 3. 7: சராசரி காற்றின் டவகம் மற்றும் திரச வரர படம் 
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3.3.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ): 

காற்றின் தர நிகலயங்களின் கநடக்வாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

மதிப்பிடப்பட்டது. அப்பகுதியில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

வகலயகமப்கப வடிவகமப்பதற்காக பின்வரும் வழிமுகறகள் 

பரிசீலிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த அளவுபகால்களின் அடிப்பகடயில், அட்டவகை எை்.3.10 

இல் கீபழ காட்டப்படட்ுள்ளபடி 6 இடங்கள் காற்று மாதிரி நிகலயங்கள் பகுதியில் 

பதரந்்கதடுக்கப்பட்டன. 

அட்டவரண 3. 10: காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு. 

 ஆய்வு பகுதிக்குள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள். 

 குடியிருப்பு / உைரத்ிறன் பகுதிகள். 

 சுற்றியுள்ள கதாழில்களின் அளவு. 

 பிராந்திய பின்னைி நிகலகளின் பிரதிநிதித்துவம். 

 காற்றின் கீழ் திகசயில் குறுக்கு கவடட்ு விநிபயாகத்தின் பிரதிநிதித்துவம். 

 பிரதான காற்றின் திகச மற்றும் காற்று முகற. 

1. கை்காைிப்பு காலம் பகாகட காலம் (மாரச் ்2022 - பம 2022) 
2. கை்காைிப்பு இடம் இருப்பிட வகரபடம் படம் எை்- 3.8 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது . 

3. 

முகற 

அளவுரு கநறிமுகற 

a. சுவாச துகள்கள்  (PM10) கிராவிகமட்ரிக் (IS 5182: பகுதி 23:2017) 
b. நுை் சுவாச துகள்கள்  

(PM2.5 
கிராவிகமட்ரிக் ( IS 5182: பகுதி 24:2019) 

c. சல்பர ்கட ஆக்கசடு 
வை்ை அளவீடு (பமற்கு & ககய்க் முகற) (IS 5182: பகுதி 02: 
2017) 

d. கநட்ரஜன் கட 
ஆக்கசடு 

வை்ை அளவீடு (மாற்றியகமக்கப்பட்ட பஜக்கப் & 
பொசச்ிசர ்முகற) 
(IS 5182: பகுதி 06:2017) 

e. காரப்ன் 
பமானாக்கசடு 

CO மானிட்டர ்

f. சிலிக்கா கலரிகமட்ரிக் (மாலிப்படட் முகற) NIOSH 7601 -2003 

4. கை்காைிப்பு 
அதிரக்வை் 

ஒரு வாரத்தில் 2 நாட்கள், ஒரு மாதத்தில் 4 வாரங்கள் ஒரு 
பருவத்தில் 3 மாதங்கள். 
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அட்டவரண 3. 11: காற்றின் தர கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் 
இருப்பிடக் 

குறியீடு 
இடம் 

குத்தரக 
பகுதியிலிருந்து 

தூரம் (கிமீ) 

திரச 

1 A1 
சுரங்க குத்தரக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- - 

2 A2 கல்லூரணி கிராமம் 1.8 கி.மீ கத.பம 

3 
A3 

ஹபாம்மடகாட்ரட 
கிராமம் 

2.0கி.மீ கத 

4 A4 ஆலடிப்பட்டி கிராமம் 2.2 கி.மீ கி 

5 
A5 

ஹகாங்கணாக்குறிசச்ி 
கிராமம் 

1.5 கி.மீ வ.கி 

6 
A6 

குருரணக்குளம் 
கிராமம் 

1.3 கி.மீ வ.பம 
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படம் 3. 8: சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வு நிரலயங்கள் 
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அட்டவரண 3. 12: சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு 

அரனத்து மதிப்பு µg/m 3 இல் 

 

அளவுருக்கள் பகுதி PM 10 PM 2.5 SO 2 No2 

இடங்கள்  
குரற

வு 
சராசரி 

அதிக
பட்ச

ம் 

குரற
வு 

சரா
சரி 

அதி
கபட்
சம் 

குரற
வு 

சராசரி அதிகப
ட்சம் 

குரற
வு 

சராசரி அதிக
பட்சம் 

A1-சுரங்க குத்தரக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- 55.1 64.3 73.8 25.6 29.9 34.3 4.9 6.1 7.2 7.7 9.3 12.7 

A2-கல்லூரணி 
கிராமம் 

குடி
யிருப்

பு 

51.5 60.4 68.6 24.1 28.2 32.2 4.6 5.8 6.9 6.9 8.5 10.9 

ஏ3-

ஹபாம்மடகாட்ரட 
கிராமம் 

“ 47.2 54.1 61.8 21.9 25.3 29.0 4.1 5.3 6.4 6.2 7.5 9.5 

ஏ4-ஆலடிப்பட்டி 
கிராமம் 

“ 49.8 57.9 65.9 23.3 27.1 30.8 4.4 5.6 6.7 6.5 8.8 11.1 

ஏ5-

ஹகாங்கணாக்குறிச்
சி கிராமம் 

“ 

44.7 49.3 54.4 20.5 22.8 25.3 3.8 5.0 6.1 5.8 7.2 9.1 

ஏ6-குருரணக்குளம் 
கிராமம் 

“ 40.4 46.0 51.6 18.4 21.0 23.5 3.8 4.8 5.6 5.4 6.7 8.9 

NAAQ வரம்புகள்  PM 10 PM 2.5 SO 2 No2 

 * 100 60 80 80 

 ** 100 60 80 80 

*குறிப்பு: வரக: * - ஹதாழில்துரற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதி, ** - சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் பகுதி 
(மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது) 
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படம் 3. 9: சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு 
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3.3.2.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

பமபல உள்ள அளவுருக்களுக்கான அகனத்து இடங்களுக்கான AAQ 

கை்காைிக்கப்பட்ட தரவு அட்டவகை எை் - 3.12 மற்றும் படம் எை் - 3.9 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுக் காலத்தில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு இகைப்பு-9 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. சுற்றுப்புறக் காற்றில் PM 10 மதிப்புகள் 40.4-73.8 µg/m3 அளவில் 

இருப்பது அட்டவகையில் இருந்து கதரிகிறது . PM 2.5 மதிப்புகள் 18.4-34.3 µg/m3 அளவில் 

இருந்தன . SO2 அளவுகள் 3.8 - 7.2 µg/m3 வகர இருந்தது . NO2 அளவுகள் 5.4 -12.7 µg/m3 

வகர இருந்தது . 

PM 10 , PM 2.5 , SO 2 மற்றும் NO 2 ஆகியவற்றிற்கான தற்பபாகதய சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

நிகலகள் , 100 µg/m3 , 60 µg/m3 , 80 µg/m3 & 80 µg/80 µg/80 என்ற NAAQ தரநிகலகள் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட CPCB வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் உள்ள CO 

மதிப்புகள் கை்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீபழ இருப்பது கை்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள சிலிக்கா மதிப்புகள் கை்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீபழ 

காைப்படுகின்றன. (கை்டறிதல் வரம்பு - 0.05 mg/m 3 ) 

3.3.3 நீர் சூழல்: 

நீர ்சூழல் குறித்த அடிப்பகடத் தரவுகளின் மதிப்பீட்டில் நீர ்ஆதாரங்ககள அகடயாளம் 
காணுதல், நீர ் மாதிரிகள் பசகரிப்பு மற்றும் தரநிகலகளின்படி இயற்பியல்-பவதியியல் 
அளவுருக்களுக்காக பசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிககள பகுப்பாய்வு கசய்தல் ஆகியகவ 
அடங்கும். 5 இடங்களில் தை்ைீர ் மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. அதன் விவரங்கள் கீபழ 
ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவரண 3. 13: நீர் தர கண்காணிப்பு 

1. கை்காைிப்பு காலம் பகாகட காலம் (மாரச் ்2022 - பம 2022) 

2. கை்காைிப்பு இடம் 

நீர ் மாதிரி இடங்ககள காடட்ும் இருப்பிட 
வகரபடம் படம் எை்.3.10 இல் 
ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 குறியீடு இடம் மாதிரி வகக தூரம் திகசயில் 

 W1 
சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு 
அருகில் 

பபாரக்வல் 
- - 

 W2 கல்லூரைி கிராமம் பபாரக்வல் 1.8 கி.மீ கத.கி 

 W3 ஆலடிப்பட்டி கிராமம் பபாரக்வல் 2.2 கி.மீ கி 

 W4 ககாங்கைாக்குறிசச்ி கிராமம் பபாரக்வல் 1.5 கி.மீ வ.கி 

 W5 குருகைக்குளம் பபாரக்வல் 1.3 கி.மீ வ.பம 

3. முகற 

மாதிரி - IS 3025 பகுதி - I 
பகுப்பாய்வு - IS 3025 கதாடரப்ுகடய பாகங்கள் / 

APHA 23வது பதிப்பு 
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திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
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படம் 3. 10: நீர் மாதிரி நிரலயங்களின் இடங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
 

 

 கிரியேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்  REV எண்: 00/AUG/22 

 3-27 

 

அட்டவரண 3. 14: நீர் தர தரவின் சுருக்கம் 

பருவம் மாரச் ்2022 முதல் டம 2022 வரர 

கண்காணிப்பு இடங்கள் 5 இடங்கள் 

இயற்பியல்/ 

டவதியியல் அளவுருக்கள் 

மதிப்புகளின் அளவு  வரம்புகள்* 

pHமதிப்பு 7.71 - 8.36 6.5-8.5 

ஹமாத்த கரரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, 
(மிகி/லி) 

328 – 1012 

2000 

குடளாரரடு (மிகி/லி) 72.40 - 460 1000 

ஹமாத்த கடினத்தன்ரம 
(மிகி/லி) 

198 - 412 600 

ஹமாத்த காரத்தன்ரம 
(மிகி/லி) 

173– 300 600 

சல்டபட்(மிகி/லி) 23 – 226 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL(DL - 0.01)– 0.06 0.3 

ரநட்டரட்(மிகி/லி) BDL(DL – 1.0)– 3.04 45 

ஃபுடளாரரடு (மிகி/லி) 0.12 - 0.35 1.5 

 

3.3.3.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

அட்டவகை எை் - 3.14 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன . pH மதிப்புகள் 7.71 - 8.36 TDS மதிப்புகள் 

328 - 1012 mg/L அளவில் இருந்தன . குபளாகரடு மதிப்புகள் 72.40 - 460 mg/L வகர 

இருந்தது. இரும்புசச்த்து BDL(DL - 0.01)– 0.06 mg/L வரம்பில் இருப்பது கை்டறியப்பட்டது . 

குடிநீர ் விவரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத நிகலயில், நிலத்தடி நீரின் 

நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுகறகளின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கை்டறியப்பட்டது. நீர ் தர தரவு இகைப்பு-10 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

3.3.4 ஒலிசச்ுழல்: 

இந்தத் திட்டத்தின் கசயல்பாடட்ுக் கட்டமானது, குகறந்தபடச்ம் திட்டப் பகுதியிலும் 

அகதச ் சுற்றியும் இருக்கும் அளவுகளிலிருந்து ஒலி அளகவ அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒலி அளவு சுற்றுசச்ூழலில் பாதகமான 

தாக்கங்ககள ஏற்படுத்தும் என்பதால், சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள 

இடங்களிலும் ஒலி அளகவ மதிப்பிடுவது கட்டாயமாகிவிட்டது. கை்காைிப்பு 
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காலத்தில் 6 இடங்களில் ஒலி அளவு அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டன. அகதப் பற்றிய 

விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

அட்டவரண 3. 15: இரரசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு 

 

 

1. கை்காைிப்பு காலம் பகாகட காலம் (மாரச் ்2022 - பம 2022) 

2. 

கை்காைிப்பு இடம் 
ஒலிசச்ுழல்  கை்காைிப்பு இடங்ககளக் காடட்ும் இருப்பிட 
வகரபடம் படம் எை்.3.11 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

குறியீடு இடம் தூரம் திகசயில் 

N1 

சுரங்க குத்தகக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- - 

N2 கல்லூரைி கிராமம் 1.8 கி.மீ கத.பம 

N3 
கபாம்மபகாடக்ட 
கிராமம் 

2.0கி.மீ கத 

N4 ஆலடிப்பட்டி கிராமம் 2.2 கி.மீ கி 

N5 
ககாங்கைாக்குறிசச்ி 
கிராமம் 

1.5 கி.மீ வ.கி 

N6 
குருகைக்குளம் 
கிராமம் 

1.3 கி.மீ வ.பம 

3. முகற 

(மாடல் எை் - SL- 4001, பமக் - லுட்ரான்) தயாரித்த ஒலி நிகல 
மீட்டகரப் பயன்படுத்தி  ஒலி  அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கை்காைிக்கப்படும் அகனத்து 
இடங்களிலும் ஒலி அழுத்த நிகல (SPL) அளவீடுகள் 
அளவிடப்பட்டன; 

4. கை்காைிப்பு 
அளவுகள் 

கை்காைிப்பு காலத்தில் ஒருமுகற 
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படம் 3. 11: ஒலி மாதிரி நிரலயங்களின் இடம் 
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அட்டவரண 3. 16: சுற்றுப்புற ஒலி நிரல dB (A) இல் 

கண்காணிப்பு டததி 
மற்றும் டநரம் 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

நாள் சமமானது 50.6 49.2 48.3 49.0 46.3 45.5 

இரவு சமமான 39.0 43.1 41.6 37.3 40.2 38.6 

பகல் மற்றும் இரவு 
சமமானரவ 48.9 48.0 47.0 47.4 45.1 44.1 

வரம்புகள்: CPCB இன் படி: 8 மணிடநரத்தில் டவரல மண்டலத்தின் ஹவளிப்பாடு 
- 90 dB(A) 
MoEF&CC படி: குடியிருப்பு: நாள் சமமான - 55 dB(A); இரவு சமமான - 45 dB(A) 

படம் 3. 12: இரரசச்ல் நிரல தரவு 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

அகனத்து இடங்களுக்கான ஒலி அளவுகளின் முடிவுகள் அட்டவகை எை்-3.15 இல் 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. பமபல உள்ள அகனத்து இடங்களுக்கான ஒலி மதிப்புகள் படம் 

எை் - 3.13 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ள ஒப்பீடட்ு விளக்கப்படத்தில் காட்டப்படட்ுள்ளன . 

இகடயக மை்டலத்தில், பகல் சமமான இகரசச்ல் (Leq-d) இகரசச்ல் அளவுகள் 45.5 dB(A) 

முதல் 50.6 dB(A) வகரயிலும், இரவு சமமான இகரசச்ல் (Leq-N) அளவுகள் 37.3 dB(A) முதல் 

43.1 dB( வகரயிலும் இருந்தது. A). பகல் பநரத்திற்கு 55 dB(A) மற்றும் இரவு பநரத்திற்கு 45 

dB(A) என்ற MOEF&CC விதிமுகறயுடன் ஒப்பிடும் பபாது, கை்காைிக்கப்படும் சுற்றுப்புற 

இகரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் இருந்தன. 
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3.3.5 மண்ணின் பண்புகள்: 

அப்பகுதியில் உள்ள மை்ைின் இயற்பியல் பவதியியல் பை்புககள ஆய்வு 

ஆய்வுப்பகுதியில் 3 இடங்களில் மை் மாதிரிகள் பசகரிக்கப்பட்டன. அகதப் பற்றிய 

விரிவான விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3. 17: மண் தரக் கண்காணிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கை்காைிப்பு காலம் பகாகட காலம் (மாரச் ்2022 - பம 2022) 

2. 

கை்காைிப்பு இடம் 
மை் மாதிரி இடங்ககள காடட்ும் இட வகரபடம் படம் எை்.3.13 
இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

குறியீடு இடம் தூரம் திகசயில் 

S1 
சுரங்க குத்தகக 

பகுதிக்கு அருகில் 
- - 

S2 
ககாங்கைாக்குறிசச்ி 
கிராமம் 

1.5 கி.மீ வ.கி 

S3 
குருகைக்குளம் 

கிராமம் 
1.3 கி.மீ வ.பம 

3. முகற Auger கருவிகயப் பயன்படுத்தி கலகவ மை் மாதிரிகள் எடுத்தல். 

4. கை்காைிப்பு 
அதிரக்வை் 

கை்காைிப்பு காலத்தில் ஒருமுகற 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
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படம் 3. 13: மண் மாதிரி நிரலயங்களின் இடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
 

 

 கிரியேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்  REV எண்: 00/AUG/22 

 3-33 

 

அட்டவரண 3. 18: மண் தர தரவு 

எஸ்.எ
ண் 

அளவுருக்கள் அலகு S1 S2 S3 

1 25°C இல் pH - 7.22 7.08 6.46 

2 
மின் 
கடத்துத்திறன் 

(µmhos/cm) 34.71 122.4 23.3 

3 
உலர் ஹபாருள் 
உள்ளடக்கம் 

% 96.78 99.21 97.17 

4 நீர் அளவு % 3.22 0.79 2.83 

5 கரிமப் ஹபாருள் % 1.01 1.24 0.9 

6 மண் அரமப்பு - 
மணல் 

களிமண் 

களிமண் 
களிமண் 

மணல் 
களிமண்  

7 

தானிய அளவு 
விநிடயாகம்  
i. மணல் 

% 52.65 13.22 46.65 

8 ii வண்டல் மண் % 36.21 23.66 27.87 

9 iii களிமண் % 11.14 63.12 25.48 

10 பாஸ்பரஸ் µg/g 1.59 1.3 2.14 

11 டசாடியம் 
மிகி/கி

டலா 
420 345 385 

12 ஹபாட்டாசியம் 
மிகி/கி

டலா 
638 637 756 

13 ஹமாத்த ரநட்ரஜன் 
மிகி/கி

டலா 
128 142 128 

14 ஹமாத்த கந்தகம் % BDL(DL - 0.02) BDL(DL - 0.02) BDL(DL - 0.02) 

3.3.5.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

மை் மாதிரிகளின் முடிவுகள் pH மதிப்புகள் 6.46-7.22 க்கு இகடயில் இருந்தகதக் 

காடட்ுகின்றன மற்றும் மின் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் 23.3 - 122.4 µmhos/cm வகர 

இருந்தது. மை் கபாதுவாக மைல் களிமை் வககயாகும். கரிமப் கபாருடக்ளின் 

மதிப்புகள் 0.9 - 1.24 % வகர இருந்தது .கமாத்த கநட்ரஜன் மதிப்புகள் 128 - 142 

மி.கி/கிபலா வகர இருந்தது. பாஸ்பரஸ் மதிப்புகள் 1.3-2.14 µg/g.  க்கு இகடயில் இருந்தது. 

கபாட்டாசியம் மதிப்புகள் 637 -756 மி.கி/கி.கி. பசாடியம் மதிப்புகள் 345-420 mg / kg க்கு 

இகடபய இருந்தது கமாத்த சல்பர ்மதிப்புகள் BDL ஆகக் காைப்பட்டது. பசகரிக்கப்பட்ட 

மற்றும் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட 3 மாதிரிகளுக்கான மை்ைின் தர தரவு அட்டவகை 

N o - 3.1 8 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது . 
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3.4 நிலச ்சூழல் -  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கககயத் தயாரிப்பதற்கு, நிலத்தின் நிகலகமகளின் 

அம்சங்கள் நிலப் பயன்பாட்டின் கீழ் அடங்கும். ஒரு கதாழில்துகற திட்டம் / 

சுரங்கமானது நிலப் பயன்பாட்டில் மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தலாம், திட்டத்தின் அளவு 

மற்றும் கதாழிற்சாகலகள் மற்றும் பகுதிக்கு இகடபய உள்ள தூரத்கதப் கபாறுத்து 

கவவ்பவறு அளவில்  தாக்கத்கத  ஏற்படுத்தும். இங்கு, 10 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு நில 

பயன்பாடட்ு நிகல ஆய்வு கசய்யப்படட்ுள்ளது. 

3.4.1 பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் முரற 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகயச ் சுற்றியுள்ள  ஆய்வுப்  பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு 

முகற குறித்த தற்பபாகதய ஆய்வுக்காக, கசன்டினல்-2 தரவுகளின் 

காப்பகப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றுத் தரவு ஏப்ரல் 2022 இல் கபறப்பட்ட அடிப்பகடத் 

தரவுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது (படம் எை்.3.14). நிலப்பரப்பு மற்றும் அகதத் 

கதாடரந்்து GIS பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தரவுககளக் காடட்ும் 

அட்டவகை கீபழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

அட்டவரண 3. 19: தற்டபாரதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் RS 
ஹசயற்ரகக்டகாள் படம் 

எஸ்.எண் தரவு வரக டததி உருவாக்கப்பட்ட வரரபடம் 

1. கசன்டினல்-2 ஏப்ரல் 2022 
Landuse (LU) வகரபடம் ML பகுதிகயச ்

சுற்றி 10 கிமீ காட்டுகிறது 

கசயற்ககக்பகாள் படத்தின் விளக்கம், பட கூறுகள் மற்றும் அந்தந்த நிலப்பரப்பு 

கூறுகளுக்கு இகடயிலான உறகவப் புரிந்து ககாள்ள பவை்டும். தற்பபாகதய ஆய்வில், 

நிலப்பரப்பு தகவல் காட்சி விளக்கத்கதப் பயன்படுத்தி கபறப்படுவதால், ஒரு விளக்க 

விகச உருவாக்கப்படுகிறது. வை்ைம், கதானி, அகமப்பு, அளவு, வடிவம் மற்றும் 

கதாடரப்ுகடய கூறுகள் பபான்ற பட கூறுகள் பல்பவறு நிலப்பரப்பு வககககள 

வகரயறுக்கப் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. தற்பபாகதய ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் 

நிலப்பரப்பு வககப்படுத்தல் மற்றும் கபயரிடல் பதசிய அளவிலான நிலப்பரப்பு 

வககப்பாடு முகறகய அடிப்பகடயாகக் ககாை்டது, இது இந்திய அரசாங்கத்தின் 

விை்கவளித் துகறயின் (NRSC) பநஷனல் ரிபமாட் கசன்சிங் கசன்டரால் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டபடி முழு நாட்டிற்கும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 
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படம் 3. 14: பலை்டச்ாட் 8 ஆய்வுப் பகுதியின் கசயற்ககக்பகாள் தரவு 
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அட்டவரண 3. 20: ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய நிலப்பரப்பு அலகுகள் 

எஸ்.எண் முக்கிய வரக டலண்டஸ் அலகு 

1 கட்டப்பட்ட நிலம் 
கிராமம், நகரம், கதாழில்துகற / காலியான 

பகுதி 

2 விவசாய நிலம் 
பயிர ்நிலம், தரிசு நிலம், பதாட்டம்/ 

பை்கை நிலம் 

3 வன நிலம் ஸ்க்ரப் வனத்கதத் திறக்கவும் 

4 
பவஸ்ட் பலை்ட்  
கமனிங் ஏரியா 

புதரக்ள் / புதரக்ள்  இல்லாத நிலம், தரிசு 

பாகற/ கற்கள் நிகறந்த கழிவு குவாரிகள் / 
ககவிடப்பட்ட குவாரிகள் 

5 நீரந்ிகலகள் கதாட்டிகள் / ஆறுகள் / ஓகடகள் 

இத்தககய நிலப்பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு (LULC) வகககள், களச ் சரிபாரப்்கபப் 

பயன்படுத்தி சரிபாரக்்கப்படட்ு, இகடயகப் பகுதியில் உள்ள மாதிரித் தளங்ககள 

அகடயாளம் கை்டு, களத்தில் சரிபாரக்்கப்படட்ு, ககயடக்க ஜிபிஎஸ் (உலகளாவிய 

நிகலப்படுத்தல் அகமப்பு) கருவியிலிருந்து கபறப்பட்ட கை்காைிப்பு ஆயங்ககளப் 

பயன்படுத்தி ஜிஸ் ஜிபயா-பகாரட்ிபனடட்ுகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றன. இவ்வாறு, ஒரு 

விளக்கமான இறுதி நிலப்பரப்பு வகரபடம் உருவாக்கப்படட்ு (படம் எை். 3.15) 

பமற்கூறிய விரிவான நகடமுகறகயப் பயன்படுத்தி அதன் இடஞ்சாரந்்த விநிபயாகம் 

மற்றும் பரப்பளவு மதிப்பீட்டிற்காக GIS சூழலாக மாற்றப்பட்டது. இகடயகப் பகுதிக்குள் 

பல்பவறு நிலப்பரப்பு வகககளின் இடஞ்சாரந்்த தன்கம மற்றும் அளவு கீபழ 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது: 
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படம் 3. 15: ஆய்வுப் பகுதியின் தற்டபாரதய நில பயன்பாட்டு வரக வரரபடம்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 3. 21: ஆய்வுப் பகுதியின் தற்டபாரதய நில பயன்பாட்டு வரக 
மதிப்பீடு 

எஸ்.எை் Landuse அம்சம் பகுதி (ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விவசாயம்/ பதாட்டம் 34.40 9.58 

2 தரிசு நிலம் 166.84 46.47 

3 புதரக்ள் ககாை்ட நிலம் 101.31 28.22 

4 புதரக்ள் இல்லாத நிலம் 35.74 9.96 

5 நீரந்ிகலகள் 2.76 0.77 

6 சுரங்கப் பகுதி/ கதாழில்துகற 10.20 2.84 

7 தீரவ்ு 5.12 1.43 

8 சூரிய தகடு 2.61 0.73 

 கமாத்தம் 358.98 100 

பமற்கூறிய அட்டவகையில் ஆய்வுப் பரப்பில் 9.58% விவசாய நிலமாகவும், 46.47% தரிசு 

நிலமாகவும் உள்ளது. அகதத் கதாடரந்்து 28.22% புதரக்ள், 9.96% புதர ் இல்லாத 

நிலமாகவும், மீதமுள்ளகவ பிற நிலப் பயன்பாடட்ு வகககளின் கீழும் உள்ளன. 
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3.4.2 வருவாய் பதிடவடுகளின் அடிப்பரடயில் பயன்படுத்தப்படும் நிலம்: 

நில பயன்பாடட்ு முகறக்கான ஆய்வு பகுதி (10 கிமீ சுற்றளவு) நான்கு மை்டலங்களாக 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. (மை்டலம்-I (0-2 கிமீ), மை்டலம்-II (2-5 கிமீ), மை்டலம்-III (5-10 

கிமீ) மற்றும் மை்டலம்-IV (0-10 கிமீ) ) முகறபய. முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ்

சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாடட்ு முகற அட்டவகை 

எை் - 3.21 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. கிராமம் வாரியாக நில பயன்பாடட்ு முகற 

இகைப்பு-11 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், 
அருப்புக்டகாடர்ட வட்டம் ,விருதுநகர் மாவடட்ம்.  
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அட்டவரண 3. 22: 10 கிமீ பரப்பளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு வரக 

படிப்பு 
பகுதி 

ஹமாத்த 
புவியியல் 

பகுதி 

வனப்
பகுதி 

விவசாயம் 
அல்லாத 

பயன்பாடு
களின் கீழ் 

பகுதி 

தரிசு & 
சாகுபடி 
ஹசய்ய 

முடியாத 
நிலப் 
பகுதி 

நிரந்தர 
டமய்சச்ல் 
நிலங்கள் 

மற்றும் பிற 
டமய்சச்ல் 

நிலப் பகுதி 

இதர மரப் 
பயிரக்ளின் 

கீழ் நிலம் 
முதலியன 

பகுதி 

  பண்படுத்
தக்கூடிய 

கழிவு 
நிலப் 
பகுதி 

தற்டபாரத
ய தரிசு 

நிலம் தவிர 
மற்ற தரிசு 

நிலம் 

தற்
டபா

ரதய 
ஃபா

டலாஸ் 
பகுதி 

ஹமாத்த 
நீரப்்பாச

னம் 
இல்லாத 
நிலப்பர

ப்பு 

ஆதாரம் 
மூலம் 

பாசனம் 
ஹபறும் 
பகுதி 

0- 2 கி.மீ 804.37 0 109.39 12 0 0  0.5 295.65 36.71 214.28 135.84 

2 - 5 கி.மீ 8726 0 1078.12 56.64 0 46.06  44.78 2567.48 1115.14 3185.2 632.58 

5-10 கி.மீ 28159.61 0 3638.46 379.43 23.89 47.6  1844.83 5908.83 5600.05 8988.92 1727.6 

0-10 கிமீ 37689.98 0 4825.97 448.07 23.89 93.66  1890.11 8771.96 6751.9 12388.4 2496.02 

படம் 3. 16: ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு வரக 
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3.5 உயிரியல் சூழல்: 

எந்தவ ரரு பகுதிேின் உேிரிேல் சூழலைப் பற்றிே ஆய்வு திட்டமிடப்பட்ட சூழலிேல் 
ஆய்ல க் வகரண்டுள்ளது. அதன்படி, உத்யதச கு ரரிப் பகுதிக்கரன சுரங்க குத்தலக 
பகுதி (core zone) மற்றும் அலத சுற்றியுள்ள 10 கிம  ீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) 

எடுத்து வகரள்ளப்பட்டு பல்ய று  லகேரன உேிரினங்கலளக் கண்டறிே சுற்றுச்சூழல் 
ஆய்வு யமற்வகரள்ளப்பட்டது. 
 

3.5.1 தாவரங்கள்: 

ஆய்வுப் பகுதியின்  உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்பபாதுள்ள சூழலியல் 

ஆய்கவக் மதிப்பீடு கசய்தல் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் நடத்தப்பட்டது.  

ஆய்வின் பநாக்கம் பின்வருமாறு: 

 பல்பவறு நிலப்பரப்பு சூழலியல் சாரந்்து உள்ள தரகவ.. 

 அரசுப் பதிபவடுகளிலிருந்தும், வனத்துகற அதிகாரிகள், கபாதுமக்கள் 

பபான்றவரக்ளுடன் கலந்துகரயாடுவதன் மூலமும் இரை்டாம் நிகலத் 

தரவுககளச ்பசகரித்தல். 

 சூழலியல் மாற்றங்ககள அகடயாளம் காை  கடந்த பதிவுகளுடன் தரகவ 

ஒப்பிடவும். 

 கல் குவாரி கசயல்பாடு மூலம் சூழலியல் தாக்கத்கத அகடயாளம் காைவும். 

பமற்கூறிய பநாக்கங்ககள நிகறபவற்ற, 10 கிமீ சுற்றளவில் கபாதுச ் சூழலியல் ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. தற்பபாகதய சூழலியல் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு தாவர-சமூகவியல் 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

 

3.5.1.1 மாதிரி முரறகள்: 

ஆய்வு பகுதி பல்லுயிர ்சூழலியல் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு, 10-கிமீ சுற்றளவில் பகுதி 

நான்கு கால்பகுதிகளாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளது, அதாவது, NE (Q-1), NW (Q-2) SW (Q-3) மற்றும் 

SE (Q-4).  பமபல குறிப்பிடப்படட்ுள  நான்கு கால்பகுதிகளில் சீரற்ற மாதிரி  மூலம் 

மரங்கள் (10x10 மீ), கசடிகள் (5x5 மீ) மற்றும் குறுஞ்கசடிகள் (1x1 மீ) ஆகியவற்றிற்கான 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
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உள்ள நிலவும் புவியியல் நிகலகமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்

பன்முகத்தன்கம அம்சங்ககளப் கபாறுத்து ஆய்வு கசய்யப்படட்ுள்ளன. 

தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு : தாவர-சமூகவியல் அளவுருக்கள், மிகுதி ( அடரத்்தி), சராசரி 

மற்றும் குகறந்தபடச் மரதை்டுகள் மற்றும் சூழலியல் அம்சங்ககள தீரம்ானிக்க 

அளவிடப்பட்டன. மிகுதி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் ஒரு தனிப்பட்ட தாவர 

இனத்தின் பரவலின் அடரத்்தியின் அளவீடு ஆகும்.. இபதபபால், குகறந்தபடச் 

எை்ைிக்ககயானது குவாட்ரடட்ுகள் அளவில் பதிவு கசய்யப்படுகிறது. குத்தகக 

பகுதியில் கமாத்தம் 10 குவாட்ரடட்ுகள் அகமக்கப்பட்டன மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் 

நான்கு கால்பகுதிகளில் (தலா 5) கமாத்தம் 20 குவாட்ரடட்ுகள் அகமக்கப்பட்டன. 

தாவரங்களுக்கான குவாட்ரட்ஸ் முரற: 10 × 10 மீ அளவுள்ள குவாட்ரடட்ுகள் குத்தகக 

பகுதி மற்றும் 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பதாராயமாக அகமக்கப்பட்டன.; ஒவ்கவாரு 

நான்கு கால்பகுதிகளில் தாவரங்ககள மதிப்பிடுவதற்காக அகமக்கப்பட்டது.  மரங்கள் 

10 × 10 மீ குவாட்ரட் (>5 கச.மீ. ஜிபிகெச)்,  கசடிகள் (5x5 மீ) மற்றும் குறுஞ்கசடிகள் (1x1 மீ).   

ஓகட பகுதி, விவசாயக் கடட்ுகளில் உள்ள மரங்கள், படங்க் பை்டுகள், பை்கை வனத் 

பதாட்டங்கள், இயற்கக வனப் பகுதி, அகவன்யூ பதாட்டங்கள், வீடட்ுக் 

ககால்கலப்புறங்கள் பபான்ற தவிர குகறந்தபடச்ம் ஒரு கிபலாமீட்டர ் இகடகவளியில் 

தனித்தனியாக பதிவு கசய்யப்படட்ு, களத்தில் அகடயாளம் காைப்படட்ுள்ளனர.் 

நிலப்பரப்பில் உள்ள ஒவ்கவாரு இடத்திற்கும் நிலப்பரப்பு மற்றும் வாழ்விடத் தரம் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

தாவரவியல்  ஆய்வு குறியீட்டு: ஷானன் மற்றும் வீனர ் (1963) சூத்திரத்கதப் 

பயன்படுத்தி தாவர பல்லுயிர ்பின்வருமாறு கைக்கிடப்படும்: 

 

அபதசமயம், 

H΄ என்பது தாவர பல்லுயிர ்ஷானன் குறியீடு,  

 என்பது கபரும்பாலும் தனி  விகிதமாகும் ஆரவ்த்தின் தரவுதக்தாகுப்பில் உள்ள 

இனங்கள். 

சமநிகலக் குறியீடு இவ்வாறு கைக்கிடப்பட்டது: E = H΄/Hmax, 

அபதசமயம் Hmax = log2 (சதியில் உள்ள இனங்களின் எை்ைிக்கக) 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
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குத்தரக பகுதி: 

குத்தகக பகுதி வனம் அல்லாத, தனியார ்நிலம். குத்தககப் பகுதியின் கபரும்பகுதி சில 

கசடிகள் (ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா) மற்றும் புற்ககளக் ககாை்ட தரிசு நிலமாகும். 

குத்தகக பகுதில் காைப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவகை எை் - 

3.23 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3. 23: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள மலர் இனங்களின் பட்டியல் 

Sl.No இனத்தின் ஹபயர் ஹபாது ஹபயர் குடும்பம் 

மரங்கள் 

1 ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய சிகமக்கருபவல் 

2 அகாசியா நிபலாட்டிகா ஃபபபபசிபய கருபவலன் 

கசடிகள் 

1 கபலாட்பராபிஸ் ஜிகாை்டியா அபபாசிபனசிபய எருக்கன் கசடி 

2 லந்தனா பகமரா கவரக்பபனசிபய உை்ைிசக்சடி 

குறுஞ்ஹசடிகள் 

1 டிரிடாக்ஸ் ப்பராகம்கபன்ஸ் ஆஸ்கடபரசிபய கவடட்ுகக பூை்டு 

2 பசாலனம் கநட்ரம் பசாலபனசிபய மைத்தக்காளி 
3 சிடா அகுடா மால்பவசிபய பழம்பாசி 

புற்கள் 

1 கசபரஸ் பராடட்ுை்டஸ் கசபபரசிபய பகாகர புல்லு 

2 கசபனாடான் டாக்கடலான் கபாபவசிபய அருகம்பில்லு 

குவாரி ஹசயல்பாடு தாக்க (குத்தரக பகுதில் இருந்து 300மீ பஃபர)்: 

PIZ என்பது சுரங்கப் பகுதியில் இருந்து 300மீ பஃபர,் ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாராவின் 

முடக்ள் நிகறந்த புதரக்களக் ககாை்ட தரிசு நிலம் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய 

வறை்ட பகுதியாகும்.பகசுவரினாவின் ஒருசில திடட்ுகளும் காைப்படுகின்றன. PIZ இல் 

10 குடும்பங்களில் இருந்து கமாத்தம் 15 மர வகக பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. வறை்ட 

பகுதி காரைமாக பன்முகத்தன்கம குறியீடுகள் குகறவாக இருந்தன. பமபல உள்ள 

முடிவுகளில் இருந்து PIZ தாக்கம் மற்றும் குகறவான தாவர பல்லுயிர ் ககாை்டது 

என்பகத கதளிவாக காடட்ுகிறது. எனபவ ஆய்வுப் பகுதியின் தாவர பல்லுயிர ்

பமம்படுத்துவது முக்கியம். PIZ இல் காைப்படும் தாவரங்களின் பட்டியல் அட்டவகை 

எை் - 3.24 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. PIZ இல் காைப்படும் தாவரங்களின் விரிவான 

பட்டியல் கீபழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
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ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
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அட்டவரண 3. 24: PIZ இல் உள்ள மரங்களின் தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு 

Species Family Density Frequency BA Rd Rdo Rf IVI 
மரங்கள் 

அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் ஃபபபபசிபய 6 4 0.05414 4.69 6.6351 6.060606 17.38 

அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா ஃபபபபசிபய 3 2 0.021895 2.34 2.6833 3.030303 8.06 

அகாசியா நிபலாட்டிகா ஃபபபபசிபய 20 11 0.099124 15.63 12.1481 16.66667 44.44 

அல்பிசியா கலகபக் ஃபபபபசிபய 2 2 0.016919 1.56 2.0735 3.030303 6.67 

அசாடிராக்டா இை்டிகா கமலியாசிபய 7 4 0.048766 5.47 5.9765 6.060606 17.51 

பபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபாரம்ிஸ் அபரபகசிபய 4 2 0.042795 3.13 5.2447 3.030303 11.40 

காசியா ஃபிஸ்துலா ஃபபபபசிபய 2 2 0.02121 1.56 2.5994 3.030303 7.19 

காசுவரினா ஈக்விகசடட்ிஃபபாலியா பகசுவரிபனசிபய 19 7 0.169554 14.84 20.7796 10.60606 46.23 

பகாபகாஸ் நியூசிஃகபரா அபரபகசிபய 2 2 0.036027 1.56 4.4153 3.030303 9.01 

கபக்கஸ் ரிலிஜிபயாசா கமாபரசிபய s2 2 0.073447 1.56 9.0013 3.030303 13.59 

மங்கிஃகபரா இை்டிகா அனகாரட்ியாசிபய 9 6 0.100119 7.03 12.2701 9.090909 28.39 

கமாரிை்டா பப்கசன்ஸ் ரூபியாசிபய 5 5 0.046975 3.91 5.7569 7.575758 17.24 

பிதக்தகசல்பலாபியம் டல்ஸ் ஃபபபபசிபய 3 2 0.026672 2.34 3.2688 3.030303 8.64 

ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய 41 14 0.036425 32.03 4.4641 21.21212 57.71 

சமபன சமன் ஃபபபபசிபய 3 1 0.021895 2.34 2.6833 1.515152 6.54 

Rd- Relitive Density, Rdo- Relative dominance, Rf – Relative Frequency, IVI – Importance Value 

Index 

அட்டவரண 3. 25: PIZ இல் உள்ள மரங்களின் இனங்கள் பன்முகத்தன்ரம குறியீடு 

ஏ குரறந்தபட்சம் அதிகபட்சம் 

Taxa  15 15 15 

Individuals 128 128 128 

Dominance  0.1643 0.1304 0.2083 

Simpson  0.8357 0.7916 0.8696 

Shannon  2.186 2.007 2.32 

Evenness 0.5931 0.4959 0.6783 

Fisher alpha 4.409 4.409 4.409 

Berger Parker 0.3203 0.2344 0.3906 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
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படம் 3. 17: PIZ இல் உள்ள மரங்களுக்கான முக்கிய மதிப்பு குறியீடு 

 

 

 

 

 

 

C.BUFFER ZONE: 

ஆய்வு பகுதி(buffer zone)  ஆதிகம் காைப்படும் தாவரங்களின் ப்பராபசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்பளாரா, அசாடிராக்டா இை்டிகா, பபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர,் அகாசியா 

நிபலாட்டிகா, அல்பிசியா கலகபக், அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா, அகாசியா 

ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் பபான்றகவ. தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவகை எை் – 

3.26 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 3. 26: ஆய்வு பகுதியில் உள்ள தாவர இனங்களின் பட்டியல் 

Sl.N
o இனத்தின் ஹபயர் குடும்பம் உள்ளூர் ஹபயர் 
மரங்கள் 

1 ஃபில்லாந்தஸ் எம்பிலிகா யூபபாரப்ியாசிபய கநல்லி 

2 கடபலானிக்ஸ் கரஜியா ஃபபபபசிபய குல்பமாெர ்

3 அசாடிராக்டா இை்டிகா கமலியாசிபய பவம்பு 

4 கரிகா பப்பாளி கரிபகசிபய பப்பாளி 
5 பகாகஸ் நியூசிஃகபரா அபரபகசிபய கதன்கன 

6 ஃபிகஸ் கபங்காகலன்சிஸ் கமாபரசிபய ஆலமரம் 

7 க்கமலினா ஆரப்பாரியா லாமியாசிபய குமளமரம் 

8 ஃபிகஸ் ரிலிஜிபயாசா கமாபரசிபய கபாரசமரம் 

9 காசியா ஃபிஸ்துலா ஃபபபபசிபய ககான்கற 

10 சிட்ரஸ் எலுமிசக்ச ருபடசிபய எலுமிசக்ச 

11 

காசுவரினா 
ஈக்விகசட்டிஃபபாலியா காசுவரிபனசி சவுக்கு 

12 மைில்கரா ஜபபாட்டா சப்பபாட்டாசி சப்பபாட்டா 

13 மதுகா லாங்கிஃபபாலியா சப்பபாட்டாசி இலுப்கப 

14 மிமுபசாப்ஸ் எலிங்கி சப்பபாட்டாசி மகிழம்பூ 

15 அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் ஃபபபபசிபய கபன்சில் மரம் 

16 ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய சீகம கருபவல் 
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Sl.N
o இனத்தின் ஹபயர் குடும்பம் உள்ளூர் ஹபயர் 

17 கதஸ்கபசியா பாபுல்னியா மால்பவசிபய பூவரசு 

18 மங்கிஃகபரா இை்டிகா அனகாரட்ியாசிபய மாமரம் 

19 கமாரிை்டா டிங்க்படாரியா ரூபியாசிபய நுனா 

20 பாலியால்தியா லாங்கிஃபபாலியா அன்பனாபனசிபய நீதிலிங்கம் 

21 

பபாராசஸ் 
ஃபிளாகபல்லிஃபாரம்ிஸ் அபரபகசிபய பை்ை-மரம் 

22 பமாரிங்கா ஒலிஃகபரா பமாரிங்பகசி முருங்கக 

23 சிஜியம் குமுனி மிரப்டசிபய கடற்பகட 

24 மூசா பரதீசியா முபசசிபய வாகழ 

25 பிதக்தகசல்பலாபியம் டல்ஸ் ஃபபபபசிபய ககாடுக்காபுளி 
26 கபாங்கமியா பின்னடா ஃபபபபசிபய புங்கக 

27 கசடியம் ககாய்யா மிரப்டசிபய ககாய்யா 

28 கபல்படாபபாரம் ப்கடபராகாரப்ம் ஃபபபபசிபய கிலுகிலுப்கப 

29 சமபன சமன் ஃபபபபசிபய அகமவாகக 

30 புளி இை்டிகா ஃபபபபசிபய புலி 

31 அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா ஃபபபபசிபய வல்பவலம் 

32 பபாபாக்ஸ் சீபா மால்பவசி இலவு 

33 கபௌஹினியா பரப்ூரியா சீசல்பினிபயசி மாந்தகர 

34 லுபகனா லுபகாகசபாலா ஃபபபபசிபய சுபாபுல் 

35 கமாரிை்டா pubescens ரூபியாசிபய மஞ்சநதி 

36 அல்பிசியா கலகபக் ஃபபபபசிபய வாகக 

37 கடரம்ினாலியா அரஜ்ுனா காம்ப்பரபடசி மருத மரம் 

38 அகாசியா நிபலாட்டிகா ஃபபபபசிபய கருபவலன் 

39 கடக்படானா கிராை்டிஸ் கவரக்பபனசிபய பதக்கு மரம் 

40 ஏகல் மாரக்மபலாஸ் ருபடசி வில்வமாறன் 

ஹசடிகள் 

1 ஜஸ்டிசியா அதாத்பதாட அகந்பதசி அடத்பதாட 

2 ஐபபாமியா காரன்ியா கன்வால்வுபலசி  காட்டாமைி 
3 பபாரப்ெவியா டிஃபுசா Nyctaginaceae காகிதபூ 

4 அபலா பவரா அஸ்பபாகடபலசிபய பசாற்றுக் கற்றாகழ 

5 

கெபிஸ்கஸ் பராசா-
சிகனன்ெஸ் மால்பவசி கசம்பருத்தி 

6 ஜட்பராபா க்ளான்டுலிஃகபரா யூபபாரப்ியாசிபய காட்டாமைக்கு 

7 பநரியம் இை்டிகம் அபபாசிபனசிபய அராலி 

8 லாபசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்பரசி மருதாைி 
9 ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா ரம்பனசிபய எலந்கத 

10 கவகடக்ஸ் கநகுை்படா கவரப்ிபனசிபய கருகநாசச்ி 

11 ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் யூபபாரப்ியாசிபய அமனக்கு 

12 லந்தனா பகமரா கவரக்பபனசிபய உை்ைிசக்சடி 

13 காசியா ஆரிகுலட்டா ஃபபபபசிபய ஆவாரம்பூ 

14 கபலாட்பராபிஸ் ஜிகாை்டியா அபபாசிபனசிபய  எருக்கு 

15 கடபகாமா ஸ்டான்ஸ் பிக்பனானியாசிபய தங்க அரளி 
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Sl.N
o இனத்தின் ஹபயர் குடும்பம் உள்ளூர் ஹபயர் 

16 இக்பசாரா பகசி ரூபியாசிபய இடல்ிப்பூ 

17 சிடா காரட்ிஃபபாலியா மால்பவசி சித்தாமுட்டி 

18 அபுடிபலான் இை்டிகம் மால்பவசி துத்தி 

குறுஞ்ஹசடிகள் 

1 கிளிபயாம் விஸ்பகாசா கிளிபயாபமசி நாய்பவகள 

2 அனிபசாகமல்ஸ் இை்டிகா லாமியாசிபய பபய் விரட்டி 

3 டிரிடாக்ஸ் ப்பராகம்கபன்ஸ் ஆஸ்கடபரசி கவடட்ுக்காயப் பூை்டு 

4 அனிபசாகமல்ஸ் மலபாரிக்கா லாமியாசிபய பபய்மருட்டி 

5 பசாலனம் சாந்பதாகாரப்ம் பசாலபனசிபய கை்டங்கத்தரி 
6 ஆரக்கபமான் கமக்சிகானா பாப்பாகவபரசி பிரம்மத்தை்டு  

7 சிடா பராம்பிஃபபாலியா மால்பவசி பவகளப்பாகச 

8 அகலிபா இை்டிகா அமரந்பதசி குகபபமனி   
9 சிடா அகுடா மால்பவசி அரிவாள்மகன பூை்டு 

10 ஃபில்லாந்தஸ் நிரூரி கபலாந்பதசிபய கீழ்ழநீலி 

11 பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டபராபபாரஸ் ஆஸ்கடபரசி பாரத்்தீனியம் 

12 லியூகாஸ் அஸ்கபரா லாமியாசிபய தும்கப 

13 ஓசிமம் கடனுஃப்பளாரம் லாமியாசிபய துளசி 

14 அசச்ிராந்தஸ் அஸ்கபரா அமரந்பதசி நாயுருவி 

15 அகாந்பதாஸ்கபரம்ம் ஹிஸ்பீடம் ஆஸ்கடபரசி ககாம்பு முள் 

ஹகாடிகள் 

1 சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்படசி பிரை்கட 

2 அப்ரூஸ் ப்ரிபகபடாரியஸ் ஃபபபபசிபய குை்டுமைி 
3 அஸ்பாரகஸ் பரஸ்பமாசஸ் அஸ்பாரபகசி தை்ைீர-்விட்டான் 

விவசாய பயிரக்ள் 

1 மூசா பரதீசியா முபசசிபய வாகழ 

2 பசாலனம் கமபலாங்கினா பசாலபனசிபய கத்தரி 

3 

கசஸ்பபனியா 
கிராை்டிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய அகத்தி 

4 பகாசிபியம் ஹிரச்ுட்டம் மால்பவசி பருத்தி 

புற்கள் 

1 கசபரஸ் பராடட்ுை்டஸ் கசபபரசி பகாகர புல்லு 

2 குபளாரிஸ் பாரப்டா யபரயேசி பகாகத புல்லு 

3 கசபனாடான் டாக்கடலான் யபரயேசி அருகம்பில்லு 
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படம் 3. 18: ஆய்வு பகுதியில் உள்ள தாவர இனங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 விலங்குகள்: 

மாதிரி முரறகள்: விலங்கினங்ககள ஆய்வு கசய்ய பநரடி மற்றும் மகறமுக 

கை்காைிப்பு முகறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பறகவகளின் பன்முகத்தன்கமகய 

ஆய்வு கசய்ய புள்ளி சரப்வ முகற பயன்படுத்தப்பட்டது. தவிர, உள்ளூர ் கிராம 

மக்களுடன் கலந்துகரயாடல், அரசு பதிபவடுகள், கவளியிடப்பட்ட அறிக்கககள் 

மற்றும் வன அதிகாரிகளுடன் கலந்துகரயாடல் மூலம் இரை்டாம் நிகல தரவு 

பசகரிப்பு, ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டனர.் 

கவனிப்பு: 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரைாலயம் அல்லது பதசிய பூங்கா 

இல்கல. வளரப்்பு விலங்குகள் கபாதுவாகக் காைப்படுகின்றன. குத்தகக மற்றும் 10 

கிமீ ஆய்வு பகுதி(buffer zone)  பமற்கு கதாடரச்ச்ி மகல ESA எல்கலயில் வராது. கள 

ஆய்வின் பபாது எந்த வனவிலங்கு பநரடியாகக் காைப்படவில்கல. ஆய்வு பகுதியில் 

அட்டவகை I விலங்குகள் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

பட்டியல் அட்டவகை எை் - 3.27 இல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது.   
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அட்டவரண 3. 27: தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் பட்டியல் 

எஸ்.எ
ை் கபாது கபயர ் அறிவியல் கபயர ்

IWPA, 
அட்டவகை 

பாலூட்டிகள் 

1 இந்திய   அைில் ஃபனம்பஸ் பால்மரம் IV 

2  கீரிப்பிள்கள கெரக்பஸ்கடஸ் எடவ்ரட்ஸ்் II 
3 இந்திய முயல் கலபஸ் ரூஃபிகாடாடஸ் IV 

பறரவகள் 

1 மைிப்புறா 

ஸ்டக்ரப்படாபீலியா 
சிகனன்சிஸ் IV 

2 மீன்ககாத்தி அல்சிபடா அத்திஸ் IV 

3 கமனா அக்ரிபடாகதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் IV 

4 பசக்சக்கிளி பிட்டசுலா கிராபமரி IV 

5 சிடட்ுக்குருவி பாஸர ்உள்நாடட்ு IV 

6 இரடக்டவால் குருவி டிக்ரூரஸ் யமக்யரரவசர்கஸ் IV 

7   காகம் பகாரவ்ஸ் ஸ்ப்களை்டன்ஸ் வி 

8 

ஹசங்குதக் 
ஹகாண்ரடக்குருவி கபக்பனாபனாடஸ் கஃபபர ் IV 

9 இந்தியக் குயில் குக்குலஸ் கமக்பராப்கடரஸ் IV 

10 சிறிய நீரக்்காகம் 

ஃபலாக்பராபகாராக்ஸ் 
கநஜர ் IV 

11 ஊதாப்பிட்டத் பதன்சிடட்ு கநக்டரினியா கஜபலானிகா IV 

12 சின்னக் ககாக்கு எக்கரட்டா காரக்ஜட்டா IV 

13 காகட 

பகாடரன்ிக்ஸ் 
பகாட்டரன்ிக்ஸ் IV 

14 உை்ைிக்ககாக்கு புபுல்கஸ் ஐபிஸ் IV 

15 தவிட்டிச ்சிலம்பன் டரட்ாய்டஸ்் காடடஸ் IV 

ஊரவ்ன 

1 ஓைான் கபலாடஸ்் கவரச்ிபகாலர ் IV 

2 சாகரப்பாம்பு Ptyas சளி II 
3 கடட்ுவரியன் புங்காரஸ் பகருலியஸ் II 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

1 இந்திே யதலர புஃபபா கமலபனாஸ்டிக்டஸ் IV 

பட்டாம்பூசச்ி 

1 மஞ்சள் பட்டாம்பூசச்ி யூபரமா பிரிஜிட்டா IV 

2 வை்ைத்துப்பூசச்ி பாபிலிபயா கடபமாலியஸ் IV 

3 கவை்புள்ளிக் கருப்பன் யூப்பலாயா பகார ் IV 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக -  
திருமதி. த. முத்துலடச்ுமி அவரக்ள் உரடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தரக பரப்பு- 1.96 ஹெக்டடர் - 
ஹகாங்கணக்குறிசச்ிகிராமம், அருப்புக்டகாடர்ட வடட்ம் ,விருதுநகர் மாவட்டம்.  
 

 

 கிரியேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் & கன்சல்டன்ட்ஸ்  REV எண்: 00/AUG/22 

 3-49 

 

படம் 3. 19: தாங்கல் மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 நீரியல் & நீர் புவியியல்: 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு 

ஆய்வுப் பகுதியில் நீரியல் ஆய்வு பமற்ககாள்ளப்பட்டது.  அருப்புக்பகாடக்ட 

தாலுகாவில் உள்ள ககாங்கைாக்குறிசச்ி கிராமத்தில் அகமந்துள்ள இந்த ஆய்வுப் 

பகுதி, அப்பகுதியின் கபாதுவான நீரவ்ளவியல் நிகலகளின் தன்கமகயப் 

புரிந்துககாள்ளும் வககயில் கருதப்படுகிறது.  

3.6.1 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால்: 

இயற்பியல்: இந்த பகுதியில் உள்ள பாகறகள் கதான்கமயான வககயாய்  உள்ளது.  

பமல்மை்கீபழ கடினமான  சாரப்னாககட்  வகக பாகறகள்  உள்ளது. பாகறகள் 

ஃபாகனரிக் முதல் நடுத்தர தானிய இயல்புகடயகவ. பமலும் இந்தப் பாகறகளில் ப்ளூ 

குவாரட்ஸ்், கமக்பரா க்கலன் ஃகபல்டஸ்்பார,் கெப்பரஸ்்தீன் மற்றும் பபயாகடட் 

கமக்காவின் ஃபிளாக்ஸ் ஆகிய கனிமக் கூறுகள் உள்ளன. பாகறகள் வடக்கு - கதற்கு 

திகசயில் 80⁰ கசங்குத்தாக கிழக்கு திகசகய பநாக்கி அகமந்துளன. 

நீரந்ிகலகள் : குத்தகக  பகுதியில்  நீரந்ிகலகள் இல்கல. கதற்குப் பகுதியில் குத்தககப் 

பகுதிகய ஒட்டி வடிகால் உள்ளது. இதற்காக 10 மீட்டர ் பாதுகாப்பு இகடகவளி 

விடப்படட்ுள்ளது. தவிர, கிழக்கு திகசயில் 330 மீ., கதாகலவில் கை்மாய் உள்ளது. 

இந்திய நிலப்பரப்பு வகரபடங்களின் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வடிகால் வகரபடம், 

கடன்ட்ரிடிக் வடிவத்தில் இயங்கும் சில நீபராகடகள் இருப்பகதக் காடட்ுகிறது. 
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படம் 3. 20: வடிகால் வரரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 புவியியல் மற்றும் புவியியல் 

புவியியல்: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பாகற உருவாக்கம் கபரும்பாலும் மிக்மாகடட் 

க்னீசிக் வளாகத்தால் ஆனது. குத்தகக பகுதி  பாகற உருவாக்கம் மிக்ட்மாகடட் 

க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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படம் 3. 21: புவியியல் வரரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புவியியல்: ரிபமாட் கசன்சிங் மற்றும் ஜிஐஎஸ் நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி 

கசயற்ககக்பகாள் படங்களிலிருந்து கபறப்பட்ட ஆய்வின் புவியியல் வகரபடம் 

ஆய்வுப் பகுதியில் கபடிகமன்ட் ப்களன் வளாகத்தால் உள்ளகத கா டட்ுகிறது.  பமலும் 

குத்தகக பகுதியும் அபத வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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படம் 3. 22: புவியியல் வரரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லித்தாலஜி: ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக ொரன்்ப்களை்பட-பபயாகடட் கஜனிஸ் 

வககயின் கீழ் கபரும்பாலும் வருகிறது. லித்தாலஜி வகரபடம் கீபழ 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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படம் 3. 23: லித்தாலஜி வரரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மண்: ஆய்வுப் பகுதியானது இன்கசப்டிபசால், அல்ஃபிபசால், கவரட்ிபசால் மற்றும் 

என்டிபசால்களால் வககப்படுத்தப்படுகிறது. திட்டப் பகுதியில் இன்கசப்டிபசால் வகக 

மை் வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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படம் 3. 24: மண் வரரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 ஆய்வுப் பகுதியின் நீர் மட்டம்: 

தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்பகாடக்ட கதாகுதிக்கான ஜல் சக்தி 

அகமசச்கத்தின் நீரவ்ளத் துகறயின் இந்தியா-WRIS-ல் இருந்து கபறப்பட்ட ஆழம் முதல் 

நீர ்நிகல தரவுகளின் அடிப்பகடயில் பின்வருபகவ கவனிக்கப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 3. 28: அருப்புக்டகாட்ரட ஹதாகுதியின் நீர்மட்டத்தின் ஆழத்தின் 
ஹபாதுவான டபாக்கு 

ஆண்டு 

நீர் மட்டத்திற்கு ஆழம் (m bgl) திரந்த கிணறு 
கண்காணிக்கப்பட்டது 

முன் 
பருவமரழ 

பிந்ரதய 
பருவமரழ 

முன் பருவமரழ பிந்ரதய 
பருவமரழ 

2015 11.4 3.25 2 2 

2016 5.76 5.66 3 3 

2017 - 8.21 - 3 

2018 7.82 5.00 3 2 

2019 3.35 4.7 1 1 
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பருவமகழ மற்றும் மகழக்காலத்திற்குப் பிந்கதய நீர ்நிகலகள் படம் எை்.3.25 மற்றும் 

3.26 இல் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளன, பமலும் அகவ திட்டப் பகுதியில் நீர ்மட்டத்தின் ஆழம் 

5.0 முதல் 10.0 மீ பிஜிஎல் வகர மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய பருவத்தில் (ஏப்ரல்) மற்றும் 

0.0 முதல் 0.2 மீ வகர இருக்கும் என்பகதக் குறிக்கிறது. பிஜிஎல் பருவமகழக்கு பிந்கதய 

காலத்தில் (நவம்பர)். 

படம் 3. 25: பருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் நிரல 
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படம் 3. 26: பிந்ரதய பருவமரழ நீர் நிரல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கள ஆய்வு: 

இப்பகுதியின் ஆய்வு, துகை பமற்பரப்பு வடிவங்கள் குகறந்த ரீசாரஜ்் திறன் ககாை்ட 

சுமார ்1 முதல் 2 மீ மை்கை கவளிப்படுத்துகின்றன என்பகதக் காடட்ுகிறது. பின்னர ்

கடினமான பாகற வடிவங்கள் காைப்படுகின்றன. 

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழ்துகளக் கிைறுகள் மூலம் குகறந்தஆழ நீரந்ிகலயும், 

குழாய் கிைறுகள் மூலம் அதிகஆழ நீரந்ிகலயும் உருவாக்கப்படுகிறது. கிைறுகளில் 

உள்ள நீர ் முக்கியமாக பருவமகழக்குப் பிந்கதய காலத்திற்குப் பிறகு கிகடக்கிறது, 

பமலும் இது பகாகட காலத்தில் குகறகிறது, இதனால் மானாவாரி பயிரக்ள் சாகுபடி 

கபரும்பாலும்பமற்ககாள்ளப்படுகிறது.  ஆழ்துகளக் கிைறுகள் 600 அடி ஆழம் 

ககாை்டகவ, பமலும் ஆழமான மட்டத்தில் மடட்ுபமநீர ் கிகடக்க வாய்ப்பு 

உள்ளதுஎன்பகத இது உைரத்்துகிறது. 

. 
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கிகடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில், 

திட்டப் பகுதி 50 மீட்டர ் வகர ஆழமான வரம்பில் நிலத்தடி நீர ் திறன் ககாை்டதாகக் 

கருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமான கசச்ிதமான பாகறககளக் 

ககாை்டுள்ளதால் நீர ்ஓட்ட கதாடரச்ச்ி குகறந்பத காைப்படும், சுரங்கத்திற்குள் கபரிய 

நீர ் கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் 

இருந்துகபரியளவு நீரக்சிவு காைப்படவில்கல. எனபவ, இந்தசுரங்க குத்தகக 

பகுதியில்உத்பதச ஆழம் வகர பமற்ககாள்ள உள்ள சுரங்க பைிகளால்  நிலத்தடி நீர ்

இப்பகுதியில் கபரியளவுதாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.. 

சுரங்கப்பகுதியில் பசகரிக்கப்படும் மகழ நீர,் பருவமகழக்கு பிந்கதய காலத்தில் நல்ல 

நீராதாரமாக கசயல்படுகிறது.  

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 4  எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள் 

4.1 அறிமுகம் 

இந்தத் திட்டத்தில் உடடகல் மற்றும் கிராவல்,  இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த 

வவளி சுரங்கம் முடறயில்  வவட்டி எடுக்கப்படும் . சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளின் பபாது இந்தெ ் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் காற்று, நீர,் ஒலி, நில அதிரவ்ு, நிலம், பபாக்குவரத்து பபான்ற 

பல்பவறு சுற்றுெச்ூழல் கூறுகள் வதாடரப்ாக ஆய்வு வெய்யப்பட்டு, அதன் 

விவரங்கள் இந்த அதத்ியாயத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்த திட்டத்டத வபாறுத்தவடர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பதத்ி திறன் 

மற்றும்  வமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு வெய்யபட்டுள்ளதால். வமாதத் 

சுரங்க  குத்தடக காலத்திற்கு வபாருந்தும்.  

4.2 காற்று சூழல்: 

4.2.1 திட்ட சசயல்பாட்டின் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

தற்பபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அத்தியாயம்-III இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகள் பபாது,  தகுந்த தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

நடவடிக்டக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரதத்ில் 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தகூடும். வபாதுவாக சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுடடய  கீழ்க்கண்ட நடவடிக்டககள் காற்று சூழலில் 

தாக்கத்டதஏற்படுத்தகூடும்: 

 துடளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் பமற்வகாள்ளும் வபாழுது 

 எஸ்கபவட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது 

 லாரி பபாக்குவரதத்ு 
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தவிர, டீெலில் இயங்கும் சுரங்க உபகரணங்கள், கம்ப்ரெரக்ள், பபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் பபான்றவற்றின் வெயல்பாட்டின் விடளவாக வாயு வவளிபயற்றம் 

ஏற்படும். 

PM10 என குறிப்பிடப்படும் 10 டமக்ரானுக்கும் குடறவான சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் துகள்கள், மூெச்ுக்குழாய் மற்றும் நுடரயீரலில் குடிபயறலாம் மற்றும் 

மூெச்ுக்குழாய் அழற்சி, எம்பிஸிமா, மூெச்ுக்குழாய் ஆஸ்துமா, கண்களின் ெளி 

ெவ்வுகளின் எரிெெ்ல் பபான்ற உடல்நலப் பிரெச்ிடனகடள ஏற்படுத்தும். 2.5 

டமக்பராமீட்டருக்கும் குடறவான சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5 ) 

, நுடரயீரலுக்குள் ஊடுருவி, மற்ற உறுப்புகடளப் பாதிக்கும் வடகயில் மிகெ ்

சிறிய துகள்கள் (<100 நாபனாமீட்டரக்ள்) நுடரயீரல் வழியாகெ ்வெல்லலாம். 

டீெல் சுரங்க உபகரணங்கள், வெனபரட்டர ்வெட் பபான்றவற்றிலிருந்து SO2, NOX, 

CO பபான்றவற்றின் உமிழ்வின் விடளவாக வளிமண்டல மாசு ஏற்ப பட்டு சில 

உடல்நலப் பாதிப்டப ஏற்படுத்தலாம். . வபரிய இடடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

வபாதுவாக மூக்கு மற்றும் வதாண்டடயில் பிரெெ்டனகடள ஏற்படுத்த வாய்பு 

உள்ளது. . இந்தெ ் சுரங்கத்தின் விஷயத்தில், குதத்டகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்டபக் கட்டுப்படுத்த 

பின்வரும் நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும்: 

அட்டவகண4.1: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - காற்று சூழல் 

எஸ்.எண் சசயல்பாடு விகளவு தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

1 துடளயிடுதல் 
தூசி 

வவளிபயற்றம் 

நல்ல நிடலயில் டிரில் பிடக்ளின் பயன்பாடு 

துடளயிடும் துடளகடள ஈரமான 
துணியால் மூடுதல் 

துடளகடள துடளயிடுவதற்கு கூரட்மயான 
துரப்பண பிடக்ளின் பயன்பாடு. 
அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட 
பகுதிகளில் பணிபுரியும் 
வதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகள் / 
முகமூடிகடள வழங்குதல். 

2 வவடித்தல் உடனடி தூசி நன்கு வடிவடமக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிங் 
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வவளிபயற்றம் அளவுரு பமற்வகாள்ளுதல்.  
வவடிப்பதற்கு வபாருத்தமான 
வவடிமருந்துகடளப் பயன்படுதத்ுதல் 

அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் 
வவடிப்படதத் தவிரப்்பது  
தூசி உருவாக்கம், ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு 
அளடவ பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்குள் டவதத்ிருக்க பநாவனல் 
மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வவடிக்கும் 
நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்துதல். 

3 

எஸ்கபவட்டர ்
இயக்கும் 
வபாழுது 

தூசி 
வவளிபயற்றம், 

வாயு 
வவளிபயற்றம் 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி 
அடனதத்ு இயந்திரங்கள் இயக்கப்படும் 

ஆபபரட்டர ்பகபினுக்கான அடடப்புகள். 
பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் 
அளவுருக்கள் குறிதத்ு ஆபபரட்டரக்ளுக்கு 
பபாதுமான பயிற்சி அளித்தல். 
உபகரணங்களின் ெரியான பராமரிப்பு. 
டம்பரக்ளில் அதிக சுடமகடளத ்தவிரத்த்ல். 

4 பபாக்குவரதத்ு 

தூசி 
வவளிபயற்றம், 

வாயு 
வவளிபயற்றம் 

 

சுரங்க பணியின் பபாது ொடலகளில் 
தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலம் நீர ் வதளித்து 
தூசுகள் வவளிவராவண்ணம் தடுத்தல் 

பபாக்குவரதத்ு ொடல மற்றும் பிற 
ொடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

குத்தடகயில் இருந்துவாகனம் வவளிபயறும் 
பகுதியில் டயர ் தண்ணீர ் வதளிப்பான் 
வெதிடய அடமத்தல் 

டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவடதத் 
தவிரத்்தல் 

கல் வகாண்டு வெல்லும் வாகனதத்ில்  
இருந்துதூசு வவளிவராவண்ணம் 
தாரப்்பாலின் மூலம் மூடி வகாண்டு 
வெல்லுதல் 

 

வழக்கமான மற்றும் முடறயான தடுப்பு 
பராமரிப்பு அட்டவடணகள் மூலம் வாகன 
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உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 
உமிழ்வு மதிப்புகடள உறுதி வெய்வதற்காக 
டீெல் புடக மீட்டர ் கருவி மூலம் உமிழ்வு 
பொதடனகள் வெய்யப்படுகிதல். 

5 மற்றடவகள் 

தூசி 
வவளிபயற்றம், 

வாயு 
வவளிபயற்றம் 

சுரங்கப்பகுதி, ொடல மற்றும் ொத்தியமான 
இடத்தில் அடரந்்த மரங்கடள வளரத்்து 
பசுடமவடளயம் ஏற்படுதத்ுதல் 

குத்தடகப் பகுதியின் வதற்குப் பகுதியில் 
வெல்லும் ஓடடக்கு 10மீ பாதுகாப்பு 
இடடவவளி விடப்பட்டுள்ளது. இந்த 
பகுதியில் தகர ஷீட் அடமக்கப்படும். 
குத்தடக சுற்றளடவெ ் சுற்றி மற்ற 
பக்கங்களிலும் பசுடம வடல 
அடமக்கப்படும். 

இந்த அடனதத்ு நடவடிக்டககடளயும் வதாடரந்்து வெயல்படுதத்ப்பட்டு 

சுற்றுெச்ூழலில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம 

பாதுகாக்கப்படும். 

உற்பத்தி அளவு குடறவாக உள்ளதால், 1 எஸ்கபவட்டர ் இயந்திரம், 6 டிப்பரக்ள் 

மட்டுபம ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முடறயாக பராமரிக்கப்படும். 

தவிர, முன்பு குறிப்பிட்டபடி, காரப்ன் வவளிபயற்றத்தால் ஏற்படும் குடறந்த 

பாதிப்டப உறுதி வெய்வதற்காக, பபாக்குவரதத்ு வாகனங்களுக்கு வழக்கமான 

வாகன உமிழ்வு பொதடனகள் வெய்யப்படும். காரப்ன் வவளிபயற்றத்டத 

பமலும் மத்தியஸ்தம் வெய்ய, ஒரு நல்ல பசுடம மற்றும் பதாட்டத ் திட்டம் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 500 தாவரங்கள் குத்தடக பகுதியிலும் அடதெ ்

சுற்றியும் நடப்படும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக காற்றின் தரதத்ில் ஏற்படும் 

தாக்கம், பலக்ஸ் சுற்றுெச்ூழல் வமன்வபாருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுதத்ி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 

நிடலயான காசியன் ப்ளூம் சிதறடல அடிப்படடயாகக் வகாண்டது. மாடலிங் 

நுட்பம் மற்றும் திட்டத்திற்குப் பிந்டதய காற்றின் தர மதிப்புகள் உள்ளிட்ட 
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கணினி மாதிரிகள் மூலம் மாடலிங் ஆய்வு / மதிப்பீட்டின் விவரங்கள் பின்வரும் 

பாராக்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.2.2 காற்றின் தர தாக்கம் கணிப்பு: 

 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து எழும் காற்று மாசுபாட்டிற்காக (சுவாசிக்கும்  

மிதக்கும் துகள்கள் (PM10),  சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5 ) 

மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது . தடர நிடல வெறிவு (GLC) மணிபநர வானிடல 

தரவுகடளப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண4.2: உமிழ்வு ஆதாரங்கள் 

சசயல்பாடு மூல வகக (Source) 

A. சுரங்க நடவடிக்டககள் திறந்த குழி (Open pit) 

B. பபாக்குவரத்து வரி (Line) 

4.2.2.1 உமிழ்வு காரணிகள் 

உமிழ்வு காரணி நுட்பத்தால் துகள் உமிழ்வுகளின் அளவீடு 

பமற்வகாள்ளப்படுகிறது. உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு வெயல்பாட்டின் பபாது 

ஒரு மாசுபாடு வவளியிடப்படும் விகிததத்ின் புள்ளிவிவர ெராெரி ஆகும். இந்த 

காரணி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிடலயில் அந்த வெயல்பாட்டின் அளடவப் 

வபருக்கும்பபாது ஒட்டுவமாதத் விடளடவக் வகாடுக்கும். AP-42, USEPA(1998), 

நிலக்கரி S&T திட்டம் மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் மற்றும் பிற காரணிகளால் வகாடுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட நிடலயான ெமன்பாடுகடளப் பயன்படுத்தி உமிழ்வுகள் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளன. பமாெமான சூழ்நிடலடய அறிய, உெெ் உற்பத்திக்காக 

மாடலிங் வெய்யப்படுகிறது. இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உமிழ்வு 

காரணிகளின் விவரங்கள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அட்டவகண 4.3:உமிழ்வு காரணிகள் 

எஸ்.எண் சசயல்பாடு PM10 PM2.5 அலகு 

1 தாது ஏற்றுதல் 1.5 x 10 -3
 2.1 x 10 -4

 கிபலா/டி 

2 கழிவுக் கற்கள் 
ஏற்றுதல் 

1.4 x 10 -4
 1.5 x 10 -5

 கிபலா/டி 

3 குத்தடக பகுதிக்குள் 
பபாக்குவரதத்ு 

0.19 0.019 g/VKT 

4 துடளயிடுதல் 0.1 0.04 கிபலா/துடள 

4.2.2.2 உமிழ்வு விகிதங்கள்: 

உமிழ்வு காரணிகளின் அடிப்படடயில், தூசிடய அடக்குதல், 

வெெஇ்எம்எம்மின் ெரியான பராமரிப்பு, சிறந்த தரமான டீெல், ெமீபதத்ிய 

உபகரணங்கடளப் பயன்படுதத்ுதல், ொடலகடள முடறயாகப் பராமரித்தல் 

பபான்ற பதடவயான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள பமற்வகாண்ட பிறகு, 

இந்தத் திட்டதத்ில் பல்பவறு வெயல்பாடுகளால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் உமிழ்வு 

விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவகண4.4: உமிழ்வு விகிதம் 

சசயல்பாடுகள்/மாசுகள் 

PM 10 

(கிராம்/வினாடி) 
PM 2.5 

(கிராம்/வினாடி) 
தாது ஏற்றுதல் 0.017 0.002 

துடளயிடுதல் 0.078 0.031 

குத்தடக பகுதிக்குள் 
பபாக்குவரதத்ு 

0.078 0.011 

சமாத்தம் 0.173 0.044 
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A. உமிழ்வு மூல ஒருங்கிகணப்புகள்: கணித மாடலிங்கில்  சுரங்க குத்தடக 

டமயம் (0, 0) எனக் கருதப்பட்டது. 

B. கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் வானிகல நிகலகமகள்: பகாடட 

காலத்திற்கான (மாரெ் ் 2022 முதல் பம 2022 வடர) மணிபநர வானிடல 

தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டு, கணிப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

4.2.2.3 முடிவுகள் மற்றும் விவாதங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் கூடிய பல்பவறு சுற்றுெச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான பீக் ஜிஎல்சியின் முடிவுகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவகண4.5: உசச்நிகல அதிகரிக்கும் சசறிவு 

S.no அளவுருக்கள் உசச் அதிகரிப்பு சசறிவு µg/m 3 
1 PM 10 1.86 

2 PM 2.5 0.48 

PM10, PM2.5.க்கான உெெ் அதிகரிப்பு வெறிவு சுரங்க குத்தடகக்கு  மிக அருகில் 

நிகழ்கிறது. மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விடளவு காரணமாக மதிப்புகள் 

குடறக்கப்படுகின்றன. PM 10 , PM 2.5 ஆகியவற்றின் ஐபொப்வளதக்ள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் கூடிய காட்சிகளும் வடரயப்பட்டுள்ளன, 

இடவ படம் எண். 4.1 மற்றும் 4.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் உள்ள இடங்களில் அதிகரிக்கும் மற்றும் கணிக்கப்பட்ட 

வெறிவுகள் பின்வரும் பிரிவில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 4.1:PM 10 க்கான GLC கணிப்பு ஐசசாப்சலத் 

 

   



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ்  REV எண்: 00/AUG/22 

 4-9 

 

படம்4.2: PM 2.5 க்கான GLC கணிப்பு ஐசசாப்சலத் 
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4.2.2.4 கணிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: 

பதடவயான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள எடுத்த பிறகு சுரங்க 

நடவடிக்டகக்குப் பிந்டதய திட்ட காற்றில் (பின்னணி வெறிவு + அதிகரிப்பு) 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10), சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் 

துகள்களின்(PM2.5) அளவு கணினி மாதிரிகள்  மூலம் கணக்கிடப்பட்டு 

அட்டவடண எண் - 4.6 முதல் 4.7 வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண4.6திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு PM 10 சசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

எ
ஸ். 
எ

ண் 

இடம் 
பின்னணி 

சசறிவு 

கணிக்கப்பட்
ட 

அதிகரிக்கும் 
சசறிவு 

பிந்கதய 
திட்ட சசறிவு 

சட்டரீதியான 
வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குத்தடக 
பகுதிக்கு அருகில் 73.8 

1.8 75.6 
- 

2 கல்லூரணி கிராமம் 68.6 <1.0 69.6 

100 

3 
வபாம்மபகாட்டட 
கிராமம் 61.8 

<1.0 62.8 

4 
ஆலடிப்பட்டி 
கிராமம் 65.9 

<1.0 66.9 

5 
வகாங்கணாக்குறிெ்
சி கிராமம் 54.4 

<1.0 55.4 

6 
குருடணக்குளம் 
கிராமம் 51.6 

<1.0 52.6 

அட்டவகண4.7திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு PM 2.5 சசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

எ
ஸ். 
எ

ண் 

இடம் 
பின்னணி 

சசறிவு 

கணிக்கப்ப
ட்ட 

அதிகரிக்கு
ம் சசறிவு 

பிந்கதய 
திட்ட 

சசறிவு 

சட்டரீதியா
ன 

வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குத்தடக 
பகுதிக்கு அருகில் 34.3 

<1.0 35.3 
- 

2 கல்லூரணி கிராமம் 32.2 <1.0 33.2 

60 3 
வபாம்மபகாட்டட 
கிராமம் 29.0 

<1.0 30.0 
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4 
ஆலடிப்பட்டி 
கிராமம் 30.8 

<1.0 31.8 

5 
வகாங்கணாக்குறிெ்
சி கிராமம் 25.3 

<1.0 26.3 

6 
குருடணக்குளம் 
கிராமம் 23.5 

<1.0 24.5  

சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 52.6g/m3 to 75.6g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5)24.5g/m3 to 35.3g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மதத்ிய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் (அதாவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 60µg/m3),  

வரம்பிற்கு உட்பட்பட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

. இந்தெ ் சுரங்கதத்ில் சுற்றுெச்ூழடலப் பாதுகாப்பதற்காக பமலாண்டமத் 

திட்டங்கடளக் கடுடமயாக அமலாக்குதல் மற்றும் பதடவக்பகற்ப ெரியான 

நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்காக காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

பமற்வகாள்ளப்படும். அடனத்து தணிப்பு நடவடிக்டககடளயும் திறம்பட 

வெயல்படுதத்ுவதன் மூலம், இந்த குதத்டக பகுதியில் சுரங்க வெயல்பாடு 

காரணமாக காற்றின் தரதத்ில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் 

தன்டம பாதுகாக்கப்படும்.  

4.3 நீர் சூழல்: 

4.3.1 தண்ணீர் சதகவ: 

இந்த திட்டத்திற்கான வமாத்த நீர ் பதடவ 10.0 KLD, இதில் குடிநீர ் மற்றும் இதர 

பதடவக்கு 1.0 KLD, தூசிடய அடக்குவதற்கு நீர ்வதளித்தல் (Water Sprinkling) 8.0 KLD 

மற்றும் பசுடமப்பபாரட்வ வளரத்்தல்(Green Belt) 1.0 KLD ஆகியடவ அடங்கும் . 

முதலில் வவளி இடங்களிலிருந்து இருந்து தண்ணீர ் வபறப்படும். பின்னர ்

சுரங்கத்தில் பெகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ் பயன்படுத்தப்படும். இதற்கான நீர ்

ெமநிடல வடரபடம் படம் எண் 4.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 
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படம்4.3: நீர் இருப்பு வகரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 நீர் மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள்: 

ஆய்வுப்பகுதியில் உள்ள பல்பவறு மாதிரி நிடலயங்களில் தற்பபாதுள்ள நீர ்

சூழல், அத்தியாயம்-III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சபாதுவாக பமாெமான நீரின் தரம் மனிதரக்ளுக்கு நீர ் மூலம் பரவும் 

பநாய்களுக்கு வழிவகுக்கும். தவிர, மாசுபட்ட நீர,் விலங்குகள், மனித நுகரவ்ு 

மற்றும் தாவரங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது. தீங்கு விடளவிக்கும் 

மாசுக்கடள அகற்ற கழிவுநீர ் முடறயாக சுதத்ிகரிக்கப்படாவிட்டால், நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்கடள பாதிக்கும். 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளால் வபாது 

வதாடரப்ுடடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

a. கழிப்படற கழிவுநீர.் 

b. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் ஏபதனும் இருந்தால்  
அதிலிருந்து வவளிபயறும் மடழ நீர ்கழிவு . 

c. வடிகால் பாடத  மற்றும் நீரின் தன்டம 

d. நிலத்தடி நீர.் 
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4.3.3 சிகிசக்ச திடட்ம்: 
A. கழிவுநீர ்உற்பத்தி: 

திட்டதத்ில் இருந்து உற்பதத்ி வெய்யப்படும் கழிவுநீர,் ஊறடவக்கும் குழிகளுடன் 

கூடிய வெப்டிக் படங்கில் பெகரிக்கப்படும். 

B. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் லிருந்து சவளிசயறும் மகழ நீர ்

கழிவு: 

குவாரியிலிருந்து கல் மற்றும் கிராவல் முழுவதும் பநரடியாக நுகரப்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் 

கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர ் குவாரியின் அடி 

மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில்(SUMP) பெமிக்கப்படும். 

நிலத்தடி நீபராட்டம் பமலாண்டமக்கு, குவாரிடயெ ் சுற்றி 520மீ நீளமுள்ள 

மாடல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ்வதாட்டிகள் மூலம் வதளிவான 

மடழ நீர ்வவளிபயற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில் (SUMP) 

பெமிக்கப்படும் வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு வவளிபயற்றப்படும். 

பமற்பரப்பு ஓட்ட பமலாண்டம கட்டடமப்புகள் வடரபடம் படம் எண் 4.4 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

படம்4.4: சமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் சமலாண்கம கட்டகமப்புகள் 
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C. வடிகால் பாடத மற்றும் நீரின் தன்டம 

குத்தடகப் பகுதியின் வதற்குப் பகுதியில் ஒரு வடிகால் கால்வாய் உள்ளது, 

இதற்காக 10மீ பாதுகாப்பு இடடவவளி விடப்பட்டுள்ளது. குத்தடகப் பகுதிக்கு 

அருகாடமயில் வடிகால் வாய்க்காலின் கடரபயாரங்களில் மண் பமடு 

அடமக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு வடலயப் பகுதியில் நல்ல மரக்கன்றுகள் 

நடப்படும்.  குத்தடக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வடிகால் கால்வாயின் இருபுறமும் 

முடறயாக முட்கம்பிகளால் பவலியிடப்பட்டு, இந்த வடிகால் பாடதயில் எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருப்பது உறுதி வெய்யப்படும். இந்த நீரந்ிடலயில் எந்த 

கழிவுநீடரயும் வவளிபயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல 

திட்ட வெயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப்படும். 

D. நிலத்தடி நீர். 

கடினமான பாடற அடமப்புகளில் நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் 

வானிடல அடமப்புகளின் நுண்ணிய மண்டலங்கள் மற்றும் முறிவுகள், 

பிளவுகள் மற்றும் மூட்டுகளின் திறந்த அடமப்புகளால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

வபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாடறவடகயிடன 

ொரந்்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாடறகடளக் 

வகாண்டுள்ளதால்நீர ் ஓட்ட வதாடரெ்ச்ி குடறந்பத காணப்படும்.சுரங்கதத்ினுள் 

நீர ்கசிவு குடறவாகபவ இருக்கும். 

 பமலும் இந்த பகுதியில் நிலதத்டி நீர ் மட்டம் பமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக 

உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளது, 

எனபவ சுரங்கத்திற்குள் வபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. சுரங்கதத்ின் இறுதி குழி ஆழம் 40 மீ. இப்பகுதியில் 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம் இந்த மட்டத்திற்கு கீபழ உள்ளது.  
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எனபவ, இந்தசுரங்க குத்தடக பகுதியில்உத்பதெ ஆழம் வடர பமற்வகாள்ள 

உள்ள சுரங்க பணிகளால்  நிலத்தடி நீர ் இப்பகுதியில் வபரியளவுதாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  

குவாரிகளில் இருந்துவபரியளவு நீரக்சிவு காணப்படவில்டல. 

முன்பு கூறியது பபால், மடழப்வபாழிவு குவாரியின் அடி மட்டதத்ில் உள்ள 

ெம்பில்(SUMP) பெகரிக்கப்பட்டு ொதகமாகப் பயன்படுத்தப்படும். ெம்ப்பில் 

அதிகப்படியான நீர ் இருப்பின் வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு 

வவளிபயற்றப்படும். நிலத்தடி நீர ்வளரெ்ச்ியின் நிடல 

ஆய்வுப் பகுதியின் நீரந்ிடலக் காட்சியின் விவரங்கள் பாரா 3.6, அதத்ியாயம் – III 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. விருதுநகர ் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரத ்

தரவு, மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியம், வதன்கிழக்கு கடபலாரப் பகுதியின் 

வதாழில்நுட்ப அறிக்டகயில் வழங்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து வபறப்பட்ட  

முடிவுகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண4.8: நிலத்தடி நீர் ஆதார மதிப்பீடு– அருப்புக்சகாடக்ட தாலுகா 

(M.Cum) 

நிகர 
நிலத்

தடி 
நீர் 

இரு
ப்பு 

பாசனத்தி
ற்கான 

தற்சபாகத
ய சமாத்த 

வகரவு 

குடிநீர் / இதர 
சதகவக்கு 

மற்றும் 
சதாழில்து

கற நீர் 
விநிசயாகத்தி

ற்கான 
தற்சபாகதய 

சமாத்த 
வகரவு 

அகனத்து 
பயன்பாடுக

ளுக்கும் 
தற்சபாதுள்ள 

சமாத்த 
வகரவு 

நிலத்த
டி நீர் 

வளர்சச்ி
யின் 

நிகல 
(%) 

சதாகுதி 
வகக 

285.39 28.25 10.37 38.62 14 
பாதுகாப்

பானது 

ஆய்வுப் பகுதி விழும் அருப்புக்பகாட்டடயின் நிலத்தடி நீர ் வளரெ்ச்ியின் நிடல 

14% என்பது அட்டவடணயில் இருந்து வதரிகிறது. இடதக் கருத்தில் வகாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் பமம்பாட்டுக் கண்பணாட்டதத்ில் இந்தப் பகுதிடய 
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'பாதுகாப்பானது' என வடகப்படுத்தலாம். இதனால் நிலத்தடி நீர ் பமலும் 

பமம்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 

4.3.4 நீர் நுகரவ்ு குகறப்பு: 

4.3.4.1 சபாது முகறகள்: 

தண்ணீரின் பயன்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு குடறந்தபட்ெம் பதடவப்படும் 

அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படும். நீர ் பாதுகாப்பின் முக்கியதத்ுவம் குறித்து 

ஊழியரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தப்படும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உடனடியாக குழாய் அடமக்கப்படும் மற்றும் ஏபதனும் கசிவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டு உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்படும். கிரீன் வபல்ட் மற்றும் 

தூசிடய அடக்குவதற்கான நீர ்பதடவடய, குடறந்த நீர ்பதடவயுடடய பூரவ்ீக 

தாவரங்கள்/மரங்கள் இனங்கடள பதரந்்வதடுப்பதன் மூலம் மற்றும் 

சுரங்கத்தில் பெகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ் பயன்படுத்தப்படுதத்ுதல்  மூலம் 

குடறக்கலாம்.  தண்ணீர ் படங்கர ் கசிவு ஏபதனும் உள்ளதா என ஆய்வு 

வெய்யப்பட்டு, கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உடனடியாக சீல் டவக்கப்படும், 

இதனால் நீர ்இழப்பு இல்லாமல் திறம்பட பயன்படுத்த முடியும். 

4.3.4.2 மகழநீர ்சசகரிப்புத் திட்டம் 

குத்தடகக்கு அருகாடமயில் உள்ள பகுதிகள் குடறந்த நீர ்திறன் வகாண்டடவ 

மற்றும் நிலத்தடி நீடர பமம்படுத்த மடழநீர ் முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதால், 

பயனுள்ள மடழநீர ் பெகரிப்பு மற்றும் பிற நீர ் வபருக்க நடவடிக்டககள் 

இத்திட்டதத்ில் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

a) வெட்டில்லிங் வதாட்டியுடன் இடணக்கப்பட்ட குவாரிடயெ ் சுற்றி மாடல 

வாய்க்கால் பமம்பாடு. 

b) வண்டல் படிவடதத் தடுக்க வடிகால் அவ்வப்பபாது சுத்தம் வெய்தல் 

c) படிவு நீர ் வதாட்டிகள் மூலம் வதளிவான மடழ நீர ் அருகிலுள்ள வடிகால் 

வழியாக வவளிபயறும். 
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d) சுரங்க குழியில் பெகரிக்கப்படும் மடழநீடர பயன்படுத்தி திட்டதத்ின் நீர ்

பதடவடய பூரத்்தி வெய்தல். 

e) அதிகப்படியான  குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில் (SUMP) 

பெகரிக்கப்படும் மடழநீடர, உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாபலாசித்து, 

அரசின் நடடமுடறகளுக்கு ஏற்ப, கீழ்நிடலப் பயனாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பட பவண்டும். 

4.4 ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு: 

4.4.1 ஒலி சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அதத்ியாயம் - III இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்பபாதுள்ள ஒலி அளவுகள் ெட்டப்பூரவ்மாக 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் இருப்பதாக தரவு காட்டுகிறது. 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளால் ஏற்படும் ஒலி 

சூழலுக்கான தாக்க முன்னறிவிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டக கீபழ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

4.4.1.1 ஒலி காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு கணிப்பு: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் ஏற்படும் மாசுபாட்டின் தவிரக்்க முடியாத 

காரணங்களில் ெத்தமும் ஒன்றாகும், இது வபரும்பாலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 

விரிவான இயந்திரமயமாக்கல் காரணமாகும். தவிர, துடளயிடுதல், வவடித்தல், 

வாகனங்களின் இயக்கம் பபான்ற பிற வெயல்பாடுகளும் சுரங்க 

நடவடிக்டககளில் கணிெமான அளவு ெதத்த்டத உருவாக்குகின்றன. ெத்ததத்ின் 

முக்கிய ஆதாரங்கள் மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அளவுகள் அட்டவகண எண் - 

4.9 இல் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

அட்டவகண4.9: சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள் dB (A) இல் 

வ. எண் விபரம்  சகபின் உள்  10 மீ. மூலத்திலிருந்து 

1  எஸ்கபவட்டர ்   84-91    59-68    

2.  டம்பரக்ள்/  டிப்பரக்ள்   87-96    75-85 
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3.  துடளயிடும் இயந்திரம் 88- 95    75-83 

 

 அதிக இடரெெ்லுக்கு நீண்ட பநரம் வவளிப்படுவது மனித வெவிவழி 
அடமப்புக்கு தீங்கு விடளவிக்கும் மற்றும் மன பொரவ்ு, கிளரெ்ச்ி 
மனப்பான்டம, எரிெெ்ல் மற்றும் கவனக்குடறவு ஆகியவற்டற உருவாக்கலாம், 
இது பவடலயில் புறக்கணிப்புக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் விபதத்ுகளுக்கும் 
வழிவகுக்கும். உலக சுகாதார அடமப்பின் 1986 அறிவிப்பின்படி இடரெெ்ல் 
அளவின் தாக்கம் அட்டவடண எண் - 4.10 இல் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

அட்டவகண4.10: இகரசச்ல் நிகலகளின் தாக்கம் 

ஒலி அளவுகள் பாதகமான விகளவுகள் 

90-115 dB பகுதி காது பகளாடம மற்றும் நரம்பு எரிெெ்ல் 

> 115 dB நிரந்தர காது பகளாடம 

மனக்கிளரெ்ச்ி ஒலி (>90dB) அருகில் உள்ள பகுதிகளில் பமய்ந்து வரும் 

கால்நடடகடள பயமுறுதத்ுகிறது 

OSHA (வதாழில்ொர ்பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிரவ்ாகம்), அவமரிக்கா மற்றும் 

பிற ஒத்த நிறுவனங்கள், ஒரு நாடளக்கு எட்டு மணிபநர ெமமான ஒலி நிடல 

வவளிப்பாடு (Leq) (8 மணிபநரம்) க்கு 90 dB(A) வடரயிலான ஒலி அளடவ. 

பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம், 1975 ஆம் ஆண்டின் சுற்றறிக்டக எண். DG 

(வடக்)/18 இல், வதாழிலாளரக்ளுக்கு சுரங்கத ் வதாழில்களில் (TLV) இடரெெ்ல் 

அளடவ 8 மணிபநர ஷிப்ட் காலத்தில், பாதுகாப்பற்ற காதுகளுடன் 90 dB(A) 

அல்லது குடறவாக பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

சுரங்கப்பணியின் பபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலிதாக்கதத்ின் அளவு 

அருகிபலபய கட்டுபடுதத்ப்படுவதால் வதாழிற்ொடலக்கு 

அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்டப விட குடறவாக இருக்கும். தவிர, வெயலில் 

உள்ள மூலங்களுக்கு அருகில் மட்டுபம ஒலி உணரப்படும். உறிஞ்சுதல் காரணி, 

சுற்றுப்புறெ ் சூழல் மற்றும் பிற அட்வடன்யூஷன் காரணிகள் காரணமாக 

இடரெெ்ல் அளவில் கணிெமான குடறப்பு இருக்கும். உறிஞ்சுதல் காரணிடயப் 

வபாறுத்த வடரயில், நிலப்பரப்பு தாவரமாக இருந்தால் அல்லது வமன்டமயான 
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அடமப்டபக் வகாண்டிருந்தால், ஒவ்வவாரு முடறயும் மூலத்திற்கும் 

பாரட்வயாளருக்கும் இடடபய உள்ள தூரம் இரட்டிப்பாகும் பபாது ஒலி 4.5 dB(A) 

என்ற விகிததத்ில் குடறயும். தவிர, சுற்றுெச்ூழடலக் கருத்தில் வகாண்டு 

பாதுகாப்புக் காரணி இருக்கும். அடரந்்த நிலப்பரப்புத் தாவரங்களின் 

ஒவ்வவாரு 30மீட்டரிலும், 5 dB(A) கூடுதல் அட்வடன்யூபவஷன் அதிகபட்ெம் 10 dB(A) 

வடர வபறலாம். எனபவ, வதாடலதூர இடங்களில் ெத்ததத்ின் தாக்கம் 

உணரப்படாது. 

எஸ்கபவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது, துடளயிடுதல் 

பபான்ற பல்பவறு இயந்திரங்களின் வெயல்பாட்டின் விடளவாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் இடரெெ்ல் அளவுகள் கணினி மாதிரிடயப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்டலக்கும் இடடயில் குடறப்புப் 

பாடதகள் இல்டல என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படடயில் அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் ஒட்டுவமாத்த இடரெெ்ல் அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

கணினி மாதிரி பின்வரும் சூதத்ிரத்டதப் பயன்படுதத்ி 
பமற்வகாள்ளப்படுகிறது: 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு R2/R1, அதில், Lp1 மற்றும் Lp2 ஆகியடவ மூலத்திலிருந்து 
முடறபய R1 மற்றும் R2 வதாடலவில் அடமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அழுதத் 
நிடலகளாகும். ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு: 

அட்டவகண4.11: பிந்கதய திட்ட இகரசச்ல் நிகலகள் 

Sl.No இடம் 

அடிப்பகட 
நாள் Eq.in 

dB(A) 

dB(A) Eq 
ப்ராசெக்ட் 

இகரசச்லுக்குப் 
பின்  

MoEF&CC இன் 
படி dB(A) 

வரம்பு 

1. வட பமற்கு மூடல 50.6 62.7 90 

2. வடகிழக்கு மூடல 50.6 61.0 90 

3 வதன்கிழக்கு மூடல 50.6 60.5 90 

4 வதன் பமற்கு மூடல 50.6 63.0 90 

5 
பமட்டு வடகடர 
கிராமம் 

49.2 49.4 55 

6 வதன்கடர கிராமம் 48.3 48.5 55 

7 
குருெச்ியாரப்ட்டி 
கிராமம் 

49.0 49.1 55 
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8 முத்தனுதத்ி கிராமம் 46.3 46.7 55 

9 
பகாபாலபுரம் 
கிராமம் 

45.5 46.2 55 

ஆய்வுகளில் இருந்து, சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவில் சுரங்க வெயல்பாடுகள் 

காரணமாக கணிக்கப்படும் ஒலி அளவுகள் எந்தக் குடறப்பு காரணிடயயும் 

கருத்தில் வகாள்ளாமபலபய குடறவாகபவ இருக்கும் என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நடடமுடறயில் மரங்கள், தாவரங்கள் 

பபான்ற ஒலித ் தடடகளால் ஒலியின் அளவு   குடறவாக  இருக்கும், பமலும் 

குத்தடக எல்டலக்கு வவளிபய எந்தவிதமான பாதகமான இடரெெ்ல் பரவலும் 

இருக்காது. குடியிருப்புகளும் விலகி இருப்பதால் சுரங்க நடவடிக்டககளால் 

ஏற்படும் ெத்ததத்ின் தாக்கம் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உணரப்படாது. 

4.4.1.2 ஒலி சுற்றுசச்ூழலுக்கான கட்டுப்பாடட்ு நடவடிக்கககள்: 

ஒலி அளடவ கட்டுப்படுதத்ுவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்டககடளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம், ஒலி அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கம் வவகு குடறவாகபவ 

இருக்கும்: 

 ொடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவாக்கும் 

டமயங்கடளெ ் சுற்றி, ஒலித் தடடகளாகெ ் வெயல்பட, அடரத்்தியான 

பசுடம வடளயங்கடளஅடமத்தல். 

 இயந்திரங்களின்வடிவடமப்புமற்றும்பராமரிப்பு,  

 ஒலிதவிரக்்கும்கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் 

வபாருதத்ுதல் 

 மண்வவட்டி, டிப்பரக்ள் பபான்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி ஆதாரம் 

இயக்குபவரின் அடற. 

 .அதிக இடரெெ்லுக்கு வவளிப்படும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 

வெருகிகடள வழங்குதல். 
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 ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஆடிபயாவமட்ரி பொதடன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 

பரிபொதடனகடள நடதத்ுதல். 

 இடரெெ்ல் அளவின் அளடவ அறியவும், வதாழிலாளி அதிக 

இடரெெ்லுக்கு வவளிப்படும் பநரத்டதக் கட்டுப்படுத்தவும் 

இயந்திரங்களில் வெயல்பாட்டு இயந்திரங்களின் இடரெெ்ல் நிடல 

நிடலடயக் கண்காணித்தல். 

 வதற்குப் பகுதியில் குதத்டகெ ் சுற்றளவில் தகரத் தடுப்பு மற்றும் மற்ற 

பகுதியில் பெட்ெ வடல அடமதல். 

இப்பகுதியில் ஒலி மற்றும் தூசி பரவுவடதத் தடுக்க பமலும் பசுடமப் வடளயம் 

மற்றும் மரம் வளரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு வெயல்படுத்தப்படும். 

4.4.2 நில அதிரவ்ு: 

தகுந்த கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், வவடிப்பினால் 

ஏற்படும் அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள கட்டடமப்புகளுக்கு பெதத்டத 

ஏற்படுத்தலாம். ஃப்டளராக் என்பது வவடிப்பின் விடளடவ ஏற்படுத்தும் 

மற்வறாரு ொதத்ியமான பெதமாகும். அதிக  அளவு  வவடிவபாருள் 

பயன்படுதுதல்,    தளரவ்ான வபாருள் அல்லது கூழாங்கற்கள் மற்றும் 

துடளகளில் நீண்ட நீர ் வநடுவரிடெகள் பபான்ற பல காரணிகள் இவற்டற 

பாதிக்கின்றன. 

சுரங்க பணிகளின் பபாது, பின்வரும் நடவடிக்டககளால் வவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விடளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 டிபல வடடபனட்டர/் நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுதத்ி 

கட்டுப்படுதத்ிய வவடிப்பு முடற (Control Blasting). பமற்வகாள்ளுதல். 

 ெரியான இடடவவளி விட்டுத் துடளயிடுதல். 

 வவடி மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் ொரெ்் வெய்தல்.  

 ொத்தியமான இடங்களில் கல்உடடப்பான்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 
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 திறடமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் வவடித்தல் மற்றும் 

பமற்பாரட்வ பமற்வகாள்ளப்படும். 

பமற்கூறிய நடவடிக்டககடள பமற்வகாள்வதன் மூலம், கீபழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்டக எண். 7 பததியிட்ட 29-08-1997-ன்படி சுரங்கப் 

பகுதிகளில் DGMS ஆல் பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வவடிப்பினால் 

ஏற்படும் தடரமட்ட அதிரவ்ு பராமரிக்கப்படும். 

அட்டவகண4.12: சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட நில அதிரவ்ு வரம்பு 

(PPV). 

மிமீ/ சசகண்டு 

கட்டகமப்பு வகக 

அதிரச்வண் செர்டஸ்் 

<8 
செர்டஸ்் 

8-25 
செர்டஸ்் 

 >25 
செர்டஸ்் 

A. உரிகமயாளருக்குச ்சசாந்தமில்லாத கட்டிடங்கள்/கட்டகமப்புகள் 

வீடுகள் / கட்டடமப்புகள் 5 10 15 

(கெெ்ா வெங்கல் மற்றும் சிவமண்ட்)    

வதாழில்துடற கட்டிடங்கள் (RCC மற்றும் 
ப்பரம்டு கட்டடமப்புகள்) 

10 20 25 

வரலாற்று முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 
மற்றும் உணரத்ிறன் கட்டடமப்புகள். 

2 5 10 

B. குகறந்த ஆயுட்காலம் சகாண்ட உரிகமயாளருக்கு சசாந்தமான கட்டிடம் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டடமப்புகள் 10 15 25 

(கெெ்ா வெங்கல் மற்றும் சிவமண்ட்)    

வதாழில்துடற கட்டிடங்கள் 15 25 50 

(RCC மற்றும் ப்பரம்டு கட்டடமப்புகள்)    

தவிர, அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு வவவ்பவறு வவடிப்பு பநரம் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுடழவாயிலில் உள்ள காட்சி 

பலடகயில் வவடிப்பு பநரத்டத குறிப்பிட பவண்டும்.  

4.5 நிலச ்சூழல்: 

1.960 வெக்படர ்சுரங்க குத்தடக பகுதி முழுவதும் விண்ணப்பதாரரின் வபயரில் 

பதிவு வெய்யப்பட்ட பட்டா நிலமாகும். தற்பபாடதய நில பயன்பாட்டு முடற 
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மற்றும் சுரங்கதத்ிற்கு பிந்டதய நில பயன்பாட்டு முடற கீபழ 

காட்டப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவகண4.13: நில பயன்பாடட்ு அட்டவகண 

எஸ்.எண் நில பயன்பாடு 
தற்சபாகதய 

நிகல (Ha) 

5 ஆண்டு 
காலத்தின் 
முடிவு (Ha) 

குத்தககக் 
காலத்தின் 
முடிவு (Ha) 

1. சுரங்கப் பகுதி இல்டல 1.52.0 1.52.0 

2. உள்கட்டடமப்பு & 
ொடல 

இல்டல 0.03.0 0.03.0 

3. பசுடம வடளயம் இல்டல 0.36.0 0.36.0 

4. பயன்படுத்தாத 
நிலம் 

1.96.0 
-- -- 

4. ஃவபன்சிங் இல்டல 0.05.0 0.05.0 

 சமாத்தம் 1.96.0 1.96.0 1.96.0 

 

5 ஆண்டு காலதத்ின் முடிவில், 1.52.0 வெக்படர ் 20மீ ஆழத்தில் 

வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட  சுரங்க பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படும், மீதமுள்ள 6 

முதல் 10ஆம் ஆண்டில் அபத பகுதியில் 40மீ ஆழம் வடரயிலான சுரங்கம் 

இருக்கும். 

4.5.1 நில மீட்பு: 

குவாரி வெய்யப்பட்ட அடனதத்ு வபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்த 

குவாரி வெயல்பாட்டில் கழிவு உற்பத்தி எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. எனபவ, கல் 

குவியல் எதுவும் இல்டல. சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டதத்ில், 1.52 வெக்படர ்

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வெக்படர ் சுரங்கெ ்

ொடலகள் மற்றும் உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.36 வெக்படர ்பசுடம வடளயம் 

மற்றும் 0.05 வெக்படர ்பவலி அடமக்கப்படும். 

அட்டவகண4.14: பிந்கதய சசயல்பாடட்ு காலத்தில் நில பயன்பாடு 

எஸ்.எண் விளக்கம் 

நில பயன்பாடு (Ha.) 

சதாட்டம் 
நீர் 

நிகல 
மற்றகவகள் 

சமாத்தம் 

1 சுரங்கப் பகுதி -- 1.52 -- 1.52 
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2 
உள்கட்டடமப்பு 

& ொடல 
0.03 -- -- 0.03 

3. பசுடம 
வடளயம் 

0.36 -- -- 0.36 

4. ஃவபன்சிங் -- -- 0.05 0.05 

 வமாத்தம் 0.39 1.52 0.05  

மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குடறவாக நுடழவடதத ் தடுக்க, 

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் பவலி அடமக்கப்படும். சுரங்கதத்ிற்குப் பிந்டதய 

கட்டதத்ில், சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலயாகவும் மடழநீர ் பெமிகரிப்பு 

வெய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 

4.6.1 தற்சபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்: 

சுரங்ககுதத்டகபகுதியில்வபரிய தாவரங்கள் இல்டல. சுரங்க குத்தடக பகுதி 

(core zone) மற்றும் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள்/விலங்கினங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அதத்ியாயம் - III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.6.2 உயிரியல் சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கம்: 

பல்பவறு முடனகளில் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் காரணமாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் 

முக்கியதத்ுவம் கீபழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:  

அட்டவகண4.15: உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

வ.எண் விபரம் அவதானிப்புகள் 

1 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 
வதாடரப்ுடடய நடவடிக்டககள் 
காரணமாக தாவரங்கடள 
அகற்றுதல் 

வபரிய தாவரங்கடள அகற்றுவதில் 
ஈடுபடவில்டல. 

2 

மரத்தின் வளரெ்ச்ியில் 
பின்னடடவு,  இடல நுனி பாதிப்பு 
பபான்றடவ, தூசி படிதல் மற்றும் 
சுரங்க நடவடிக்டகயில் இருந்து 
உருவாகும் துகள்கள். 

தூசிடய அடக்குதல், உபகரணங்கடள 
முடறயாகப் பராமரித்தல், ொடலகள், தூசி 
உற்பத்திடயத் தடுக்கும் வடகயில் 
பதடவயான தணிப்பு நடவடிக்டககள் 
பமற்வகாள்ளப்படும். 

3 பதசிய சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் டமய 
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பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 
அருகாடமயில் 

ெரணாலயம் / காப்புக்காடு / 
ெதுப்புநிலங்கள் / கடற்கடர / 
முகத்துவாரம் / கடல் 

மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 
தாங்கல் மண்டலம் பதசிய பூங்காக்கள், 
உயிரக்்பகாளங்கள், ெரணாலயங்கள் பபான்ற 
அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் ரீதியாக 
உணரத்ிறன் அம்ெங்கள் இல்லாமல் உள்ளது. 

4 

வனவிலங்குகளுக்கு நீடர 
வழங்கும் நீரந்ிடலகளில் 
கழிவுநீடர விடுதல் 

அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் கழிவுநீடர 
வவளிபயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல. 

5 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது 
அருகில் உள்ள பல்லுயிரப்் 
பகுதிடய பாதிக்கும் வண்டல் 
மண்டண அதிகரிக்கலாம் 

பமபல விளக்கப்பட்டுள்ளபடி மாடல 
வடிகால், படிவு நீர ் வதாட்டிகள் பபான்ற 
பமற்பரப்பு ஓடுபாடத பமலாண்டம 
அடமப்புகள் கட்டப்படும், பமலும் பமற்பரப்பு 
நீரின் தரதத்ில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் ஏதும் 
ஏற்படாது,. 

6 

திட்டதத்ின் வெயல்பாடுகள் 
பறடவகள் மற்றும் 
விலங்குகளின் 
இனப்வபருக்கம்/கூடு கட்டும் 
இடங்கடள பாதிக்கிறது 

 புலம்வபயரந்்த பறடவக்கு பபாதுமான 
உணவு, தங்குமிடம், பெமிதத்ு டவக்கும் 
இடங்கள் மற்றும் கூடு கட்டும் இடங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் பபாதுமான ஈரநிலங்கள் 
பதடவ. தற்பபாடதய குதத்டகப் பகுதியில் 
ெதுப்பு நிலம் இல்டல. 

7 

அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 
உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 
அருகில் அடமந்துள்ளது 

அட்டவடண 1 விலங்குகள் இல்டல. 

8 

திட்ட நடவடிக்டககளால் வன 
விலங்குகளின் வீழ்ெச்ி/ெறுக்கல் 
அல்லது மரணம் ஏற்படும் 
அபாயம் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டதத்ில், வவட்டி 
எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விலங்குகள் 
விழுவடதத் தடுக்க, சுற்றிலும் கம்பி பவலி 
அடமக்க முன்வமாழியப்பட்டது. 

9 

காடு ொரந்்த 
வாழ்வாதாரத்டத/உள்ளூர ்
வாழ்வாதாரம் ொரந்்து இருக்கும் 
எந்தவவாரு குறிப்பிட்ட வன 
உற்பத்திடயயும் இந்தத் திட்டம் 
பாதிக்கிறது 

வபாருந்தாது 

10 
இந்த திட்டம் இடம்வபயரவ்ு 
பாடதகடள பாதிக்கும் 

இடம்வபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் 
இப்பகுதியில் இல்டல. 

11 

இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் 
வகாண்ட ஒரு பகுதியின் 
தாவரங்கடள பாதிக்கும் 

குத்தடக பகுதியிலும் அதன் அருகிலுள்ள 
பகுதியிலும் குறிப்பிடத்தக்க மருதத்ுவ 
மதிப்புள்ள இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

12 

இத்திட்டம் ெதுப்பு நிலங்கள், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வெய்யும் 
இடங்கள், கடல் சூழலியல் 

இந்த திட்டதத்ால் பாதிக்கப்படும் குத்தடக 
பகுதிக்கு அருகில் ெதுப்பு நிலங்கள், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வெய்யும் இடங்கள், கடல் 
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ஆகியவற்டற பாதிக்கும் சூழலியல் எதுவும் இல்டல. 

13 

இத்திட்டத்தால் இப்பகுதியில் 
விவொய பணிகள் 
பாதிக்கப்படுகிறது. 

மண்ணின் நிடல மற்றும் நீர ் ஆதாரம் 
இல்லாததால், குத்தடக பகுதியிலும் அடதெ ்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் வபரிய விவொய 
நடவடிக்டககள் எதுவும் 
பமற்வகாள்ளப்படவில்டல. மடழக்காலதத்ில் 
நீர ் இருப்பின் அடிப்படடயில் சில 
இடங்களில் மட்டுபம பதாட்டத ் திட்டுகள் 
காணப்படுகின்றன. 

புலம்வபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்வபயரந்்த பறடவ-விலங்குகள், அரிதான 

உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்டல. எனபவ சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் அவரக்ளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. திட்டெ ்

வெயல்பாடுகளால் உயிரியல் பன்முகதத்ன்டம மற்றும் தாவரங்கள்/விலங்கு 

நிடலகளில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாவிட்டாலும், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 

மறுசீரடமப்பு நடவடிக்டககளின் காரணமாக, விரிவான திட்டமிடப்பட்ட 

பசுடமவடளயம் பமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் இறுதியில் உற்பத்தி நில 

வடகக்கு இப்பகுதியில் நில நிடலடய மீட்வடடுப்பதற்கான ொதகமான 

தாக்கங்கள் ஏற்படும். . 

4.6.3 உயிரியல் அம்சங்களுக்கான கட்டுப்பாடட்ு நடவடிக்கககள்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால், அப்பகுதியின் 

தாவரங்கள்/விலங்கு நிடலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விடளவுகடள 

குடறக்க, தூசி உற்பத்திடய தடுக்க அடனத்து தூசி வாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் 

வமாடபல் நீர ்படங்கர ் அடமப்புகள் உறுதி வெய்யப்படும். நிலத்தின் உடனடித ்

பதடவ, முன்னுரிடம மற்றும் கிடடக்கும் தன்டமடயப் வபாறுதத்ு முடறயான 

மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பதாட்டத் திட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். குத்தடக 

எல்டலயில் படிப்படியாக பதாட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். 

4.6.4 கிரன்ீ சபல்ட ்& சதாட்டம்: 

குத்தடகப் பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு, குத்தடகப் 

பகுதியின் வதற்குப் பகுதியில் பருவகால ஓடடக்கு 10மீ. பாதுகாப்பு மண்டலப் 
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பகுதியில் தாவர வளரெ்ச்ி மற்றும் அழகியடல பமம்படுத்த கிரீன்வபல்ட் / 

பதாட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். 

 

அட்டவகண4.16: முன்சமாழியப்பட்ட சதாட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு சசய்ய 
முன்சமாழியப்பட்ட 

மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

இனத்தின் சபயர ்

I 150 அல்பிசியா அமரா, ஏகிள் 
மாரவ்மபலாஸ், அல்பிசியா வலவபக், 

வபௌஹினியா பரப்ுரியா, பபாராெஸ் 
ஃபிளாவபல்லிஃபர,் காசியா 

ஃபிஸ்துலா, மதுகா லாங்கிஃபபாலியா, 
வடரம்ினாலியா அரெ்ுனா, முதலியன 

II 150 

III 150 

IV 50 

வி - 

சமாத்தம் 500  

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டதத்ில், 1.52 வெக்படர ் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் 

நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வெக்படர ் சுரங்கெ ் ொடலகள் மற்றும் 

உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.36 வெக்படர ் பசுடமவடளயம் மற்றும் 0.05 

வெக்படர ் பவலி அடமக்கப்படும். காடு வளரப்்பு மற்றும் நீரந்ிடலகடளக் 

காட்டும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் படம் எண்- 4.4 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  
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படம்4.5: சுரங்க மூடல் திட்டம் 
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4.7 சமூக சபாருளாதார சூழல்: 

குத்தடகநிலம்அடனதத்ும்திட்டவிண்ணப்பதாரருக்குெ ் வொந்தமான தனியார ்

பட்டா நிலமாகும். சுரங்கபகுதியில்வீடுமற்றும்குடியிருப்புகள்இல்டல .

ஆடகயால்நிலஇழப்பபாஅல்லதுவீடுகள்மாற்றபமாஇருக்காது. குத்தடக 

பகுதிக்கு அருகாடமயில் உள்ள பருவகால ஓடடக்கு பபாதுமான பாதுகாப்பு 

தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்டககளும் வழங்கபட்டுள்ளன.  

சுரங்கநடவடிக்டகயின்மூலம்கீழ்கண்டெமூகவபாருளாதாரமுன்பனற்றம்

ஏற்படவாய்ப்புள்ளது: 

 சுமார ்18 பபருக்கு பநரடி பவடல வாய்ப்பு. 

 திட்ட நடவடிக்டககளுடன் வதாடரப்ுடடய கீழ்கண்டபல்பவறு 

நடவடிக்டககள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிடலகள் மற்றும் 

வாழ்க்டகத் தரங்கடள உயரத்த்ுவதற்கான கீழ்கண்டமடறமுக 

பவடலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிராவல் வகாண்டு வெல்வதற்கான வாகன பபாக்குவரதத்ு. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி ொரந்்த சிறு குறு வதாழில்கள், வியாபாரம் 

மற்றடவ.  

 ஒப்பந்த பவடல மற்றும் பெடவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம வடளயம். பமற்வகாள்ளப்படுமதல். 

தவிர, திட்டதத்ின் வெயல்பாட்டின் காரணமாக பின்வரும் அம்ெங்களில் 

முன்பனற்றம் இருக்கும்: 

 அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் உள்கட்டடமப்பு வெதிகடள பமம்படுதத்ுதல், 

கல்வி உதவிகள் வழங்குதல் பபான்றடவ 

 குடிநீர ்வெதிகடள பமம்படுதத்ுதல். 

 இந்தத் திட்டதத்ில் இருந்து பநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, 

வரி, வரிகள் பபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பயனளிக்கவும். 
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பமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, திட்டெ ் வெயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் மிகவும் 

நன்டம பயக்கும் பநரம்டறயான தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ும் என்பது 

வதளிவாகிறது.. 

அட்டவகண4.17: CER சசலவு 

10 வருட குத்தகக 

காலத்திற்கான திட்டச ்

சசலவு (ரூ.) 

ரூ. 1,92,00,000 / - ( திட்ட சசலவு / முதலீடு + 
சசலவு / உற்பத்தி + EMP சசலவு ). 
 

CER சசலவுத் சதகவ 

(திட்டச ்சசலவில் 2%) (ரூ.) 
ரூ. 3,84,000 

CER சசலவு ஒதுக்கீடு (ரூ.) ரூ.5,00,000/- 

இப்பகுதியின் ெமூக வபாருளாதார பமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுக்காக 

ரூபாய் 5.00லட்ெம் ஒதுக்கீடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வதாடக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபாரப்்பது, 

பராமரிப்பு, சீர ்வெய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

பதடவ மற்றும் முன்னுரிடமயின் அடிப்படடயில் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்தாபலாசிதத்ு இடவ அடனதத்ும் வெயல்படுத்தப்படும். 

முடறயான மற்றும் விஞ்ஞானபூரவ்மான சுரங்கபணியில் பமற்வகாள்வதன் 

மூலமும், அடனதத்ு சுற்றுெச்ூழல் தடுப்பு நடவடிக்டககடளயும் 

வெயல்படுதத்ுவதன் மூலமும் வபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி 

வெய்யப்படும். 

4.8 சதாழில்சார் ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

4.8.1 அறிமுகம்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு மூலம் முதன்டமத் தரவு பெகரிப்பு, 

அப்பகுதியில் வதாழில் ொரந்்த பநாய்கள் எதுவும் பதிவாகவில்டல என்படத 

வவளிப்படுதத்ுகிறது. 1961 ஆம் ஆண்டின் வமட்டாலிஃவபரஸ் டமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுடறகளில் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளபடி, வவடித்தல், ஏற்றுதல் பபான்ற 
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அபாயகரமான பவடலகடள பாதுகாப்பாகவும் அடனத்து முன்வனெெ்ரிக்டக 

நடவடிக்டககளுடனும் வெயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

4.8.2 திட்ட சசயல்பாடுகள் காரணமாக சதாழில் ஆசராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் வதாடரெ்ச்ியாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் வதாழில் பநாய் 

பின்வருமாறு இருக்கலாம்: 

 தூசி வதாடரப்ான நிபமானியா 

 காெபநாய் 

 ருபமடிக் ஆரத்்ரிடிஸ் 

 பிரிவு அதிரவ்ு 

 டமனரஸ்் நிஸ்டகமஸ் 

4.8.3 சதாழில்சார் ஆசராக்கியத்திற்கான தணிப்பு நடவடிக்கககள்: 

திட்டதத்ில் இருந்து வவளிப்படும் மாசுபாட்டடக் குடறக்க, பின்வரும் 

நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன: 

 ொடலகளில் தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலம் நீர ் வதளித்து தூசுகள் 

வவளிவராவண்ணம் தடுத்தல். 

 பசுடம வடளயம் உருவாக்கம் தூசிடயத் தடுத்து, ஒலி பரவுவடதக் 

குடறக்கிறது. 

 அத்தியாயதத்ில் முன்னர ் குறிப்பிட்டபடி காற்று மாசுபாட்டடக் 

குடறப்பதற்கான நல்ல கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள 

பமற்வகாள்வது. 

 இயந்திரங்களின் நல்ல தடுப்பு பராமரிப்பு, பெட்ெ வபல்ட் உருவாக்கம், 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது வெருகி வழங்குதல் பபான்றவற்றின் மூலம் 

இடரெெ்ல் அளடவக் கட்டுப்படுத்துதல். 
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 பமற்கூறிய நடவடிக்டககளுக்கு பமலதிகமாக, வதாழில்ொர ்சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்புெ ் சிக்கல்கடளக் குடறப்படத உறுதி 

வெய்வதற்காகப் பின்வரும் திருதத்ப் படிகள் வெயல்படுதத்ப்பட்டு 

வருகின்றன. 

o DGMS சுற்றறிக்டகயின்படி, தகுதி வாய்ந்த மருதத்ுவரக்ளால் 

வதாழிலாளரக்ளின் மருதத்ுவ பரிபொதடன. 

o ஊழியரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் வழக்கமான 

விழிப்புணரவ்ு பிரெெ்ாரங்கள் 

o DGMS பரிந்துடரத்த தரநிடலகளின்படி, அதிக இடரெெ்ல் 

அளவுகள், தூசி உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் 

பபான்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக பணியாளரக்ளுக்கு 

PPE வழங்கப்படும். 

4.8.4 பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கான தணிப்பு நடவடிக்கககள்: 

பணியாளரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் வெயல்பாடு மற்றும் 

பணி மற்றும் பதடவ ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் பின்வரும் பாதுகாப்பு 

பகவெட்டுகள் வழங்கப்படும்: 

வ. எண் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

1. தடலக்கவெங்கள் 

2. காலணிகள் 

3. கண்ணாடிகள் 

4. தூசி மாஸ்க் 

5. டக டகயுடறகள் 

6. பிரதிபலிப்பு ொக்வகட்டுகள் 

7. காது மஃப்ஸ் 

8. சிக்னல் விளக்குகள்/வகாடிகள் 

வமாத்த வரவு வெலவுத் திட்டதத்ில் மூலதனெ ் வெலவின் கீழ் ரூ.50,000 மற்றும் 

வதாழில்ொர ் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பட்வெட்டுக்காக ரூ.10,000 

வதாடரெ்ச்ியான வெலவின் கீழ்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4.9 சபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குத்தடக பகுதியிலிருந்து பதாண்டிவயடுக்கப்படும் வபாருட்கள் 

பநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  ொடல வழியாக வகாண்டு வெல்லப்படும்.. திட்ட 

நடவடிக்டககளின் பபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் உெெ் பபாக்குவரதத்ு 

பின்வருமாறு இருக்கும்: 

அட்டவகண4.18: சபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

வ எண் சசயல்பாட்டின் விவரங்கள் அளவு 

1 
அதிகபட்ச சபாருள் சபாக்குவரத்து 

(m3/வருடம்) 40450 

2 
ஒரு வருடத்தில்  சபாக்குவரத்து 

நாட்களின் எண்ணிக்கக 
300 

3 ஒரு நாகளக்கு சபாக்குவரத்து சநரம் 8 

4 டிரக் திறன் 20 

 ஒரு மணி சநரத்திற்கு பயணங்கள் 3 பயணங்கள்/மணி 

உற்பத்தி குடறவாக இருப்பதால், ஒரு மணி பநரத்திற்கு 3 பயணங்கள் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூலம் தற்பபாதுள்ள ொடல இந்த பபாக்குவரத்டத 

எளிதில் உள்வாங்கிக் வகாள்ள முடியும். பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககளும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 

 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள ொடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ்

வதளித்து லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வெல்லும்பபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுதத்்துதல். 

 ெம்பந்தப்பட்ட துடறயினருடன் கலந்தாபலாசிதத்ு பபாக்குவரத்து 

ொடலயின் இருபுறமும் மரங்கடள நடவு வெய்தல். 

 பபாக்குவரதத்ு ொடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

 பபாக்குவரதத்ு வாகனங்களின் முடறயான பராமரிப்பு. 

 வபாருள் அதிக சுடமகடளத ்தவிரப்்பது 

 லாரிகளில் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதல். 
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 பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் பபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளரக்டள 

டவத்திருத்தல். 

 ொடலகள் வநரிெடலத் தவிரக்்க பபாக்குவரத்து வாகனங்கள் இடடவவளி 

விட்டு இயக்குததல். 

 பவகத்டத கட்டுப்படுத்துதல் 

 பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் தடுப்புகடள நிறுவுதல் 

 சுரங்க விற்படன நிடலயதத்ில் டயர ்கழுவும் வெதிடய வழங்குதல் 

4.10 கழிவு சமலாண்கம: 

: பதாண்டிவயடுக்கப்பட்ட முழுப் வபாருளும் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்தத ்

திட்டதத்ில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. 

திரவக் கழிவுகள் : இந்தெ ் சுரங்கதத்ில் இருந்து வவளிபயறும் வெயல்முடற 

எதுவும் இல்டல. அதனால் திரவக் கழிவுகள் உருவாகாது. 

அபாயகரமான கழிவு பமலாண்டம: இந்த திட்டதத்ில் பின்வரும் பமலாண்டம 

நடடமுடறகள் பின்பற்றப்படும்: 

 பல்பவறு வடகயான கழிவுகடள பெகரிக்க பல்பவறு வண்ண வதாட்டிகள் 

இருப்பது உறுதி வெய்தல். 

  கழிவு எண்வணய், எண்வணய் மாசுபட்ட ஆடடகள், பயன்படுதத்ப்பட்ட 

ஈய அமில பபட்டரிகள், ஸ்கிராப்புகள், டயர ்பெமிப்பு பபான்றவற்றிற்கான 

ஊடுருவாத வகாள்கலன்களுடன் தனி பெமிப்பு பகுதியில் பெமிதத்ு 

டவப்பது. 

 அபாயகரமான கழிவுகள் கசிவுகள் / கசிவுகள் எதுவும் இல்டல என்படத 

உறுதிப்படுத்தப்படும். 

 தீயடணப்பான் அடமப்பு அபாயகரமான வபாருள் பெமிப்பு பகுதியில் 

இருப்படத உறுதி வெய்தல். 
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அபாயகரமான கழிவுகள் ஏபதனும் இருந்தால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி 

அல்லது மறு-வெயலிகள் மூலம் அவ்வப்பபாது அகற்றப்படும். அபாயகரமான 

கழிவுகள் விதிகளின்படி வகாண்டு வெல்லப்படும். பமபல கூறப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள திறம்பட வெயல்படுத்துவதன் மூலம் அபாயகரமான 

கழிவுகளால் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்: பிளாஸ்டிக் வபாருட்கடளப் பயன்படுதத்ுவடதத ் தடட 

வெய்வது வதாடரப்ான GO(Ms) No.84 இன் படி தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுதத்ியபடி 

தளத்தில் ஒருமுடற பயன்படுதத்ும் பிளாஸ்டிக்/பயன்படுதத்ும் மற்றும் தூக்கி 

எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் தடடவெய்யப்படும். மக்கும் வபாருள் அல்லது 

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருட்கடளப் பயன்படுத்த ஊழியரக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 5  அதிகாரம்-5மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

5.1 மாற்று த ாழில்நுட்பம்: 

சுரங்கத்தின் முன்மமொழியப்பட்ட இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திறந்த மெளி 

சுரங்க முறறயொனது மதொழில்நுட்ப ரீதியொகவும் மபொருளொதொர ரீதியொகவும் 

சொத்தியமொன ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட மதொழில்நுட்பமொகும். மொற்று மதொழில்நுட்ப 

பகுப்பொய்வு அெசியமில்றல. 

5.2 மாற்று  ளம்: 

சுரங்கப் பணி இயற்றகயில் கனிம  இருப்பு உள்ள இடத்றத சொரந்்ததொகவெ 

இருக்க முடியும். எனவெ மொற்று தளம் வதடும் வகள்வி எழவில்றல. 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 6  அதிகாரம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.1 பபாது 

இந்த திட்டவரைவில்,திட்டதத்ிற்கு ப ொருத்தமொன சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கொணி ்பு திட்டம் வடிவரமக்க ் ட்டுள்ளது . 

இந்த  குதியின் சுற்றுசூழல் தை அளவுருக்கரள கண்டறிய  ல்வவறு 

கட்டு ொட்டு நடவடிக்ரககள் பதளிவொன, முரறயொன  நீடித்த நிைல் 

அட்டவரணகள் மற்றும்  வழிகொட்டுதலுடன்  வடிவரமக்க ் ட்டுள்ளன. 

இந்த கண்கொணி ்பு அட்டவரணயொனது இந்த ் குதியின் கொற்று மற்றும் 

நீைின் தைம்,  இரைசச்ல் அளவுகள் வ ொன்ற  ல்வவறு மொசு நிரலகரள, 

சுற்றுசூழல்  ொதுகொ ்பு சட்டம் 1986, மற்றும் மத்திய மொநில அைசுகளின் 

மொசுகட்டு ொட்டு வொைியத்தின் வரைவுக்குட் ட்டு திட்டமிட ் ட்டுள்ளது. 

இங்கு சுைங்க நடவடிரக சுற்றுசச்ூழல் கொடுகள் மற்றும் கொலநிரல மொற்றம் 

அரமசச்கம்  (MOEF & CC),  மற்றும் மொநில மொசுக்கட்டு ் ொட்டு வொைியம் 

வகுத்துள்ள விதிமுரறகளின் டி அரனத்து சுற்றுசச்ூழல் தை அளவுருக்களின் 

 ல்வவறு முரறகள் மற்றும் ஆய்வுகளின்  டி இருக்கும் .சுைங்க ் ப ொறு ் ொளை ்

சுற்றுசச்ூழல் பதொடை ்ொன அரனத்து வவரலகரளயும் கவனித்துக்பகொள்வொை.் 

சுற்றுசூழல் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்ரகயொனது கொற்று, நீை,் மற்றும் மண்ணின் 

தைம், இரைசச்ல் அளவுகள்,  கொடு வளை ்்பு நடவடிக்ரககள் வ ொன்றவற்ரற 

ப ொறுத்வத அரமயும்  என் தொல், சுைங்கத்தின் கொலஅளவு முழுவதும் இவற்ரற 

கண்கொணி ் தற்கொகவும் தைஅளவுருக்கரள  ஆய்வு பசய்வதற்கொகவும் 

குறி ்பிட்ட எண்ணிக்ரகயில் நிரலயங்கள் அரமக்க ் ட்டு, 

கொலநிரலகளுக்கு ஏற்றவொரும்,அ ் குதியில் நிலவும் மொசு 

அளவுகளுக்வகற்றவொரும் ஆய்வுகள் நடதத் ் டும் 

6.2 பல்வேறு அளவுருக் களுக்கான கண்காணிப்பு அட்டேணணகள் 

சுற்றுசூழல் கண்கொணி ்பு  அட்டவரணயொனது கொற்று நீை ்  இரைசச்லின் தைம் 

மற்றும் அளவுகரள ப ொறுதத்ு திட்டமிட ் ட்டுள்ளது சுற்றுசூழல்  ொதுகொ ்பு  
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சட்டம் மற்றும் அரத சொைந்்த  ல்வவறு சட்ட வைம்பு களுக்குட் ட்டுள்ளரத 

உறுதி டுத்துகிறது வமலும் உள்ளூை ் அதிகொைிகளுடன் கலந்தொவலொசித்து 

வதரவகள் மற்றும் முக்கியதுவதிற்வகற்  மொற்றியரமக்க ் ட்டு 

/வமம் டுத ் ட்டு வழங்க ் டும். இந்த குவொைியில் பின் ற்ற ் டும் 

கண்கொணி ்பு அட்டவரணகள் கீவழ பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன 

  

அட்டேணண 6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டேணண 

ேரி
ணச.
எண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

அளவுருக்க
ள் 

கண்காணிக்க வேண்டிய 
அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 
அடங்கிய 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பின்  
காலஅளவுகள் 

1 கொற்றின்தை
ம் 

சல் ை ்ரட ஆக்ரசடு (SO2)  ,
ரநட்ைஜனின் ஆக்ரசடுகள(NOx) , 
சுவொச துகள்கள்  (PM10), நுண் 
சுவொச துகள்கள்  (PM2.5) 

இரடயக 
மண்டலத்தில்  2 

இடங்கள் மற்றும்  1 
 ணி மண்டல 
இடங்கள். 

ஒவ்பவொரு 
இடத்திலும் 
வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற. 

2 நீைின் தைம் 
ப ொது , இயற்பியல்/ 

வவதியியல்  அளவுருக்கள் 

நிலத்தடி நீை ்
மொதிைிகள்  )  திட்ட ் 
 குதிரயச ்சுற்றி 

 (மற்றும் சுைங்க நீை ்
மொதிைிகள்) 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற 

3 
நிலத்தடி நீை ்
நிரல ஏற்ற 
இறக்கங்கள் 

நீை ்நிரலகள் 

அருகிலுள்ள 
கிணறுகள் மற்றும்  
ஆழ்துரள 
கிணறுகள் 

ஆண்டு 
அடி ் ரடயில் 
 ருவமரழக்கு 
முந்ரதய மற்றும் 
பிந்ரதய நிரல 

4 ஒலி  கல், இைவு வநை சமம்.  Leq dB(A) 

வவரல மண்டல 
இடங்கள் மற்றும் 
தொங்கல் மண்டல 
கிைொமங்கள் 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற 

5 அதிைவ்ு 
நில அதிைவ்ு வைம்பு (PPV). 

 

சுைங்க  குதிரய 
சுற்றி 

உகந்த பவடி ்பு 
அளவுருக்கரள 

அரடய 

6 
சமூக 

ப ொருளொதொ
ை சூழல் 

சமூக ப ொருளொதொை ஆய்வு ,CER 
பசயல் ொடுகரள 

பசயல் டுதத்ுவது  ற்றிய ஆய்வு 

இரட ் குதி 
ஆண்டு 

அடி ் ரடயில் 
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7 பதொழில்சொை ்
சுகொதொைம் 

வநொய்களின் ஆைம்  
நிகழ்வுகரளக் 

கண்டறிவதற்கொன பதொழில்சொை ்
சுகொதொைக் கணக்பகடு ்பு ,சத்தம் 
ஏற் டக்கூடிய  குதியில் உள்ள 

பதொழிலொளைக்ளுக்கு 
ஆடிவயொபமட்ைி வசொதரன 

மற்றும்  ொதுகொ ்பு 
விஷயங்கரள மதி ் ொய்வு 

பசய்தல். 

திட்டதத்ில் 
ஈடு ட்டுள்ள 
ஊழியைக்ள் 
மற்றும் 
பதொழிலொளைக்ள் 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற 

8  சுரமவள
ர யம் 

 ைொமைி ்பு 
குத்தரக 
 குதிக்குள் 

வழக்கமொக 

6.3 சட்டப்பூரே் மற்றும் ஒழுங்குமுணற  கட்டணமப்புபணிகள் பணிகள்: 

சுற்றுசச்ூழரல ்  ொதுகொ ் தற்கும் ப ொது ்  ொதுகொ ்ர  உறுதி பசய்வதற்கும் 

அதன் ப ொறு ்பு மற்றும் உறுதி ் ொட்ரட அறிவிக்கும் சுற்றுசச்ூழல் 

பகொள்ரகரய இந்தத ் திட்டம் பகொண்டிருக்கும் .தற்வ ொதுள்ள  ொலிசி 

ஆரலயின் அரனதத்ு சம் ந்த ் ட்ட அதிகொைிகளிடமும் கிரடக்கும் .TNPCB / 

MoEF&CC, CPCB ஆகியவற்றொல்  ைிந்துரைக்க ் ட்ட வழிமுரறகளின் டி 

பின்வரும் சுற்றுசச்ூழல் தைநிரலகள் இந்தத் திட்டதத்ில் பசயல் டுத்த ் டும்: 

அட்டேணண6.2 :சுற்றுசச்ூழல் தரநிணலகள் 

தரநிணலகள் ேழங்கியேர ் குறிப்பு 

வதசிய சுற்று ்புற கொற்று தை 
தைநிரலகள் 

மத்திய மொசுக் கட்டு ் ொட்டு 
வொைியம் 

அட்டவரண 
எண்  6.3  

IS 1௦500: 2012 நீை ்தை 
தைநிரலகள் 

இந்திய தைநிரலகள்  ணியகம் அட்டவரண 
எண் .6.4  

ஒலி தைநிரலகள் MoEF&CC, CPCB அட்டவரண 
எண் .6.5  

அனுமதிக்க ் ட்ட உசச் நில 
அதிைவ்ு வைம்பு (PPV). 

,DGMS தன் ொத ் அட்டவரண 
எண் .6.6  
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அட்டேணண6.3 :வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர தரநிணலகள் 
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அட்டேணண 6.4  IS 1௦500: 2012 தரநிணலகள் 
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அட்டேணண எண்  – 6.4 பதாடர். 
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அட்டேணண6.5: இணரசச்ல் நிணல தரநிணலகள் 

 குதி குறியீடு  குதியின் வரக dB(A) இல் வைம்புகள் 

 கல் வநைம் இைவு வநைம் 

)A(  பதொழிற்சொரல 
 குதி 

75 70 

)B(  வணிக  குதி 65 55 
)C(  குடியிரு ்பு 

 குதியில் 

55 45 

)D(  அரமதி 
மண்டலம் 

50 40 

குறிப்பு  :  

1.   கல் வநைம் என் து கொரல  6 மணி முதல் இைவு  10.0 மணி வரை 

2 .  இைவு வநைம் என் து இைவு  10.0 மணி முதல் கொரல  6 மணி வரை 

3 .  நிச ்த மண்டலம் என் து மருதத்ுவமரனகள் ,கல்வி நிறுவனங்கள் ,

நீதிமன்றங்கள் ,மத ஸ்தலங்கள் அல்லது தகுதிவொய்ந்த அதிகொைியொல் 

அறிவிக்க ் ட்ட பிற  குதிகரளச ் சுற்றி  100 மீட்டருக்குக் குரறயொமல் 

உள்ள  குதி. 

4 .  தகுதிவொய்ந்த அதிகொைியொல் வமவல குறி ்பிடட்ுள்ள நொன்கு வரககளில் 

ஒன்றொக ்  குதிகளின் கல ்பு வரககள் சைொசைியொக இருக்கலொம். 

* dB(A) Leq என் து மனித பசவித்திறனுடன் பதொடைப்ுரடய  A அளவில் 

படசி ல்களில் ஒலியின் அளவின் வநை எரடயுள்ள சைொசைிரயக் குறிக்கிறது. 

"படசி ல் "என் து சத்தம் அளவிட ் டும் ஒரு அலகு. 

 “A”, in dB(A) Leq, சத்ததத்ின் அளவீட்டில் அதிைப்வண் எரடரயக் குறிக்கிறது 

மற்றும் மனித கொதுகளின் அதிைப்வண் மறுபமொழி  ண்புகளுக்கு 

ஒத்திருக்கிறது. 

Leq: இது ஒரு குறி ்பிட்ட கொலத்தில் சத்தம் அளவின் ஆற்றல் சைொசைி. 
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அட்டேணண6.6: CPCB ஆல் ேகுக்கப்பட்ட பதாழில்துணற 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சத்தம் 

பேளிப்பாடு வநரம் )ஒரு நாணளக்கு 
மணிவநரத்தில்( 

dB(A) இல் ேரம்பு 

8 00 
4 03 
2 06 
1 00 
½  102 
¼  105 

1/8 108 
1/16 111 
1/32 114 

 

அட்டேணண6.7 சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட நில அதிரவ்ு ேரம்பு )PPV(. 
மிமீ/ பசகண்டு. 

கட்டணமப்பு ேணக அதிரப்ேண் பெர்டஸ்் 

 <8 
பெைட்்ஸ் 

8-25 
பெைட்்ஸ் 

>25 பெைட்்ஸ் 

A . உைிரமயொளருக்குச ்பசொந்தமில்லொத கட்டிடங்கள்/கட்டரம ்புகள் 

 வீடுகள்   / கட்டரம ்புகள்  ) கசச்ொ பசங்கல் 
மற்றும் சிபமண்ட்( 5 10 15 

பதொழில்துரற கட்டிடங்கள் (RCC 
மற்றும்  ்வைம்டு கட்டரம ்புகள் 

10 20 25 

வைலொற்று முக்கியதத்ுவம் வொய்ந்த ப ொருள்கள் 
மற்றும் உணைத்ிறன் கட்டரம ்புகள். 

2 5 10 

B . குரறந்த ஆயுட்கொலம் பகொண்ட உைிரமயொளருக்கு பசொந்தமொன கட்டிடம் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டரம ்புகள் 10 15 25 
கசச்ொ பசங்கல் மற்றும் சிபமண்ட்    

பதொழில்துரற கட்டிடங்கள் 15 25 50 
RCC மற்றும்  ்வைம்டு கட்டரம ்புகள்    

வமற்கூறிய கண்கொணி ்பு இடம் மற்றும் கண்கொணி ்பின் அதிைப்வண் 

ஆகியரவ , நிலவும் மொசு அளரவ ் ப ொறுதத்ு ,அவ்வ ்வ ொது 

கட்டரளயிட ் ட்ட டி ,சுைங்கதத்ின் உண்ரமயொன வதரவகள் மற்றும் நிலவும் 
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நிரலரமகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கொைணிகளின் டி ,வநொடல் ஏபஜன்சியுடன் 

கலந்தொவலொசிதத்ு ப ொருத்தமொன முரறயில் மொற்றியரமக்க ் டும். 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசலவு: 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணி ்புக்கு  ட்பஜட்டில் இந்த திட்டதத்ிற்கு ஆண்டுக்கு   

ரூ 1.00 லட்சம் .ஒதுக்க ் ட்டுஉள்ளது.  சுற்றுசச்ூழல் நிைவ்ொகதத்ின் மூலதனம் 

மற்றும் பதொடைச்ச்ியொன பசலவு  ற்றிய கூடுதல் விவைங்கள் அட்டவரண எண் .

10.2 , அத்தியொயம் -X இல் வழங்க ் ட்டுள்ளன. 

* * * * * * * * *  





சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
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CHAPTER 7   அத்தியாயம் -7  கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 ப ாது: 

இந்த EIA / EMP அறிக்ககக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்: 
1. MoEF&CC ஆகைகளின்படி திட்டதத்ின் பபாதுமக்கள் கருதத்ு ககட்பு. 
2. கூட்டு தாக்க ஆய்வு 

3. இடர ்அளவிடல் 

4. R&R திட்டம் 

5. சுரங்க மூடல் திட்டமிடல்  

7.2 ப ாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு: 

இந்த வகரவு EIA/EMP அறிக்கக, பபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு நடத்துவதற்கான 

திட்டமிடப்பட்ட கததி மற்றும் கநரம் குறிதத்ு இரை்டு உள்ளூர ்

பெய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, விருதுநகர ்

மாவட்ட ஆட்சியர ் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் 

மூலம் கட்டாய நகடமுகறகளின்படி பபாதுமக்கள் கருதத்ு ககட்ப்பிற்கு 

உட்படுத்தப்படும். கருதத்ு ககட்பின் கபாது உள்ளூர ் மக்களின் கருதத்ுக்கள், 

கவகலகள் மற்றும் ஆடக்ெபகனகள் பதிவு பெய்யப்படும். அகனத்து பபாது 

வினவல்களும், திட்ட முன்பமாழிபவர ் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

ககள்விக்கான பதில்களும் பதிவு பெய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்ககயில் இகைக்கப்படும். 

7.3 கூடட்ு தாக்க ஆய்வு: 

ஏற்கனகவ குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாவட்டம், 

அருப்புக்ககாட்கட தாலுகா, பகாங்கைாக்குறிெச்ி கிராமத்தில் 

டிஎம்டி.டி.முதத்ுலட்சுமியின் கல் மற்றும் ெரகள குவாரி அகமய உள்ளது . 

இப்கபாது (இணண ்பு-3) கூட்டு தாக்க ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் திட்டத்தின் 

500மீ சுற்றளவில் அகமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் விவரங்கள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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அட்டவணண 7. 1: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள் 

எஸ்.  

எண் 
குவாரி விவரம் கிராமம் 

SF எண்.8  

அளவு (பெக்ட)் 

நடவடிக்ணககள் 

எண் &  

குத்தணக காலம் 

தற்க ாதுள்ள குவாரிகள்: 

 

1 
 

 

 

ஆர.்தமிழ்பெல்வம் 

 

அரு ்புக்ககாடண்ட 

பகாங்கணாக்குறிெச்ி 

99/3,99/4 

(1.84.5) 

 

KVI /903/2018 கததி: 

24.03.2020 முதல் 

23.03.2025 வணர 

ணகவிட ் ட்ட குவாரி 
 NIL 

தற்க ாது முன்பமாழிய ் ட்ட குவாரி: 

1 டி.முத்துலட்சுமி 

அரு ்புக்ககாடண்ட 

பகாங்கணாக்குறிெ்
சி 

100/6B,100/7,100/8,100

/9,100/10,100/11 

(1.96.0) 

KV1/75/2021 

 

2 

 

 

கக. ாரதிராஜா 

அரு ்புக்ககாடண்ட 

பகாங்கணாக்குறிெச்ி 

112/6A, 11/7A 

(2.41.0) 

 

 

KV1/531/2020 

3 கக. ாலமுருகன் 
அரு ்புக்ககாடண்ட 

பகாங்கணாக்குறிெச்ி 

104/1A, 104/1B1, 

104/1B2, 104/2A, 104/2B, 

104/3, 104/4A1, 104/4A2, 

104/4B, 104/4C, 104/5A, 

1010/5 6A, 104/6B, 

104/7A, 104/7B, 104/8A, 

104/8B, 104/8C, 104/8D& 

104/8E 

(3.025 பெக்கடர)் 

KV1/030/2021 

  பமாத்தம் 9.24  

 

தவிர, பிற முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களும் உள்ளன. இந்த சுரங்க  

குத்தககயின் பரப்பு 5 பெக்டரக்்கு குகறவாக இருந்தும், 500மீ சுற்றளவில் 

உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தககககளயும் கைக்கிடும் பபாழுது பமாத்தமாக 5 

பெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் சுற்றுெச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்கப அறிய 

ஒட்டுபமாதத் தாக்க ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் 

இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட இடத்கதக் காட்டும் வகரபடம் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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 டம் 7-1அருகிலுள்ள குத்தணக  குதி வணர டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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இந்த திட்டதத்ிற்காக கமற்பகாள்ளப்பட்ட அடிப்பகட கை்காைிப்பு, 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கத்கத பிரதிபலிக்கிறது . 

7.3.1 முன்பமாழிய ் ட்ட குவாரிகளின் விவரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகளுக்கு, சுற்றுெச்ூழலில் இந்த முன்பமாழியப்பட்ட 

குவாரி பெயல்பாடுகளின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு பெய்யப்பட்டு கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணண 7. 2: முன்பமாழிய ் ட்ட குவாரிகளின் முக்கிய விவரங்கள் 

1 முன்பமாழி 
வர் ப யர ்

டி.முத்துலட்சுமி கக. ாலமுருகன் கக. ாரதிராஜா 

2 திட்ட இடம்  

அ ெர்கவ எண். 100/6B, 100/7, 100/8, 
100/9, 100/10 மற்றும் 
100/11 

104/1A, 104/1B1, 104/1B2, 
104/2A, 104/2B, 104/3, 
104/4A1, 104/4A2, 104/4B, 
104/4C, 104/5A, 1010/5 6A, 
104/6B, 104/7A, 104/7B, 
104/8A, 104/8B, 104/8C, 
104/8D& 104/8E 

112/6A மற்றும் 112/7A 

பி கிராமம் பகாங்கைாக்குறிெச்ி பகாங்கைாக்குறிெச்ி பகாங்கைாக்குறிெச்ி 

c தாலுகா அருப்புக்ககாட்கட அருப்புக்ககாட்கட அருப்புக்ககாட்கட 

ஈ மாவட்டம் விருதுநகர ் விருதுநகர ் விருதுநகர ்

இ நிணல தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு 

3 குத்தணக 
 குதி 

1.96 பெக்கடர ் 3.025 பெக்கடர ் 2.41 பெக்கடர ்

4 அரசு அனுமதி 
கடிதம்  
 

KV1/75/2021-கனிமம் 
கததி 04.08.2021 

KV1/030/2021 கததி 
23.11.2021 

KV1/531/2020-கனிமம் 
கததி 01.02.2021 

5 உற் த்தி 
அளவு 

10ஆை்டுகள்-2,58,125 
மீ3 உகடகல் மற்றும் 
61,100 மீ 3 ெரகள 

5 ஆை்டுகள் - 1,22,500 
மீ 3 உகடகல் மற்றும் 
61,100 மீ3 ெரகள 

10ஆை்டுகள்-3,67,570 மீ 3 

உகடகல் மற்றும் 1,23,924 
மீ 3 ெரகள 

5 ஆை்டுகள் - 1,92,130 மீ 3 

உகடகல் மற்றும் 94,130 
மீ 3 ெரகள 

10 ஆை்டுகள் - 1,05,480 
மீ3 உகடகல் மற்றும் 
18,032 மீ 3 ெரகள 

5 ஆை்டுகள்-58,080 மீ 3 

உகடகல் மற்றும் 
18,032 மீ 3 ெரகள 

6 சுரங்க முணற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த பவளி சுரங்க முகறயில், ஜாக்ொம்மர ்
மூலம் துகளயிடுதல், பவடிதத்ல், எக்ஸ்ககவட்டர ்மூலம் 
பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட கனிமங்ககள ஏற்றுதல், டிப்பர ்லாரிகளில் மூலம் 
நுகரக்வாரக்்கு பகாை்டு பெல்வது. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ்  REV எண்: 00/AUG/22 

 7-5 

 

7 குத்தணக 
காலம் 

10 ஆை்டுகள் 10 ஆை்டுகள் 10 ஆை்டுகள் 

8 இறுதி குழி 
ஆழம் 

5 ஆை்டுகள் - 20 மீ 

10 ஆை்டுகள் - 40 மீ 

5 ஆை்டுகள் - 26 மீ 

10 ஆை்டுகள் - 46 மீ 

5 ஆை்டுகள் - 12 மீ 

10 ஆை்டுகள் - 32 மீ 

8 திட்ட பெலவு ரூ. 1,92,00,000 ரூ. 72,79,075 ரூ.29,83,000 

9 CER  டப்ஜட ் ரூ.5,00,000/- ரூ.5,00,000/- ரூ.5,00,000/- 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய 

பெயல்பாடுகள் காரைமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஒட்டுபமாதத் ஒருங்கிகைந்த 

தாக்கம், காற்று, ெத்தம், அதிரவ்ு, நீர,் தளவாடங்கள், ெமூக பபாருளாதாரம் 

மற்றும் நிலெ ் சூழலுக்கு தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. அகதப் பற்றிய விவரங்கள் 

கீகழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

7.3 1.1 காற்று சூழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய பெயல்பாடுகள் குறிப்பாக 

சுரங்கப்பைிகள், எஸ்ககவட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் பபாழுது, 

கபாக்குவரதத்ு கபான்றகவ. இருப்பினும், இந்த விகளவுககளத் தவிரக்்க EIA/EMP 

அறிக்ககயில் பயனுள்ள தைிப்பு நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் பெயல்பாடுகளின் காரைமாக PM 10 மற்றும் 

PM 2.5 க்கான சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் மீதான ஒட்டுபமாதத் தாக்கம் 

காற்றின் தர மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களின் அடிப்பகடயில் 

கைிக்கப்படுகிறது . கமாெமான சூழ்நிகலகய அறிய, உெெ் உற்பதத்ிக்காக 

மாடலிங் பெய்யப்பட்டுளது. 

பல்கவறு தைிப்பு நடவடிக்ககககள திறம்பட பெயல்படுத்திய பிறகு, 
ஒட்டுபமாதத் உெெ்நிகல நில மட்ட பெறிவு (GLC) கைக்கிடப்பட்டு கீகழ 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவணண 7. 3: ஒடட்ுபமாத்த உெெ்ம் அதிகரிக்கும் பெறிவு (µg/m3) 

பெயல் ாடு கட்டு ் ாடட்ு நடவடிக்ணககளுடன் 

PM 10 8.94 

PM 2.5 4.39 

 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
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PM10, PM2.5. பெறிவுகளின் ஒட்டுபமாத்த ஐகொபிபளத்கள் வகரயப்பட்டுள்ளன, 

இகவ  டம் எண் - 7.2 முதல் 7.3 வணர பகாடுக்க ் டட்ுள்ளன. 

 டம்7-2: PM 10 க்கான GLC கணி ்புகளின் ஒடட்ுபமாத்த ஐகொபிளத் 
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 டம்7-3: PM 2.5 க்கான GLC கணி ்புகளின் ஒடட்ுபமாத்த ஐகொ ்பலத் 
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PM10, PM2.5.க்கான உெெ் அதிகரிப்பு பெறிவு மூலத்திற்கு மிக அருகில் நிகழ்கிறது. 

மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விகளவுகளால் மதிப்புகள் குகறபடுகின்றன. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் உள்ள இடங்களில் அதிகரிக்கும் மற்றும் 

கைிக்கப்பட்ட பெறிவுகள் கீகழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

கணிக்க ் ட்ட சுற்று ்புற காற்றின் தரம்: 

ஒட்டுபமாதத் ஒருங்கிகைந்த சுரங்க நடவடிக்ககக்குப் பிந்கதய திட்ட 

காற்றில் (பின்னைி பெறிவு + அதிகரிப்பு) சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM10), சுவாசிக்கும் நுை் மிதக்கும் துகள்களின் (PM2.5) பெறிவுகள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவணண 7. 4திட்டம் பெயல் டுத்த ் ட்ட பிறகு PM 10 இன் பெறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதி ்புகள் 

எஸ். 
எண் 

இடம் 
பின்னணி 
பெறிவு 

கணிக்க ் ட்ட 
அதிகரிக்கும் 
பெறிவு 

பிந்ணதய 
திட்ட பெறிவு 

ெட்டரீதியான 
வரம்புகள் 

1 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு 
அருகில் 

73.8 8.94 82.7 

- 

2 கல்லூரைி கிராமம் 68.6 <1.0 69.6 100 

3 பபாம்மககாடக்ட கிராமம் 61.8 <1.0 62.8  

4 ஆலடிப்பட்டி கிராமம் 65.9 <1.0 66.9 

5 பகாங்கைாக்குறிெச்ி கிராமம் 54.4 <1.0 55.4 

6 குருகைக்குளம் கிராமம் 51.6 <1.0 52.6 

அட்டவணண 7. 5திட்டம் பெயல் டுத்த ் ட்ட பிறகு PM2.5 பெறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதி ்புகள் 

எஸ். 
எண் 

இடம் 
பின்னணி 
பெறிவு 

கணிக்க ் ட்ட 
அதிகரிக்கும் 
பெறிவு 

பிந்ணதய 
திட்ட பெறிவு 

ெட்டரீதியா
ன 

வரம்புகள் 

1 சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் 34.3 4.39 38.7 - 

2 கல்லூரைி கிராமம் 32.2 <1.0 33.2 

60 

3 பபாம்மககாடக்ட கிராமம் 29.0 <1.0 30.0 

4 ஆலடிப்பட்டி கிராமம் 30.8 <1.0 31.8 

5 பகாங்கைாக்குறிெச்ி கிராமம் 25.3 <1.0 26.3 

6 குருகைக்குளம் கிராமம் 23.5 <1.0 24.5 
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 கூட்டு சுரங்க மற்றும்அருகில்உள்ள மற்ற நடவடிக்ககயின் கபாது 

காற்றுெச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கைினி மாதிரிகள் மூலம் 

கைக்கிடப்பட்டத்தில் ஒட்டுபமாதத் கூட்டு நடவடிக்ககக்குப் பின்பும் காற்றில் 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 52.6g/m3 to 82.7g/m3 ஆகவும், 

சுவாசிக்கும் நுை் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 24.5g/m3 to 38.7g/m3 ஆக 

உள்ளது. இது கூட்டு நடவடிக்ககக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு 

வாரியத்தால் நிரை்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாவது PM10 

- 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3), தரத்திற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என 

கை்டறியப்பட்டுள்ளது. 

7.3 1.2 நீர் சூழல்: 

டி.முத்துலட்சுமி, கக.பாலமுருகன் மற்றும் கக.பாரதிராஜா ஆகிகயாரின் உதக்தெ 

குவாரிகளுக்கு தலா 10 ககஎல்டி வீதம் பமாத்தம் 30 ககஎல்டி நீர ் கதகவப்படும். 

இந்த நீர ் கதகவ பதாடக்கதத்ில் பவளி இடங்களிலிருந்து பபறப்படும். பின்பு 

சுரங்கத்தில் கெகரிக்கப்பட்ட மகழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 

பபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாகறவககயிகன 

ொரந்்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாகறககளக் 

பகாை்டுள்ளதால்நீர ் ஓட்ட பதாடரெ்ச்ி குகறந்கத காைப்படும்.சுரங்கதத்ினுள் 

நீர ்கசிவு குகறவாககவ இருக்கும். 

 கமலும் இந்த பகுதியில் நிலதத்டி நீர ் மட்டம் கமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக 

உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாகறககளக் பகாை்டுள்ளது, 

எனகவ சுரங்கத்திற்குள் பபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. நிலத்தடி நீர ் மட்டம் சுரங்கதத்ின் இறுதி குழி 

மட்டத்திற்கு கீகழ உள்ளது.  

எனகவ, இந்தசுரங்க குத்தகக பகுதியில்உதக்தெ ஆழம் வகர 

கமற்பகாள்ள உள்ள சுரங்க பைிகளால்  நிலத்தடி நீர ் இப்பகுதியில் 

பபரியளவுதாக்கத்கத ஏற்படுதத்ாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அருகில் 
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பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் இருந்துபபரியளவு நீரக்சிவு 

காைப்படவில்கல. 

மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியம், பதன்கிழக்கு கடகலாரப் பகுதியின் 

பதாழில்நுட்ப அறிக்ககயின்படி பபறப்பட்ட நிலத்தடி நீர ்ஆதார தரவுகளின்படி 

, ஆய்வுப் பகுதி விழும் அருப்புக்ககாட்கட தாலுகாவின் நிலத்தடி நீர ்

வளரெ்ச்ியின் நிகல 14% ஆகும் - 'மாவட்ட நிலத்தடி நீர ் சிற்கறடு, விருதுநகர ்

மாவட்டம்.' இகதக் கருத்தில் பகாை்டு, நிலத்தடி நீர ் கமம்பாட்டுக் 

கை்கைாட்டத்தில் இந்தப் பகுதிகய 'பாதுகாப்பானது' என வககப்படுத்தலாம். 

இதனால் நிலதத்டி நீர ்கமலும் கமம்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களிலிருந்து  உற்பத்தியாகும் கழிப்பகற கழிவுநீர,் ஊறகவக்கும் 

குழிகளுடன் கூடிய பெப்டிக் கடங்கில் கெகரிக்கப்படும். 

டி.முத்துலக்ஷியின் குத்தககப் பகுதியின் பதற்குப் பகுதியில் பருவகால ஓகட 

உள்ளது, அதற்காக 10மீ பாதுகாப்பு இகடபவளி விடப்பட்டுள்ளது. கிழக்குப் 

பகுதியில் திரு.கக.பாலமுருகன் குத்தககப் பகுதிகய ஒட்டி ஒரு கை்மாய் 

உள்ளது அதற்காக 50மீ பாதுகாப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது. திரு.கு.பாரதிராஜா 

குத்தககப் பகுதியில் வடக்குப் பகுதியில் கை்மாய், வடக்குப் பகுதியில் 

வடிகால் வாய்க்கால் அகமக்கப்பட்டுள்ளது, அதற்காக 50மீ பாதுகாப்பு தூரம் 

விடப்பட்டுள்ளது. 

வடிகால் வாய்க்கால்களின் ககரகயாரங்களில் அந்தந்த குத்தகக பகுதிகளுக்கு 

அருகாகமயில் மை் திட்டுகள் அகமக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு வலயப் பகுதிகளில் 

நல்ல கதாட்டம் கமற்பகாள்ளப்படும். குத்தகக பகுதிகளுக்கு அருகில் உள்ள 

வடிகால் பாகதகளில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் பாரத்த்ுக் பகாள்ளப்படும். 

இந்த நீரந்ிகலயில் கழிவுநீகர பவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்கல. திட்ட 

பெயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் பபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது என்பது உறுதி பெய்யப்படும். 
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7.3.1.3 இணரெெ்ல் சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் திட்டதத்ிற்குப் பிந்கதய இகரெெ்ல் ஏற்கனகவ பாரா 4.4, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு சுரங்க குத்தககயின் 

சுற்றளவில் சுரங்க நடவடிக்கககளால் கைிக்கப்படும் இகரெெ்ல் அளவுகள் 

எந்தக் குகறப்பு காரைிகயயும் கருத்தில் பகாள்ளாமல் கூட குகறவாக 

உள்ளது. இருப்பினும், நகடமுகறயில் தாவரங்கள் கபான்றவற்றின் 

காரைமாகத் கதய்மானம் இருக்கும், கமலும் குத்தகக எல்கலக்கு பவளிகய 

எந்தவிதமான பாதகமான இகரெெ்ல் பரவலும் இருக்காது. எனகவ, பின்வரும் 

சூத்திரத்கதப் பயன்படுத்தி அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஒட்டுபமாதத் பிந்கதய 

திட்ட எதிர ் பாரக்்கப்பட்ட ெத்தம் கமற்பகாள்ளப்பட்டத  முடிவுகள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு R2/R1 

அதில், Lp1 மற்றும் Lp2 ஆகியகவ மூலத்திலிருந்து முகறகய R1 மற்றும் R2 

பதாகலவில் அகமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அழுத்த நிகலகளாகும். 

அட்டவணண 7. 6: ஒடட்ுபமாத்த பிந்ணதய திட்ட இணரெெ்ல் நிணலகள் 

Sl.NO இடம் 
அடி ் ணட 

நாள் Eq.in dB(A) 
dB(A) இல் திரட்சியான 
பின் திட்ட இணரெெ்ல் Eq 

MoEF&CC இன் 
 டி dB(A) 
வரம்பு 

1 கல்லூரைி கிராமம் 49.2 49.6 

55 
2 பபாம்மககாடக்ட கிராமம் 48.3 48.8 

3 ஆலடிப்பட்டி கிராமம் 49.0 49.5 

4 பகாங்கைாக்குறிெச்ி கிராமம் 46.3 47.7 

5 குருகைக்குளம் கிராமம் 45.5 47.2 

அருகிலுள்ள 5 கிராமங்களில் திட்டத்திற்குப் பிந்கதய பெறிவு 55dB(A) என்ற 

ெட்டப்பூரவ் வரம்புகளுக்குள் இருப்பகதக் காைலாம். தவிர, ஒலித் 

தகடகளாகெ ் பெயல்பட பசுகமப் பட்கட மற்றும் காடு வளரப்்பு கபான்ற 

பல்கவறு குகறப்பு நடவடிக்ககககள கமற்பகாள்ள உதக்தசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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7.3.1.4 அதிரவ்ு: 

டிகல படடகனட்டர/் நானல் (Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுதத்ி 

கட்டுப்படுதத்ிய பவடிப்பு முகற (Control Blasting). கமற்பகாள்ளுதல் , பவடி 

மருந்துகள் மிகக் குகறந்த அளவில் ொரஜ்் பெய்தல்  கபான்ற 

பவடிப்புமுகறககள கமற்பகாள்வதன் மூலம், இந்த கூட்டு திட்டங்களில் 

பவடிப்பு அதிரவ்ு காரைமாக எந்த பாதகமான தாக்கமும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது 

என்று எதிரப்ாரக்படிகிறது. தவிர, ஒவ்வுரு திட்டங்களுக்கும் பவவ்கவறு 

பவடிக்கும் கநரம் பரிந்துகரக்கப்படுகிறது மற்றும் கநரத்கத சுரங்க 

நுகழவாயிலில் உள்ள காட்சி பலககயில் குறிப்பிட கவை்டும் . அருகிலுள்ள 

பகுதியில் பவடிக்கும் அதிரவ்ு காரைமாக எந்த பாதகமான தாக்கமும் 

ஏற்படாமல் இருப்பகத உறுதிபெய்ய, பவடிப்பிற்கான  நிகல ஆகைகள் (SOP) 

பின்பற்றப்படும். 

7.3.1.5 க ாக்குவரத்தில் ஒடட்ுபமாத்த தாக்கம்: 

பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் டிரக்குகள் மூலம் நுகரக்வாருக்கு பகாை்டு 

பெல்லப்படும். இந்த சுரங்க குத்தகககளிலிருந்து தாதுக்கள் பகாை்டு 

பெல்வதால் கபாக்குவரதத்ில் ஏற்படும் ஒட்டுபமாத்த பாதிப்பு. கீகழ 

வழங்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவணண 7. 7: பகாண்டு பெல்ல ் டட் ப ாருட்களின் விவரங்கள் 

விவரங்கள் டி.முத்துலட்சுமி கக. ாலமுருகன் கக. ாரதிராஜா 

அதிகபட்ெ பபாருள் 
கபாக்குவரதத்ு (m3/வருடம்) 40450 67216 19,976 

ஒரு வருடத்தில்  
கபாக்குவரதத்ு நாட்களின் 

எை்ைிக்கக 

300 300 300 

ஒரு நாகளக்கு 
கபாக்குவரதத்ு கநரம் 

8 8 8 

டிரக் திறன் 20 20 20 

ஒரு மைி கநரத்திற்கு 
பயைங்கள் 

3  5  2  
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இந்தத் திட்டங்களின் பமாத்தப் பயைங்கள் ஒரு மைி கநரத்திற்கு சுமார ் 10 

பயைங்கள் இருக்கும். இந்த திட்டதத்ின் காரைமாக தற்கபாதுள்ள ொகல இந்த 

கபாக்குவரத்கத உள்வாங்கிக் பகாள்ள முடியும். ொகலகய முகறயாகப் 

பராமரித்தல், ஏற்றிெ ் பெல்லும் லாரிகய தாரப்்பாய் பகாை்டு மூடுதல், 

தை்ைீர ் பதளித்தல் கபான்ற பல்கவறு நடவடிக்கககள் தளவாட முகப்பில் 

பாதகமான பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருப்பகத உறுதிபெய்யும். 

7.3.1.6 ெமூக ் ப ாருளாதாரெ ்சூழலில் ஒடட்ுபமாத்த தாக்கம்: 

மூன்று குத்தகக பகுதிகளும் பட்டா நிலங்கள் . சுரங்க பகுதியில் குடியிருப்புகள் 

அல்லது குடிகெகள் எதுவும் இல்கல, புனரவ்ாழ்வு அல்லது மீள்குடிகயற்ற 

பிரெெ்கனகள் எதுவும் எழாது. 

முன்பமாழியப்பட்ட 3 சுரங்கங்களின் சுரங்க பெயல்பாடுகள், தளவாடங்கள், 

ஒப்பந்தத் பதாழிலாளரக்ள், வரத்்தகம், பழுதுபாரக்்கும் பைிகள் கபான்றவற்றில் 

பதாடரப்ுகடய வாய்ப்புகள் மூலம் ஏராளமான மக்களுக்கு கநரடி கவகல 

வாய்ப்பு மற்றும் மகறமுக கவகல வாய்ப்புககள வழங்கும். 

சுற்றுப்புற பகுதியின் வளரெ்ச்ிக்காக, காரப்்பகரட் சுற்றுெச்ூழல் பபாறுப்பின் 

கீழ், 3 திட்டங்களுக்கும் தனிதத்னியாக ரூ.5 லட்ெம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அறிக்ககயில் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள பல்கவறு தைிப்பு 

நடவடிக்கககள், அப்பகுதியில் உள்ள ெமூகப் பபாருளாதார மற்றும் சூழலியல் 

முன்னைியில் எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கமும் ஏற்படாமல் இருப்பகத 

உறுதி பெய்வதற்காக முகறயாக பெயல்படுத்தப்படும். 

7.3 1.7 நிலெ ்சூழலில் ஒடட்ுபமாத்த தாக்கம்: 

டி.முத்துலட்சுமியின் சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் 1.96 பெக்கடர ் ஒரு 

பட்டா நிலம். சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டதத்ில், 1.52 பெக்கடர ் சுரங்கப் 

பகுதி முழுவதும் நீரந்ிகலகளாகவும், 0.03 பெக்கடர ்சுரங்கெ ்ொகலகள் மற்றும் 

உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 0.36 பெக்கடர ் பசுகம வகளயம் மற்றும் 0.05 

பெக்கடர ்கவலி அகமக்கப்படும். 
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கக.பாலமுருகனின் சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் 3.025 பெக்கடர ் ஒரு 

பட்டா நிலம். சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டதத்ில், 2.13 பெக்கடர ் சுரங்கப் 

பகுதி நீரந்ிகலகளாகவும், 0.04.0 பெக்கடர ் சுரங்கெ ் ொகலகளாகவும், 0.01.0 

பெக்கடர ் உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 0.84.5 பெக்கடர ் பசுகம வகளயமாக 

இருக்கும். 

கக.பாரதிராஜாவின் 2.41 பெக்கடர ் சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் பட்டா 

நிலம். சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டதத்ில், 0.956 பெக்கடர ் சுரங்கப் பகுதி 

நீரந்ிகலகளாகவும், 0.02 பெக்கடர ் சுரங்கெ ் ொகலகளாகவும், 0.01 பெக்கடர ்

உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 1.412 பெக்கடர ் பசுகம வகளயமாக மற்றும் 0.012 

பெக்கடர ்பயன்படுத்தப்படாத பகுதியாகவும் இருக்கும். 

மூன்று திட்டங்களுக்கும், சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டதத்ில், மனிதரக்ள் 

மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குகறவாக நுகழவகதத் தடுக்க, சுரங்கப் பகுதி 

பகுதி முழுவதும் கவலி அகமக்கப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும். 

பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பவற்றிடதத்ில் கெகரிக்கப்படும் மகழநீர ் கெமிகரிப்பு 

பெய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

 டம்7-4: பிந்ணதய சுரங்க நில  யன் ாடு 
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7.4 இடர ்மதி ்பீடு : 

ஏற்படக்கூடிய பல்கவறு அபாயங்களுக்கு, காரைங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆ த்துக்கான 

காரணங்கள் 

கட்டு ் ாடட்ு 
நடவடிக்ணககள் 

1. பபாருள் 
அகற்றுதல் 

அ) பபஞ்ெ ் அதன் 
ஒருங்கிகைக்கப்படாத 
தன்கம காரைமாக 
ெரியலாம். 
b) பபஞ்சுகளில் 
வாகனங்களின் இயக்கம் 
காரைமாக அதிரவ்ு. 

DGMS கதகவக்ககற்ப 
ஒட்டுபமாதத் பபஞ்ெ ் ொய்வு 
ககாைம் உகந்ததாக 
பராமரிக்கப்படும். கவகல 
பெய்யும் பபஞ்ெ ் அகலம் 
பபஞ்ெ ் உயரத்கத விட 
அதிகமாக இருக்கும். 

2. துகளயிடுதல் 

அ) அழுத்தப்பட்ட காற்று 
குழல்கள் அதிக அழுத்தம் 
காரைமாக பவடிக்கலாம். 
b) முகறயற்ற பராமரிப்பு 
காரைமாக துகள 
துகளயிடும் கம்பி உகடந்து 
கபாகலாம். 

 துகளயிடும் இயந்திரம் 
மற்றும் துரப்பை 
உபகரைங்களில் உள்ள 
கதய்மான பாகங்ககள 
அவ்வப்கபாது தடுப்பு 
பராமரிப்பு மற்றும் மாற்றுதல். 

 உற்பத்தியாளரக்ளின் 
பரிந்துகரயின்படி பிட்கள் 
மாற்றப்படும். 

3. பவடித்தல் 

அ)  நில அதிரவ்ு, ெத்தம், 
ஃப்கள-ராக் கபான்றகவ. 
b) பவடிபபாருட்ககள 
முகறயற்ற முகறயில் ொரஜ்் 
பெய்தல் 

 ொரஜ்் மற்றும் இகடபவளி 
கொதகன அடிப்பகடயில் 
உகந்ததாக கவக்கப்படும். 

 ஒரு தாமததத்ிற்கு பவடிக்கும் 
ொரஜ்் குகறக்கப்படும். 

 கநாபனல் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடித்தல் 
பயன்படுத்தப்படும். 

4. 
எஸ்ககவட்டர ்

இயக்கும் 
பபாழுது 

அ) எஸ்ககவட்டர ் மற்றும் 
டிப்பர ் மிக அருகாகமயில் 
இருக்கும் 

b)டிப்பரின் உடல் மீது 
வாளிகய அகெத்தல் 

c) அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபரின் மூலம்  வாகனம் 
ஓட்டுவகத தவிரத்்தல் 

 நபர ்மற்றும் வாகனங்கள் 
அருகாகமயில் இருக்கும்கபாது 
இயக்குபவர ்இயந்திரத்கத 
இயக்கக்கூடாது. 

 வை்டியின் கமல் வாளிகய 
ஊெலாடக் கூடாது மற்றும் 
ஆபகரட்டர ்பக்பகட் தகரயில் 
இருப்பகத உறுதிபெய்த பிறகு 
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எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆ த்துக்கான 

காரணங்கள் 

கட்டு ் ாடட்ு 
நடவடிக்ணககள் 

இயந்திரத்கத விட்டு 
பவளிகயறுதல். 

 திறகமயான 
கமற்பாரக்வயின் மூலம் எந்த 
அங்கீகரிக்கப்படாத நபகரயும் 
இயந்திரத்கத இயக்க 
அனுமதிக்கக் கூடாது. 

5. கபாக்குவரதத்ு 

அ) வாகனத்கத 
"மூக்கிலிருந்து வால்" 
இயக்குதல் 

ஆ) பபாருள் அதிக சுகம 

c) வாகனத்கத பின் 
இயக்கும்கபாது மற்றும் 
முந்திெ ்பெல்லும் கபாது 

d) வாகனதத்ில் சுகம 
உள்ளகபாது அதன் 
ஆபகரட்டர ் ககபிகன விட்டு 
பவளிகயறுதல்  

 ஆபகரட்டரக்ளுக்கு பயிற்சி 
அளிப்பதன் மூலம் இந்த 
காரைங்கள் அகனதத்ும் 
தவிரக்ப்படுவது உறுதி 
பெய்யப்படும். 

 ஓவர ்கலாடிங் பெய்யப்படாது. 

 ஆடிகயா விஷுவல் ரிவரஸ்் 
ொரன்் வழங்கப்படும். 

 முகறயான பயிற்சி 
அளிக்கப்படும். 

6. 

மின்ொரம் 
மற்றும் 
எை்பைய் 
காரைமாக 
தீப்பிடத்தல் 

a)ககபிள்கள் மற்றும் பிற மின் 
பாகங்களில் ஷாரட்் ொரக்்குட் 
ஆவது 

b) டீெல், எை்பைய் கபான்ற 
எரியக்கூடிய திரவதத்ின் 
கசிவு காரைமாக. 

 உலர ் காற்று ஊதுகுழலின் 
உதவியுடன் மின்ொர 
பாகங்ககள அடிக்கடி சுத்தம் 
பெய்ய கவை்டும் 

 அகனதத்ு fastening பாகங்கள் 
மற்றும் இடங்கள் 
இறுக்கப்படும். தகுந்த 
தீயகைக்கும் கருவிகள் 
நிறுவப்பட கவை்டும். 

7. இயற்கக 
சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத ெம்பவங்கள் சுரங்க நிரவ்ாகம் நிகலகமகய 
ெமாளிக்கும் திறன் பகாை்டது. 

 

7.4.1. க ரிடர் கமலாண்ணம திட்டம்: 

பபாதுவாக, இயல்பான பெயல்பாட்டின் கபாது பின்வரும் 

இயற்கக/பதாழில்துகற ஆபதத்ுகள் ஏற்படலாம். 

 பவள்ளம்/அதிக மகழ காரைமாக சுரங்கப் பகுதியில் பவள்ளம்: 

 சுரங்க மற்றும் கல்  குவியல்  பபஞ்ெ ்ொய்வு ககாைம் ெரிவு  
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 கனரக சுரங்க உபகரைங்கள் காரைமாக விபதத்ு மற்றும் 

 பவடிப்பு மற்றும் பவடிமருந்துகளின் பயன்பாடு 

இந்த குத்தககயில் சுரங்க பெயல்பாடு ஒரு தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளரின் 

கமலாை்கம கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கமற்பகாள்ளப்படும். 

கபரிடர ் ஏற்பட்டால் சுரங்க நிரவ்ாகம் பின்பற்ற கவை்டிய நிகல ஆகைகள், 

மாதிரி நிகல ஆகைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கககள் பலவற்கற DGMS 

பவளியிடட்ு வருகிறது. இந்த உத்தரவுகள் அகனதத்ும் ெட்ட விதிகள் மற்றும் 

விதிமுகறகள் பின்பற்றப்படும். நில அதிரவ்ு திட்ட தளம் மற்றும் ஆய்வு பகுதி 

மை்டலம் - II இல் விழுகிறது மற்றும் குகறந்த பெயலில் உள்ள மை்டலமாக 

விவரிக்கப்படுகிறது. குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் பவள்ளம் ஏற்படுவதற்கு 

வற்றாத நீரந்ிகலகள் இல்கல. எனகவ இந்த திட்டத்தால் எந்த கபரழிவும் 

ஏற்படாது. 

கமற்கூறிய ஆபதத்ு / கபரிடரக்கள கவனித்துக்பகாள்வதற்காக பின்வரும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுரங்கப் பகுதியில் கமற்பரப்பு நீர ் வருவகதத் தவிரப்்பதற்காக மாகல 

வடிகால் மற்றும் மை் கட்டுககள ெரிபாரத்்து பதாடரந்்து பராமரித்தல். 

 கனமான பருவமகழ காலதத்ில் சுரங்கத்கதத ் தவிரப்்பது மற்றும் 

மகழக் காலதத்ில் அகனதத்ு HEMM ககளயும் கமல் பபஞ்சுகளுக்கு 

அைிவகுத்துெ ்பெல்வது. 

 குறிப்பாக மகழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிற்காக கபாதுமான 

அளவு டீெல் பகாை்ட பஜனகரட்டர ் பெட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் 

பகாை்ட காத்திருப்பு பம்புககள வழங்குதல். 

 அகனதத்ு சுரங்க நடவடிக்கககளின் கபாதும் அகனதத்ு பாதுகாப்பு 

முன்பனெெ்ரிக்கககள் மற்றும் விதிமுகறகள் கை்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும் 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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 அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் நுகழவகதத் தகட பெய்தல். 

 சுரங்கங்களில் தீயகைப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுககள 

வழங்குதல். 

 பாதுகாப்பு பூட், பெல்பமட், கை்ைாடி, தூசி முகமூடிகள், காது 

பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் கபான்ற அகனதத்ு பாதுகாப்பு 

உபகரைங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளின் பயன்பாட்டிற்காக 

கிகடக்கெ ்பெய்யப்படடுதல். 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பைிபுரியும் அகனதத்ு 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள். 

 MMR 1961 இன் படி பவடிபபாருட்ககள பவடிக்கெ ் பெய்வதற்கும் 

கெமிப்பதற்கும் அகனதத்ு பாதுகாப்பு முன்பனெெ்ரிக்கக 

நடவடிக்ககககளயும் ககடபிடித்தல். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க கவகல மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்ககளத் பதாடரந்்து புதுப்பித்தல் 

 சுரங்கமுகங்ககள அடிக்கடி சுத்தம் பெய்தல் 

 முகறயான கெமிப்பு, திறகமயான நபரக்ள் மூலம் பவடிமருந்துககளப் 

பயன்படுதத்ுதல். 

 உற்பத்தியாளர ் வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனதத்ு சுரங்க 

உபகரைங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் கொதகன 

 அடிக்கடி தை்ைீர ் பதளித்து கனிமம் பகாை்டு பெல்லும் ொகலகளில் 

உள்ள தூசிகய அடக்குதல். 

 கபாட்டிகள், சுவபராட்டிகள் மற்றும் வருடாந்திர பாதுகாப்பு வாரங்கள் 

மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் வாரங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் கபரழிவு 

பற்றிய விழிப்புைரக்வ அதிகரிப்பது, பபாருதத்மான பவகுமதிகள் 

மற்றும் பிற ஒதத் இயக்கங்கள் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
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நிரவ்ாகமும் EMCயும் சுரங்கதத்ில் ஏற்படும் ஆபதத்ுகளின் ஆதாரங்ககளக் 

கருத்தில் பகாை்டு சூழ்நிகலககள திறகமயாகெ ் ெமாளிக்க முடியும் என்று 

எதிரப்ாரக்ப்படிகிறது. 

7.5 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிகயற்றம் (ஆர் & ஆர)் திட்டம்: 

சுரங்க நடவடிக்கககள் சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் மட்டுகம 

கமற்பகாள்ளப்படும். சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலம். குதத்கக 

பகுதிக்குள் வீடுகள் இல்கல. எனகவ, R&R என்ற ககள்வி எழவில்கல. 

7.6 சுரங்க மூடல் திட்டம்: 

சுரங்கத்கத மூடும் கட்டதத்ில் ெட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி கதகவயான 

அகனதத்ு நடவடிக்கககளும் எடுக்கப்படும், பின் நிரப்புதல், மீட்படடுப்பு 

மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான எந்த முன்பமாழிவும் இல்கல. சுரங்க ஆயுட்காலம் 

முடிந்த பிறகு குவாரிக்குள் பபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நகடகள் உள்கள 

நுகழவகதத் தடுக்கும் வககயில் சுற்றிலும் கவலிகள் அகமக்கப்பட்டு 

அகனதத்ு ெட்டத் கதகவகளும் பூரத்்தி பெய்யப்படும். ஏற்கனகவ விளக்கியபடி, 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில் பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பவற்றிடதத்ில் 

கெகரிக்கப்படும் மகழநீர ்  கெமிகரிப்பு மற்றும் இதர கதகவகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க மூடல் திட்டம் படம் 4.5 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.7 குழி ொய்வு நிணல ்புத் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் ெரிவு நிகலதத்ன்கமகய பாதிக்கும் காரைிகள் 

 டிப், குறுக்கீடு பவட்டு மை்டல உருவாக்கம், களிமை் ஊடுருவல், 

மூட்டுகள் / இகடநிறுத்தங்கள், தவறுகள் கபான்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய புவியியல் அகமப்பு, 

 உருவாக்கத்தின் லித்தாலஜி 

 ொய்வு வடிவியல் 

 நிலத்தடி நீர ்இருப்பு முகத்தில் அதிக அழுத்தத்கத ஏற்படுதத்ும் 

 குறிப்பிட்ட தள பகுப்பாய்வு 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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 முன்பமாழியப்பட்ட பகுதி என்பது ஒரு கடினமான பாகற 

ொரக்னாககட் நிலப்பரப்பாகும், இது 1 மீ கமல் மை், 4 மீ ெரகள, 

அகதத் பதாடரந்்து கடினமான பாகற ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது. 

 சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாகறககளக் பகாை்டுள்ளது 

என்பதால் ெரிவு நிகழ வாய்ப்பு குகறவாக உள்ளது மற்றும் முகறயான 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டால் தவிரக்்கப்படலாம். 

 7.5 மீ மற்றும் 10 மீ அகல இகடபவளி பாதுகாப்பு மை்டலமாக 

இருக்கும், இது ஒரு முகடு அகமக்கும், இது கமல் பகுதிகயயும் 

கவனிதத்ுக் பகாள்ள முடியும், கமலும் இந்த கமல் பாகத்தில் எந்த 

ஆபத்தும் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும். 

 எதிரக்ால கவகலகளின் கபாது பின்வரும் நடவடிக்கககள் உறுதி 

பெய்யப்படும்: 

o ெரிவின் நிகலதத்ன்கமகய பாதிக்கக்கூடிய பாகற அடுக்குகளில் 

உள்ள தவறுகள், மூட்டுகள், கடக், ஊடுருவும் பபாருள் கபான்ற 

கட்டகமப்பு அம்ெங்கள் எதுவும் இல்லாதகத உறுதி பெய்வதற்காக 

சுரங்க கமலாளரால் சுரங்க முகங்ககள வழக்கமான ஆய்வு 

கமற்பகாள்ள கவை்டும். 

o சுரங்கத்தின் கமல் அல்லது சுரங்க பபஞ்சுகளில் தளரவ்ான 

பபாருடக்ள் அல்லது கற்பாகறககள அடுக்கக்கூடாது. 

o பபஞ்சுகளின் உயரம் 5 மீ இருக்க கவை்டும். கவகல பெய்யும் 

பபஞ்ெ ் அகலம் பபஞ்ெ ் உயரத்கத விட குகறந்தது 2.5 மடங்கு 

இருக்க கவை்டும். அல்டிகமட் குழி பபஞ்ெ ் அகலம் 5மீ ஆக 

இருக்கும் & ொய்வு நிகலதத்ன்கமகய உறுதி பெய்வதற்காக 

ொய்வு 45 o இல் கவக்கப்படும்.
 

o கபாதிய ொகல அகலதத்ுடன் 16 ெரிவில் 1 என்ற இடத்தில் இழுதத்ுெ ்

பெல்லும் ொகல அகமக்கப்படும். 

o நிலத்தடி நீரம்ட்ட ெந்திப்பு இருக்காது. 
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o கடின பாகற உருவாக்கம் காரைமாக எந்த கசிவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. கெச்ிதமான அடுக்குகளின் 

பெறிவூட்டகலத் தடுக்க, குவாரி முகதத்ிற்கு கெதம் ஏற்படுவகதத் 

தடுக்கவும், நீர ் ஓட்டத்கத நிரவ்கிக்கவும், பபஞ்ெ ் ொய்வில் 

பவளிப்பகடயான வடிகால், மகழக்கால நீகர ஒழுங்குபடுத்தும் 

வககயில் புற மாகல வடிகால், பெட்டில்லிங் குளம் ஆகியவற்கற 

உள்ளடக்கிய கபாதுமான வடிகால் கமலாை்கம அகமப்பு 

உருவாக்கப்படும். 

கமற்கூறியகவ பாதுகாப்பான மற்றும் நிகலயான சுரங்க வாய்ப்புககள உறுதி 

பெய்யும். 

முடிவுணர: 

இந்தத் தயாரிப்கப அகடயப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரைங்களின் 

எை்ைிக்கக குகறவாகவும், பெயல்பாட்டின் அளவு குகறவாகவும் உள்ளதால், 

இந்தத் திட்டதத்ால் சுற்றுப்புறெ ் சூழலில் பபரிய அளவு பாதகமான தாக்கமம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. 

குகறந்த காரப்ன் பவளிகயற்றம் பகாை்ட ொன்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் 

மட்டுகம பயன்படுதத்ப்படும். இந்த உபகரைங்கள் முகறயாகவும், 

முகறயாகவும் பராமரிக்கப்படும். தவிர, காரப்ன் பவளிகயற்றத்தால் ஏற்படும் 

குகறந்த பாதிப்கப உறுதி பெய்வதற்காக கபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

வழக்கமான வாகன உமிழ்வு கொதகனகள் பெய்யப்படும். காரப்ன் 

பவளிகயற்றத்கத கமலும் ெமன் பெய்ய, பசுகம வகளயம் மற்றும் கதாட்டத ்

திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில்  தாவரங்கள் குத்தகக பகுதியிலும் அகதெ ்

சுற்றியும் நடப்படும். 

புவியியல் ரீதியாக குதத்ககப் பகுதியிலும் அகதெ ் சுற்றியுள்ள பகுதியும் 

பபரும்பாலும் தரிசு நிலங்ககளக் பகாை்ட ொரக்னாககட் வகக பாகற 

உருவாக்கத்கதக் பகாை்டுள்ளது. எனகவ, பபரிய தாவரங்கள் அல்லது பபரிய 
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அளவு விவொய நடவடிக்கககள் எதுவும் காைப்படவில்கல. பாதுகாக்கப்பட்ட 

அல்லது சுற்றுெச்ூழல் உைரத்ிறன் மை்டலம் அல்லது வன நிலம் எதுவும் 

அருகில் இல்கல .  

அகனதத்ு ெட்ட விதிகள் மற்றும் விதிமுகறகளுக்கு இைங்க சுரங்கம் 

கமற்பகாள்ளப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும், தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளர,் 

பிளாஸ்டர ் கபான்ற ெட்டப்பூரவ் பைியாளரக்கள நியமித்தல், சுரங்க 

நடவடிக்ககககளத் பதாடங்குவதற்கு முன் DGMS க்கு தகவல் அளித்தல் மற்றும் 

பல்கவறு விதிககள திறம்பட பெயல்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுெச்ூழல் தரத்கத 

பராமரித்தல், தைிக்கும் நடவடிக்கககள் கமற்பகாள்ளப்படுவதால், பசுகம 

இல்ல வாயுக்கள் (GHG) பவளியிடப்படுதல், பவப்பநிகல அதிகரிப்பு, , 

விவொயம், வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய நகடமுகறகளில் பாதிப்பு வறட்சி, 

பவள்ளம் கபான்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் எந்த காலநிகல மாற்றத்கதயும் 

தூை்டாது. 

குத்தககக் காலதத்ிற்கு சுரங்க மூடல் திட்டத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

ஏற்கனகவ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்தில் கெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

அருகில் வற்றாத நீரந்ிகலகள் இல்லாததால், எந்த கடல் சுற்றுெச்ூழல் 

அகமப்பும் காைப்படாததால், இந்த முகப்பில் எந்த விகளவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. நீரியல் ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்பட்டு அதத்ியாயம் III 

இன் பாரா 3.6 & பாரா 4.3 அத்தியாயம் - IV இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, இந்தப் 

பகுதியில் எல்லா கநர நிலதத்டி நீரம்ட்டமும் சுரங்க மட்டத்திற்கு மிகக் 

குகறவாக இருப்பகதக் காட்டுகிறது. எனகவ, சுரங்கதத்ின் குத்தகக காலம்  

முழுவதும் நிலத்தடி நீர ் குறுக்குபவட்டு மற்றும் குவாரி பெயல்பாட்டின் 

காரைமாக நிலத்தடி நீர ் பாதிக்கப்படாது என்று எதிபாரக்்கப்படுகிறது .. தவிர, 

இது ஒரு சுரங்கத் திட்டம் என்பதால், எந்த பெயல்முகற கழிவுகளும் இருக்காது. 

முன்பு குறிப்பிட்டது கபால, மகழப்பபாழிவு சுரங்கத ் தகர ெம்ப்பில் 

கெகரிக்கப்பட்டு, CGWA கதகவக்கு ஏற்ப பயன்படுதத்ப்படும். ெம்ப்பில் உள்ள 
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அதிகப்படியான நீர,் குடிகயற்றக் குளத்திற்கு பம்ப் பெய்யப்படும் மற்றும் 

கீழ்நிகலப் பயனாளரக்ளுக்கு மிதமிஞ்சிய பதளிவான நீர ்பவளிகயற்றப்படும். 

அகனதத்ு ெட்ட விதிகள் மற்றும் விதிமுகறகளுக்கு இைங்க சுரங்கப்பைி 

கமற்பகாள்ளப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும், தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளர,் 

பிளாஸ்டர ் கபான்ற ெட்டப்பூரவ் பைியாளரக்கள நியமித்தல், சுரங்க 

நடவடிக்ககககளத் பதாடங்குவதற்கு முன் DGMS க்கு தகவல் அளித்தல், 

சுற்றுெச்ூழல் தரத்கத பராமரித்தல்,  முழு குத்தகக காலதத்ிற்கான தைிப்பு 

நடவடிக்கககள் பெயல்படுத்துவது மற்றும் பல்கவறு விதிககள திறம்பட பெயல் 

படுத்துதல் மூலம் சுற்று சூழலுக்கு பபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் சுரங்க 

பைி கமற்பகாள்ளப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும். 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 8 அத்தியாயம் -8 திட்ட பலன்கள் 

 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடகல்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி இப்பகுதியில்      கீழ் 

கண்ட சமூக மபொருளொதொர முன்னனற்றத்திற்கு வழிவகுக்கு ்: 

 18 னபருக்கு னேரடி னவடலவொய்ப்பு. 

 பலருக்கு  டறமுக னவடலவொய்ப்பு. 

 ரொயல்டி, ஜிஎஸ்டி னபொன்ற பல்னவறு வரிகடள வசூலிப்பதன் மூல ் 

அரசொங்கங்கத்திற்கு ேிதி ஆதொய ். 

  க்களின் மபொது விழிப்புணரவ்ு அதிகரிப்பு. 

 உள்ளூர ் சமூகத்திற்கொன உள்ளூர ் வசதிகளின் மதொடரச்ச்ியொன 

ன  ்பொடுகள் 

 அருகிலுள்ள  க்களின் மபொது வொழ்க்டகத் தரத்டத ன  ்படுத்துதல் 

 HDI இல் ஒட்டும ொதத் முன்னனற்ற ் ( னித ன  ்பொட்டுக் குறியீடு) 

 இப்பகுதியில் மதொடரப்ுடடய மதொழில்களின் வளரச்ச்ி. 

 தனிேபர ்வரு ொனதத்ில் முன்னனற்ற ். 

 உள்ளூர ் பள்ளிகள்  ற்று ் பஞ்சொயதத்ுகளுக்கு சில வசதிகடள 

வழங்குதல் 

சுருக்க ொக, முன்ம ொழியப்பட்ட உடட கல் குவொரி இே்த பிரொே்தியத்திற்கு 

னவடல வொய்ப்புகள், உள்ளூர ் க்களின் தனிேபர ்வரு ொன ், கல்வி,  ருத்துவ 

அட ப்புகள், உள்கட்டட ப்பு உருவொக்க ் னபொன்றவற்றில் ன  ்பட்ட சமூக ேல 

வசதிகள் னபொன்ற துடறகளில் பயனளிக்கு ். 

சமூக மபொருளொதொர அபிவிருத்தி ேடவடிக்டககடள ன ற்மகொள்வதன் மூல ், 

உள்ளூர ் சமூக அபிவிருத்தி எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. அனத னேொக்கில், CER இன் 
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கீழ் பல்னவறு ேடவடிக்டககளுக்கொக ரூ.5 லட்சத்டத ஒதுக்குவதற்கு 

முன்ம ொழிபவர ் திட்டமிட்டுள்ளொர.் பல்னவறு சமூக ேலப் பணிகளுக்கொக 

ஒதுக்கப்படு ் CER ேடவடிக்டககளில் இருே்து, குதத்டக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கிரொ ங்கள் பயனடடய வொய்ப்பு உள்ளது. 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 9  அத்தியாயம் -9  சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான கட்டமமப்மப 

விவரிக்கும் 14.09.2006 தததியிட்ட MoEF அறிவிப்பின் SO 1533 இன் இமணப்பு-III, 

'சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' அத்தியாயம் ஸ்தகாப்பிங் கட்டத்தில் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டால் அது பபாருந்தும் என்று கூறுகிறது. 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ToR, SEIAA, தமிழ்நாடு அவரக்ளின் கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8842/SEAC/ ToR 1109/2022 21.03.2022 மூலம் பபறப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் 

பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு குறிப்பு விதிமுமறகளில் பரிந்துமரக்கப்படவில்மல. 

எனதவ, இந்த திட்டத்திற்கு இது பபாருந்தாது. 

 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 10  அத்திோேம் -10 

சுற்றுசச்ூழல் யமலாண்மம திட்டம் 

10.1 அறிமுகம்: 

விண்ணப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கங்ககளக் குகறக்கும் நநாக்கத்திற்காக இந்த EIA/EMP அறிக்ககயின் 

மூலம் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம நடவடிக்கககளின் 

சசயலாக்க உத்திககள இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாக கூறுகளின் திடட்ம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமத் திட்ட9மானது ,திட்டச ் சசயல்பாடுகள் மற்றும் 

அவற்றின் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் சபரும் பாதிப்புககள 

அகடயாளம் காணும்( .அத்தியாயம் -VI இல் விரிவான முகறயில் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது ) நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் சகாள்ககயின் 

அடிப்பகடயில் ,சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமக் குழு இந்தத் தணிப்பு 

நடவடிக்ககககளச ் சசயல்படுத்துவகத நமற்பாரக்வயிடும் 

விண்ணப்பதாரரின் சுற்றுசச்ூழல் சகாள்கக ,சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம பிரிவு 

மற்றும் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம நடவடிக்கககளுக்கான படச்ெட் 

ஒதுக்கீடு பற்றிய விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.1 சுற்றுசச்ூழல் ககாள்மக: 

   விண்ணப்பதாரர ் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் சகாள்கககய 

உருவாக்குவார ் .இந்தக் சகாள்ககயில் கிழ்க்கண்ட முக்கிய அம்சங்கள் 

இருக்கும் 

 இந்திய சுரங்கச ் சட்டம் ,உநலாகச ் சுரங்க ஒழுங்குமுகற ,கனிமப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நமம்பாட்டு விதிகள் நபான்றவற்றில் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள அகனத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தகனககளப் 
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பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆபத்து இல்லாத மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்க 

நடவடிக்ககககள உறுதி சசய்தல். 

 காற்று ,நீரின் தரம் ,இகரசச்ல் நிகல ,உயிரியல் நமம்பாடுகள் ,பசுகமப் 

வகளயம் உருவாக்கம் நபான்றவற்கறக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்ககககள நமற்சகாள்வதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்கப 

உறுதி சசய்தல். 

 உள்ளூர ் சமூகத்தின் நலனுக்காக சமூக உள்கட்டகமப்புககள 

நமம்படுத்துதல் நபான்ற பல்நவறு நன்கமகளுக்காக உள்ளூர ்

சமூகத்தின் நதகவககளப் பூரத்்தி சசய்ய சசயல்பாடுககள 

விரிவுபடுத்துதல். 

 HEMMஐப் பயன்படுதத்ுதல் ,துகளயிடுதல் மற்றும் சவடிப்புச ்

சசயல்பாடுகள் நபான்ற அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளும் 

கண்டிப்பாக ஒழுங்குமுகற தரநிகலகளுக்கு உட்பட்டு மற்றும் 

அப்பகுதியில் பாதுகாப்பான பணிசச்ூழகலப் நபணுவகத உறுதி 

சசய்தல். 

 அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பாதுகாப்பு ,சுகாதாரம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் குறித்த காலமுகற பயிற்சிககள வழங்குதல். 

 எந்தசவாரு விதிமீறல்   / அத்துமீறல் அல்லது பாதுகாப்பற்ற சுரங்க 

நடவடிக்கககளும் சுரங்க நமலாளரிடம் புகாரளிக்கப்பட நவண்டும் ,

சபரிய அழிவுககளத் தவிரப்்பதற்கு உடனடி சரிசசய்தல் 

நடவடிக்ககககள நமற்சகாள்வாரக்ள் .அறிக்ககயானது ,மிகக் குகறந்த 

மட்டத்தில் இருந்து உயரந்்த நிகலகள் வகர ,நமல்நநாக்கி படிநிகல 

சதாடரப்ாடல் நசனல்கள் மூலம் ,விகரவான நநரத்திற்குள் 

உரிகமயாளகர சசன்றகடயும். 
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 சுரங்க நமலாளர ் முழு சுரங்கம் மற்றும் இகணக்கப்பட்ட 

சசயல்பாடுகள் மீது ஒட்டுசமாதத் கட்டுப்பாட்கடக் சகாண்டிருப்பார ்

மற்றும் பாதுகாப்பற்ற சசயல்பாடுகள் ,சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுகலவு 

நபான்றவற்றின் அகனதத்ு மீறல்கள்   / விதிமீறல்கள் குவாரியின் 

உரிகமயாளரின் கவனத்திற்கு சகாண்டு வரப்பட நவண்டும் .

இத்தககய மீறல்கள் மற்றும் விலகல்களுக்கான தீரவ்ு நடவடிக்கககள் 

சுரங்க நமலாளரால் கவனிக்கப்பட நவண்டும் ,சுரங்கம் மற்றும் 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் ஏநதனும் ஆபதத்ுகள் அல்லது நபரழிவுககளத் 

தவிரக்்க நவண்டும் .இத்தககய மீறல்களுக்கு சபாறுப்பான நபரக்ள் 

தகுந்த ஒழுக்காற்று தண்டகன நடவடிக்கககள் மூலம் 

தண்டிக்கப்படுவாரக்ள். 

 EC நிபந்தகனகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் சுரங்க நமலாளரால் 

கண்டிப்பாக ககடபிடிக்கப்படும் .பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அட்டவகணகள் ,சவடிப்பு காரணமாக ஏற்படும்  அதிரவ்ு 

ஆய்வுககள நடதத்ுதல் ,பசுகம வகளயம் உருவாக்குதல் , சுரங்க 

பகுதியின் நமலாண்கம ,சதாழில்சார ்சுகாதார ஆய்வு நபான்றகவ. 

 இந்த வககயில் மீறல்கள் விலகல்ககள விகளவிக்கும் சதாடரச்ச்ியான 

அலட்சியத்தின் சந்தரப்்பங்களில் முன்சமாழிபவரால் தண்டகன 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

 இந்த விஷயத்தில் நதகவயான சரியான மற்றும் விகரவான திருத்த 

நடவடிக்கககளுக்காக ,நமநல குறிப்பிடட்ுள்ள அகனத்து சசயல்பாட்டு 

காரணிககளயும் மதிப்பாய்வு சசய்ய  09 நாட்களுக்கு ஒரு முகற கால 

அட்டவகண அமல்படுத்தப்பட நவண்டும். 

10.2.2 சுற்றுசச்ூழல் யமலாண்மம கசல்: 

சுரங்க நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள உடனடியாகவும் திறம்படவும் கண்காணித்து 
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சசயல்படுத்துவார ்மற்றும் காற்றின் தரக் கட்டுப்பாடு ,நீர ்தர நிகல ,ஒலி நிகல 

கட்டுப்பாடு ,நதாட்டத் திட்டம் ,சமூக நமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் நபான்ற பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம திட்டங்ககள நமற்பாரக்வயிடுவார் . அதற்கான 

நிறுவன விளக்கப்படம் கீநழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

படம்1 .10 : நிறுவன வமரபடம் 

உரிமமோளர ்

 

சுரங்க யமலாளர் / சுரங்க கபாறுப்பாளர ்

 

பிளாஸ்டர் யமட ்

   

 

  ஆபயரட்டரக்ள்   உபகரணங்கமள இேக்குபவரக்ள் 

சுரங்கத ் திட்ட தளத்தில் உள்ள சுரங்க நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ்

சுரங்கத்தில் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககளுக்கு நநரடியாகப் 

சபாறுப்பாவாரக்ள். EMP இல் உள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, 

உரிகமயாளர ் சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககள் மற்றும் அவற்கற திறம்பட 

சசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்கற சதாடரப்ுபடுத்தி நமற்பாரக்வயிடுவார.் சுரங்க 

நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ் சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்கத 

நமற்பாரக்வயிடுவார ் நமலும் அவர ் சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்தின் அகனத்து 

சசயல்பாடுககளயும் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகளில் நநரடியாக 

நமற்பாரக்வயிடுவார.் துகண அதிகாரிகள், சவளி ஆநலாசகரக்ள் மற்றும் 

ஆய்வகங்களில் இருந்து நதகவயான உதவிகள் சபறப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் நிலச ் சிகதவு, காற்று, நீர ் மற்றும் 

மண்ணின் தரம், இகரசச்ல் அளவுகள், சுரங்கபணி சசய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

பயனுள்ள நில மீட்பு, காடு வளரப்்பு நடவடிக்கககள் நபான்ற பல்நவறு 

காரணிககள உள்ளடக்கும். நிரவ்ாக சசயல்பாடுகள் கீநழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள சசயல்படுத்துவகத 

கண்காணித்தால். 

 சுற்றுசச்ூழலில் திட்ட நடவடிக்கககளின் விகளவுககள ஆய்வு 

நமற்சகாள்ளுதல் 

 .பசுகம வகளயம் உருவாக்கும் திட்டத்திற்காக ,தாவரங்களின் 

உயிரவ்ாழ்வு திறன்ககள சதாடரச்ச்ியாக கண்காணிக்கப்படும்  

 கண்காணிக்கப்பட்ட பதிவுககள முகறயாக பராமரிப்பதன் மூலம் 

முகறயான வழிமுகறககளயும், எளிதான அணுகுமுகறககளயும் 

சட்டப்பூரவ்மாக நமற்சகாள்ளவும், நமலும்பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

பதிவுககள நதகவப்படும் நபாது அதிகாரிகளிடம் சமரப்ிக்கவும் 

முடியும். 

 பாதுகாப்பு வகளயங்களில் நபாதுமான நவலிகள் மற்றும் 

நதாட்டங்கள் நமற்சகாள்ளப்படுவகத உறுதி சசய்ய நவண்டும். 

 சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுககள நமற்சகாண்டு SPCB  அறிக்கக சமரப்ித்தல். 

 அரசு துகறகளுடன் சகாள்ளவும் சதாடரப்ு சகாள்ளு தல் 

 மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் அகமப்புகளின் சசயல்திறகன 

அவ்வப்நபாது மதிப்பீடு சசய்து ,கருவிககள அதன் உகந்த 

சசயல்திறன் நிகலயில் கவத்திருக்க சரியான நநரத்தில் நடவடிக்கக 

எடுக்கவும். 
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 இந்த திட்டத்தால் எதிரப்ாராத சுற்றுசச்ூழல் மாசு ஏற்பட்டால் 

உடனடியாக தடுப்பு நடவடிக்கக எடுக்க நவண்டும். 

 சதாழிலாளரக்ள் /ஊழியரக்ளிடம் பாதுகாப்பு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பு தணிக்கககள் மற்றும் திட்டங்ககள நடத்துதல். 

 சதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளுக்கு ஏநதனும் உடல்நலப் 

பிரசச்கனககள உடனுக்குடன் கண்டறிய வருடாந்திர சுகாதார 

தணிக்ககககள நடத்துதல் .இதனால் சதாழில் சாரந்்த உடல்நலப் 

பிரசச்கனகள் குகறயும். 

 பாதுகாப்பு குறிதத் பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பாதுகாப்பு 

பயிற்சிககள நடத்துதல் .தீயகணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

அகமப்புககள  ' தயாரான நிகலயில் 'கவத்திருக்க நவண்டும். 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் சமுதாயம் அகடயும் பலன்ககளக் 

கண்டறிவதற்கும் ,குகறபாடுகள் இருப்பின் அகத உடனடியாக 

நிகறநவற்றுவதற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சமூகப் சபாருளாதார 

ஆய்கவ நமற்சகாள்வது. 

 முகறயான சுரங்க மூடல் ஏற்பாடுககள உறுதி சசய்தல் 

10.2.3 சுற்றுசச்ூழல் யமலாண்மம திட்டம்: 

10.2.3.1கபாது: 

முகறயான கண்காணிப்பு அகமப்புகள் மற்றும் நன்கு வடிவகமக்கப்பட்ட 

மற்றும் திறகமயான சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமத் திட்டம் ஆகியகவ திட்டச ்

சசயல்பாட்டின் நபாது ,பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் சட்டப்பூரவ்மாக 

நிகலயான வரம்புகளுக்குள் இருப்பகத உறுதி சசய்யும் .காற்று ,நீர ் ,சத்தம் ,

நிலம் ,உயிரியல் சூழல் நபான்றவற்றின் அடிப்பகடயில் திட்டத்தின் பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககள கவத்திருக்க முன்சமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் கீநழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 10.2.3.2காற்றின் தரம்: 

காற்றின் தரத்கதப் சபாறுத்தமட்டில் ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

சதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககளின் விகளவாக சவளிநயறும் மற்றும் வாயு 

உமிழ்கவத் தணிக்க ,பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும்: 

 நபாக்குவரத்துச ் சாகலகளில் தூசிகய அடக்குவதற்காக சமாகபல் 

நடங்கரக்களப் பயன்படுத்தி வழக்கமான தண்ணீர ்சதளிக்கப்படுகிறது. 

 NONEL ஐப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிக்கும் நுட்பங்கள் 

ககயாளபட உள்ளன. 

 அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகள்   / முகமூடிககள வழங்குதல். 

 துகளயிடப்பட்ட துகளககள ஈரமான துணியால் மூடுதல்,மற்றும் 

கூரக்மயான துகளப்பான்ககள பயன்படுதத்ுதல் 

 அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் பாகற சவடிப்பகதத ் தவிரப்்பதால 

நுண்ணியதுகள்கள் காற்றில் கலந்து காற்று மாசுபடுவகத தவிரக்்கலாம் 

 இழுதத்ுச ் சசல்லும் சாகலகள் ,செசஇ்எம்எம் மற்றும் டம்பரக்கள 

முகறயாகப் பராமரித்தல். 

 நபாக்குவரத்தின் நபாது வாகனங்ககள தாரப்்பாய்களால் மூடுதல் 

 வழக்கமான மற்றும் முகறயான தடுப்பு பராமரிப்பு அட்டவகணகள் 

மூலம் வாகன உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உமிழ்வு 

மதிப்புககள உறுதி சசய்வதற்காக டீசல் புகக மீட்டர ் கருவி மூலம் 

உமிழ்வு நசாதகனகள் சசய்யப்படும். 

 தவிர ,சுரங்க சுற்றளவு மற்றும் பாதுகாப்பு பசுகமயான மரங்கள் 

நடப்பட்டு வளரக்்கப்படும் . 

 குத்தககப் பகுதியின் சதற்குப் பகுதி வழியாகச ் சசல்லும் பருவகால 

ஓகடக்கு  09 மீ பாதுகாப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது  . இந்த பகுதியில் தகர 
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ஷீட ்அகமக்கப்படும் .குத்தகக சுற்றளகவச ்சுற்றி மற்ற பக்கங்களிலும் 

பசுகம வகல அகமக்கப்படும். 

 

 

3.3.10.2  நீர் சூழல்: 

இந்த திட்டத்தில் இருந்து எந்த சசயல்முகற கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது .

உற்பத்தி சசய்யப்படும் கழிப்பகற கழிவுநீர ் ,ஊறகவக்கும் குழி 

அகமப்புகளுடன் சசப்டிக் நடங்கில் நசகரிக்கப்படும்  .தவிர ,சமாத்தப் 

சபாருடக்ளும் நநரடியாக நுகரந்வாருக்கு அனுப்பப்படுவதால் ,குத்தககப் 

பகுதிக்குள் கழிவுக் கிடங்குகள் அல்லது இருப்புக்கள் இருக்காது. 

நிலத்தடி நீநராட்டம் நமலாண்கமக்கு, குவாரிகயச ் சுற்றி 529மீ நீளமுள்ள 

மாகல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ்சதாட்டிகள் மூலம் சதளிவான 

மகழ நீர ்சவளிநயற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் )SUMP( 

நசமிக்கப்படும் சதளிவான நீர ் கீழ்நிகல பயனரக்ளுக்கு சவளிநயற்றப்படும். 

மகழநீர ் நசகரிப்கப நநாக்கி ,சுரங்கதத்ில் நசகரிக்கப்படும் மகழநீரானது ,

சுரங்கத்தின் நபாது நீர ் நதகவக்குப் பயன்படுதத்பட்டு உபரி நீகர கிராம 

மக்களுடன் கலந்தாநலாசிதத்ு ,அரசு நகடமுகறகளுக்கு ஏற்ப ,அருகிலுள்ள 

ஓகடயில் சவளிநயற்றப்படும்  . 

குத்தககப் பகுதியின் சதற்குப் பகுதியில் பருவகால ஓகட உள்ளது ,அதற்காக 

09மீ பாதுகாப்பு இகடசவளி விடப்பட்டுள்ளது . குதத்கக பகுதிக்கு 

அருகாகமயில் இந்த பருவகால ஓகடயின் ககரநயாரதத்ில் மண் திட்டு 

அகமக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு வகளய பகுதியில் நல்ல நதாட்டம் 

நமற்சகாள்ளப்படும் .குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கால்வாயின் 

இருபுறமும் முள்கம்பியால் நவலி அகமக்கப்பட்டு ,இந்த பருவகால ஓகடயில் 

எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் பாரத்த்ுக் சகாள்ளப்படும் .இது சதாடரப்ான 

விரிவான விவரங்கள் பிரிவு  3.4.4 , அத்தியாயம் -VI இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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 10.2.3.4இமரசச்ல் சூழல்: 

திட்டச ் சசயல்பாட்டின் நபாது ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடரப்ுகடய 

சசயல்பாடுகளால் உருவாகும் இகரசச்ல் காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான 

தாக்கத்கதத் தணிக்க கீநழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் நமற்சகாள்ளப்படும்: 

 சுரங்க சுற்றளவில்  5.5 மீட்டர ் பாதுகாப்பு வகளய பகுதிகளிலும் ,

குத்தககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில்  09 மீட்டர ் நல்ல நதாட்டம் 

நமற்சகாள்ளப்படும். 

 ஒலித்தகடகளும்  ,ஆபநரட்டர ் நகபின்களின் காப்பு ,இயந்திரங்களில் 

கசலன்சரக்கள நிறுவுதல் நபான்றகவ. 

 உபகரணங்களின் முகறயான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு 

 அதிக இகரசச்லுக்கு சவளிப்படும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 

சசருகிககள வழங்குதல். 

 ஒலி உமிழ்கவக் குகறப்பதற்கான உள்ளகமக்கப்பட்ட சபாறிமுகறகய 

வழங்குதல். 

 சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஆடிநயாசமட்ரி நசாதகன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 

பரிநசாதகனககள நடத்துதல். 

 இகரசச்ல் அளவின் அளகவ அறியவும் ,சதாழிலாளி அதிக இகரசச்லுக்கு 

சவளிப்படும் நநரத்கதக் கட்டுப்படுத்தவும்.சதாழிலாளி அதிக 

இகரசச்லுக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க,இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச 

ஒலியளவின் ,நிகலகள் காட்சிபடுத்தப்படும் 

 10.2.3.5தமர அதிரவ்ு 
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திட்டச ்சசயல்பாட்டின் நபாது ,பாகறசவடிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் நில 

அதிரவ்ு காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்கதத ் தணிக்க கீநழ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

நமற்சகாள்ளப்படும்: 

 டிஜிஎம்எஸ் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அளகவ விட நில அதிரவ்ு வரம்பு )PPI( 

பராமரிக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் நுட்பங்கள். 

 சரியான இகடசவளி விட்டுத் துகளயிடுதல். 

 சவடி மருந்துகள் மிகக் குகறந்த அளவில் சாரெ்் சசய்தல்  

 ஃப்கள ராக் தாக்கத்கத தடுக்க நபாதுமான ஸ்சடம்மிங் சநடுவரிகசகய 

பராமரித்தல் & சரியான ஸ்சடம்மிங் சபாருள் பயன்பாடு. 

 மக்கள் வசிக்கும் பகுதிககள நநாக்கி பலத்த காற்று வீசும் நபாது 

சவடிப்பு நமற்சகாள்ளப்பட மாட்டாது .பகலில் மட்டும் சவடிப்பு 

நமற்சகாள்ளப்படும். 

 ஒரு திறகமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் குண்டுசவடிப்பின் 

நபாது சரியான கவனிப்பு மற்றும் நமற்பாரக்வ. 

 தவிர ,அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு சவவ்நவறு சவடிப்பு நநரம் 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுகழவாயிலில் உள்ள 

காட்சி பலககயில் நநரத்கத குறிப்பிட நவண்டும். 

இது சதாடரப்ான கூடுதல் விவரங்கள் பிரிவு  3.3.2 , அத்தியாயம் -VI இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 10.2.3.6உயிரிேல் சூழல்: 

சுரங்க குதத்கக பகுதி மற்றும்  09 கிமீ  ஆய்வு மண்டலம் ஆகியகவ நதசிய 

பூங்காக்கள் ,சரணாலயங்கள் நபான்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் அம்சங்கள் இல்லாமல் உள்ளன . தவிர ,கமய மற்றும் இகடயக 
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ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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மண்டலத்தில் அட்டவகண -V விலங்குகள் எதுவும் காணப்படவில்கல சுரங்க 

குத்தகக பகுதியில் சபரிய அளவு தாவரங்கள் இல்கல. குதத்கக பகுதிக்குள் 

நல்ல பசுகம மற்றும் நதாட்டத் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

குத்தககப் பகுதியில் ,சுற்றளவுக்கு 5.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு ,குத்தககப் 

பகுதியின் சதற்குப் பகுதியில் பருவகால ஓகடக்கு 09மீ  .பாதுகாப்பு மண்டலப் 

பகுதியில் தாவர வளரச்ச்ி மற்றும் அழகியகல நமம்படுதத் கிரன்ீசபல்ட்  /

நதாட்டம் நமற்சகாள்ளப்படும் .இது இப்பகுதியின் உயிரியல் ,காட்சி மற்றும் 

அழகியல் கண்நணாட்டத்கத அதிகரிக்கும் .இது சதாடரப்ான விரிவான 

விவரங்கள் பிரிவு 3.6.4, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 10.2.3.7சமூக-கபாருளாதார சூழல்: 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட சசயல்பாடு ,இப்பகுதியில் நவகலவாய்ப்பு மற்றும் 

சமூக உள்கட்டகமப்பு நிகல ஆகியவற்றில் சாதகமான தாக்கங்ககள 

வழங்கும் .துகண அலகுகள் ,வரத்்தக நடவடிக்கககள் ,ஒப்பந்தத் நதகவகள் ,

சாதாரண சதாழிலாளரக்ள் ,பசுகமப் வகளய நமம்பாடு நபான்றவற்றின் 

காரணமாக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர ் மக்கள் பல உறுதியான 

நன்கமககளப் சபறுவாரக்ள் .சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக சபாருளாதார 

வளரச்ச்ிகய நநாக்கி ,முன்சமாழிபவர ் காரப்்பநரட் சுற்றுசச்ூழல் சபாறுப்பின் 

கீழ் ரூ .5 லட்சம் CER இன் கீழ் அகடயாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கககள் 

படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும். 

10.3 சுற்றுசச்ூழல் மாசுக் கட்டுப்பாடட்ு கசலவு: 

இந்த முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியில் நமநல கூறப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள சசயல்படுத்துவது மூலதனம் மற்றும் சதாடர ்

சசலவுககள உள்ளடக்கியது .எதிரப்ாரக்ப்படும் மூலதனம் மற்றும் 

சதாடரச்ச்ியான சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு சசலவு கணக்கிடப்பட்டு கீநழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவமண 10.1 சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாடட்ு கசலவு 

ரூ .லடச்ங்களில் 

lS .
இல்
மல 

கசேல்பாடு 
மூலதன 
கசலவு 

கதாடர் 
கசலவு/ஆண்டு 

0 சமாகபல் நீர ் சதளித்தல்  ( ஏற்கனநவ 
உள்ளது) 

- 0.99 

 சுற்றுசச்ூழல் தரத்கத கண்காணிதத்ல் - 0.99 

2 குத்தககச ்சுற்றளவின் சதற்குப் பகுதியில் 
தகரத் தாள் மற்றும் சுரங்கச ்சுற்றளகவச ்
சுற்றி பசக்ச வகல அகமத்தல் 

3.99 - 

4 பசுகம வகளயம் மற்றும் நதாட்டம் 0.99 9.59 

3 பாதுகாப்பு நகசெட்கள் சகாள்முதல் 
மற்றும் சுகாதார நசாதகன 

9.25 9.09 

5 - மாகல வடிகால் ,படிவு நீர ்சதாட்டி, 
நமற்பரப்பு ஓட்ட நமலாண்கம 
கட்டகமப்புகள் 

- 9.59 

6 அருகில் உள்ள கிராம குளங்ககள 
தூரவ்ாருதல் 

- 9.25 

5 டயர ்கழுவும் வசதிகய வழங்குதல் 9.49  

8 நுகழவாயிலில் EC நிபந்தகன காட்சி 
பலகக வழங்குதல் 

9.49  

9 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி 
நடத்துதல் 

- 9.25 

10 நநாசனகலப் பயன்படுத்தி 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிக்கும் 
சதாழில்நுட்பத்கத நமற்சகாள்ளுவது 

 4.99 

11 சுரங்க பகுதியில் நிகர இயக்கப்பட்ட 
சிசிடிவி நகமராக்ககள வழங்குதல் 

9.49  
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12 சட்டப்பூரவ் அனுமதி சபற்ற திறகமயான 
நபகர பணி அமரத்த்ுதல்  

- 6.99 

 கமாத்தம் 6.15 12.60 

EMP நடவடிக்கககளுக்கு ,மூலதனச ் சசலவின் கீழ் ரூ .6.05 லட்சம் 

ஒதுக்கப்படுகிறது .தவிர ,சதாடர ் சசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ .02.69 லட்சம் 

சசலவிடப்படும் .மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் ,சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு நபான்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான அகனதத்ு சதாடரச்ச்ியான 

சசலவுகளும் வருவாயில் இருந்து சசலவு சசய்யப்படும்  .  

10.4 முடிவுமர: 

நமற்கூறியவாறு பல்நவறு திட்ட அட்டவகணகள் மற்றும் சரியான நநரத்தில் 

சசயல்படுத்தும் நநாக்கங்களுடன் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

நமலாண்கமத் திட்டம் ,அப்பகுதியில் எதிரக்ால சுற்றுசச்ூழல் தரம் சட்டப்பூரவ் 

வரம்புகளுக்குள் பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி சசய்யும் .நமநல 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம உத்தி சதாழில்துகற 

வளரச்ச்ிகய நிரூபிக்கும் .அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் கவகலகள் மற்றும் 

சபாருதத்மான தீரவ்ு நடவடிக்கககள் சரியாக திட்டமிடப்பட்டால் ,திட்டத்கதச ்

சுற்றியுள்ள உள்ளூர ் சமூகத்தின் வாழ்க்கக முகற மற்றும் வாழ்க்கக 

நிகலகமககள நமம்படுதத்ுவதற்கு ஓரளவு உதவும். 

 

* * * * * * * 
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CHAPTER 1 1  அத்தியாயம் -11  சுருக்கம் & முடிவு 

11.1 அறிமுகம் : 

திருமதி. த. முதத்ுலட்சுமி அவரக்ள், அருப்புக்ககோட்டட வட்டம், விருதுநகர ்

மோவட்டம் ககோங்கணக்குறிசச்ி கிரோமத்தில் சரக்வ எண் 100/6B, 100/7, 100/8, 100/9, 

100/10 மற்றும் 100/11 ல்,  1.96 கெக்டர ் சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில் உடடகல் 

மற்றும் கிரோவல்உற்பத்தி கசய்ய உள்ளோர.் முழு குதத்டகப் பகுதியும்  

திருமதி. த. முத்துலட்சுமி வசம் உள்ளது. 

உடடகல் -2,58,125 மீ 3  கிரோவல்-61,100 மீ 3 மற்றும் கமல் மண் -15275 மீ 3  40 மீ 

ஆழம் வடர பத்து ஆண்டுகளுக்கு உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு உதக்தச உற்பத்தியோனது.  உடடகல் -122500 மீ 3  கிரோவல்-61,100 

மீ 3 மற்றும் கமல் மண் -15275 மீ 3 20மீ ஆழம் வடர உள்ளது. கமலும் இது முழு 

குத்தடகக் கோலத்திற்கும் கபோருந்தும் எனக் கருதலோம். 

இந்த சுரங்க  குதத்டகயின் பரப்பு 5 கெக்டரக்்கு குடறவோக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குதத்டககடளயும் கணக்கிடும் கபோழுது 

கமோத்தமோக 5 கெக்டரக்்கு கூடுதலோக உள்ளதோல் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு 

வடகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு MoEF & CC அறிவிப்பின்படி EIA/EMP 

அறிக்டகடயத ் தயோரித்தல் மற்றும் கபோது கபோதுமக்கள் கருத்து ககட்பு 

அவசியமோகிறது. இந்த குவோரிக்கு அருகில் திரு. கக .போலமுருகன் மற்றும் 

கக.போரதிரோஜோ அவரக்ளும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய கபற  

விண்ணப்பித்துள்ளனர.் ஆதலோல் இந்த மூன்று விண்ணப்பிதத்ுள்ள குவோரிகடள 

உள்ளடக்கிய  ஒட்டுகமோத்த கூட்டு (cluster)  சுற்றுசச்ூழல் தோக்கம் மற்றும் தனி 

தனி பரோமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக (EIA/EMP report),  சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீட்டின் படி ( TOR) தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது .திட்டத்தின்  500மீ சுற்றளவில் 

அடமந்துள்ள குவோரிகளின் விவரங்கள் இடணப்பு -3 இல் ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது 

தவிர, விரிவோக்கதத்ில் மற்ற சுரங்கங்கள்  உள்ளன. போரோ 7.3, அத்தியோயம்- VII இல் 

ஒட்டுகமோதத்  கூட்டு தோக்க ஆய்வு கமற்ககோள்ளப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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இந்த வடரவு  EIA/ EMP அறிக்டக திருமதி. த. முத்துலட்சுமியின் உடடகல் மற்றும் 

கிரோவல் குவோரிக்கோக தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.1.1 சட்டப்பூரவ் ஒப்புதல்கள்: 

வ.எண் ஒப்புதல் 
வழங்கியவர ் கடிதத்தின் எண் 

மற்றும் தததி 

குறிப்பு 

1.  

அரசு அனுமதி 
கடிதம்  
(Precise area 
communication letter) 

உதவி இயக்குநர ்
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துறற, 
விருதுநகர ்

KV1/75/2021-
கனிமம் தததி 
04.08.2021 

இறணப்பு-
1 

2.  

சுரங்க திட்ட 
ஒப்புதல் (Mining 
Plan 

Approval ) 

உதவி இயக்குனர,்  
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத்துறற, 
விருதுநகர ்

KV1/75/2021-
கனிமம், தததி 
18.08.2021 

இறணப்பு-
2 

3.  

500மீ சுற்றளவில் 
உள்ள மற்ற 
குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

உதவி இயக்குநர ்
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துறற 
விருதுநகர ்

KV1/75/2021-
கனிமம், தததி 
18.08.2021 

இறணப்பு-
3 

11.1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விண்ணப்பம்: 

விவரங்கள் விளக்கம் 

 SEIAA  தமிழ்நோடு, 
சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு குறிப்பீடு 
(ToR)   

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8842/SEAC/ToR 1109/2022 
தததியிட்ட 21.03.2022  . 

அடிப்படட தரவு 
கசகரிப்பு 

கிரிதயட்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்டன்டஸ்், 
சசன்றன, தகாறட காலத்திற்கான (மாரச் ்2022 முதல் 
தம 2022 வறர) 

EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இது கதோடரப்ோன விதிகள் மற்றும் 

நடடமுடறகளின்படி, இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டக கபோது ஆகலோசடனக்கோக 

சமரப்்பிக்கப்படும். சுற்றியுள்ள கபோதுமக்கள் மற்றும் கதோடரப்ுடடய பிற 

பங்குதோரரக்ளின் கருதத்ுகள், மற்றும் ஆட்கசபடனகள் ஏகதனும் இருந்தோல், 

பரிசீலடனக்கு எடுதத்ுக் ககோள்ளப்படும் மற்றும் அதன் இணக்க அறிக்டக SEIAA, 

தமிழ்நோடு இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 
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11.2 திட்டத்தின்  முக்கிய அம்சங்கள்: 

அட்டவறண 11.1:தள விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

திட்டதத்ின் கபயர ்
திருமதி. த.முத்துலடச்ுமியின் உறடகல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரி 

அளவு 1.96 செக்தடர் 

முன்கமோழியப்பட்
ட உற்பத்தி 

ஆண்டு 
உறடகல்  

 மீ 3 
கிராவல் 

மீ 3 
 

தமல் மண் 
மீ 3 

1 - 5 வருடம் 122500 61100 15275 

6-10 வருடம் 135625 -- -- 
1 முதல் 10 
வருடம் 
வறர 

258125 61100 15275 

 

கிரோமங்கள் சகாங்கணாக்குறிசச்ி 

கதெசில் அருப்புக்தகாடற்ட 

மோவட்டம் விருதுநகர ்

நிடல தமிழ்நாடு 

அட்சகரடக 9° 28' 35.7”N முதல் 9 °28 '40.4”N  

தீரக்்ககரடக 78° 10'42.6”E முதல் 78°10'47.2”E 

கடோகபோஷீட் 58 தக / 2,3,6,7 

நிலத்தின் வடக சசாந்த பட்டா நிலம் 

நிலப்பரப்பு 
சமன்றமயான சமசவளி நிலப்பரப்பு, வறண்ட 
நிலங்கள். 

அணுகல் 

SH-38 (அருப்புக்தகாடற்ட - வாலிதநாக்கம்) 
இறணக்கும் ஆலங்குப்பட்டி - கல்லூரணி சாறலயில் 
இருந்து குத்தறக பகுதிறய அணுகலாம். 

அருகிலுள்ள ரயில் 
நிடலயம் 

அருப்புக்தகாடற்ட ரயில் நிறலயம் – 9km – வ.கி 

அருகில் உள்ள 
விமோன நிடலயம் 

மதுறர - 60 கிமீ - வ.கி 
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அட்டவறண11.2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அறமப்பு 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள முக்கிய நீரந்ிடலகள் 

 குத்தறக பகுதிக்கு அருகில் 
உள்ள ஓறட (சதற்கு) 

 கண்மாய் -330மீ கிழக்கு, 
 ஓறட -570மீ –சதன்கிழக்கு 

 கண்மாய் 730 மீ-தமற்கு, 
 குண்டர் ஆறு - 5.7கிமீ 

(வடகிழக்கு). 
கதோல்லியல் முக்கியத்துவம் வோய்ந்த 

இடங்கள், நிடனவுச ் சின்னங்கள் 

அறிவிக்கப்பட்டது 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்றல. 

வரலோற்று மற்றும் சுற்றுலோ ஆரவ்முள்ள 

உள்ளூர ்இடங்கள் 
10 கிமீ சுற்றளவில் இல்றல 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு போதுகோப்பு சட்டம், 1972 

இன் படி போதுகோக்கப்பட்ட பகுதிகள் 
(புலிகள் கோப்பகம், யோடனகள் 
கோப்பகம், உயிரக்்ககோளங்கள், கதசிய 
பூங்கோக்கள், வனவிலங்கு 
சரணோலயங்கள், சமூக இருப்புக்கள் 
மற்றும் போதுகோப்பு இருப்புக்கள்)  

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்றல 

ஒதுக்கப்பட்ட / போதுகோக்கப்பட்ட 

கோடுகள் 
10 கிமீ சுற்றளவில் இல்றல 

போதுகோப்பு இடமோற்றங்கள் 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்றல 

நில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்டலம் - II (குறறந்த சசயலில்) 

பகுதியில் உள்ள பிற கதோழில்கள் 

கிரஷரக்ள், உறடகல் குவாரிகள் 

தவிர, தவறு எந்த சபரிய 

சதாழில்களும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

இல்றல. 
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அட்டவறண11.3: சதாழில்நுட்ப விளக்கம் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

கமோத்த கனிம 

இருப்புகள் 

உறடகல்–6,85,125 மீ3 

கிராவல் – 78,300 மீ3 

தமல் மண் - 19,575 மீ3 

கவட்டிகயடுக்கக் 

கூடிய கனிம 

இருப்புகள் 

உறடகல்–2,58,125 மீ3 

கிராவல் – 61,100 மீ3 

தமல் மண் - 15275மீ3 

சுரங்கம் 

கவட்டிகயடுக்கும் 

முடற 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த சவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முறற  - ஜாக்ொமர,் கம்ப்ரசர,் 

சவடித்தல், எக்ஸ்தவட்டர,் டிப்பர்/லாரி 

உற்பத்திதிறன் 

வருடம் 
உறடகல் மீ3 

 

கிராவல்மீ3 

 

தமல் மண் 
மீ3 

 

1. 16125 18800 4700 

2. 16125 18800 4700 

3. 16125 18800 4700 

4. 33675   4700 1175 

5. 40450 -- -- 

1முதல்5 
வறர 

122500 61100 15275 

6முதல்10 
வறர 

135625 -- -- 

சமாத்தம் 258125 61100 15275 
 

கழிவு உருவோக்கம் 

மற்றும் 

கமலோண்டம 

இந்த திட்டத்தில் இருந்து சவட்டிசயடுக்கக் கூடிய 

அறனத்து கனிம இருப்புகள்கட்டுமானப் 

பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும்என்பதால் இந்த 

குவாரி சசயல்பாட்டில் எந்த கழிவு உற்பத்தியும் 

எதிர்பாரக்்கப்படவில்றல. 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

சுரங்கத்தின் 

அதிகபட்சஆழம் 

முதல் 5 ஆண்டுகள் - 20 மீ வறர 

அடுத்த 5 ஆண்டுகள் - 40 மீ வறர 

கவடலயோட்களின் 

எண்ணிக்டக 

தநரடியாக – 18, மறறமுகமாக – 50நபரக்ள் 

கபோக்குவரதத்ு 

முடற 

சோடல வழியோக 

தண்ணீர ்கதடவ 10 KLD 

நீர ்ஆதோரம் 

இந்த திட்டத்திற்கான சமாத்த நீர் ததறவ 10KLD ஆக 

இருக்கும். ஆரம்பத்தில் சவளி இடங்களிலிருந்து 

சபறப்படும். பின்னர ் சுரங்க பகுதியில் 

தசகரிக்கப்பட்ட மறழநீர் இந்த ததறவக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

மின்சோர கதடவ 

அறனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமறன, அலுவலகம் மற்றும்   

ஓய்வு அறற தபான்றறவகாண மின் ததறவ,  மாநில 

மின் சதாகுப்பிலிருந்து சபறப்படும். 

என்னுடடய 

வோழ்க்டக 

10 ஆண்டுகள் 

திட்ட கசலவு ரூ. 1.92தகாடி 

11.3 தற்தபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழல்: 

11.3.1  சபாது: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிறலமாற்றம்அறமசச்கம்(MOEF & CC), 

இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாடட்ுதல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்தபாறதய சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு, மாரச்–் 2022 – தம – 2022 காலத்தில் திரட்டப்படட்ுள்ளன.  
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இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூடட்ு சுரங்க குத்தறக பகுதி (core zone) 

மற்றும் அறத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுத்து 

சகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

11.3.2 சமூக  -சபாருளாதார நிறல: 

2011 தமற்சகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் சதாறக கணக்சகடுப்பின்படி10 

கி.மீ சுற்றளவில் விருதுநகர ் மற்றும் இராமநாதபுரம் மாவடட்த்திற்குட்பட்ட 

அருப்புக்தகாடற்ட, திருசச்ுழி, கமுதி ஆகிய மூன்று வட்டங்களிலிருந்தும்,  

65 கிராமங்கள் மற்றும்அருப்புக்தகாடற்ட வடட்த்திற்குட்பட்ட 

அருப்புக்தகாடற்ட (M), பாறளயம்பட்டி (CT), அத்திப்பட்டி (CT) ஆகிய 3 நகரப் 

பகுதிகள் உள்ளன. 

அட்டவறண11.4: ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, சபாருளாதார மற்றும் 

மக்கள்சதாறக விவரக்குறிப்பு 

1. மக்கள் சதாறகவிபரம் 

ஆண்கள் : 102703 (49.96%) 
சபண்கள் : 102888(50.04%) 
சமாத்தம் : 205591(100%) 
2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்தடார ் : 18380(8.94%) 
பழங்குடியினர ் : 222(0.11%) 
மற்றவரக்ள் : 186989(90.95%) 
சமாத்தம் : 205591(100%) 
3.எழுத்தறிவு விபரம் 

சமாத்த எழுத்தறிவு சபற்ற மக்கள் சதாறக : 157711 (76.70%) 
மற்றவரக்ள் : 47880(23.30%) 
சமாத்தம் : 205591(100%) 
4. சதாழிலாளரக்ள்விபரம் 

சமாத்தம் முக்கிய சதாழிலாளரக்ள் : 87259(42.40%) 
சமாத்த குறு சதாழிலாளரக்ள் : 10477 (5.10%) 
சமாத்த சதாழிலாளரக்ள் : 97736 (47.50%) 
மற்றவரக்ள் : 107855(52.50%) 
சமாத்தம் : 205591(100%) 
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11.3.2.1  மாதிரி ஆய்வு: 

அருகிலுள்ள கிரோமங்களுக்குச ் கசன்று மக்களின் சமூக-கபோருளோதோர 

அம்சங்கள் மற்றும் கதடவகடள அறிந்து ககோண்டனர.் தற்கபோதுள்ள சமூக-

கபோருளோதோர சூழ்நிடல ஆய்வு கசய்யப்பட்டு, CER கசயல்போடுகளும் 

முன்கமோழிபவருக்கு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆய்வு விவரங்கள் பாரா 3.2.4, 

அத்தியாயம் - III இல் சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன . 

11.3.3 தற்தபாதுள்ள  சுற்றுசச்ூழல் தரம்: 

அடிப்படட கண்கோணிப்பு ககோடட கோலதத்ில் (மாரச் ்2022 முதல் தம 2022 வறர) 

தமற்சகாள்ளப்பட்டது. அதன் விவரங்கள் கீகழ ககோடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவறண11.5: அடிப்பறட தரவு 

A) வானிறல தரவு 

அளவுருக்கள் குறறந்தபடச்ம் அதிகபட்சம் 

கவப்பநிடல 0 c இல் 21.9 40.0 

% இல் ஈரப்பதம் 18.3 99.0 

கோற்றின் கவகம் கிமீ/மணியில் <1.8 35.3 

முக்கிய கோற்று திடசயில் 
இருந்து NE 

B) சுற்றுப்புற கோற்றின் தரம் கண்கோணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள் 

அளவுரு முடிவு (µg/m3) 
*வரம்பு 
(µg/m3) இடம் குத்தடக 

பகுதி 

ஆய்வுப் 
பகுதி 

நுண்துகள்கள் (அளவு <10 µm) 55.1 - 73.8 40.4 - 68.6 100 

நுண்துகள்கள் (அளவு <2.5 µm) 25.6 - 34.3 18.4 - 30.8 60 

சல்பர ்டட ஆக்டசடு (SO 2 ஆக ) 4.9 - 7.2 3.8 - 6.9 80 

டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO 2 

ஆக ) 
7.7 - 12.7 5.4 - 11.1 80 

முடிவு: PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றிற்கோன தற்கபோடதய சுற்றுப்புற 
கோற்றின் தர நிடலகள், 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3 என்ற NAAQ 
தரநிடலகள் பரிந்துடரக்கப்பட்ட CPCB வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. எல்லோ 
இடங்களிலும் உள்ள CO மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீகழ இருப்பது 
கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சிலிக்கோ மதிப்புகள் 
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கண்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீகழ கோணப்படுகின்றன. (கண்டறிதல் வரம்பு - 0.05 
mg/m3) 
C) நீர் தரம் கண்காணிப்பு இடம் - 5 இடங்கள் 

அளவுரு விறளவாக *வரம்பு (µg/m3) 
pHமதிப்பு 7.71 - 8.36 6.5-8.5 

கமோத்த கடரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி) 

328 – 1012 
2000 

குகளோடரடு (மிகி/லி) 72.40 - 460 1000 

கமோத்த கடினதத்ன்டம 
(மிகி/லி) 

198 - 412 
600 

கமோத்த கோரத்தன்டம 
(மிகி/லி) 

173– 300 
600 

சல்கபட்(மிகி/லி) 23 – 226 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL(DL - 0.01) – 0.06 0.3 

டநட்கரட்(மிகி/லி) BDL(DL - 1.0) - 3.04 45 

ஃபுகளோடரடு (மிகி/லி) 0.12 - 0.35 1.5 

முடிவு: குடிநீர ் விவரக்குறிப்புகளின்படி மோற்று ஆதோரம் இல்லோத நிடலயில், 
நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுடறகளின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
D) இறரசச்ல் நிறலகள் கண்காணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள் 

அளவுரு 

முடிவு dB(A) 
*வரம்பு (µg/m3) 

நாள் சமமானது இரவு சமமான 

முக்கிய 
மண்டலம் 

50.6 
45.5 - 49.2 90 

இடடப்பகுதி 39.0 38.6 - 43.1 
சமமான நாள் - 55dB(A), 
இரவு சமமான - 45dB(A) 

* CPCB வகுத்துள்ளபடி கதோழில்துடற கதோழிலோளரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 
சத்தம் (8 மணிகநர கவளிப்போடு கநரதத்ில்). MoEF&CC விதிமுடறகளுடன் ஒப்பிடும் 
கபோது, கண்கோணிக்கப்படும் சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளவுகள் கபோதுவோக வரம்பு 
மதிப்புகளுக்குள் இருக்கும். 
இ) மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு இடம் - 3 இடங்கள் 

அளவுரு மதிப்புகளின் வரம்பு 

25°C இல் pH 6.46 - 7.22 

மின் கடத்துத்திறன் (µmho/cm) 23.3 - 122.4 
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கரிமப் கபோருட்கள் (%) 0.9 - 1.24 

கமோத்த டநட்ரஜன் (மிகி/கிகலோ) 128 - 142 

போஸ்பரஸ் (மிகி/கிகலோ) 1.3 - 2.14 

கசோடியம் (மிகி/கிகலோ) 345 - 420 

கபோட்டோசியம் (மிகி/கிகலோ) 637 – 756 

முடிவு: கசகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பகுப்போய்வு கசய்யப்பட்ட 3 மோதிரிகளின் 
மண்ணின் தர தரவு அட்டவடண எண் - 3.17 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

F) நிலச ்சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நில பயன்போட்டு முடற குறித்த தற்கபோடதய ஆய்வுக்கு, 

கதோடலநிடல உணரத்ிறன் கசயற்டகக்ககோள் தரவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதி  சுற்றியுள்ள நில பயன்போட்டு வடககளின் மதிப்பிடப்பட்ட 

பகுதி கீகழ ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவறண11.6: 10 கிமீ தாங்கல் மண்டலத்தில் நில பயன்பாடு 

எஸ்.எண் Landuse அம்சம் பகுதி (ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விவசோயம்/ கதோட்டம் 34.40 9.58 

2 தரிசு நிலம் 166.84 46.47 

3 புதரக்ள் ககோண்ட நிலம் 101.31 28.22 

4 புதரக்ள் இல்லோத நிலம் 35.74 9.96 

5 நீரந்ிடலகள் 2.76 0.77 

6 சுரங்கப் பகுதி/ கதோழில்கள் 10.20 2.84 

7 குடியிருப்பு பகுதி 5.12 1.43 

8 சூரிய தகடு 2.61 0.73 

 சமாத்தம் 358.98 100 

கமற்கூறிய அட்டவடணயில் ஆய்வுப் பரப்பில் 9.58% விவசோய நிலமோகவும், 

46.47% தரிசு நிலமோகவும் உள்ளது. ஸ்க்ரப் உள்ள நிலங்கள் 28.22%, ஸ்க்ரப் இல்லோத 

நிலங்கள் 9.96% மற்றும் நீரந்ிடலகள் & மற்றடவ 5.77% ஆகும். விவரங்கள் போரோ 

3.20, அத்தியோயம் - III இல் ககோடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

ஜி) உயிரியல் சூழல்: 

தோவரங்கள்: குத்தடக பகுதி வனம் அல்லோத, தனியோர ் நிலம். குத்தடகப் 

பகுதியின் கபரும்பகுதி சில கசடிகள் (ப்கரோகசோபிஸ் ஜூலிஃப்களோரோ) மற்றும் 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
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திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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புற்கடளக் ககோண்ட தரிசு நிலமோகும். PIZ என்பது சுரங்கப் பகுதில் இருந்து 300மீ 

பஃபர,் ப்கரோகசோபிஸ் ஜூலிஃப்களோரோவின் முட்கள் நிடறந்த புதரக்டளக் 

ககோண்ட தரிசு நிலம் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கிய வறண்ட 

பகுதியோகும்.ககசுவரினோவின் ஒருசில திட்டுகளும் கோணப்படுகின்றன. PIZ இல் 

10 குடும்பங்களில் இருந்து கமோத்தம் 15 மர வடக பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஆய்வு பகுதி(buffer zone)  ஆதிகம் கோணப்படும் தோவரங்களின் ப்கரோகசோபிஸ் 

ஜூலிஃப்களோரோ, அசோடிரோக்டோ இண்டிகோ, கபோரோசஸ் ஃபிளோகபல்லிஃபர,் 

அகோசியோ நிகலோட்டிகோ, அல்பிசியோ கலகபக், அகோசியோ லுககோஃப்களோயோ, 

அகோசியோ ஆரிகுலிஃபோரம்ிஸ் கபோன்றடவ. 

விலங்கினங்கள்: 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணோலயம் அல்லது 

கதசிய பூங்கோ இல்டல. வளரப்்பு விலங்குகள் கபோதுவோகக் கோணப்படுகின்றன. 

குத்தடக மற்றும் 10 கிமீ தோங்கல் மண்டலம் கமற்கு கதோடரச்ச்ி மடல ESA 

எல்டலயில் வரோது . தோங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கு இனங்களின் 

விரிவோன பட்டியல் அட்டவடண எண் - 3.13 , அதத்ியோயம் - III இல் 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

H) நீரியல் ஆய்வு: 

இப்பகுதியின் ஆய்வு, துடண கமற்பரப்பு வடிவங்கள் குடறந்த ரீசோரஜ்் திறன் 

ககோண்ட சுமோர ் 1 முதல் 2 மீ மண்டண கவளிப்படுதத்ுகின்றன என்படதக் 

கோட்டுகிறது. பின்னர ்கடினமோன போடற வடிவங்கள் கோணப்படுகின்றன. 

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழ்துடளக் கிணறுகள் மூலம் குடறந்தஆழ நீரந்ிடலயும், 

குழோய் கிணறுகள் மூலம் அதிகஆழ நீரந்ிடலயும் உருவோக்கப்படுகிறது. 

கிணறுகளில் உள்ள நீர ் முக்கியமோக பருவமடழக்குப் பிந்டதய கோலத்திற்குப் 

பிறகு கிடடக்கிறது, கமலும் இது ககோடட கோலத்தில் குடறகிறது, இதனோல் 

மோனோவோரி பயிரக்ள் சோகுபடி கபரும்போலும்கமற்ககோள்ளப்படுகிறது.  

ஆழ்துடளக் கிணறுகள் 600 அடி ஆழம் ககோண்டடவ, கமலும் ஆழமோன 

மட்டத்தில் மட்டுகமநீர ்கிடடக்க வோய்ப்பு உள்ளதுஎன்படத இது உணரத்த்ுகிறது. 

. 
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கிடடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் 

அடிப்படடயில், திட்டப் பகுதி 50 மீட்டர ் வடர ஆழமோன வரம்பில் நிலதத்டி நீர ்

திறன் ககோண்டதோகக் கருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமோன 

கசச்ிதமோன போடறகடளக் ககோண்டுள்ளதோல்நீர ் ஓட்ட கதோடரச்ச்ி குடறந்கத 

கோணப்படும், சுரங்கதத்ிற்குள் கபரிய நீர ் கசிவு எதிரப்ோரக்்கப்படவில்டல. 

அருகில் பயன்போட்டிலுள்ள  குவோரிகளில் இருந்துகபரியளவு நீரக்சிவு 

கோணப்படவில்டல. எனகவ, இந்தசுரங்க குத்தடக பகுதியில்உத்கதச ஆழம் 

வடர கமற்ககோள்ள உள்ள சுரங்க பணிகளோல்  நிலதத்டி நீர ் இப்பகுதியில் 

கபரியளவுதோக்கத்டத ஏற்படுத்தோது என்று எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது.. 

சுரங்கப்பகுதியில் கசகரிக்கப்படும் மடழ நீர,் பருவமடழக்கு பிந்டதய 

கோலத்தில் நல்ல நீரோதோரமோக கசயல்படுகிறது.  

எதிர்பாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்றககள்: 

11.4.1 சபாது: 

இந்தத் திட்டத்தில் உடடகல் மற்றும் கிரோவல்,  இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட திறந்த 

கவளி சுரங்கம் முடறயில்  கவட்டி எடுக்கப்படும் . சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

கதோடரப்ுடடய கசயல்போடுகளின் கபோது இந்தச ் சுரங்கத்தோல் ஏற்படும் 

போதிப்புகள் கோற்று, நீர,் ஒலி, நில அதிரவ்ு, நிலம், கபோக்குவரதத்ு கபோன்ற பல்கவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகள் கதோடரப்ோக ஆய்வு கசய்யப்பட்டு, அதன் விவரங்கள் இந்த 

அத்தியோயதத்ில் விரிவோக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டத்டத 

கபோறுத்தவடர, அதிகப்படியோன வருடோந்திர உற்பதத்ி திறன் மற்றும்  கமோதத் 

சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு கசய்யபட்டுள்ளதோல். கமோத்த சுரங்க  குத்தடக 

கோலத்திற்கு கபோருந்தும். 

11.4.2 காற்று சூழல் : 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் கதோடரப்ுடடய நடவடிக்டககள் கோரணமோக 

இப்பகுதியில் கோற்று மோசுபோட்டின் முக்கிய ஆதோரங்கள், துடளயிடுதல் மற்றும் 
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கவடித்தல், சுரங்கப்பணிகள் கமற்ககோள்ளும் கபோழுது, எஸ்ககவட்டர ் மற்றும் 

டிப்பரக்ள்/ லோரிகள் இயக்கும் கபோழுது, லோரி கபோக்குவரத்து கபோன்ற பல்கவறு 

கசயல்போடுகளோல் சுரங்கத்தில் உற்பத்தியோகும். தவிர, டீசலில் இயங்கும் சுரங்க 

உபகரணங்கள், கம்ப்ரசரக்ள், கஜனகரட்டர ்கசட் கபோன்றவற்றிலிருந்து SO2, NOx, 

CO கபோன்றவற்றின் உமிழ்வின் விடளவோகவும் வோயு கவளிகயற்றம் 

ஏற்படுகிறது. சுரங்க நடவடிக்டககளோல் கோற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் போதிப்டபக் 

கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்டககள் கமற்ககோள்ளப்படும்.  

அட்டவறண11.7: தணிப்பு நடவடிக்றககள் - காற்று சூழல் 

எஸ்.எண் சசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

1 துடளயிடுதல் 

நல்ல நிடலயில் டிரில் பிடக்ளின் பயன்போடு 

துடளயிடும் துடளகடள ஈரமோன துணியோல் 
மூடுதல் 

துடளகடள துடளயிடுவதற்கு கூரட்மயோன 
துரப்பண பிடக்ளின் பயன்போடு. 
அதிக தூசி மற்றும் போதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
பணிபுரியும் கதோழிலோளரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகள் 
/ முகமூடிகடள வழங்குதல். 

2 கவடித்தல் 

நன்கு வடிவடமக்கப்பட்ட பிளோஸ்டிங் அளவுரு 

கவடிப்பதற்கு கபோருத்தமோன கவடிமருந்துகடளப் 
பயன்படுதத்ுதல்  
அதிக கோற்று வீசும் கோலங்களில் கவடிப்படதத் 
தவிரப்்பது  
தூசி உருவோக்கம், ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு அளடவ 
பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் டவத்திருக்க 
கநோகனல் மூலம் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட கவடிக்கும் 
நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்துதல். 

3 

எஸ்ககவட்டர ்
இயக்கும் 
கபோழுது 

உற்பத்தியோளரின் வழிகோட்டுதல்களின்படி 
அடனதத்ு இயந்திரங்கள் இயக்கப்படும் 

ஆபகரட்டர ்ககபினுக்கோன அடடப்புகள். 
போதுகோப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் 
குறிதத்ு ஆபகரட்டரக்ளுக்கு கபோதுமோன பயிற்சி 
அளித்தல். 
உபகரணங்களின் சரியோன பரோமரிப்பு. 
டம்பரக்ளில் அதிக சுடமகடளத ்தவிரத்த்ல். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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4 கபோக்குவரதத்ு 

சுரங்க பணியின் கபோது சோடலகளில் தண்ணீர ்
கதளிப்போன் மூலம் நீர ் கதளிதத்ு தூசுகள் 
கவளிவரோவண்ணம் தடுத்தல் 

கபோக்குவரதத்ு சோடல மற்றும் பிற சோடலகடள 
முடறயோக பரோமரித்தல் 

குத்தடகயில் இருந்துவோகனம் கவளிகயறும் 
பகுதியில் டயர ் தண்ணீர ் கதளிப்போன் வசதிடய 
அடமத்தல் 

டிப்பரக்ளில் அதிக போரம் ஏற்றுவடதத் தவிரத்்தல் 

கல் ககோண்டு கசல்லும் வோகனதத்ில்  இருந்துதூசு 
கவளிவரோவண்ணம் தோரப்்போலின் மூலம் மூடி 
ககோண்டு கசல்லுதல் 

வழக்கமோன மற்றும் முடறயோன தடுப்பு பரோமரிப்பு 
அட்டவடணகள் மூலம் வோகன உமிழ்வுகள் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உமிழ்வு மதிப்புகடள 
உறுதி கசய்வதற்கோக டீசல் புடக மீட்டர ் கருவி 
மூலம் உமிழ்வு கசோதடனகள் கசய்யப்படுதல். 

5 மற்றடவகள் 

சுரங்கப்பகுதி, சோடல மற்றும் சோத்தியமோன 
இடத்தில் அடரந்்த மரங்கடள வளரத்்து 
பசுடமவடளயம் ஏற்படுதத்ுதல் 

குத்தடகப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் கசல்லும் 
ஓடடக்கு 10மீ போதுகோப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது. 
இந்த பகுதியில் தகர ஷீட் அடமக்கப்படும். குதத்டக 
சுற்றளடவச ் சுற்றி மற்ற பக்கங்களிலும் பசுடம 
வடல அடமக்கப்படும். 

இந்த அடனதத்ு நடவடிக்டககடளயும் கதோடரந்்து கசயல்படுதத்ப்பட்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் கபறிதளவு தோக்கம் ஏற்படோமல் கோற்றின் தன்டம 

போதுகோக்கப்படும். 

முன்கமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் கோரணமோக கோற்றின் தரதத்ில் ஏற்படும் 

தோக்கம், கலக்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் கமன்கபோருளோல் உருவோக்கப்பட்ட AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுதத்ி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 

நிடலயோன கோசியன் ப்ளூம் சிதறடல அடிப்படடயோகக் ககோண்டது. (PM10),  

சுவோசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5 ) மோதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் 

கணினி மோதிரிகள் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது . தடர நிடல கசறிவு (GLC) 

மணிகநர வோனிடல தரவுகடளப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் கோற்றில் சுவோசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 52.6 g/m3 முதல் 75.6 g/m3 ஆகவும், சுவோசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5)  24.5 g/m3 முதல் 35.3 g/m3 ஆக இருக்குமோறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மதத்ிய 

மோசுக்கட்டுப்போடு வோரியத்தோல் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவோசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் (அதோவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 60µg/m3),  

வரம்பிற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இந்தச ் சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழடலப் போதுகோப்பதற்கோக கமலோண்டமத் 

திட்டங்கடளக் கடுடமயோக அமலோக்குதல் மற்றும் கதடவக்ககற்ப சரியோன 

நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கோக கோற்றின் தரக் கண்கோணிப்பு 

கமற்ககோள்ளப்படும். அடனத்து தணிப்பு நடவடிக்டககடளயும் திறம்பட 

கசயல்படுதத்ுவதன் மூலம், இந்த குதத்டக பகுதியில் சுரங்க கசயல்போடு 

கோரணமோக கோற்றின் தரதத்ில் கபறிதளவு தோக்கம் ஏற்படோமல் கோற்றின் 

தன்டம போதுகோக்கப்படும். 

11.4.3  நீர் சூழல்: 

தண்ணீர ்கதடவ: இந்த திட்டதத்ிற்கோன கமோத்த நீர ்கதடவ 10.0 KLD, இதில் குடிநீர ்

மற்றும் இதர கதடவக்கு 1.0 KLD, தூசிடய அடக்குவதற்கு நீர ் கதளித்தல் (Water 

Sprinkling) 8.0 KLD மற்றும் பசுடமப்கபோரட்வ வளரத்்தல்(Green Belt) 1.0 KLD 

ஆகியடவ அடங்கும் . முதலில் கவளி இடங்களிலிருந்து இருந்து தண்ணீர ்

கபறப்படும். பின்னர ் சுரங்கதத்ில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்

பயன்படுத்தப்படும். 

மோசுபோட்டின் கசயல்போடு / ஆதோரம், அதன் தோக்கம் / விடளவு, 

முன்கமோழியப்பட்ட கட்டுப்போட்டு நடவடிக்டககள் கீகழ விளக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அட்டவறண11.8: தணிப்பு நடவடிக்றககள் - நீர் மாசுபாடு 

எஸ்
.எ

ண் 

ஆதார
ம் 

விறளவு தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

ஏ 

தண்ணீ
ர ்

பயன்ப
ாோடு 

கழிவு நீர ்
உருவோக்கம் 

திட்டதத்ில் இருந்து உற்பத்தி கசய்யப்படும் கழிவுநீர,் 
ஊறடவக்கும் குழிகளுடன் கூடிய கசப்டிக் கடங்கில் 
கசகரிக்கப்படும். 

பி 

மடழப்
கபோழி

வு 

குப்டப 
கிடங்கு 
மற்றும் 

அடுக்கிலிருந்
து 

கவளிகயறும் 

குவோரிடயச ் சுற்றி 2200மீ நீளமுள்ள மோடல வடிகோல் 
கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ் கதோட்டிகள் மூலம் 
கதளிவோன மடழ நீர ் கவளிகயற்றப்படும். குவோரியின் 
அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் (SUMP) கசமிக்கப்படும் 
கதளிவோன நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு 
கவளிகயற்றப்படும். 

மடழநீர ்
கசகரிப்பு 

குவோரியில் விழும் மடழ நீர ்குவோரியின் மிகக் குடறந்த 
அளவில் உள்ள சம்ப்பில் கசகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், 
கவளிகயறும் முன், திடப்கபோருள்கள் 
கவளிகயறுவடதத் தடுக்கின்றன வழிமுடறகள் 

சி 
நீரந்ில
டாகள் 

பருவகோல 
ஓடடக்கு 
இடடயூறு 

குத்தடகப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் பருவகோல 
ஓடட உள்ளது, அதற்கோக 10மீ போதுகோப்பு மண்டலம் 
விடப்பட்டுள்ளது. குத்தடக பகுதிக்கு அருகோடமயில் 
இந்த பருவகோல ஓடடயின் கடரகயோரத்தில் மண் திட்டு 
அடமக்கப்பட்டு போதுகோப்பு வலய பகுதியில் நல்ல 
கதோட்டம் கமற்ககோள்ளப்படும். குதத்டக பகுதிக்கு 
அருகில் உள்ள பருவகோல ஓடடயின் இருபுறமும் 
முள்கம்பியோல் கவலி அடமக்கப்பட்டு, இந்தப் பக்கம் 
தகரத் தோளும் வழங்கப்படும், கமலும் இந்த பருவகோல 
ஓடடயில் எந்த போதிப்பும் ஏற்படோமல் போரத்்துக் 
ககோள்ளப்படும். இந்த நீரந்ிடலயில் கழிவுநீடர 
கவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல. திட்ட 
கசயல்போடுகளோல் அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் 
கபரிய போதிப்பு எதுவும் ஏற்படோது. 

 நிலத்தடி நீர ்வளரச்ச்ியின் நிடல: நிலத்தடி நீர ்ஆதோரம் மத்திய நிலத்தடி 

நீர ் வோரியம், கதன்கிழக்கு கடற்கடர மண்டலம் - 'மோவட்ட நிலதத்டி நீர ்

சிற்கறடு, விருதுநகர ்மோவட்டம்.'. அறிக்டகயின் அடிப்படடயில் நிலத்தடி 
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நீர ் கமம்போட்டுக் கண்கணோட்டதத்ில் இந்தப் பகுதிடய 'போதுகோப்போனது' 

என வடகப்படுத்தலோம். இதனோல் நிலதத்டி நீர ் கமலும் கமம்பட வோய்ப்பு 

உள்ளது. 

 சுரங்க குழி நீரின் உருவாக்கம்: கிடடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படடயில் திட்டப் பகுதி கமோசமோன நிலதத்டி நீர ்

திறன் ககோண்டதோகக் கருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமோன 

கசச்ிதமோன போடறகடளக் ககோண்டுள்ளது, சுரங்கதத்ிற்குள் கபரிய நீர ் கசிவு 

எதிரப்ோரக்்கப்படவில்டல. முன்கமோழியப்பட்ட குவோரி பகுதிக்கு அருகில் 

ஏற்கனகவ குவோரி கபோடப்பட்ட குழிகளில் நீர ் கசிவு இல்டல. எனகவ, 

முன்கமோழியப்பட்ட ஆழம் வடர கரடுமுரடோன கல் குவோரி கசய்வது, நிலத்தடி 

நீர ்நிடலகளில் அப்பகுதியில் போதகமோன தோக்கத்டத ஏற்படுத்தோது.  

 1 1 .4.4 இறரசச்ல் சூழல்: 

எஸ்ககவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லோரிகள் இயக்கும் கபோழுது, துடளயிடுதல் 

கபோன்ற பல்கவறு இயந்திரங்களின் கசயல்போட்டின் விடளவோக 

எதிரப்ோரக்்கப்படும் ஒலி அளவுகள் கணினி மோதிரிடயப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்டலக்கும் இடடயில் குடறப்புப் 

போடதகள் இல்டல என்ற அனுமோனத்தின் அடிப்படடயில் அருகிலுள்ள 

கிரோமங்களில் ஒட்டுகமோத்த ஒலி அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது`. ஆய்வுகளில் 

இருந்து, சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவில் சுரங்க கசயல்போடுகள் கோரணமோக 

கணிக்கப்படும் ஒலி அளவுகள் எந்தக் குடறப்பு கோரணிடயயும் கருதத்ில் 

ககோள்ளோமகலகய குடறவோககவ இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இருப்பினும், நடடமுடறயில் மரங்கள், தோவரங்கள் கபோன்ற ஒலித ் தடடகளோல் 

ஒலியின் அளவு   குடறவோக  இருக்கும், கமலும் குத்தடக எல்டலக்கு கவளிகய 

எந்தவிதமோன போதகமோன ஒலி பரவலும் இருக்கோது. குடியிருப்புகளும் விலகி 

இருப்பதோல் சுரங்க நடவடிக்டககளோல் ஏற்படும் சதத்த்தின் தோக்கம் சுற்றியுள்ள 

கிரோமங்களில் உணரப்படோது. எனகவ, இடரசச்டலக் கட்டுப்படுதத்ுவதற்கோன 
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பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககடளச ் கசயல்படுதத்ுவதன் மூலம், ஒலி 

அளவுகளில் ஏற்படும் தோக்கம் கவகு குடறவோககவ இருக்கும்.  

 :சோடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவோக்கும் டமயங்கடளச ்

சுற்றி, ஒலித் தடடகளோகச ் கசயல்பட, நோட்டு மரங்கடள வரிடசயோக 

நடுதல். 

 சோடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவோக்கும் டமயங்கடளச ்

சுற்றி, ஒலித ் தடடகளோகச ் கசயல்பட, அடரத்்தியோன பசுடம 

வடளயங்கடளஅடமத்தல். 

 இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு மற்றும் பரோமரிப்பு,  

 ஒலிதவிரக்்கும்கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்போன்களும் 
கபோருதத்ுதல் 

 மண்கவட்டி, டிப்பரக்ள் கபோன்ற உபகரணங்களுக்கோன ஒலி ஆதோரம் 
இயக்குபவரின் அடற. 

 .அதிக இடரசச்லுக்கு கவளிப்படும் கதோழிலோளரக்ளுக்கு கோது 
கசருகிகடள வழங்குதல். 

 ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் கதோழிலோளரக்ளுக்கு 
ஆடிகயோகமட்ரி கசோதடன உட்பட வழக்கமோன சுகோதோர 
பரிகசோதடனகடள நடதத்ுதல். 

 ஒலி அளவின் அளடவ அறியவும், கதோழிலோளி அதிக இடரசச்லுக்கு 
கவளிப்படும் கநரத்டதக் கட்டுப்படுத்தவும் இயந்திரங்களில் 
கசயல்போட்டு இயந்திரங்களின் ஒலி நிடலடயக் கண்கோணித்தல். 

 கதற்குப் பகுதியில் குதத்டகச ் சுற்றளவில் தகரத் தடுப்பு மற்றும் மற்ற 
பகுதியில் பசட்ச வடல அடமதல். 

இப்பகுதியில் ஒலி மற்றும் தூசி பரவுவடதத் தடுக்க கமலும் பசுடமப் வடளயம் 

மற்றும் மரம் வளரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படும்.. 

11.4.5. நில அதிரவ்ு: 

சுரங்க பணிகளின் கபோது, பின்வரும் நடவடிக்டககளோல் கவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விடளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் . டிகல கடடகனட்டர/் நோனல்(Milli Second 

Delay Detonator/ Nonel பயன்படுதத்ி கட்டுப்படுத்திய கவடிப்பு முடற (Control 

Blasting). கமற்ககோள்ளுதல். சரியோன இடடகவளி விட்டுத ் துடளயிடுதல். கவடி 
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மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் சோரஜ்் கசய்தல்.  சோதத்ியமோன இடங்களில் 

கல்உடடப்போன்.(ROCKBRAKER) பயன்படுத்தப்படுத்தல். திறடமயோன மற்றும் 

அனுபவம் வோய்ந்த நபரோல் கவடித்தல் மற்றும் கமற்போரட்வ 

கமற்ககோள்ளப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்டககளினோல் ஏற்படும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மோதிரிகள் 

மூலம்கணக்கிடப்பட்டதத்ில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதிதத்ுள்ள நில 

அதிரவ்ு வரம்பிற்கு 10 மிமீ/கநோடி குடறவோககவ உள்ளது. இதன் மூலம் நில 

அதிரவ்ினோல் ஏற்படும் விடளவு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

1 1 .4. நிலச ்சூழலின் மீதான தாக்கம்:  

குத்தடகப் பகுதியில், சுரங்கப் பணிகளுக்குப் பிந்டதய கட்டதத்ில், 1.52 

கெக்கடர ் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலயோகவும், 0.03கெக்கடர ் சுரங்க 

சோடலகள் மற்றும் உள்கட்டடமப்புகளோகவும், 0.36கெக்கடர ் தோவரங்கள் 

மற்றும் 0.05கெக்கடர ் கவலிகளோகவும் இருக்கும். மனிதரக்ள் மற்றும் 

விலங்குகள் கவனக்குடறவோக நுடழவடதத் தடுக்க முழு சுரங்கப் பகுதியும் 

முடறயோக சுற்றி கவலி அடமத்து போதுகோக்கப்படும்.சுரங்கப் பணி பிந்டதய 

நிடலயில், கதோண்டிகயடுக்கப்பட்ட கவற்றிடதத்ில் கசகரிக்கப்படும் 

மடழநீடரப் பயன்படுத்த கவண்டும். 

1 1 .4. 7  உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்ககுதத்டகபகுதியில்கபரிய தோவரங்கள்இல்டல.சுரங்கதத்ின் அருகில் 

கோணப்படும் மரங்கள், கசடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு 

போதிப்பும் ஏற்படோத வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்டகயின் கபோது கமற்கூறிய 

பல்கவறு  தடுப்பு நடவடிக்டககள் கமற்ககோள்ளப்படும். போதுகோப்பு 

இடடகவளியில் பசுடம வடளயம் வளரக்்கப்படும்.  

குத்தடகப் பகுதியின், சுற்றளடவச ் சுற்றி 7.5மீ. போதுகோப்புத் தடடயும், 

குத்தடகப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் ஓடட-10மீ. போதுகோப்பு வலயப் 

பகுதியில் தோவர வளரச்ச்ி மற்றும் அழகியடல கமம்படுதத்ுவதற்கோக 

கிரீன்கபல்ட் / கதோட்டம் கமற்ககோள்ளப்படும். 
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11.4.8 சமூகப் சபாருளாதாரச ்சூழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனத்தும் திட்ட விண்ணப்பதோரர ் வசம் உள்ளது. சுரங்க 

பகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்டல .ஆடகயோல் நில இழப்கபோ 

அல்லது வீடுகள் மோற்றகமோ இருக்கோது.. 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் 18 நபரக்ள் கநரடியோகவும், சுமோர ் 50 கபர ்

மடறமுகமோகவும் தளவோடங்கள், வரத்்தகம், பழுதுபோரக்்கும் பணிகள் 

கபோன்றவற்றில் கதோடரப்ுடடய வோய்ப்புகள் மூலம் கவடலவோய்ப்பு 

கபறுவோரக்ள். இந்த பகுதியில் கவடல வோய்ப்புகள் உருவோகும், இது வருமோன 

நிடலகடளயும் தரத்டதயும் உயரத்த்ும். 

இப்பகுதியின் சமூக கபோருளோதோர கமம்போட்டு நடவடிக்டககளுக்கோக ரூபோய் 
5.00லட்சம் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. கதடவ மற்றும் முன்னுரிடம 
அடிப்படடயில் உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தோகலோசிதத்ு கசயல்படுத்தப்படும். 

11.4 9  சதாழில்சார் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: 

திட்டச ் கசயல்போட்டில் கதோழில்சோர ் ஆகரோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்புச ்

சிக்கல்கடளக் குடறப்படத உறுதி கசய்வதற்கோக, கபோருந்தக்கூடிய 

தரநிடலகளுக்கு இணங்க, திட்டச ் கசயல்போடுகளில் பின்வரும் தடுப்புத் தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் திறம்பட கசயல்படுத்தப்படும். 

 DGMS சுற்றறிக்டககளின்படி, குடறந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ஒருமுடற 

அடனதத்ுத் கதோழிலோளரக்ள்/ஊழியரக்டளயும் அவ்வப்கபோது 

பரிகசோதித்து, தகுதிவோய்ந்த மருதத்ுவரக்ளோல், கதோழிலோளரக்ளின் 

நுடழவுக்கு முந்டதய நிடலயில் உள்ள கதோழிலோளரக்ளின் மருதத்ுவப் 

பரிகசோதடன. 

 ஊழியரக்ள் மற்றும் கதோழிலோளரக்ள் மதத்ியில் வழக்கமோன 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ோரங்கள் 

 DGMS பரிந்துடரத்த தரநிடலகளின்படி, அதிக இடரசச்ல் அளவுகள், தூசி 

உருவோக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் கபோன்றவற்றிலிருந்து 

போதுகோப்பதற்கோக பணியோளரக்ளுக்கு PPE வழங்கப்படும். 



சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திருமதி. த. முத்துலட்சுமி அவர்களின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு 1.96 
ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
 

 

கிரிடயட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ட்ஸ்  REV எண்: 00/AUG/22 

 11-21 

 

 கமோத்த வரவு கசலவுத் திட்டதத்ில் மூலதனச ் கசலவின் கீழ் ரூ.50,000 

மற்றும் கதோழில்சோர ் சுகோதோரம் மற்றும் போதுகோப்பு பட்கஜட்டுக்கோக 

ரூ.10,000 கதோடரச்ச்ியோன கசலவின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.. 

11.4.10 திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர் லாஜிஸ்டிக்கல் சிஸ்டத்தில் 
ஏற்படும் பாதிப்பு: 
இந்த குத்தடக பகுதியிலிருந்து கதோண்டிகயடுக்கப்படும் கபோருட்கள் கநரடியோக 

பயனோளிகளுக்கு  சோடல வழியோக ககோண்டு கசல்லப்படும்.. உற்பதத்ித்திறன் 

குடறவோக இருப்பதோல், சுமோர ்3 பயணங்கள் இருக்கும். மணி. இந்த திட்டதத்ின் 

கோரணமோக கபோக்குவரதத்ு போடத இந்த மிகக்குடறந்த கபோக்குவரத்டத 

எளிதில் உள்வோங்கிக் ககோள்ள முடியும். திட்டத்தின் தளவோட அம்சத்தில் ஏற்படும் 

போதகமோன தோக்கங்கடளத ் தணிக்க பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 

 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள சோடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ்

கதளித்து லோரிகள் மூலம் ககோண்டு கசல்லும்கபோது தூசிகள் 

கவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுதத்்துதல். 

 கபோக்குவரதத்ு சோடலகடள முடறயோக பரோமரித்தல் 

 கபோக்குவரதத்ு வோகனங்களின் முடறயோன பரோமரிப்பு. 

 கபோருள் அதிக சுடமகடளத ்தவிரப்்பது 

 லோரிகளில் தோரப்லின் ககோண்டு மூடுதல். 

11.4.11 கழிவு தமலாண்றம: 
கதோண்டிகயடுக்கப்பட்ட முழுப் கபோருளும் பயன்படுத்தப்படுவதோல், இந்தத ்

திட்டதத்ில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்கோது. இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து 

கவளிகயற்றும் கசயல்முடற எதுவும் இல்டல. அதனோல் திரவக் கழிவுகள் 

உருவோகோது. 

இந்தச ் சுரங்கத்தில் உருவோகும் அபோயகரமோன கழிவுகள் , கழிவு எண்கணய், 

எண்கணய் கலந்த துணிகள், பயன்படுத்தப்பட்ட கலட ் ஆசிட ் கபட்டரிகள், 
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ஸ்கிரோப்புகள், டயர ் கசமிப்பு கபோன்றவற்றுக்கு ஊடுருவ முடியோத 

ககோள்கலன்களுடன் தனி கசமிப்புப் பகுதியில் கசமிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி அல்லது மறு-கசயலிகள் மூலம் அவ்வப்கபோது 

அகற்றப்படும். அபோயகரமோன கழிவுகள் விதிகளின்படி ககோண்டு கசல்லப்படும். 

கமகல கூறப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்டககடள திறம்பட கசயல்படுதத்ுவதன் 

மூலம் அபோயகரமோன கழிவுகளோல் கபரிய போதிப்பு எதுவும் எதிரப்ோரக்்கப்படோது. 

பிளோஸ்டிக் கபோருட்களின் பயன்போட்டட தடட கசய்வது கதோடரப்ோக 

GO(Ms)No.84 இன் படி தமிழ்நோடு அரசு வழிகோட்டுதலின்படி தளதத்ில் ஒருமுடற 

பயன்படுதத்ும் பிளோஸ்டிக்/பயன்படுதத்ும் மற்றும் தூக்கி எறியப்படும் 

பிளோஸ்டிக்குகள் தடடகசய்யப்படும். மக்கும் கபோருள் அல்லது மீண்டும் 

பயன்படுத்தக்கூடிய கபோருடக்டளப் பயன்படுத்த ஊழியரக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவோரக்ள். 

11.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்புச ்சட்டம் மற்றும் பல்கவறு சட்ட வரம்புகள் வகுத்துள்ள 

தரநிடலகளுக்கு இணங்குவடத உறுதி கசய்வதற்கோக, கோற்று மற்றும் நீர ்

குணங்கள், சத்தம் அளவுகள் கபோன்றவற்டறப் கபோறுத்து பல்கவறு மோசு 

நிடலகடள முடறயோக ஆய்வு கசய்ய கண்கோணிப்பு அட்டவடணகள் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

கண்கோணிப்பு இருப்பிடம் மற்றும் கண்கோணிப்பின் அதிரக்வண் ஆகியடவ, 

சுரங்கத்தின் கதடவகள் மற்றும் நிலவும் நிடலடமகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கோரணிகளின்படி, கதடவப்பட்டோல், நிலவும் மோசு அளடவப் கபோறுதத்ு, 

அவ்வப்கபோது கட்டடளயிடப்பட்டபடி, கநோடல் ஏகஜன்சியுடன் கலந்தோகலோசிதத்ு 

கபோருத்தமோன முடறயில் மோற்றியடமக்கப்படும் 

EMP நடவடிக்டககடள கநோக்கி, ரூ.6.15 லட்சம் மூலதனச ் கசலவின் கீழ் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, கதோடர ்கசலவின் கீழ் ரூ.12.60 லட்சம் கசலவிடப்படும். 

மோசுக்கட்டுப்போட்டு நடவடிக்டககள், சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணிப்பு 

கபோன்றவற்றின் பரோமரிப்புக்கோன அடனத்து கதோடரச்ச்ியோன கசலவுகளும் 
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ஹெக்டைர் - ஹகாங்கணக்குறிச்சிகிராமம், அருப்புக்டகாட்ரை வட்ைம் ,விருதுநகர் மாவட்ைம்.  
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வருவோயில் இருந்து ஈடுகசய்யப்படும் . சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ோகதத்ின் மூலதனம் 

மற்றும் கதோடரச்ச்ியோன கசலவு பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் அட்டவடண எண். 

10.2, அத்தியோயம்-X இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

11.5 கூடுதல் படிப்புகள்: 

இந்த EIA / EMP அறிக்டகக்கோன கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

1. MoEF&CC ஆடணகளின்படி திட்டதத்ின் கபோதுமக்கள் கருதத்ு ககட்பு. 

2. கூட்டு தோக்க ஆய்வு 

3. R&R திட்டம் 

4. சுரங்க மூடல் திட்டம் 

இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டக, கபோதுமக்கள் கருத்து ககட்பு நடத்துவதற்கோன 

திட்டமிடப்பட்ட கததி மற்றும் கநரம் குறிதத்ு இரண்டு உள்ளூர ்

கசய்தித்தோள்களில் 30 நோட்களுக்கு முன்னதோக அறிவித்த பிறகு, விருதுநகர ்

மோவட்ட ஆட்சியர ் மற்றும் மோநில மோசுக்கட்டுப்போட்டு வோரிய அதிகோரிகள் 

மூலம் கட்டோய நடடமுடறகளின்படி கபோதுமக்கள் கருதத்ு ககட்ப்பிற்கு 

உட்படுத்தப்படும். கருதத்ு ககட்பின் கபோது உள்ளூர ் மக்களின் கருதத்ுக்கள், 

கவடலகள் மற்றும் ஆடக்சபடனகள் பதிவு கசய்யப்படும். அடனத்து கபோது 

வினவல்களும், திட்ட முன்கமோழிபவர ் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகோரிகளின் 

ககள்விக்கோன பதில்களும் பதிவு கசய்யப்பட்டு, தமிழ்நோடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்கோக EIA/EMP அறிக்டகயில் இடணக்கப்படும். 

இடர ் மதிப்பீடு சுரங்க மூடல் திட்டம் கதோடரப்ோன விரிவோன விளக்கம் 

அத்தியோயம் - VII இல் ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

இந்த சுரங்க  குதத்டகயின் பரப்பு 5 கெக்டரக்்கு குடறவோக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குதத்டககடளயும் கணக்கிடும் கபோழுது 

கமோத்தமோக 5 கெக்டரக்்கு கூடுதலோக உள்ளதோல் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

போதிப்டப அறிய ஒட்டுகமோத்த தோக்க ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த 
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திட்டதத்ிற்கோக கமற்ககோள்ளப்பட்ட அடிப்படட கண்கோணிப்பு, தற்கபோதுள்ள 

குவோரியின் ஒட்டுகமோதத் தோக்கத்டத பிரதிபலிக்கிறது. முன்கமோழியப்பட்ட 

குவோரிகளுக்கு, சுற்றுசச்ூழலில் இந்த முன்கமோழியப்பட்ட குவோரி 

கசயல்போடுகளின் ஒட்டுகமோத்த தோக்கம் ஆய்வு கசய்யப்பட்டு கீகழ 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று: கூட்டு சுரங்க மற்றும் அருகில் உள்ள மற்ற நடவடிக்டகயின் கபோது 

கோற்றுசச்ூழலில் உருவோகும் தோக்கம்  கணினி மோதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டத்தில் ஒட்டுகமோத்த கூட்டு நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் கோற்றில் 

சுவோசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10)  52.6 g/m 3 முதல் 82.7 g/m3 

ஆகவும், சுவோசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5)24.5 g/m3 முதல் 

38.7 g/m3 வரம்பில் அடவ அந்தந்த வழக்கில் சட்ட விதிகளுக்குள் உள்ளன. 

தண்ணீர் : இந்த 3 திட்டங்களுக்கும் கமோத்தமோக 30 KLD தண்ணீர ்கதடவ, இதில் 

T. முத்துலட்சுமி, K.போலமுருகன் மற்றும் K. போரதிரோஜோ ஆகிகயோரின் உதக்தச 

குவோரிகளுக்கு தலோ 10KLD. இந்த நீர ் கதடவ கதோடக்கத்தில் கவளி 

இடங்களிலிருந்து கபறப்படும். பின்பு சுரங்கதத்ில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்

பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த பகுதியில் நிலதத்டி நீர ் மட்டம் கமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமோக உள்ளது. 

சுரங்கப் பகுதி கடினமோன கசச்ிதமோன போடறகடளக் ககோண்டுள்ளது, எனகவ 

சுரங்கத்திற்குள் கபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ோரக்்கப்படுவதில்டல. நிலத்தடி நீர ் மட்டம் சுரங்கதத்ின் இறுதி குழி 

மட்டத்திற்கு கீகழ உள்ளது.  

எனகவ, இந்தசுரங்க குத்தடக பகுதியில்உத்கதச ஆழம் வடர கமற்ககோள்ள 

உள்ள சுரங்க பணிகளோல்  நிலத்தடி நீர ் இப்பகுதியில் கபரியளவு தோக்கத்டத 

ஏற்படுத்தோது என்று எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறது. 

மத்திய நிலதத்டி நீர ்வோரியம், கதன்கிழக்கு கடகலோரப் பகுதியின் கதோழில்நுட்ப 

அறிக்டக - 'மோவட்ட நிலத்தடி நீர ் சிற்கறடு, விருதுநகர ் மோவட்டம்' மூலம் 

கபறப்பட்ட நிலத்தடி நீர ் ஆதோர தரவுகளின்படி , ஆய்வுப் பகுதி விழும் 
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கவம்பக்ககோட்டட தோலுகோவின் நிலத்தடி நீர ் வளரச்ச்ியின் நிடல 58% ஆகும் . 

இடதக் கருதத்ில் ககோண்டு, நிலத்தடி நீர ் கமம்போட்டுக் கண்கணோட்டதத்ில் 

இந்தப் பகுதிடய 'போதுகோப்போனது' என வடகப்படுத்தலோம். இதனோல் நிலதத்டி 

நீர ்கமலும் கமம்பட வோய்ப்பு உள்ளது. 

டி.முத்துலக்ஷியின் குத்தடகப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் பருவகோல ஓடட 

உள்ளது, அதற்கோக 10மீ போதுகோப்பு மண்டலம் விடப்பட்டுள்ளது. கிழக்குப் 

பகுதியில் திரு.கக.போலமுருகன் குத்தடகப் பகுதிடய ஒட்டி ஒரு கண்மோய் 

உள்ளது அதற்கோக 50மீ போதுகோப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது. திரு.கு.போரதிரோஜோ 

குத்தடகப் பகுதியில் வடக்குப் பகுதியில் கண்மோய், வடக்குப் பகுதியில் வடிகோல் 

வோய்க்கோல் அடமக்கப்பட்டுள்ளது, அதற்கோக 50மீ போதுகோப்பு தூரம் 

விடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த பருவகோல ஓடடகளின் கடரகயோரங்களில் அந்தந்த குத்தடக 

பகுதிகளுக்கு அருகோடமயில் மண் கட்டுகள் அடமக்கப்பட்டு போதுகோப்பு 

மண்டல பகுதிகளில் நல்ல கதோட்டம் கமற்ககோள்ளப்படும். குத்தடக 

பகுதிகளுக்கு அருகில் உள்ள வோய்க்கோல்களின் இருபுறமும் முள்கம்பியோல் கவலி 

அடமக்கப்பட்டு, அந்தந்தப் பக்கங்களிலும் தகரத் தோளும் வழங்கப்படும், கமலும் 

இந்த வடிகோல் போடதகளில் எந்த போதிப்பும் ஏற்படோமல் போரத்த்ுக் 

ககோள்ளப்படும். இந்த நீரந்ிடலயில் கழிவுநீடர கவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் 

இல்டல. திட்ட கசயல்போடுகளோல் அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் கபரிய போதிப்பு 

எதுவும் ஏற்படோது. 

ஒலி சூழல் : அருகிலுள்ள 5 கிரோமங்களில் சட்டப்பூரவ் வரம்புகளுக்குள் 55dB(A)  

ஒட்டுகமோதத் திட்டத்திற்குப் பின் இடரசச்ல் அளவுகள் உள்ளன. தவிர, ஒலித ்

தடடகளோகச ் கசயல்பட பசுடமப் பட்டட மற்றும் கோடு வளரப்்பு கபோன்ற 

பல்கவறு குடறப்பு நடவடிக்டககடள கமற்ககோள்ள உதக்தசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிரவ்ு: டிகல கடடகனட்டர/் நோனல் (Milli Second Delay Detonator/ Nonel 

பயன்படுதத்ி கட்டுப்படுத்திய கவடிப்பு முடற (Control Blasting). கமற்ககோள்ளுதல் , 

கவடி மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் சோரஜ்் கசய்தல்  கபோன்ற 
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கவடிப்புமுடறகடள கமற்ககோள்வதன் மூலம்எந்த போதகமோன தோக்கமும் 

எதிரப்ோரக்்கப்படோது. தவிர, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் கவவ்கவறு கவடிக்கும் 

கநரம் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க நுடழவோயிலில் உள்ள கோட்சிப் 

பலடகயில் கநரத்டதக் குறிப்பிட கவண்டும். தகுதிவோய்ந்த பிளோஸ்டர ் மூலம் 

பிளோஸ்டிங் கமற்ககோள்ளப்படும். 

தபாக்குவரத்து: கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் டிரக்குகள் மூலம் 

நுகரக்வோருக்கு ககோண்டு கசல்லப்படும். இந்த திட்டங்களில் இருந்து கமோத்த 

பயணங்கள் ஒரு மணி கநரத்திற்கு சுமோர ் 10  பயணங்கள். இந்த திட்டத்தின் 

கோரணமோக தற்கபோதுள்ள சோடல இந்த கபோக்குவரத்டத உள்வோங்கிக் ககோள்ள 

முடியும். சோடலடய முடறயோகப் பரோமரித்தல், ஏற்றிச ் கசல்லும் லோரிடய 

தோரப்்போய் ககோண்டு மூடுதல், தண்ணீர ் கதளித்தல் கபோன்ற பல்கவறு 

நடவடிக்டககள் தளவோட முகப்பில் போதகமோன போதிப்புகள் ஏற்படோமல் 

இருப்படத உறுதிகசய்யும். 

சமூக-சபாருளாதாரம்: சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக கபோருளோதோர 

வளரச்ச்ிடய கநோக்கி, கோரப்்பகரட் சுற்றுசச்ூழல் கபோறுப்பின் கீழ் 3 

திட்டங்களுக்கும் தனித்தனியோக 5 லட்சம் ரூபோய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிலப் பயன்பாடு: மூன்று திட்டங்களுக்கும், சுரங்கதத்ிற்குப் பிந்டதய 

கட்டதத்ில், மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குடறவோக நுடழவடதத ்

தடுக்க, சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதி முழுவதும் முடறயோக கவலி 

அடமக்கப்படுவது உறுதி கசய்யப்படும். கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட 

சுரங்கபகுதியில் கசகரிக்கப்படும் மடழநீர ்தண்ணீர ்கதடவடய பூரத்த்ி கசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும். 

11.6 முடிவுறர: 

முடறயோன மற்றும் அறிவியல் பூரவ்மோன சுரங்கங்கள் அடனதத்ு சட்ட 

விதிமுடறகடளயும் கடடப்பிடிப்பதன் மூலமும், இந்த அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கமற்கூறிய தணிப்பு நடவடிக்டககடள அமல்படுத்தி, 

கண்டிப்போக கசயல்படுதத்ுவதன் மூலமும், போதகமோன போதிப்புகள் எதுவும் 
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ஏற்படோது. முன்கமோழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், சோத்தியமோன கவடல 

வோய்ப்புகள், உள்ளூர ் மக்களின் தனிநபர ் வருமோனம், கல்வி கதோடரப்ோன 

கமம்பட்ட சமூக நல வசதிகள் கபோன்ற துடறகளில் இந்த பிரோந்தியதத்ிற்கு 

பயனளிக்கும். 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 1 2  அத்தியாயம் -12  ஈடுபட்டுள்ள ஆல ாசகரக்ளின் விவரம் 

கிரிலயட்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்ச ்டன்டஸ்், சென்னன - 600 059 நிறுவனம், 

NABL அங்கீகாரம் செற்ற சொதனன ஆய்வகம் மற்றும் NABET அங்கீகாரம் செற்ற 

அனமெ்ொகும் . இந்த நிறுவனதத்ின் குழு விவரம் கீசே சகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது: 

நிபுணர் பபயர ் தகுதி நில  அனுபவம் 

திரு. பி. கிரி AMIE (சுரங்கம்) 

EIA 
ஒருங்கினைெ்ொளர ்
& செயல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்(AP,NV,HW), 

EIA/EMP அறிக்னக, சுரங்கத ்
திட்டம் தயாரித்தல், 
மாடலிங் உட்ெட ெல்சவறு 
துனறயில்         
30 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம் 

திரு. சக. ெங்கர ்
எம்.எஸ்சி 

(புவியியல்). PGMEMG 

செயல்ொட்டு ெகுதி 
நிபுைர ்(GEO, HG, SHW, 

RH) & IBM 
அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

RQP. 

EIA/EMP அறிக்னக, சுரங்கத ்
திட்டம், நீரியல் அறிக்னக 
தயாரித்தல் ஆகியவற்றில் 
25 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம் 

டாக்டர ்என். 
ராதாகிருஷ்ைன் 

M.Sc., M.Tech., Ph.D 

செயல்ொட்டு ெகுதி 
நிபுைர ்(நில 
ெயன்ொடு) 

GIS சூேலில் சமம்ெட்ட 
இடவியல் ெகுெ்ொய்வு 
நுட்ெங்கனளெ் 
ெயன்ெடுதத்ுவதில் 25 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். ஸ்செஷியல் 
இன்ஃெரச்மஷன் 
சடக்னாலஜி மற்றும் 
அெ்ளிசகஷன்ஸ் (ரிசமாட் 
சென்சிங், ஜிஐஎஸ்) 
ஆகியவற்றில் 
நிபுைதத்ுவம் செற்றவர ்

திரு.எஸ்.எஸ்.ராசே
ந்திரன் 

எம்.எஸ்சி. 
(சவதியியல்) ஆய்வகத ்தனலவர ்

சுற்றுெச்ூேல் ஆய்வகதத்ில் 
9 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம். 

திருமதி 
வி.சிவரஞ்ெனி எம்.எஸ்சி. (Env. Sci.) செயல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்(AQ,WP) 

EIA / EMP அறிக்னககனளத ்
தயாரிெ்ெதில் 8 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 

திரு. ஆர.் ொபு ராே் 
எம்.ஏ (ெமூகவியல்), 

B.Com(YL&Cost), 
செயல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்

 மாடலிங், கைினி 
ெயன்ொடுகளில் 13 
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நிபுணர் பபயர ் தகுதி நில  அனுபவம் 

ஐடிஐ, அட்வான்ஸ் 
டிெ்ளசமா இன் 

கம்ெ்யூட்டர ்
அெ்ளிசகஷன் 

(ெமூக 
சொருளாதாரம்) 

ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். CAD மற்றும் 
கைினி சமன்சொருள், 
ெயன்ொடுகளில் 
நிபுைதத்ுவம் செற்றவர ் . 
ெமூக சொருளாதாரம் 
மற்றும் அதனுடன் 
சதாடரப்ுனடய அறிக்னக 
தயாரிெ்பில் 6 வருட 
அனுெவம். 

திரு.பி.சகாவிந்தரா
மன் 

பி.எஸ்சி. கள சதாழில்நுட்ெ 
வல்லுநர ்

20 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான கள 
கை்காைிெ்பு மற்றும் 
தரவு செகரிெ்பு அனுெவம் 

டாக்டர.்பி.சுவாமி
நாதன் 

எம்.எஸ்சி 
(சூேலியல் மற்றும் 
சுற்றுெச்ூேல் 
அறிவியல்), 
எம்.பில் 
(தாவரவியல்), 
Ph.D (சூேலியல் & 
சுற்றுெச்ூேல் 
அறிவியல்) 

குழு உறுெ்பினர ்

(EIA 
ஒருங்கினைெ்ொளர)் 

சுற்றுெச்ூேல் மற்றும் 
சதாடரப்ுனடய 
துனறகளில் 6 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். 

செல்வி ஜி.ெந்தியா 
பி.சடக் சகமிக்கல் 

இன்ஜினியரிங் 

செயல்ொட்டு ெகுதி 
அசொசிசயட் (AQ, WP) 

EIA/EMP அறிக்னககனளத ்
தயாரிெ்ெதில் 4 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 
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POPULATION BREAKUP & LITERACY LEVEL IN THE BUFFER ZONE  

Sl.No No. of Villages 
Name of 
 village 

Rural / 
urban 

HOUSE 
HOLDS 

POPULATION 
POPULATION BELOW 6 AGE 

GROUP 
SCHEDULE CASTE SCHEDULE TRIBE LITRERATES ILLITRERATES 

TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F. MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE 

0-2 km,Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Kurunaikulam Rural 185 641 329 312 60 37 23 221 110 111 0 0 0 442 247 195 199 82 117 

2 2 Konganakurichi Rural 174 575 282 293 44 26 18 107 44 63 0 0 0 414 222 192 161 60 101 

3 3 Kalyanasundarapuram Rural 63 240 108 132 33 18 15 0 0 0 0 0 0 166 79 87 74 29 45 

    Total (A)   422 1456 719 737 137 81 56 328 154 174 0 0 0 1022 548 474 434 171 263 

2-5 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Keelakandamangalam Rural 80 356 184 172 45 22 23 146 77 69 0 0 0 214 127 87 142 57 85 

5 2 T.Karisalkulam Rural 128 438 222 216 43 25 18 0 0 0 0 0 0 223 141 82 215 81 134 

6 3 Chittalakundu Rural 288 1132 583 549 145 69 76 0 0 0 0 0 0 684 425 259 448 158 290 

Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

7 1 Kulasekaranallur Rural 729 2820 1408 1412 289 139 150 326 161 165 0 0 0 1890 1086 804 930 322 608 

8 2 Mangulam Rural 83 310 156 154 36 20 16 0 0 0 0 0 0 229 122 107 81 34 47 

9 3 Melakandamangalam Rural 544 2111 1098 1013 314 159 155 256 139 117 0 0 0 1542 855 687 569 243 326 

10 4 Aladipatti Rural 708 2811 1433 1378 323 175 148 40 25 15 0 0 0 1913 1085 828 898 348 550 

11 5 Bommakottai Rural 252 815 399 416 71 40 31 17 6 11 0 0 0 642 322 320 173 77 96 

12 6 Kallorani Rural 865 2798 1416 1382 270 141 129 427 213 214 0 0 0 2225 1203 1022 573 213 360 

13 7 Savaspuram Rural 500 1800 887 913 175 79 96 257 131 126 0 0 0 1266 698 568 534 189 345 

14 8 Podampatti Rural 229 766 367 399 78 32 46 136 60 76 0 0 0 502 276 226 264 91 173 

15 9 Kullampatti Rural 196 855 431 424 88 43 45 11 5 6 0 0 0 676 369 307 179 62 117 

16 10 Muthuramalingapuram Rural 458 1591 820 771 118 53 65 2 2 0 0 0 0 1412 745 667 179 75 104 

17 11 Narthampatti Rural 280 1036 509 527 98 48 50 475 224 251 0 0 0 816 414 402 220 95 125 

18 12 Kalayarkarisalkulam  Rural 603 1971 947 1024 164 83 81 299 148 151 0 0 0 1537 792 745 434 155 279 

19 13 Kallumadam Rural 338 1934 987 947 218 102 116 47 24 23 0 0 0 1430 799 631 504 188 316 

20 14 Erasinnampatti Rural 98 373 176 197 34 18 16 1 0 1 0 0 0 276 141 135 97 35 62 

21 15 Parattanatham Rural 23 93 41 52 7 2 5 0 0 0 0 0 0 61 31 30 32 10 22 

    Total (B)   6402 24010 12064 11946 2516 1250 1266 2440 1215 1225 0 0 0 17538 9631 7907 6472 2433 4039 

5-10 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

22 1 Pannaimoonadradaippu Rural 686 2560 1316 1244 240 112 128 350 179 171 0 0 0 1714 993 721 846 323 523 

23 2 Udayarendal Rural 18 61 27 34 3 1 2 0 0 0 0 0 0 32 16 16 29 11 18 

24 3 Sennilakkudi Rural 279 1114 557 557 133 67 66 135 74 61 0 0 0 701 428 273 413 129 284 

25 4 Udaiyananpatti Rural 164 681 323 358 66 33 33 61 25 36 0 0 0 480 258 222 201 65 136 

26 5 Kutchampatti Rural 187 613 293 320 60 28 32 6 4 2 0 0 0 460 252 208 153 41 112 

27 6 Pillaiyarthottaiyankulam Rural 406 1586 777 809 183 86 97 43 25 18 0 0 0 1039 617 422 547 160 387 

28 7 Manavarayanendal Rural 94 371 189 182 31 11 20 1 0 1 0 0 0 171 101 70 200 88 112 

29 8 Pulikurichi Rural 219 1089 552 537 172 99 73 66 31 35 0 0 0 630 337 293 459 215 244 

30 9 Nadakulam Rural 28 113 57 56 17 6 11 113 57 56 0 0 0 58 35 23 55 22 33 

31 10 Kurudankulam Rural 96 437 209 228 70 32 38 379 184 195 0 0 0 235 122 113 202 87 115 

32 11 Ambaneri Rural 63 260 126 134 32 11 21 183 92 91 0 0 0 135 71 64 125 55 70 

33 12 Uranippatti Rural 8 35 18 17 4 3 1 26 14 12 0 0 0 19 10 9 16 8 8 

34 13 Kokkulam Rural 37 146 68 78 15 3 12 146 68 78 0 0 0 89 53 36 57 15 42 

35 14 Soochaneri Rural 85 304 136 168 30 18 12 123 53 70 0 0 0 176 87 89 128 49 79 

36 15 Pallimadam Rural 161 605 278 327 69 28 41 223 102 121 0 0 0 419 206 213 186 72 114 

37 16 Tiruchuli  Rural 2438 9665 4863 4802 1134 589 545 1556 785 771 8 4 4 6882 3761 3121 2783 1102 1681 

38 17 Paraikulam Rural 138 534 297 237 58 33 25 318 181 137 0 0 0 325 211 114 209 86 123 

39 18 Vadapalai Rural 105 391 191 200 45 21 24 144 69 75 0 0 0 227 123 104 164 68 96 

40 19 Konappanendal Rural 167 618 313 305 47 26 21 0 0 0 0 0 0 439 255 184 179 58 121 

41 20 Panaiyur Rural 368 1305 652 653 158 77 81 29 16 13 0 0 0 868 504 364 437 148 289 

42 21 Semponnerunji Rural 108 396 190 206 44 22 22 1 0 1 0 0 0 280 154 126 116 36 80 

43 22 Nellikulam Rural 36 175 91 84 26 16 10 0 0 0 0 0 0 101 61 40 74 30 44 

44 23 Pillaiyar natham Rural 93 327 158 169 27 11 16 2 1 1 0 0 0 236 126 110 91 32 59 

45 24 Sethupuram Rural 205 948 494 454 103 56 47 128 66 62 0 0 0 651 378 273 297 116 181 

46 25 Illuppaiyur Rural 168 627 312 315 68 35 33 49 33 16 0 0 0 456 247 209 171 65 106 

47 26 Silampatti Rural 92 339 185 154 26 17 9 0 0 0 0 0 0 218 125 93 121 60 61 

48 27 Velanoorani Rural 838 3401 1729 1672 325 172 153 21 9 12 0 0 0 2471 1382 1089 930 347 583 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

49 1 Poyyankulam Rural 312 1234 596 638 167 81 86 0 0 0 0 0 0 708 396 312 526 200 326 

50 2 Kurunjakulam Rural 351 1267 629 638 129 66 63 0 0 0 0 0 0 805 484 321 462 145 317 
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51 3 Puliyuran Rural 664 2534 1291 1243 318 168 150 984 485 499 0 0 0 1619 940 679 915 351 564 

52 4 Sembatti Rural 1033 3880 1936 1944 454 230 224 33 14 19 0 0 0 2465 1436 1029 1415 500 915 

53 5 Mettuthottiyangulam Rural 294 1087 536 551 124 63 61 0 0 0 0 0 0 737 395 342 350 141 209 

54 6 Kanjanaiyakkenpatti Rural 1474 5479 2772 2707 547 271 276 659 335 324 0 0 0 4524 2388 2136 955 384 571 

55 7 Aruppukottai Rural 83 404 267 137 34 16 18 71 35 36 0 0 0 165 138 27 239 129 110 

56 8 Chettikurichi Rural 1487 4958 2458 2500 408 211 197 805 399 406 0 0 0 3658 1983 1675 1300 475 825 

57 9 Thammanaickenpatti Rural 100 404 211 193 30 18 12 12 8 4 0 0 0 257 156 101 147 55 92 

58 10 Vedanatham Rural 171 681 352 329 64 27 37 9 2 7 0 0 0 503 296 207 178 56 122 

59 11 Silukkapatti Rural 126 516 254 262 56 36 20 283 140 143 0 0 0 329 180 149 187 74 113 

60 12 Mandapasalai Rural 1358 4691 2313 2378 425 213 212 9 4 5 3 1 2 3764 1977 1787 927 336 591 

61 13 Maravarperungudi Rural 430 1971 988 983 210 100 110 46 20 26 0 0 0 1395 807 588 576 181 395 

62 14 Vadakkukoppuchithampatti Rural 107 456 231 225 42 18 24 0 0 0 0 0 0 362 210 152 94 21 73 

63 15 T.Koppuchithampatti Rural 225 837 416 421 83 44 39 8 5 3 0 0 0 699 365 334 138 51 87 

64 16 Thummuchinnampatti Rural 612 2469 1269 1200 329 162 167 269 140 129 0 0 0 1618 938 680 851 331 520 

Kamuthi Sub-District, Ramanathapuram District 

65 1 Mudimannarkottai Rural 910 3874 1962 1912 334 162 172 236 115 121 0 0 0 3038 1667 1371 836 295 541 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

66 1 Aruppukkottai (M) Urban 23803 87722 43558 44164 7654 3934 3720 6174 3025 3149 138 80 58 72035 37584 34451 15687 5974 9713 

67 2 Palayampatti (CT) Urban 5102 18576 9264 9312 1800 924 876 1551 751 800 73 37 36 14536 7699 6837 4040 1565 2475 

68 3 Athipatti (CT) Urban 2211 8384 4216 4168 936 481 455 360 169 191 0 0 0 6422 3481 2941 1962 735 1227 

    Total (C)   48140 180125 89920 90205 17330 8838 8492 15612 7715 7897 222 122 100 139151 74433 64718 40974 15487 25487 

    Grand Total (A+B+C)   54964 205591 102703 102888 19983 10169 9814 18380 9084 9296 222 122 100 157711 84612 73099 47880 18091 29789 

*Source: District Primary Census Abstract, Virudhunagar and Ramanathapuram District of Tamilnadu State-2011  
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OCCUPATIONAL STRUCTURE IN THE BUFFER ZONE  

Sl.No No. of Villages 
Name of 
 village 

Rural / urban 
MAIN WORKERS CULTIVATORS AGRI LABOURS HOUSE  HOLD OTHERS MARGINAL WORKERS NON WORKERS 

MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE 

0-2 km,Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Kurunaikulam Rural 198 140 25 16 61 51 2 2 110 71 8 11 123 161 

2 2 Konganakurichi Rural 173 167 120 100 16 47 0 4 37 16 5 13 104 113 

3 3 Kalyanasundarapuram Rural 54 51 21 21 0 2 0 1 33 27 4 7 50 74 

    Total (A)   425 358 166 137 77 100 2 7 180 114 17 31 277 348 

2-5 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Keelakandamangalam Rural 97 82 29 30 18 34 1 1 49 17 1 1 86 89 

5 2 T.Karisalkulam Rural 136 121 18 14 51 67 0 0 67 40 0 0 86 95 

6 3 Chittalakundu Rural 193 57 10 1 42 14 2 3 139 39 152 123 238 369 

Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

7 1 Kulasekaranallur Rural 835 576 125 125 127 213 8 10 575 228 16 62 557 774 

8 2 Mangulam Rural 89 59 27 28 3 12 0 0 59 19 0 0 67 95 

9 3 Melakandamangalam Rural 644 273 10 4 44 67 7 2 583 200 3 19 451 721 

10 4 Aladipatti Rural 753 659 101 99 335 374 3 2 314 184 54 116 626 603 

11 5 Bommakottai Rural 213 217 12 29 102 127 0 0 99 61 0 2 186 197 

12 6 Kallorani Rural 786 571 48 67 145 185 4 11 589 308 18 20 612 791 

13 7 Savaspuram Rural 543 307 22 9 57 81 3 7 461 210 10 13 334 593 

14 8 Podampatti Rural 240 234 2 1 164 191 0 0 74 42 10 7 117 158 

15 9 Kullampatti Rural 260 173 23 20 55 49 13 10 169 94 8 7 163 244 

16 10 Muthuramalingapuram Rural 455 430 215 216 50 84 9 23 181 107 28 13 337 328 

17 11 Narthampatti Rural 232 138 0 3 136 94 5 4 91 37 63 82 214 307 

18 12 Kalayarkarisalkulam  Rural 598 552 51 49 283 364 23 13 241 126 27 52 322 420 

19 13 Kallumadam Rural 574 531 225 200 119 169 3 11 227 151 12 12 401 404 

20 14 Erasinnampatti Rural 53 17 7 2 29 12 0 0 17 3 24 39 99 141 

21 15 Parattanatham Rural 21 12 0 0 21 12 0 0 0 0 7 9 13 31 

    Total (B)   6722 5009 925 897 1781 2149 81 97 3935 1866 433 577 4909 6360 

5-10 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

22 1 Pannaimoonadradaippu Rural 787 625 116 93 438 422 1 2 232 108 12 10 517 609 

23 2 Udayarendal Rural 19 23 1 1 0 0 0 0 18 22 2 3 6 8 

24 3 Sennilakkudi Rural 356 313 133 153 53 56 2 5 168 99 6 13 195 231 

25 4 Udaiyananpatti Rural 178 118 20 15 0 0 0 0 158 103 0 1 145 239 

26 5 Kutchampatti Rural 200 207 21 14 5 2 0 5 174 186 2 3 91 110 

27 6 Pillaiyarthottaiyankulam Rural 485 383 69 39 320 307 13 3 83 34 2 1 290 425 

28 7 Manavarayanendal Rural 110 106 32 29 46 62 0 0 32 15 1 0 78 76 

29 8 Pulikurichi Rural 261 197 34 33 49 72 0 0 178 92 40 43 251 297 

30 9 Nadakulam Rural 31 33 0 0 29 32 0 0 2 1 3 5 23 18 

31 10 Kurudankulam Rural 44 10 19 1 12 0 1 0 12 9 81 111 84 107 

32 11 Ambaneri Rural 30 9 1 0 2 1 2 0 25 8 47 32 49 93 

33 12 Uranippatti Rural 11 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 

34 13 Kokkulam Rural 43 45 42 44 0 0 0 0 1 1 1 0 24 33 

35 14 Soochaneri Rural 76 102 60 78 0 0 0 0 16 24 3 0 57 66 

36 15 Pallimadam Rural 174 71 1 1 29 14 1 0 143 56 0 1 104 255 

37 16 Tiruchuli  Rural 2463 1112 139 55 664 616 60 31 1600 410 310 592 2090 3098 

38 17 Paraikulam Rural 146 100 63 50 43 27 1 0 39 23 18 24 133 113 

39 18 Vadapalai Rural 142 143 14 12 47 74 0 8 81 49 21 22 28 35 

40 19 Konappanendal Rural 214 184 51 51 51 70 0 2 112 61 31 24 68 97 

41 20 Panaiyur Rural 366 206 6 2 131 88 0 1 229 115 6 11 280 436 

42 21 Semponnerunji Rural 109 94 70 66 1 1 0 0 38 27 4 14 77 98 

43 22 Nellikulam Rural 45 43 19 13 5 6 0 0 21 24 0 0 46 41 

44 23 Pillaiyar natham Rural 54 14 0 0 40 9 0 0 14 5 73 111 31 44 

45 24 Sethupuram Rural 289 179 24 9 127 83 0 4 138 83 3 3 202 272 

46 25 Illuppaiyur Rural 165 45 65 13 2 0 0 0 98 32 11 148 136 122 

47 26 Silampatti Rural 122 110 10 15 75 74 2 0 35 21 7 12 56 32 

48 27 Velanoorani Rural 821 662 352 42 210 485 10 4 249 131 311 446 597 564 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

49 1 Poyyankulam Rural 180 170 29 31 12 38 5 5 134 96 174 150 242 318 

50 2 Kurunjakulam Rural 385 332 35 37 48 85 0 1 302 209 16 17 228 289 

51 3 Puliyuran Rural 511 308 15 5 178 170 0 1 318 132 242 259 538 676 
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52 4 Sembatti Rural 1021 732 240 251 175 208 12 20 594 253 207 265 708 947 

53 5 Mettuthottiyangulam Rural 326 330 19 20 204 279 2 4 101 27 3 3 207 218 

54 6 Kanjanaiyakkenpatti Rural 1505 473 147 28 88 64 32 25 1238 356 65 137 1202 2097 

55 7 Aruppukottai  Rural 123 100 3 1 20 22 0 0 100 77 5 2 139 35 

56 8 Chettikurichi  Rural 1212 791 227 173 269 433 15 10 701 175 266 361 980 1348 

57 9 Thammanaickenpatti Rural 132 104 27 17 27 63 0 0 78 24 3 13 76 76 

58 10 Vedanatham Rural 96 48 4 2 31 30 1 0 60 16 136 131 120 150 

59 11 Silukkapatti Rural 158 168 1 0 134 161 0 0 23 7 0 0 96 94 

60 12 Mandapasalai Rural 1317 958 350 290 222 410 29 16 716 242 29 138 967 1282 

61 13 Maravarperungudi Rural 636 590 4 2 531 538 1 5 100 45 6 4 346 389 

62 14 Vadakkukoppuchithampatti Rural 137 130 1 1 128 117 0 0 8 12 1 3 93 92 

63 15 T.Koppuchithampatti Rural 243 107 29 1 109 90 2 2 103 14 6 1 167 313 

64 16 Thummuchinnampatti Rural 414 275 25 8 227 222 4 3 158 42 317 317 538 608 

Kamuthi Sub-District, Ramanathapuram District 

65 1 Mudimannarkottai  Rural 904 632 144 77 456 440 38 6 266 109 158 193 900 1087 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

66 1 Aruppukkottai (M) Urban 25125 10854 162 38 377 387 2471 2756 22115 7673 844 808 17589 32502 

67 2 Palayampatti (CT) Urban 5006 2362 100 34 608 816 306 317 3992 1195 408 408 3850 6542 

68 3 Athipatti (CT) Urban 2143 819 57 12 22 12 14 15 2050 780 360 338 1713 3011 

    Total (C)   49315 25430 2992 1870 6245 7086 3025 3251 37053 13223 4241 5178 36364 59597 

    Grand Total (A+B+C)   56462 30797 4083 2904 8103 9335 3108 3355 41168 15203 4691 5786 41550 66305 

 

*Source: District Primary Cencus Abstract, Virudhunagar and Ramanathapuram District of Tamilnadu State-2011 
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EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA  

Sl.N
o 

No. of 
Village
s 

Name of 
 village 

Educati
onal 

Facilitie
s (A(1)/ 
NA(2) ) 

Govt  Pre - 
Primary School 

(Nursery/LKG/UKG
) (Numbers) 

Govt 
Primary 
School 

(Numbers
) 

Govt  
Middle 
School 

(Numbers
) 

Govt  
Secondar
y School 
(Numbers

) 

Govt 
Senior 

Secondar
y School 
(Numbers

) 

Govt  
Arts and 
Science 
Degree 
College 

(Numbers
) 

Govt 
Engineerin
g College 
(Numbers) 

Govt 
Medicine  
College 

(Numbers
) 

Govt 
Managemen

t Institute 
(Numbers) 

Govt 
Polytechni

c 
(Numbers) 

Govt 
Vocationa
l Training 
School/ITI 
(Numbers

) 

Governmen
t Non 

Formal 
Training 
Centre 

(Numbers) 

Governmen
t School 

For 
Disabled 

(Numbers) 

0-2 km,Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 
1 1 Kurunaikulam 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

2 2 Konganakurichi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 3 Kalyanasundarapuram 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

    total (A) 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

2-5 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Keelakandamangalam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 T.Karisalkulam 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

6 3 Chittalakundu 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 
7 1 Kulasekaranallur 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

8 2 Mangulam 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 3 Melakandamangalam 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 4 Aladipatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

11 5 Bommakottai 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 6 Kallorani 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 7 Savaspuram 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

14 8 Podampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 9 Kullampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

16 10 Muthuramalingapuram 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

17 11 Narthampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

18 12 Kalayarkarisalkulam  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

19 13 Kallumadam 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

20 14 Erasinnampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

21 15 Parattanatham 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    total (B) 19 22 15 6 2 1 0 0 0 0 0 0 16 0 

5-10 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 
22 1 Pannaimoonadradaippu 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 2 Udayarendal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 3 Sennilakkudi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

25 4 Udaiyananpatti 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

26 5 Kutchampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

27 6 Pillaiyarthottaiyankulam 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

28 7 Manavarayanendal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 8 Pulikurichi 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

30 9 Nadakulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 10 Kurudankulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 11 Ambaneri 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

33 12 Uranippatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 13 Kokkulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 14 Soochaneri 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

36 15 Pallimadam 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

37 16 Tiruchuli  1 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 

38 17 Paraikulam 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 18 Vadapalai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 19 Konappanendal 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 20 Panaiyur 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

42 21 Semponnerunji 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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43 22 Nellikulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 23 Pillaiyar natham 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

45 24 Sethupuram 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

46 25 Illuppaiyur 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

47 26 Silampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

48 27 Velanoorani 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 
49 1 Poyyankulam 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

50 2 Kurunjakulam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 3 Puliyuran 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 4 Sembatti 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

53 5 Mettuthottiyangulam 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

54 6 Kanjanaiyakkenpatti 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 7 Aruppukottai  1 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 8 Chettikurichi  1 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 

57 9 Thammanaickenpatti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 10 Vedanatham 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 11 Silukkapatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 12 Mandapasalai 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

61 13 Maravarperungudi 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

62 14 Vadakkukoppuchithampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 15 T.Koppuchithampatti 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

64 16 Thummuchinnampatti 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kamuthi Sub-District, Ramanathapuram District 
65 1 Mudimannarkottai  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

    Total (C) 54 60 44 15 12 7 0 0 0 0 0 0 44 0 

    Grand Total (A+B+C) 76 86 63 21 14 8 0 0 0 0 0 0 64 0 

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar and Ramanathapuram District of Tamilnadu State-2011 
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MEDICAL FACILITIES WITHIN THE STUDY AREA  

Sl.No 
No. of 
Villages 

Name of 
 village 

Medical 
Facilities 

(A(1)/NA(2)) 

Community 
Health 
Centre 

(Numbers) 

Primary 
Health 
Centre 

(Numbers) 

Primary 
Heallth 

Sub 
Centre 

(Numbers) 

Maternity 
And Child 
Welfare 
Centre 

(Numbers) 

TB Clinic 
(Numbers) 

Hospital 
Allopathic 
(Numbers) 

Hospiltal 
Alternative 
Medicine 

(Numbers) 

Dispensary 
(Numbers) 

Veterinary 
Hospital 

(Numbers) 

Mobile 
Health 
Clinic 

(Numbers) 

Family 
Welfare 
Centre 

(Numbers) 

0-2 km,Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Kurunaikulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 Konganakurichi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 Kalyanasundarapuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Total (A) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-5 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Keelakandamangalam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 T.Karisalkulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 Chittalakundu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

7 1 Kulasekaranallur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 Mangulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 3 Melakandamangalam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 4 Aladipatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 Bommakottai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 6 Kallorani 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

13 7 Savaspuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 8 Podampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 9 Kullampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 10 Muthuramalingapuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 11 Narthampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 12 Kalayarkarisalkulam  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 13 Kallumadam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 14 Erasinnampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 15 Parattanatham 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Total (B) 29 0 1 7 1 1 0 0 1 1 0 1 

5-10 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

22 1 Pannaimoonadradaippu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 2 Udayarendal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 3 Sennilakkudi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 4 Udaiyananpatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 5 Kutchampatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 6 Pillaiyarthottaiyankulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 7 Manavarayanendal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 8 Pulikurichi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 9 Nadakulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 10 Kurudankulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 11 Ambaneri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 12 Uranippatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 13 Kokkulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 14 Soochaneri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 15 Pallimadam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 16 Tiruchuli  1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

38 17 Paraikulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 18 Vadapalai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 19 Konappanendal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 20 Panaiyur 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

42 21 Semponnerunji 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 22 Nellikulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 23 Pillaiyar natham 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 24 Sethupuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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46 25 Illuppaiyur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

47 26 Silampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 27 Velanoorani 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

49 1 Poyyankulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 2 Kurunjakulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 3 Puliyuran 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 4 Sembatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 5 Mettuthottiyangulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 6 Kanjanaiyakkenpatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 7 Aruppukottai  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

56 8 Chettikurichi  1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

57 9 Thammanaickenpatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 10 Vedanatham 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 11 Silukkapatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 12 Mandapasalai 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

61 13 Maravarperungudi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 14 Vadakkukoppuchithampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 15 T.Koppuchithampatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 16 Thummuchinnampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kamuthi Sub-District, Ramanathapuram District 

65 1 Mudimannarkottai  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Total (C) 72 1 1 16 4 3 0 0 1 4 0 1 

    Grand Total (A+B+C) 107 1 2 23 5 4 0 0 2 5 0 2 
*Source: District Primary Census Abstract, Virudhunagar and Ramanathapuram  District of Tamil Nadu State-2011 

Note : A: Available, NA- Not Available 
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INFRASTRUCTURAL FACILITIES IN THE STUDY AREA  

Sl.N
o 

No. of 
Villag

es 

Name of 
 village 

Tap 
Water-
Treate

d 
(Statu

s 
A(1)/N
A(2)) 

Covered 
Well 

(Status 
A(1)/NA(

2)) 

Hand 
Pump 

(Status 
A(1)/NA(

2)) 

Tube 
Wells/Boreh
ole (Status 
A(1)/NA(2)) 

Spring 
(Status 

A(1)/NA(
2)) 

River/Ca
nal 

(Status 
A(1)/NA(

2)) 

Tank/Pond/L
ake (Status 
A(1)/NA(2)) 

Post 
Office 

(Status 
A(1)/NA(

2)) 

Sub 
Post 

Office 
(Status 

A(1)/NA(
2)) 

Post 
And 

Telegrap
h Office 
(Status 

A(1)/NA(
2)) 

Telepho
ne 

(landline
s) 

(Status 
A(1)/NA(

2)) 

Mobile 
Phone 

Coverag
e (Status 
A(1)/NA(

2)) 

Public 
Bus 

Service 
(Status 

A(1)/NA(
2)) 

Railway 
Station 
(Status 

A(1)/NA(
2)) 

Commerc
ial Bank 
(Status 

A(1)/NA(2
)) 

Cooperati
ve Bank 
(Status 

A(1)/NA(2
)) 

Agricultu
ral Credit 
Societies 
(Status 

A(1)/NA(2
)) 

0-2 km,Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Kurunaikulam 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

2 2 Konganakurichi 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

3 3 Kalyanasundarapuram 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

2-5 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Keelakandamangalam 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

5 2 T.Karisalkulam 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

6 3 Chittalakundu 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

7 1 Kulasekaranallur 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

8 2 Mangulam 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

9 3 Melakandamangalam 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

10 4 Aladipatti 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

11 5 Bommakottai 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

12 6 Kallorani 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

13 7 Savaspuram 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

14 8 Podampatti 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

15 9 Kullampatti 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

16 10 Muthuramalingapuram 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

17 11 Narthampatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

18 12 Kalayarkarisalkulam  1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

19 13 Kallumadam 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

20 14 Erasinnampatti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

21 15 Parattanatham 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5-10 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

22 1 Pannaimoonadradaippu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

23 2 Udayarendal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

24 3 Sennilakkudi 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

25 4 Udaiyananpatti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

26 5 Kutchampatti 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

27 6 Pillaiyarthottaiyankulam 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

28 7 Manavarayanendal 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

29 8 Pulikurichi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

30 9 Nadakulam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

31 10 Kurudankulam 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

32 11 Ambaneri 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

33 12 Uranippatti 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

34 13 Kokkulam 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
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35 14 Soochaneri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

36 15 Pallimadam 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

37 16 Tiruchuli  1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 17 Paraikulam 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

39 18 Vadapalai 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

40 19 Konappanendal 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

41 20 Panaiyur 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

42 21 Semponnerunji 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

43 22 Nellikulam 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

44 23 Pillaiyar natham 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

45 24 Sethupuram 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

46 25 Illuppaiyur 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

47 26 Silampatti 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

48 27 Velanoorani 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 

49 1 Poyyankulam 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

50 2 Kurunjakulam 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

51 3 Puliyuran 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

52 4 Sembatti 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

53 5 Mettuthottiyangulam 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

54 6 Kanjanaiyakkenpatti 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

55 7 Aruppukottai  1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56 8 Chettikurichi  1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

57 9 Thammanaickenpatti 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

58 10 Vedanatham 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

59 11 Silukkapatti 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

60 12 Mandapasalai 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

61 13 Maravarperungudi 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

62 14 
Vadakkukoppuchithamp
atti 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

63 15 T.Koppuchithampatti 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

64 16 Thummuchinnampatti 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

Kamuthi Sub-District, Ramanathapuram District 

65 1 Mudimannarkottai  2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar and Ramanathapuram District of Tamilnadu State-2011 

Note : A: Available, NA- Not Available 

Status: A(1)/NA(2) 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Name of the Location    : Near Mine Lease Area   

Station Code : A1 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 07.03.2022 68.6 31.9 6.7 9.6 

2 08.03.2022 71.1 33.1 6.9 10.6 

3 18.03.2022 61.5 28.6 5.7 8.6 

4 19.03.2022 67.9 31.6 6.5 9.5 

5 21.03.2022 55.1 25.6 4.9 7.7 

6 22.03.2022 60.7 28.2 5.6 8.5 

7 01.04.2022 57.5 26.7 5.2 8.1 

8 02.04.2022 62.2 28.9 5.8 8.7 

9 04.04.2022 70.3 32.7 6.8 9.8 

10 05.04.2022 64.6 30.1 6.1 9.1 

11 15.04.2022 73.8 34.3 7.2 12.7 

12 16.04.2022 67.2 31.2 6.4 9.4 

13 18.04.2022 58.3 27.1 5.3 8.2 

14 19.04.2022 63.1 29.3 5.9 8.8 

15 29.04.2022 55.9 26.1 5.0 7.8 

16 30.04.2022 59.2 27.5 5.4 8.3 

17 02.05.2022 73.1 33.9 7.1 12.2 

18 03.05.2022 66.4 30.9 6.3 9.3 

19 13.05.2022 56.7 26.4 5.1 7.9 

20 14.05.2022 59.8 27.8 5.5 8.4 

21 16.05.2022 69.5 32.3 6.7 9.7 

22 17.05.2022 63.8 29.7 6.0 8.9 

23 27.05.2022 72.2 33.6 7.0 11.3 

24 28.05.2022 65.5 30.5 6.2 9.2  
MIN 55.1 25.6 4.9 7.7  
AVE 64.3 29.9 6.1 9.3  
MAX 73.8 34.3 7.2 12.7 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Name of the Location    : Kallurani Village 

Station Code : A2 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 07.03.2022 59.5 27.8 5.6 8.1 

2 08.03.2022 64.3 30.1 6.2 9.1 

3 18.03.2022 53.1 24.8 4.8 7.2 

4 19.03.2022 57.9 27.1 5.4 7.8 

5 21.03.2022 65.2 30.4 6.4 9.4 

6 22.03.2022 61.1 28.5 5.8 8.3 

7 01.04.2022 51.5 24.1 4.6 6.9 

8 02.04.2022 58.7 27.4 5.5 7.9 

9 04.04.2022 65.8 30.7 6.5 9.6 

10 05.04.2022 60.3 28.2 5.7 8.2 

11 15.04.2022 53.9 25.2 4.9 7.3 

12 16.04.2022 57.1 26.7 5.3 7.7 

13 18.04.2022 66.4 31.1 6.7 10.2 

14 19.04.2022 62.7 29.3 6.1 8.6 

15 29.04.2022 68.6 32.2 6.9 10.9 

16 30.04.2022 64.9 30.3 6.3 9.2 

17 02.05.2022 66.1 30.9 6.6 9.8 

18 03.05.2022 61.9 28.9 5.9 8.4 

19 13.05.2022 54.7 25.5 4.9 7.4 

20 14.05.2022 56.3 26.3 5.2 7.6 

21 16.05.2022 67.2 31.4 6.8 10.4 

22 17.05.2022 63.5 29.7 6.1 8.8 

23 27.05.2022 52.3 24.4 4.7 7.1 

24 28.05.2022 55.5 25.9 5.1 7.5  
MIN 51.5 24.1 4.6 6.9  
AVE 60.4 28.2 5.8 8.5  
MAX 68.6 32.2 6.9 10.9 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Name of the Location    : Bommakottai Village 

Station Code : A3 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 09.03.2022 57.9 27.2 5.9 8.3 

2 10.03.2022 53.2 24.7 5.1 7.3 

3 16.03.2022 49.6 23.1 4.5 6.6 

4 17.03.2022 52.6 24.5 5.0 7.2 

5 23.03.2022 47.2 21.9 4.1 6.2 

6 24.03.2022 50.8 23.6 4.7 6.8 

7 30.03.2022 59.2 27.8 6.1 8.5 

8 31.03.2022 54.4 25.3 5.3 7.5 

9 06.04.2022 61.8 29.0 6.4 9.5 

10 07.04.2022 55.6 26.1 5.5 7.7 

11 13.04.2022 57.4 27.0 5.8 8.2 

12 14.04.2022 49.2 22.9 4.4 6.5 

13 20.04.2022 50.2 23.3 4.6 6.7 

14 21.04.2022 56.8 26.7 5.7 7.9 

15 27.04.2022 47.8 22.2 4.2 6.3 

16 28.04.2022 51.4 23.9 4.8 6.9 

17 04.05.2022 60.4 28.4 6.3 9.2 

18 05.05.2022 56.2 26.4 5.6 7.8 

19 11.05.2022 58.6 27.5 6.0 8.4 

20 12.05.2022 53.8 25.0 5.2 7.4 

21 18.05.2022 48.4 22.5 4.3 6.4 

22 19.05.2022 52.1 24.2 4.9 7.1 

23 25.05.2022 59.8 28.1 6.2 8.9 

24 26.05.2022 55.1 25.6 5.4 7.6  
MIN 47.2 21.9 4.1 6.2  
AVE 54.1 25.3 5.3 7.5  
MAX 61.8 29.0 6.4 9.5 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.  
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Name of the Location    : Aladipatti Village 

Station Code : A4 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 09.03.2022 56.1 26.3 5.3 8.3 

2 10.03.2022 60.3 28.2 5.9 9.5 

3 16.03.2022 65.2 30.5 6.6 10.9 

4 17.03.2022 61.7 28.9 6.1 9.9 

5 23.03.2022 51.2 24.1 4.6 6.9 

6 24.03.2022 57.5 26.9 5.5 8.7 

7 30.03.2022 49.8 23.3 4.4 6.5 

8 31.03.2022 55.4 25.9 5.2 8.1 

9 06.04.2022 64.5 30.2 6.5 10.7 

10 07.04.2022 56.8 26.6 5.4 8.5 

11 13.04.2022 51.9 24.3 4.7 7.1 

12 14.04.2022 58.2 27.2 5.6 8.9 

13 20.04.2022 53.9 25.2 5.0 7.7 

14 21.04.2022 63.1 29.5 6.3 10.3 

15 27.04.2022 52.6 24.6 4.8 7.3 

16 28.04.2022 58.9 27.6 5.7 9.1 

17 04.05.2022 65.9 30.8 6.7 11.1 

18 05.05.2022 61.1 28.6 6.0 9.7 

19 11.05.2022 53.9 25.2 5.0 7.7 

20 12.05.2022 62.4 29.2 6.2 10.1 

21 18.05.2022 50.5 23.6 4.5 6.7 

22 19.05.2022 54.7 25.6 5.1 7.9 

23 25.05.2022 63.8 29.9 6.4 10.5 

24 26.05.2022 59.6 27.9 5.8 9.3  
MIN 49.8 23.3 4.4 6.5  
AVE 57.9 27.1 5.6 8.8  
MAX 65.9 30.8 6.7 11.1 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Name of the Location    : Konganakurichi Village 

Station Code : A5 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 11.03.2022 53.5 24.9 6.0 8.6 

2 12.03.2022 50.7 23.6 5.3 7.6 

3 14.03.2022 49.5 23.0 5 7.3 

4 15.03.2022 51.9 24.1 5.6 7.9 

5 25.03.2022 44.7 20.5 3.8 5.8 

6 26.03.2022 47.9 21.9 4.6 6.8 

7 28.03.2022 52.7 24.5 5.8 8.2 

8 29.03.2022 49.9 23.2 5.1 7.4 

9 08.04.2022 45.5 20.8 4 6.2 

10 09.04.2022 48.7 22.3 4.8 7.1 

11 11.04.2022 47.1 21.6 4.4 6.6 

12 12.04.2022 51.5 23.9 5.5 7.8 

13 22.04.2022 46.3 21.2 4.2 6.4 

14 23.04.2022 49.1 22.8 4.9 7.2 

15 25.04.2022 54.4 25.3 6.1 9.1 

16 26.04.2022 51.1 23.8 5.4 7.7 

17 06.05.2022 45.1 20.7 3.9 5.9 

18 07.05.2022 48.3 22.1 4.7 6.9 

19 09.05.2022 46.7 21.4 4.3 6.5 

20 10.05.2022 52.3 24.3 5.7 8.1 

21 20.05.2022 45.9 21.0 4.1 6.3 

22 21.05.2022 47.5 21.8 4.5 6.7 

23 23.05.2022 53.1 24.7 5.9 8.3 

24 24.05.2022 50.3 23.4 5.2 7.5  
MIN 44.7 20.5 3.8 5.8  
AVE 49.3 22.8 5.0 7.2  
MAX 54.4 25.3 6.1 9.1 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Name of the Location    : Kurunaikulam Village 

Station Code : A6 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 11.03.2022 51.1 23.3 5.5 8.5 

2 12.03.2022 48.3 22.0 5.2 7.2 

3 14.03.2022 48.7 22.2 5.2 7.3 

4 15.03.2022 43.5 19.8 4.4 6.1 

5 25.03.2022 40.4 18.4 3.8 5.4 

6 26.03.2022 44.5 20.3 4.6 6.3 

7 28.03.2022 41.8 19.1 4.1 5.7 

8 29.03.2022 44.1 20.1 4.5 6.2 

9 08.04.2022 51.6 23.5 5.6 8.9 

10 09.04.2022 47.9 21.8 5.1 7.1 

11 11.04.2022 48.8 22.3 5.3 7.5 

12 12.04.2022 45.3 20.7 4.8 6.5 

13 22.04.2022 40.9 18.7 3.9 5.5 

14 23.04.2022 47.5 21.7 5.1 6.9 

15 25.04.2022 42.3 19.3 4.2 5.8 

16 26.04.2022 49.4 22.5 5.3 7.4 

17 06.05.2022 45.8 20.9 4.9 6.6 

18 07.05.2022 42.7 19.5 4.3 5.9 

19 09.05.2022 50.3 22.9 5.4 7.6 

20 10.05.2022 46.2 21.1 5.0 6.7 

21 20.05.2022 41.2 18.8 4.0 5.6 

22 21.05.2022 44.9 20.5 4.7 6.4 

23 23.05.2022 50.8 23.2 5.4 7.7 

24 24.05.2022 46.9 21.4 5.0 6.8  
MIN 40.4 18.4 3.8 5.4  
AVE 46.0 21.0 4.8 6.7  
MAX 51.6 23.5 5.6 8.9 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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WATER QUALITY DATA   

Project Name : Rough Stone and Gravel Quarry of Tmt. T.Muthulakshmi 

Location Name : 

 
 

Location Code Location Name 

W1 Near Mine Lease Area 

W2 Kallurani Village 

W3 Aladipatti Village 

W4 Konganakurichi Village 

W5 Kurunaikulam Village 

 
S. 

No. 
Parameter Unit W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 

*Permissible 
Limits 

1 pH - 8.08 7.95 7.74 7.71 8.36 6.5-8.5 

2 
Electrical 

Conductivity 
µmhos/

cm 
687.6 545.2 1685 1232 629.8 - 

3 Odor - AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE 

4 Turbidity NTU <1 <1 <1 <1 <1 5.0 

5 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/L 198 223 412 302 319 600 

6 
Calcium Hardness 

CaCO3 
mg/L 127 141 274 196 220 - 

7 
Magnesium 

Hardness CaCO3 
mg/L 70.6 82.3 137 106 100 - 

8 Calcium   Ca mg/L 51.0 56.4 110 78.4 87.8 200 

9 Magnesium Mg mg/L 16.9 19.8 32.9 25.4 24.0 100 

10 Alkalinity CaCO3 mg/L 184 173 276 300 211 600 
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S. 
No. 

Parameter Unit W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 
*Permissible 

Limits 

11 Chloride Cl- mg/L 121 72.4 460 323 99.8 1000 

12 Sulphate SO4
2 mg/L 66.3 31.0 226 110 23.0 400 

13 Iron Fe mg/L BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) 0.05 0.06 BDL(D.L - 0.01) 0.3 

14 Nitrate NO3 mg/L 2.10 3.04 1.89 2.82 BDL(D.L – 1.0) 45 

15 Fluoride F mg/L 0.15 0.12 0.35 0.32 0.16 1.5 

16 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 415 328 1012 740 380 2000 

17 
Free Residual 
Chlorine  Cl- 

mg/L BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) 1.0 

18 Manganese Mn mg/L BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) 0.3 

 

Note: * The water quality of the collected ground water samples were found to be within the prescribed permissible limits of 

IS: 10500:2012 Norms for Drinking in the absence of an alternative source. 
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LAND USE PATTERN OF THE STUDY AREA  

Sl.No 
No. of 
Villages 

Name of 
 village 

Total 
Geographical 

Area (in 
Hectares) 

Forest 
Area (in 

Hectares) 

Area under 
Non-

Agricultural 
Uses (in 

Hectares) 

Barren & 
Un-

cultivable 
Land Area 

(in 
Hectares) 

Permanent 
Pastures 
and Other 
Grazing 

Land Area 
(in Hectares) 

Land Under 
Miscellaneous 

Tree Crops 
etc. Area (in 

Hectares) 

Culturable 
Waste Land 

Area (in 
Hectares) 

Fallows 
Land other 

than Current 
Fallows 
Area (in 

Hectares) 

Current 
Fallows 
Area (in 

Hectares) 

Total 
Unirrigated 
Land Area 

(in Hectares) 

Area Irrigated 
by Source (in 

Hectares) 

0-2 km,Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 
1 1 Kurunaikulam 344.19 0 39.94 12 0 0 0.18 116.33 36.71 101.22 37.81 

2 2 Konganakurichi 368.41 0 42.41 0 0 0 0.32 159.51 0 84.22 81.95 

3 3 Kalyanasundarapuram 91.77 0 27.04 0 0 0 0 19.81 0 28.84 16.08 

    Total (A) 804.37 0 109.39 12 0 0 0.5 295.65 36.71 214.28 135.84 

2-5 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Keelakandamangalam 223.4 0 52.74 0.74 0 0 0.11 118.56 0 6.54 44.71 

5 2 Pillayarendal 25.81 0 0 0 0 0 0 9.68 11.15 2.58 2.4 

6 3 T.Karisalkulam 256.95 0 45.06 0 0 0.83 0 120.45 23.16 36.5 30.95 

7 4 Chittalakundu 118.64 0 18.63 0 0 0 0 69.64 0 16.68 13.69 

Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 
8 1 Kulasekaranallur 553.38 0 63.56 9 0 7.43 1.13 194.35 0 201.12 76.79 

9 2 Mangulam 55 0 18.48 2 0 1 0 17.29 1.31 10.98 3.94 

10 3 Melakandamangalam 357.6 0 65.43 0 0 5.18 15.6 68.72 16.58 97.71 88.38 

11 4 Aladipatti 697.38 0 94.37 0 0 0 0.63 320.01 86.93 121.48 73.96 

12 5 Veppilaiseri 157.71 0 25.61 0 0 0 0.18 63.93 0 48.48 19.51 

13 6 Bommakottai 455.91 0 27.6 0 0 0 8 0 205.69 208.23 6.39 

14 7 Kallorani 1063.92 0 96.68 0 0 0 0 1.03 632.8 313.21 20.2 

15 8 Savaspuram 462.52 0 26.69 0 0 4.9 2.43 130.78 0 279.34 18.38 

16 9 Podampatti 345.92 0 28.74 0 0 0 0 115.53 12.7 188.24 0.71 

17 10 Kullampatti 688.46 0 43.06 36.9 0 10.5 13.74 290.17 39.63 235.65 18.81 

18 11 Muthuramalingapuram 733.1 0 58.31 0 0 1.06 0.15 355.65 9.09 301.13 7.71 

19 12 Narthampatti 202.8 0 23.98 0 0 1.02 0.01 81.53 0 88.16 8.1 

20 13 Kalayarkarisalkulam  674.98 0 38.99 8 0 14.14 0 333.36 0 180.19 100.3 

21 14 Kallumadam 581.67 0 78.57 0 0 0 0 47.83 0 418.25 37.02 

22 15 Erasinnampatti 686.1 0 43.42 0 0 0 0 201.89 76.1 323.77 40.92 

23 16 Parattanatham 384.75 0 228.2 0 0 0 2.8 27.08 0 106.96 19.71 

    Total (B) 8726 0 1078.12 56.64 0 46.06 44.78 2567.48 1115.14 3185.2 632.58 

5-10 km,Tiruchuli Sub-District, Virudhunagar District 
24 1 Pannaimoonadradaippu 1191.49 0 162.82 0 0 0 0.7 0 741.44 114.95 171.58 

25 2 Udayarendal 252.39 0 40.07 0 0 0 0.02 188.32 0 22.82 1.16 

26 3 Sennilakkudi 999.7 0 263.06 0 0 0 0 24.39 479.99 65.25 167.01 

27 4 Sriramanendal 150.4 0 16.87 0 0 0 0 88.27 5.52 37.83 1.91 

28 5 Udaiyananpatti 385.12 0 76.19 0 0 0 0 297.65 4.39 5.08 1.81 

29 6 Kutchampatti 320.35 0 47.59 0 0 0 0 231.19 28.04 13.11 0.42 

30 7 Tippampatti 118.52 0 8.89 0 0 0 0 70.32 0 19.44 19.87 

31 8 Pillaiyarthottaiyankulam 218.57 0 28.94 0 0 0 0 88.04 3.93 65.35 32.31 

32 9 Manavarayanendal 177.75 0 46.29 0 0 0 0 60.57 9.08 21.8 40.01 

33 10 Pulikurichi 262.25 0 86.93 0 0 0 0 121.03 0.72 1.29 52.28 

34 11 Anjanaikkuthi 40.37 0 10.35 0.13 0.72 0 29.17 0 0 0 0 

35 12 Kadalpatchi 79.76 0 30.91 0 0 0 0.12 32.59 0 0 16.14 

36 13 Nadakulam 80.82 0 33.05 0 1.78 0 0 24.28 0 0 21.71 

37 14 Kurudankulam 60.69 0 7.13 0 0 0 0.1 18.59 0.46 10.86 23.55 

38 15 Ambaneri 517.83 0 227.26 0 0 0 2.93 206.39 0 0 81.25 

39 16 Uranippatti 81.73 0 14.96 0 0 0 0 54.51 0 2.57 9.69 

40 17 Kokkulam 222.61 0 49.3 0 0 0 79.82 42.93 7.79 0 42.77 

41 18 Soochaneri 350.78 0 74.67 0 0 0 0 227.37 0.14 11.5 37.1 

42 19 Pallimadam 241.48 0 79.29 0 0 15 0 119.09 0 0 28.1 

43 20 Tiruchuli  1687.55 0 509.66 0 0 0 0 0.81 1030.36 86.52 60.2 
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44 21 Udichchiyendal 28.65 0 10.61 0 0 0 0.01 6.96 0.98 0 10.09 

45 22 Paraikulam 158.04 0 53.36 1.48 0 0 0 55.07 15.63 0 32.5 

46 23 Vadapalai 136.88 0 31.64 0 0 0 0 50.46 0 2.41 52.37 

47 24 Konappanendal 49.19 0 4.37 0 0 0 0.06 29.45 0 11.46 3.85 

48 25 Panaiyur 429.07 0 65.13 0.46 0 0 0 298.32 33.27 16.58 15.31 

49 26 Semponnerunji 174.17 0 33.66 0 0 0 3.02 117.19 0.63 0 19.67 

50 27 Nellikulam 95.37 0 15.07 0 0 0 0 64.54 0.91 1.52 13.33 

51 28 Pillaiyar natham 482.53 0 69.87 0 0 0 0 290.08 20.6 67.24 34.74 

52 29 Sethupuram 638.55 0 135.89 0 0 0 0 260.39 106.1 83.18 52.99 

53 30 Illuppaiyur 384.14 0 47.65 0 0 4.17 273.98 0.02 6.63 23.87 27.82 

54 31 Silampatti 247.39 0 16.22 0 0 0 0.08 91.83 8.25 130.09 0.92 

55 32 Velanoorani 1338.26 0 69.91 0 0 0 2.68 863.73 0 264.41 137.53 

Aruppukkottai  Sub-District, Virudhunagar District 
56 1 Poyyankulam 153.86 0 10.42 0 0 0 0 0 59.09 71.87 12.48 

57 2 Kurunjakulam 130.58 0 15.42 0 0 0 0 0 57.72 34.99 22.45 

58 3 Puliyuran 948.35 0 156.33 0 0 0 0 0.71 400.56 324 66.75 

59 4 Sembatti 520.08 0 50 60.26 0 10 54 4.67 0 305 36.15 

60 5 Mettuthottiyangulam 185.02 0 31.89 0 0 0 0 0 97.13 42.57 13.43 

61 6 Kanjanaiyakkenpatti 626.29 0 47.44 0 0 0 0.29 0 219.59 358.97 0 

62 7 Aruppukottai  1859.2 0 11.2 300.1 0 0 877.32 50.2 30.1 524.5 65.78 

63 8 Chettikurichi  2989.53 0 298.87 0 0 7.7 0 1185.72 349.66 1109.1 38.48 

64 9 Thammanaickenpatti 365.09 0 26.48 0 0 0 0 0 163.62 174.99 0 

65 10 Vedanatham 644.35 0 27.42 0 0 0 1.51 226.74 0 388.68 0 

66 11 Silukkapatti 60.23 0 4.91 0 0 0 0.29 11.03 1.44 26.7 15.86 

67 12 Mandapasalai 1341.76 0 97.33 0 0 0 0.36 0 304.44 928.92 10.71 

68 13 Maravarperungudi 1454.04 0 112.09 17 21.39 4.62 518.37 195.73 0 507.16 77.68 

69 14 Vadakkukoppuchithampatti 473.3 0 40.15 0 0 6.11 0 175.32 0 250.53 1.19 

70 15 T.Koppuchithampatti 2284.45 0 116.18 0 0 0 0 0.33 632.1 1535.84 0 

71 16 Thummuchinnampatti 1231.08 0 109.73 0 0 0 0 0.67 631.14 445.74 43.8 

Kamuthi Sub-District, Ramanathapuram District 
72 1 Mudimannarkottai  1290 0 114.99 0 0 0 0 33.33 148.6 880.23 112.85 

    Total (C) 28159.61 0 3638.46 379.43 23.89 47.6 1844.83 5908.83 5600.05 8988.92 1727.6 

    Grand Total (A+B+C) 37689.98 0 4825.97 448.07 23.89 93.66 1890.11 8771.96 6751.9 12388.4 2496.02 
*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar and Ramanathapuram  District of Tamilnadu State-2011 
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