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For easy representation of proposed and existing quarries in the cluster are given unique 

codes and identified and studied in this EIA & EMP Report. 

PROPOSED QUARRY 

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

P1 

Thiru.A.Myilsamy, 

S/o. Aruchamy, 

No.4A, Thekani, 

Periyaakuyilai Post, 

Chettipalayam Via, 

Coimbatore –
641201 

42/1B and 

43/1B 
1.62.0 ha 

ToR obtained vide 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.7909/SEAC/ToR-

886/2020 Dated:16.03.2021 

TOTAL 1.62.0 ha 

EXISTING QUARRIES 

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

E1 

Thiru.E.Anantha 

Kumar, 

S\o Eswara 

Gounder, 

No.3/105, 

Malayandipalayam, 

Eachanari, 

Coimbatore District 

245/2A(P),246/1A(P) 

& 246/2(P) 

1.62.5 

ha 
02.06.2016 to 01.06.2021 

E2 

K.Prakash 

S/o.M.Krishnasamy, 

No.3/96, 

Periyakuylai Post, 

Chettipalayam Via, 

Coimbatore District 

– 641 201 

51/1A and 51/1B 
2.13.5 

ha 
EC Granted 

TOTAL 3.76.0 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 5.38.0 ha 
 

Source: i). AD Letter – Rc.No.424/Mines/2019 dated 29.07.2020. 

Note:  

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

P1 – Thiru.A. MYILSAMY 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated:16.03.2021 

Dated 16.03.2021” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The proponent shall furnish the contour map of 

the water table detailing the number of wells 

located around the site and impacts in the wells 

due to mining activity. 

The contour map and well details are 

provided in pp.52-57 under 3rd chapter. 

2 The proponent shall conduct the hydro-geological 

study to evaluate the impact of proposed mining 

activity on the ground water table, agriculture 

activity and water bodies such as rivers, tanks, 

canals, ponds etc. located nearby the proposed 

mining area. 

The hydro-geological study was 

conducted to evaluate the possible 

impact on both the surface and 

subsurface water environment. No 

significant impacts are anticipated on the 

water bodies around the project area. 

Details are discussed in pp.58-60 under 

3rd chapter. 

3 The proponent should furnish the details on 

number of groundwater pumping wells, open 

wells within the radius of 1km along with the 

water levels in both monsoon and non-monsoon 

seasons. The proponent would also collect the 

data of water table from the PWD/TWAD. 

The number of wells used for the 

collection of water level data and other 

relevant information has been given in 

p.52-53 under 3rd chapter. 

4 The proponent should conduct the cumulative 

impact study on the agricultural area due to 

mining, crushers and other activities around the 

site area. 

The cumulative impact study has been 

discussed in pp.150-159 under 7th 

chapter.  

5 The details of surrounding wells and the 

cumulative impact on groundwater should be part 

of EIA study. 

The hydro-geological study was 

conducted to evaluate the possible 

impact on both the surface and 

subsurface water environment. No 

significant impacts are anticipated on the 

water bodies around the project area. 

Details are discussed in pp.111 – 112 

under 4th chapter. 

6 The Socio-Economic studies should be carried The Socio-Economic studies were 
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out within 10km buffer zone from the mines. carried out for 10 km buffer zone from 

proposed project site and the results have 

been discussed in pp. 89-108 under 3rd 

chapter. 

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

name of the species, age) in the mining lease 

applied area and its management during mining 

activity. 

There is no greenbelt development 

during earlier period and now it is 

proposed to plant about 350 Nos of trees 

during the mining plan period. The 

detailed greenbelt development plan has 

been discussed in pp.127-129 under 4th 

chapter. 

8 Proposed CER activities should be carried out 

taking in to consideration the requirement of the 

local habitants available within buffer zone as per 

Office Memorandum of MoEF & CC dated 

01.05.2018 

Allocation for Corporate Environment 

Responsibility (CER) shall be made as 

per Government of India, MoEF & CC 

Office Memorandum F.No.22-65/2017-

IA.III, Dated: 01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office 

memorandum, the quarry project being a 

green field project & capital investment 

is ≤ 100 crores, shall contribute 2% of 

capital investment towards CER as per 

directions of EAC/SEAC and the total 

CER amount is Rs.76,600. The detailed 

CER action plan has been given in p.163 

under 8th chapter.  

9 A detailed mine closure plan for the proposed 

project should be submitted. 

Mine closure details have been provided 

in pp.26-30 under 2nd chapter and 

pp.135– 136 under 4th chapter.  

10 A detailed report on the safety and health aspects 

of the workers and for the surrounding habitants 

during operation of mining for drilling and 

blasting should be submitted.        

Standard operating procedures as per 

DGMS for safety and health aspects of 

the workers and for surrounding 

habitants during mining operations 

should be followed. 

The safety measures have been 

discussed in pp.133-135 under 4th 

chapter. 
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11 The recommendation for the issue of Terms of 

Reference is subject to the final outcome of the 

Hon’ble NGT, Principal bench, New Delhi in 

O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 350/2016) and 

O.A.No.200/2016and 

O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016)And O.A. 

No. 404/2016 (M.A.No758/2016, M.A.No 

920/2016, M.A.No. 1122/2016, M.A.No.12/2017 

& M.A.No. 843/2017) and O.A.No 405/2016 and 

O.A.No 520 of 2016 (M.A.No. 981/2016, 

M.A.No.982/2016 & M.A.No. 384/2017). 

Agreed & noted. 

12 Details of the lithology of the mining lease area 

should be furnished. 

Lithology of the lease area has been 

discussed in pp. 19-23 under 2nd chapter.  

13 A study should be conducted on the number of 

trees present in the proposed project area. Also, 

name of the species, their age, and information 

about how they will be managed during mining 

activity should be given in the report. 

Agreed and noted 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF&CC office Memorandum F.No. 

22-65/2017-IA.III dated 30.09.2020, and 

20/10/2020, the proponent should furnish the 

proposal to address the concerns raised during the 

public hearing and the proposal should be part of 

the Environment Management Plan. 

Agreed and noted. 

 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1. Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the highest 

production achieved in any one year prior to 

1994. It may also be categorically informed 

whether there had been any increase in 

production after the EIA Notification 1994 

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

achieved prior to 1994. 

Not applicable. 

This is not a violation category project. 

This proposal falls under B1 Category 

(Cluster Condition). 

2. A copy of the document in support of the fact The proposed site for quarrying is a Patta 
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that the proponent is the rightful lessee of the 

mine should be given. 

Land.            

Document is enclosed along with approved 

mining plan in Annexure 1. 

3. All documents including approved mine plan, 

EIA and public hearing should be compatible 

with one another in terms of the mine lease 

area, production levels, waste generation and 

its management, mining technology etc. and 

should be in the name of the lessee.  

Noted and agreed. 

 

4. All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a high-resolution imagery/ 

toposheet, topographic sheet, geomorphology 

and geology of the area should be provided. 

Such an imagery of the proposed area should 

clearly show the land use and other ecological 

features of the study area (core and buffer 

zone).  

Project area superimposed on satellite 

imagery has been shown in Figure 2.2 in 

p.13. 

An AutoCAD drawing plate showing 

project area boundary coordinates have been 

shown in Figure 2.3 in p.14. 

Surface features around the project area 

covering 10km radius have been shown in 

Figure 2.6 in p.17. 

Geology map of the project area covering 

10km radius has been given in Figure 2.9 in 

p.22. 

Geomorphology map of the study area 

covering 10 km radius has been provided in 

Figure 2.10 in p.23. 

5. Information should be provided in Survey of 

India Toposheet in 1:50,000 scale indicating 

geology and geomorphology of the project 

area, existing minerals and mining history of 

the area, important water bodies, streams and 

rivers and soil characteristics. 

Geology and geomorphology maps of the 

project area covering 10km radius have 

been given in Figure 2.9 in p.22 and Figure 

2.10 in p.23, respectively. 

6. Details about the land proposed for mining 

activities should be given with information as 

to whether mining conforms to the land use 

policy of the State; land diversion for mining 

should have approval from State land use 

board or the concerned authority. 

The proposed project area was inspected by 

the officers of Department of Geology along 

with revenue officials and found that the 

land is fit for quarrying under the policy of 

State Government. 
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7. It should be clearly stated whether the 

proponent company has a well laid down 

Environment Policy approved by its Board of 

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

Report with description of the prescribed 

operating process/procedures to bring into 

focus any infringement/deviation/ violation of 

the environmental or forest norms/conditions? 

The hierarchical system or administrative 

order of the Company to deal with the 

environmental issues and for ensuring 

compliance with the EC conditions may also 

be given. The system of reporting of non-

compliances / violations of environmental 

norms to the Board of Directors of the 

Company and/or shareholders or stakeholders 

at large, may also be detailed in the EIA 

Report. 

The proponent has framed environmental 

policy and the same has been discussed in 

pp.165-166 under 10th chapter.  

8. Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground 

mining and slope study in case of open cast 

mining, blasting study etc. should be detailed. 

The proposed safeguard measures in each case 

should also be provided. 

It is an opencast quarrying operation 

involving mechanized method. As the rock 

is a hard, compact and homogeneous body, 

the height and width of the bench will be 

maintained as 5m with 900 bench angles. 

Quarrying activities will be carried out 

under the supervision of competent persons 

like Mines Manager, Mines Foreman and 

Mining Mate. 

Necessary permissions will be obtained 

from DGMS after obtaining environmental 

clearance. 

9. The study area should comprise of 10 km 

radius zone around the mine lease and the data 

contained in the EIA such as waste generation 

etc., should be for the life of the mine / lease 

period. 

The study area considered for this study is 

of 10 km radius and all data contained in the 

EIA report such as waste generation etc., is 

for the Life of the mine / lease period. 

10. Land use of the study area delineating forest 

area, agricultural land, grazing land, wildlife 

Land use and land cover pattern of the study 

area has been discussed in pp.39-40 under 



EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

vii 

 

sanctuary, national park, migratory routes of 

fauna, water bodies, human settlements and 

other ecological features should be included. 

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. 

3rd chapter.  

Land use plan of the project area showing 

pre-operational, operational and post-

operational phases has been discussed in in 

p.11 under 2nd chapter. 

11. Details of the land for any Over Burden 

Dumps outside the mine lease, such as extent 

of land area, distance from mine lease, its land 

use, R&R issues, if any, should be given. 

Not Applicable. 

There is no waste anticipated during this 

quarry operation. The entire quarried out 

rough stone will be transported to the needy 

customers. Hence, no dumps are proposed 

outside the lease area. 

12. A certificate from the competent authority in 

the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of forest 

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

any contrary claim by the Project Proponent 

regarding the status of forests, the site may be 

inspected by the State Forest Department along 

with the Regional Office of the Ministry to 

ascertain the status of forests, based on which, 

the Certificate in this regard as mentioned 

above be issued. In all such cases, it would be 

desirable for representative of the State Forest 

Department to assist the Expert Appraisal 

Committees. 

Not Applicable. 

There is no forest land involved within the 

proposed project area and the proposed 

project area is a patta land. Approved 

mining plan has been enclosed in Annexure 

I. 

13. Status of forestry clearance for the broken-up 

area and virgin forestland involved in the 

project including deposition of net present 

value (NPV) and compensatory afforestation 

(CA) should be indicated. A copy of the 

forestry clearance should also be furnished. 

Not Applicable. 

The proposed project area does not involve 

any forest land. 

14. Implementation status of recognition of forest 

rights under the Scheduled Tribes and other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract Recognition of 

Forest Rights Act, 2006. 
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15. The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should be 

given. 

No Reserve Forest is found within the study 

area. 

16. A study should be done to ascertain the impact 

of the mining project on wildlife of the study 

area and details should be furnished. Impact of 

the project on the wildlife in the surrounding 

and any other protected area and accordingly, 

detailed mitigative measures required, should 

be worked out with cost implications and 

submitted. 

Not Applicable. 

There is no any wildlife/protected area 

within 10 km radius from the periphery of 

the project area. 

17. Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar Site, Tiger/ Elephant Reserves/ 

(existing as well as proposed), if any, within 

10 km radius around the mine lease should be 

clearly indicated, supported by a location map 

duly authenticated by Chief Wildlife Warden. 

Necessary clearance, as may be applicable to 

such projects due to proximity of the 

ecologically sensitive areas as mentioned 

above, should be obtained from the Standing 

Committee of National Board of Wildlife and 

copy furnished 

Not Applicable. 

There are no National Parks, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, and Tiger/ 

Elephant Reserves within 10 km radius from 

the periphery of the project area. 

18. A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the mine lease)] shall be 

carried out. Details of flora and fauna, 

endangered, endemic and RET Species duly 

authenticated, separately for core and buffer 

zone should be furnished based on such 

primary field survey, clearly indicating the 

Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, the 

necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest and 

Wildlife Department and details furnished. 

Necessary allocation of funds for 

A detailed biological study was carried out 

in both core and buffer zones and the results 

have been discussed in pp.76-89 under 3rd 

chapter. 

There is no schedule I species of animals 

observed within study area as per Wildlife 

Protection Act, 1972 and no species falls in 

vulnerable, endangered or threatened 

category as per IUCN. There is no 

endangered red list species found in the 

study area.               
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implementing the same should be made as part 

of the project cost. 

19. Proximity to areas declared as 'Critically 

Polluted' or the project areas likely to come 

under the 'Aravalli Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should also 

be indicated and where so required, clearance 

certifications from the prescribed Authorities, 

such as the SPCB or State Mining Department 

should be secured and furnished to the effect 

that the proposed mining activities could be 

considered. 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not declared in 

‘Critically Polluted’ Area and does not 

come under ‘Aravalli Range. 

20. Similarly, for coastal Projects, A CRZ map 

duly authenticated by one of the authorized 

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, 

location of the mine lease w.r.t CRZ, coastal 

features such as mangroves, if any, should be 

furnished. (Note: The Mining Projects falling 

under CRZ would also need to obtain approval 

of the concerned Coastal Zone Management 

Authority). 

Not Applicable. 

The project doesn't attract the CRZ.  

21. R&R plan/compensation details for the Project 

Affected People (PAP) should be furnished. 

While preparing the R&R Plan, the relevant 

State/National Rehabilitation & Resettlement 

Policy should be kept in view. In respect of 

SCs /STs and other weaker sections of the 

society in the study area, a need-based sample 

survey, family-wise, should be undertaken to 

assess their requirements, and action 

programmes prepared and submitted 

accordingly, integrating the sectoral 

programmes of line departments of the State 

Government. It may be clearly brought out 

whether the village(s) located in the mine lease 

area will be shifted or not. The issues relating 

to shifting of village(s) including their R&R 

Not Applicable. 

There are no habitations within a radius of 

300 meters. Therefore, R&R plan / 

compensation details for the Project 

Affected People (PAP) is not anticipated. 
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and socio-economic aspects should be 

discussed in the report. 

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

(Summer Season); October-December (post 

monsoon season); January-February (winter 

season)] primary baseline data on ambient air 

quality as per CPCB Notification of 2009, 

water quality, noise level, soil and flora and 

fauna shall be collected and the AAQ and 

other data so compiled presented date-wise in 

the EIA and EMP Report. Site-specific 

meteorological data should also be collected. 

The location of the monitoring stations should 

be such as to represent whole of the study area 

and justified keeping in view the predominant 

downwind direction and location of sensitive 

receptors. There should be at least one 

monitoring station within 500 m of the mine 

lease in the predominant downwind direction. 

The mineralogical composition of PM10, 

particularly for free silica, should be given. 

Baseline data were collected for the period 

of March-May 2021 as per CPCB 

Notification and MoEF & CC guidelines. 

Details have been included in pp.37-89 

under 3rd chapter. 

23. Air quality modelling should be carried out for 

prediction of impact of the project on the air 

quality of the area. It should also take into 

account the impact of movement of vehicles 

for transportation of mineral. The details of the 

model used and input parameters used for 

modelling should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map 

clearly indicating the location of the site, 

location of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing 

predominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

Air quality modelling for prediction of 

incremental GLCs of pollutants was carried 

out using AERMOD view 9.6.1. The model 

results have been given in pp.112-121 under 

the 4th chapter. 

 

24. The water requirement for the project, its 

availability and source should be furnished. A 

detailed water balance should also be 

The water requirement details have been 

provided in Table 2.15 in p.35 under the 2nd 

chapter. 
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provided. Fresh water requirement for the 

project should be indicated. 

 

25. Necessary clearance from the competent 

authority for withdrawl of requisite quantity of 

water for the project should be provided. 

Not Applicable. 

Water for dust suppression, greenbelt 

development and domestic use will be 

sourced from accumulated 

rainwater/seepage water in mine pits and 

purchased from local water vendors through 

water tankers on daily requirement basis. 

Drinking water will be sourced from the 

approved water vendors. 

26. Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should 

be given. Details of rainwater harvesting 

proposed in the Project, if any, should be 

provided. 

Part of the working pit will be allowed to 

collect rain water during the spell of rain. 

The water thus collected will be used for 

greenbelt development and dust 

suppression. 

The mine closure plan has been prepared for 

converting the excavated pit into rain water 

harvesting structure and serve as water 

reservoir for the project village during 

draught season. 

27. Impact of the project on the water quality, both 

surface and groundwater, should be assessed 

and necessary safeguard measures, if any 

required, should be provided. 

Impact studies and mitigation measures of 

water environment including surface water 

and ground water have been discussed in pp. 

111-112 under the 4th chapter. 

28. Based on actual monitored data, it should 

clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be provided. 

In case the working will intersect groundwater 

table, a detailed hydrogeological study should 

be undertaken and report should be furnished. 

The report inter-alia should 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 

Not Applicable. 

The ground water table is found at 60-70m 

below ground level. 

The ultimate depth of quarry is 32 m bgl. 

Therefore, the mining activity will not 

intersect the ground water table. Data 

regarding the occurrence of groundwater 

table have been provided in p.67 under the 

3rd chapter. 
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obtained and copy should be furnished. 

29. Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and 

modification / diversion proposed, if any, and 

the impact of the same on the hydrology 

should be brought out. 

Not Applicable. 

There are no streams, seasonal or other 

water bodies passing within the project area. 

Therefore, no modification/ diversion of 

water bodies is anticipated.  

30. Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. should be provided both 

in AMSL and BGL. A schematic diagram may 

also be provided for the same. 

The average elevation of the project area is 

389m AMSL. 

Ultimate depth of the mine is 32m BGL. 

Water level of the area is 60-70m BGL. 

31. A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a 

tabular form (indicating the linear and 

quantitative coverage, plant species and time 

frame) and submitted, keeping in mind, the 

same will have to be executed prior to 

commencement of the project. Phase-wise plan 

of plantation and compensatory afforestation 

should be charted clearly indicating the area to 

be covered under plantation and the species to 

be planted. The details of plantation already 

done should be given. The plant species 

selected for green belt should have greater 

ecological value and should be of good utility 

value to the local population with emphasis on 

local and native species and the species which 

are tolerant to pollution. 

Greenbelt development plan has been given 

in pp.127-129 under 4th chapter. 

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 

Traffic density survey was carried out to 

analyse the impact of transportation in the 

study area as per IRC guidelines 1961 and it 

is inferred that there is no significant impact 

due to the proposed transportation from the 

project area. Details have been provided in 

pp. 34-35 under 2nd chapter. 
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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. 

Infrastructure & other facilities will be 

provided to the mine workers after the grant 

of quarry lease and the same has been 

discussed in pp.35 under the 2nd chapter. 

34. Conceptual post mining land use and 

reclamation and restoration of mined out areas 

(with plans and with adequate number of 

sections) should be given in the EIA report. 

Discussed in pp.25-27 under 2nd chapter. 

 Mine closure plan is a part of Approved 

Mining plan enclosed as Annexure I. 

35. Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. Details 

of pre-placement medical examination and 

periodical medical examination schedules 

should be incorporated in the EMP. The 

project specific occupational health mitigation 

measures with required facilities proposed in 

the mining area may be detailed. 

Occupational health impacts of the project 

and preventive measures have been 

explained in detail in pp.133-135 under 4th 

chapter. 

36. Public health implications of the project and 

related activities for the population in the 

impact zone should be systematically 

evaluated and the proposed remedial measures 

should be detailed along with budgetary 

allocations. 

No public health implications are 

anticipated due to this project. 

Details of CER and CSR have been given in 

p.163 under the 8th chapter. 

37. Measures of socio-economic significance and 

influence to the local community proposed to 

be provided by the project proponent should be 

indicated. As far as possible, quantitative 

dimensions may be given with time frames for 

implementation. 

No negative impact on Socio-Economic 

environment of the study area is anticipated 

and this project shall benefit the Socio-

Economic environment by offering 

employment for 20 people directly and 10 

people indirectly, as discussed in pp.133-

135 under 4th chapter. 
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38. Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental impacts 

which, should inter-alia include the impacts of 

change of land use, loss of agricultural and 

grazing land, if any, occupational health 

impacts besides other impacts specific to the 

proposed Project. 

Detailed environment management plan for 

the project to mitigate the anticipated 

impacts has been included in pp.165-176 

under 10th chapter. 

39. Public hearing points raised and commitment 

of the project proponent on the same along 

with time bound Action Plan with budgetary 

provisions to implement the same should be 

provided and also incorporated in the final 

EIA/EMP report of the project. 

The outcome of public hearing will be 

updated in the final EIA/AMP report. 

40. Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order passed by 

any Court of Law against the Project should be 

given. 

No litigation is pending in any court against 

this project. 

41. The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly spelt 

out. 

Project Cost is Rs.38,33,400 /- 

CER Cost is Rs.76,600/- 

In order to implement the environmental 

protection measures, an amount of Rs.6.81 

lakhs as capital cost and recurring cost as 

Rs. 2.05 lakhs as recurring cost is proposed 

considering present market price 

considering present market scenario for the 

proposed project. 

42. A Disaster management plan shall be prepared 

and included in the EIA/EMP report. 

Details regarding the disaster management 

plan have been provided in pp.146-150 

under 7th chapter. 

43. Benefits of the project if the project is 

implemented should be spelt out. The benefits 

of the project shall clearly indicate 

environmental, social, economic, employment 

potential, etc. 

Details have been given in pp.162-163 

under 8th chapter. 

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

a) Executive summary of the EIA/EMP report Enclosed as separate booklet. 
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b) All documents should be properly referenced 

with index and continuous page numbering. 

All the documents have been properly 

referenced with index and continuous page 

numbering. 

c) Where data are presented in the report, 

especially in tables, the period in which the 

data were collected and the sources should be 

indicated. 

List of tables and source of the data 

collected have been mentioned. 

d) Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air, soil, 

noise etc. using the MoEF&CC/NABL 

accredited laboratories. All the original 

analysis/testing reports should be available 

during appraisal of the Project 

Baseline monitoring reports are enclosed 

with this report in chapter III. 

Original Baseline monitoring reports will be 

submitted in the final EIA report during 

appraisal. 

e) Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

Not Applicable.  

f) The Questionnaire for environmental appraisal 

of mining projects as devised earlier by the 

Ministry shall also be filled and submitted. 

That will be enclosed along with final 

EIA/EMP report. 

g) While preparing the EIA report, the 

instructions for the proponents and 

instructions for the consultants issued by 

MoEF&CC vide O.M. No. J-11013/41/2006-

IA. II (I) dated 4th August, 2009, which are 

available on the website of this Ministry, 

should be followed. 

Noted & agreed. 

Instructions issued by MoEF & CC O.M. 

No. J-11013/41/2006-IA. II (I) dated 4th 

August, 2009 have been followed. 

h) Changes, if any made in the basic scope and 

project parameters (as submitted in Form-I and 

the PFR for securing the TOR) should be 

brought to the attention of MoEF&CC with 

reasons for such changes and permission 

should be sought, as the TOR may also have to 

be altered. Post public hearing changes in 

structure and content of the draft EIA/EMP 

(other than modifications arising out of the 

P.H. process) will entail conducting the PH 

Noted & agreed. 
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again with the revised documentation 

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

II(I) dated 30.5.2012, certified report of the 

status of compliance of the conditions 

stipulated in the environment clearance for the 

existing operations of the project, should be 

obtained from the Regional Office of Ministry 

of Environment, Forest and Climate Change, 

as may be applicable. 

Not applicable. 

j) The EIA report should also include (i) surface 

plan of the area indicating contours of main 

topographic features, drainage and mining 

area, (ii) geological maps and sections and (iii) 

sections of the mine pit and external dumps, if 

any, clearly showing the land features of the 

adjoining area. 

Surface & geological plans have been 

included in Figure 2.3 in p.14. 

Year wise production plan has been shown 

in Figure 2.11 in p.25. 

Closure plan has been included in Figure 

2.12 in p.26. 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

1.0 PREAMBLE 

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

development and it is a process, used to identify the environmental, social and economic impacts of a 

project prior to decision-making. It is a decision-making tool, which guides the decision makers in 

taking appropriate decisions for any project. EIA systematically examines both beneficial and adverse 

consequences of the project and ensures that these impacts are taken into account during the project 

designing. It also reduces conflicts by promoting community participation, information, decision 

makers, and helps in developing the base for environmentally sound project. 

This EIA report is prepared by considering Cumulative load of proposed & existing rough stone 

and Gravel Cluster Quarries consisting of One Proposed and Two Existing quarry, the total extent of 

Cluster is 5.38.0 ha and the cluster area calculated as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) Dated 

1st July 2016. 

 This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained vide Letter No: SEIAA-

TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated:16.03.2021 

 The Baseline Monitoring study has been carried out during the winter season March to May 

2021 and this EIA and EMP report is prepared for considering cumulative impacts arising out of these 

projects, the Cumulative Environmental Impact Assessment study is undertaken, which is followed by 

preparation of a detailed Environmental Management Plan (EMP) individually to minimize those 

adverse impacts.  

1.1 Purpose of the Report 

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

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

3977 (E) of 14thAugust 2018, Mining Projects are classified under two categories i.e. A (> 100 Ha) and 

B (≤ 100 Ha), and Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor 

Minerals including cluster situation in Appendix–XI. 

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

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

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

EIA, EMP and therefore, Public Consultation for all areas from 5 to 25 ha falling in Category “B1” and 

appraised by SEAC/ SEIAA as well as for cluster situation. 

The proposed project is categorized under category “B1” Activity 1(a) (mining lease area in 

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

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

“Draft EIA report prepared on the basis of ToR Issued  for carrying out public hearing 
for the grant of  Environmental Clearance from SEIAA, Tamil Nadu” 
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Figure 1.1 Satellite imagery showing cluster of quarries within 500m radius 
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1.2 Identification of Project and Project Proponent 

Table 1.1 Salient Features of the Proposed Project Site (P1) 

Name of the Project  Thiru. A. Myilsamy Rough stone and gravel quarry Project 

S.F. Nos 42/1B and 43/1B 

Extent 1.62.0 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and 

District  
Pachapalyam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District 

Source: Approved mining plan. 

Table 1.2 Details of Project Proponent 

Name of the Project Proponent  Thiru.A. Myilsamy, 

Address 

S/o.Aruchamy, 

No.4A, Thekani, Periyakuyilai Post, 

Chettipalayam Via, 

Coimbatore District – 641201 

Tamil Nadu 

Mobile +91 6381234262 & 9524702602 

Status Proprietor 

        Source: Approved mining plan. 

1.3 Brief Description of the Project 

The quarrying operations are to be carried out by Opencast Mechanized Mining method with 

5.0m bench height and 5.0m bench width by deploying Jack Hammer Drilling & Slurry explosive 

during blasting. Hydraulic excavator and tippers are used for loading and transportation. Rock 

Breakers are deployed to avoid secondary blasting. 

Table 1.3: Brief Description of the Project (P1) 

Name of the Quarry Thiru. A. Myilsamy Rough stone and gravel quarry 

Toposheet No 58-F/01 

Latitude between 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N 

Longitude between 77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E 

Highest Elevation 386m-392m AMSL 

Ultimate depth of 

Mining 
32m bgl(2m Gravel + 30m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,36,896 32,064 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,36,150 22,016 

Proposed reserve for 

five years upto the depth 

of 32m bgl 

1,36,150 22,016 

Ultimate Pit Dimension 225m (L) x 50m (W) x 32m (D) bgl 
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Water Level in the 

surrounds area 
60 to 65m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 
The area exhibits almost plain topography, gentle sloping towards South 

west 

Machinery proposed 

Jack Hammer 4 Nos 

Compressor 1 Nos 

Excavator with Bucket / Rock 

Breaker 
1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 25mm 

slurry explosive are proposed to be used for shattering and heaving effect 

for removal and winning of Rough Stone. No deep hole drilling is 

proposed. 

Proposed Manpower 

Deployment 
20 Nos 

Project Cost Rs.38,33,400/- 

CER Cost @ 2% of 

Project Cost 
 Rs.76,600/- 

Nearby Water Bodies 

Odai Near Panappatti 2.7km SE 

Odai 430m NW 

Tank Near Akkanaickenpalayam 7.4km East 

Tank Near Gurunallipalayam 6.6km South 

Greenbelt Development 

Plan 
Proposed to plant 350 trees in 3150 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water 

Requirement 
2.61 KLD 

Nearest Habitation 400m - W 

   Source: Approved mining plan  

1.3.1 Location of the Project 

❖ The proposed quarry project falls in Pachapalayam Village 1.1 km South side of Pachapalayam 

Village Sulur Taluk and Coimbatore District. 

❖ The Pachapalayam Village is located about 17 km South West of Sulur Taluk. 

❖ The area is marked in the Survey of India, Toposheet No 58-F/01. The area lies between the 

Latitudes of 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N and Longitudes of 77°04'16.17"E to 

77°04'23.98"E  

❖ Source: Survey of India Toposheet 58-F/01 
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Figure 1.2: Key Map showing the location of the proposed project site 
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Figure 1.3 Geo-referenced toposheet showing the proposed project site around 10km radius 
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1.4 Environmental Clearance 

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

in sequential order are given below: 

1. Screening 

2. Scoping 

3. Public consultation & 

4. Appraisal 

1.4.1 Screening 

❖ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 19.06.2019 

❖ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Coimbatore 

R.C.424/Mines/2019 Dated:27.02.2020  

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

Director, Geology and Mining, Coimbatore District, vide R.C.No. 424/Mines/2019 - Dated: 

20.03.2020  

❖ The proposed project falls under “B1” Category as per Order Dated: 04.09.2018 & 13.09.2018 

passed by Hon'ble National Green tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 of 2018 & O.A. No, 

186 of 2016 and MoEF & CC Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 

12.12.2018 

❖ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vides online Proposal No. 

SIA/TN/MIN/57115/2020 Dated: 30.09.2020 

1.4.2 Scoping  

Proponent: Thiru. A. Myilsamy 

❖ The proposal was placed in 197th SEAC meeting held on 03.02.2021 and the committee 

recommended for issue of ToR.  

❖ The proposal was considered in 428th SEIAA meeting held on 02.03.2021 and issued ToR vide 

Letter No SEIAA-TN/F.No. 7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 

1.4.3 Public Consultation  

Application to the Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) to 

conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible 

public participation at the project site or in its close proximity in the district is submitted along with this 

Draft EIA/ EMP Report and the outcome of public hearing proceedings will be detailed in the Final 

EIA/EMP Report. 

1.4.4 Appraisal 

Appraisal refers to the detailed scrutiny by the State Expert Appraisal Committee (SEAC) of 

the application and other documents like the final EIA & EMP Report, outcome of the Public 

Consultations including Public Hearing Proceedings, submitted by the proponent to the regulatory 

authority concerned for grant of environmental clearance. The report has been prepared using the 

following references: 
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❖ Guidance Manual of Environmental Impact Assessment for Mining of Minerals, Ministry of 

Environment and Forests, 2010 

❖ EIA Notification, 14thSeptember, 2006 

❖ ToR Lr No. SEIAA-TN/F.No. 7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 

❖ Approved Mining Plan of Proposed Project. 

1.5 Terms of Reference (ToR) 

Compliance to ToR issued vide – 

❖ ToR Lr No. SEIAA-TN/F.No. 7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 

❖ Are detailed in Page No. I – IX. 

1.6 Post Environment Clearance Monitoring 

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

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

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

Notification S.O. 5845 (E) Dated: 26.11.2018. 

1.7 Generic Structure of EIA Document 

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

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

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

1. Introduction  

2. Project Description  

3. Description of the Environment  

4. Anticipated Environmental Impact & Mitigation Measures  

5. Analysis of Alternatives (Technology & Site) 

6. Environmental Monitoring Program  

7. Additional Studies  

8. Project Benefits  

9. Environmental Cost Benefit Analysis  

10. Environmental Management Plan (EMP) 

11. Summary & Conclusion  

12. Disclosure of Consultants engaged. 

1.8 Scope of the Study 

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

cluster quarries and formulate the effective mitigation measures for each individual leases. A detailed 

account of the emission sources, emissions control equipment, background Air quality levels, 

Meteorological measurements, Dispersion model and all other aspects of pollution like effluent 

discharge, Dust generation etc., have been discussed in this report. The baseline monitoring study has 

been carried out during the Post monsoon season (March- May2021) for various environmental 

components so as to assess the anticipated impacts of the cluster quarry projects on the environment 

and suggest suitable mitigation measures for likely adverse impacts due to the proposed project.  
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Table 1.4 Environment Attributes 

Sl.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 
Ambient Air 

Quality 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

Continuous 24-hourly samples 

twice a week for three months at 8 

locations 

(2 Core & 6 Buffer) 

2 Meteorology 

Wind speed and direction, 

temperature, relative humidity 

and rainfall 

Near project site continuous for 

three months with hourly recording 

and from secondary sources of IMD 

station 

3 Water quality 
Physical, Chemical and 

Bacteriological parameters 

Grab samples were collected at 6 

locations – 5 ground water and 1 

surface water samples; once during 

study period. 

4 Ecology 

Existing terrestrial and aquatic 

flora and fauna within 10 km 

radius circle. 

Limited primary survey and 

secondary data was collected from 

the Forest department. 

5 Noise levels Noise levels in dB(A) 
8 locations – data monitored once 

for 24 hours during EIA study 

6 
Soil 

Characteristics 

Physical and Chemical 

Parameters 

Once at 4 locations during study 

period 

7 Land use 
Existing land use for different 

categories 

Based on Survey of India 

topographical sheet and satellite 

imagery and primary survey. 

8 
Socio-Economic 

Aspects 

Socio-economic and 

demographic characteristics, 

worker characteristics 

Based on primary survey and 

secondary sources data like census 

of India 2011. 

9 Hydrology 

Drainage pattern of the area, 

nature of streams, aquifer 

characteristics, recharge and 

discharge areas 

Based on data collected from 

secondary sources as well as hydro-

geology study report prepared. 

10 

Risk assessment 

and Disaster 

Management Plan 

Identify areas where disaster can 

occur by fires and explosions 

and release of toxic substances 

Based on the findings of Risk 

analysis done for the risk associated 

with mining. 

Source: Field Monitoring Data 

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

1.8.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations from proposed project  

❖ Application for Quarrying Lease as per Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 

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

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

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

Mineral Concession Rules, 1959 

❖ ToR Lr No. SEIAA-TN/F.No. 7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 
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CHAPTER II 

PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL INTRODUCTION 

The Proposed Rough Stone and Gravel Quarry require prior Environmental Clearance. There 

are One proposed quarry and two existing quarries forming a cluster; calculated as per MoEF & CC 

Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016 and the total extent of cluster is 5.38.0 ha 

As the extent of cluster are more than 5 ha, the proposal falls under B1 Category as per the 

Order Dated: 04.09.2018 & 13.09.2018 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. 

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

11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018, and requirement for EIA, EMP and Public Consultation 

for obtaining Environmental Clearance. 

2.1 DESCRIPTION OF THE PROJECT 

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

There is no effluent generation/discharge from the proposed quarries. No major vegetation or trees 

within the project area except some thorny bushes, the project is site-specific and there is no additional 

area required for this project. There is no effluent generation/discharge from the proposed quarry. 

 It is a fresh quarry, the quarrying operation will be carried out by opencast mechanized method 

involving the splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass by jackhammer 

drilling and blasting, hydraulic excavators are used for loading the Rough Stone from pithead to the 

needy crushers and rock breakers to avoid secondary blasting. 

2.1.1 Location Details of the Project  

❖ The proposed quarry project falls in Pachapalayam Village, Sulur Taluk and Coimbatore 

District. 

❖ Pachapalayam Cluster is located about 1.35 km South-West side of Pachapalayam Village 

❖ The Pachapalayam Village is located about 17 km South West of Sulur Taluk. 

❖ The area is marked in the Survey of India, Toposheet No. 58-F/01. The area lies between the 

Latitudes of 10°52’59.23” N to 10°53’04.34” N and Longitudes of 77°04’16.18” E to 

77°04’23.98” E 

❖ The altitude of the project area is from 386 -392m AMSL 

❖ The project does not fall within 10 km radius of any Eco – sensitive zone, National Park, Tiger 

Reserve, Elephant Corridor and Biosphere Reserves. 



EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 
 

Page | 11  
 

 

Table 2.1 Site Connectivity 

Nearest Roadway 
(NH-209) Coimbatore- Pollachi – 7km-West 

(SH-163) Palladam – Cochin Frontier Road – 5km-NW 

Nearest Village Ponnakkani – 2.7km-East 

Nearest Town Sulur-15km-NE 

Nearest Railway 
Chettipalayam-5km-NW 

Coimbatore – Pollachi railway line- 3.8km-West 

Nearest Airport Coimbatore- 17km-NW 

Seaport Cochin-130km-SW 

    Source: Survey of India Toposheet & Google Earth image 

Table 2.2 Boundary Co-Ordinates of Proposed Project 

Boundary 

Pillar No. 
Latitude Longitude 

1 10°52’59.23” N 77°04’16.53” E 

2 10°53’01.58” N 77°04’16.18” E 

3 10°53’02.90” N 77°04’20.63” E 

4 10°53’02.96” N 77°04’21.21” E 

5 10°53’04.05” N 77°04’21.56” E 

6 10°53’04.34” N 77°04’23.28” E 

7 10°53’02.49” N 77°04’23.98” E 

8 10°53’02.04” N 77°04’22.78” E 

9 10°53’00.73” N 77°04’20.88” E 

10 10°52’59.38” N 77°04’17.59” E 

                                Source: Approved Mining Plan   

2.2 Project Area 

❖ The proposed project is site specific  

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

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

trees  

                                 Table 2.3 Land Use Pattern of the Proposed Project 

LAND USE PATTERN  

Description Present area in (Hect) Area at the end of life of quarry (Hect) 

Area under quarry Nil 1.12.50 

Infrastructure Nil 0.01.00 

Roads Nil 0.01.00 

Green Belt Nil 0.31.5 

Un – utilized area 1.62.0 0.06.0 

Grand Total 1.62.0 1.62.0 

        Source: Approved mining plan 
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Figure 2.1 Project site photographs taken from different views 
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Figure 2.2 Google image showing the proposed project site lease boundary with geo coordinates of pillar
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Figure 2.3 Quarry lease plan and surface plan 
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Figure 2.4 Village map superimposed on the google earth image 
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Figure 2.5 Location map showing surface features around 10 km radius from the proposed project site



EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 
 

Page | 17  
 

 

Figure 2.6 Location map showing surface features around 5km radius from the proposed project site 
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Figure 2.7 Location map showing surface features around 1km radius from the proposed project site 
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2.2.1 Magnitude of Operation  

Table 2.4 Operational Details for Proposed Project 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone in m3 

(5 Year Plan 

period) 

Gravel 

in m3  

Geological Resources in m3 4,36,896 32,064 

Mineable Reserves in m3 1,36,150 22,016 

Proposed production for five years 

plan period as per the ToR  
1,36,150 22,016 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 91 15 

No of Lorry loads (6m3 per load) 15 3 

Total Depth of Mining 
32m (D)  

(2m Gravel + 30m Rough stone bgl 

          Approved Mining Plan.  

2.3 GEOLOGY 

2.3.1 Regional Geology 

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

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

interpretations can be made. Regional geological information can be found in many sources such as 

Geological Survey of India (GSI), state geological surveys, universities, research institutions, local 

governments, and published literature. 

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

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

and alluvium at places. The major rock types occurring in the district are charnockites, granites, 

complex gneisses mainly hornblende biotite gneiss and sillimanite gneiss with basic and ultra-basic 

intrusives, crystalline limestone, syenite, pegmatite and quartz veins, as shown in Figure 2.7. 

Stratigraphic succession of the district has been given in Table 2.5. 
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Table 2.5 Stratigraphy of Coimbatore District 

Age Group Lithology 

Holocene 
--- 

Red lomy/Block cotton   
soil / clay ±gypsum 

Cenozoic Kankar/calc-tufa 

Neoproterozoic 

Acid intrusives 
Quartz veins 
Pegmatite 
Pink Granite 

Sivamalai syenite Complex Nepheline-syenite 

Chalk Hills (Basic Intrusives) Pyroxenite/Dunite 

Archaean – 
Palaeoproterozoic 

Peninsular Gneissic Complex 
(II) PGC (II) 

Pink Granite Gneiss 
Hornblende Biotite gneiss 

Archaean Charnockite Group 

Charnockite 
(Unclassified) 
Pyroxene Granulite 
Banded Magnetite 
Quartzite 

 

2.3.2 Local Geology & Geomorphology 

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

homogeneous formation / Batholith formation of Charnockite. The project area is plain terrain 

and covered with gravel formation of 2m to 4m thickness; Massive Charnockite formation is 

found after 2 m to 4 m gravel formation which is clearly inferred from the nearby existing 

quarry pit. The order of super position is given below: 

Age Group Lithology 

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

Archaean Charnockite Group Charnockite   

Geomorphologically, the proposed project area consists of undulating and plain landforms. In 

plain landforms, weathered moderate and shallow pediments have occupied major part of the study area 

as shown in Figure 2. 10. 
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Figure 2.8 Regional Geology map of Coimbatore District 
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Figure 2.9 Geology map of 10km radius from the proposed Project Site
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Figure 2.10 Geomorphology map of 10km radius from the proposed Project site 
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2.4 RESOURCES AND RESERVES 

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

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

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

considering excavation system of bench formation and leaving essential safety distance of 7.5 m (Safety 

Barrier all around the applied area) and safety distance as per precise area communication letter and 

deducting the locked up reserves during bench formation (also called as Bench Loss) and the mineable 

reserves is calculated considering there is no waste / overburden / side burden (100% Recovery anticipated) 

for the proposed project. 

Table 2.6 Available Geological Resources of Proposed Project 

 Rough Stone in m3 Gravel in m3 

Geological Resource in m3 4,36,896 32,064 

Proposed production for five years in 

m3 
1,36,150 

22,016 

                                                        Table 2.7 Year-Wise Production Plan 

YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 

I  25,955 6,016 

II 28,520 8,800 

III 27,095 7,200 

IV 24,655 - 

V 29,925 - 

TOTAL 1,36,150 22,016 

Source: Approved Mining Plan 

2.4.1 Disposal of Waste 

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

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

needy customers directly.  

2.4.2 Conceptual Mining Plan and sections 

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

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

Table 2.8 Ultimate Pit Dimension 

Pit 
Length (Max) 

(m)  

Width (Max) 

(m) 
Depth (Max) 

I 225 50 32m bgl 

          Source: Source: Approved Mining Plan.  
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Figure 2.11 Topography, geological plan, year-wise development & production plan and sections 
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Figure 2.12 Progressive mine closure plan and sections  
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Figure 2.13 Conceptual plan and sections  
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2.4.3 Mine closure 

❖ At the end of life of mine, the excavated mine pit / void will act as artificial reservoir for collecting 

rain water and helps to meet out the demand or crises during drought season. 

❖ After mine closure the greenbelt developed along the safety barrier and top benches and temporary 

water reservoir will enhance the ecosystem 

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

other productive uses that prevents or minimizes any adverse effects on the environment or threats 

to human health and safety. After mine closure the greenbelt developed along the safety barrier 

and top benches and temporary water reservoir will enhance the ecosystem. 

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

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

sustaining an agreed post-mining land use. 

 

 
 

2.4.4 Closure Planning & Options Considerations in Mine Design 

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

internal and external stake holders. 
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❖ Construction of 2m height bund all along the mine pit boundary and ensure its stability all time & 

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

pit & surface runoff during rainfall.  

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

surface without any sump pits to avoid any accidents.  

❖ All the sharp edges will be dressed to smoother face before the closure of mine and ensure no loose 

debris on hanging wall side. 

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

to the nearby villages after effective treatment process as per the standards of TNPCB & TWAD.  

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

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

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

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

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

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

biologically diverse, stable environment, the ultimate land use is optimized and is compatible with 

the surrounding area and the requirements of the local community, and taking the needs of the local 

community into account and minimizing the socio-economic impact of closure. 

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

2.4.5 Post-Closure Monitoring  

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

attainment of closure objectives. 

❖ Monitor physical and geotechnical stability of remnant pit walls. 

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

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

safety are being achieved. 

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

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

❖ Inspect integrity of barriers such as berms & fences. 

❖ Monitor wildlife interactions with barriers to determine effectiveness. 

❖ Inspect aquatic habitat in flooded pits where applicable. 

❖ Monitor dust levels. 
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Table 2.9 Mine Closure Budget 

Activity 
Year Cost 

Total Cost 
I II III IV V  

Plantation in Nos 70 70 70 70 70 @ 100 Rs/ Saplings 
including 

maintenance 
Rs 35,000 

Plantation cost 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 Wire Fencing 
(623 meters) 

1,86,900 @ 300Rs per meter Rs 1,86,900 

Garland Drain 
(567meters) 

1,70,100 @ 300Rs per meter Rs 1,70,100 

Cost for plantation in 
worked out benches 

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

including 
maintenance 

Rs. 20,000 

TOTAL Rs 4,12,000 
  Source: Proposed by FAE’s and EC 

2.5 METHOD OF MINING 

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

Opencast Mechanized Mining Method involving formation of 5.0-meter height benches with a bench 

width of not less than the bench height. However, as far as the quarrying of rough stone is concerned, 

observance of the provisions of Regulation 106 (2) (b) as above is seldom possible due to various 

inherent petrogenetic factors coupled with mining difficulties. Hence, it is proposed to obtain relaxation 
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to the provisions of the above regulation from the Director of Mines Safety for which necessary 

provision is available with the Regulation 106 (2) (b) of MMR-1961, under Mine Act – 1952. 

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

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

will be used for blasting. Hydraulic Excavators attached with rock breakers unit will be deployed for 

breaking large boulders to required fragmented sizes to avoid secondary blasting and hydraulic 

excavators attached with bucket unit will be deployed for loading the Rough Stone into the tippers and 

then the stone is transported from pithead to the nearby crushers. 

2.5.1 Drilling & Blasting  

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

Spacing      –  1.2m 

Burden      –  1.0 m 

Depth of hole     –  1.5 m 

Charge per hole     –  0.50 – 0.75kg 

Powder factor    –  6.0 tonnes/kg 

Diameter of hole     –  32 mm 

2.5.1.1 Type of Explosives  

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

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

2.5.1.2 Storage of Explosives 

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

have made agreement with authorized explosives agencies for carrying out blasting activities and 

competent person as per DGMS guidelines will be employed for safety and supervision of overall 

quarrying activities. 

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

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

be no balance of explosive stock; any balance stock will be taken back by the supplier. 

2.5.2 Extent of Mechanization 

Table 2.10 Proposed Machinery Deployment 

S.No. TYPE NOs SIZE/CAPACITY 
MOTIVE 

POWER 

1 Jack hammers 4 1.2m to 2m 
Compressed 

air 
2 Compressor  1 400psi Diesel Drive 
3 Excavator with Bucket / Rock Breaker  1 300 HP Diesel Drive 
4 Tipper / Dumpers 2 20 Tonnes Diesel Drive 

         Source: Approved Mining Plan 
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2.6 GENERAL FEATURES 

2.6.1 Drainage Pattern 

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

basin over time that reveals characteristics of the kind of rocks and geological structures in a landscape. 

They are governed by the topography of the land, whether a particular region is dominated by hard or 

soft rocks, and the gradient of the land. 

Dendritic drainage pattern is one of the most common types that develop in areas where the 

rock (or unconsolidated material) beneath the stream has no particular fabric or structure and can be 

easily eroded equally in all directions. 

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

the area is dendritic – sub dendritic, as shown in Figure 2.14. 

2.6.2 Traffic Density 

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

proposed to be transported mainly through Panchayat Road-Vadasithur Road and connecting to SH-

163-Palladam to Cochin Frontier Road North Western Side. 

Traffic density measurements were performed at two locations 

1. Panchayat Road-Vadasithur Road  

2.     SH-163-Palladam to Cochin Frontier Road  

Traffic density measurement were made continuously for 24 hours by visual observation and 

counting of vehicles under three categories, viz., heavy motor vehicles, light motor vehicles and 

two/three wheelers. As traffic densities on the roads are high, two skilled persons were deployed 

simultaneously at each station during each shift- one person on either direction for counting the traffic. 

At the end of each hour, fresh counting and recording was undertaken.                      
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Figure. 2.14 Drainage map of 10km radius from the proposed project site 
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Figure 2.15 Mineral transportation route map 

Table.2.11 Traffic Survey Locations 

Station Code Road Name Distance and Direction Type of Road 

TS1 
Panchayat Road-Vadasithur Road

  
South East 8.75Km Panchayat Road 

TS2 
SH-163-Palladam to Cochin 

Frontier Road  
South West 4.7Km State Highway 

   Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

Table 2.12 Existing Traffic Volume 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 50 150 35 35 84 42 227 

TS2 286 858 118 118 367 184 1160 

     Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

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

= 0.5   

Table 2.13 Rough Stone Hourly Transportation Requirement 

Transportation of Rough Stone & Gravel per day  

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

20 tonnes 18 18 

     Source: Approved Mining Plan   
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Table 2.14 Summary of Traffic Volume 

Route 

Existing 
Traffic 

volume in 
PCU 

Incremental 
traffic due to 
the project 

Total 
traffic 

volume 

Hourly Capacity in 
PCU as per IRC – 

1960guidelines 

Panchayat Road-Vadasithur 
Road 

227 18 245 1200 

SH-163-Palladam to Cochin 
Frontier Road  

1160 18 1178 1500 

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

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

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

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

transportation.   

2.6.3 Mineral Beneficiation and Processing 

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

2.6.4 Existing Infrastructures 

Infrastructures like mine office, temporary rest shelters for workers, latrine and urinal facilities 

will be constructed as per the mine rule after the grant of quarry lease. 

2.7 PROJECT REQUIREMENT 

2.7.1 Water Requirement 

Details of water requirements in KLD as given below: 

Table 2.15 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.05 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt development 0.84 KLD From Existing bore wells from nearby area 

 Domestic purpose  0.72 KLD From Existing, bore wells and drinking 

water will be sourced from Approved Water 

vendors. 

Total 2.61KLD 

      Source: Prefeasibility report  

* Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 

 2.7.2  Power and Other Infrastructure Requirement 

No proposed project requires power supply for the mining operations. The quarrying activity is 

proposed during day time only (General Shift 8 AM – 5 PM, Lunch Break 1 PM – 2 PM). Electricity 

for use in office and other internal infrastructure will be obtained from SEB by respective project 

proponent. 

No workshops are proposed inside the project area. Hence there will not be any effluent 

generation from the project area. Domestic effluents from the mine office will be discharged to septic 

tank and soak pit. There are no toxic effluents expected to generate in the form of solid, liquid or gaseous 

form. Hence there is no requirement of waste treatment plant. 
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2.7.3 Fuel Requirement 

High speed Diesel (HSD) will be used for mining machineries. Diesel will be brought from nearby Fuel 
Stations.  
One Hydraulic Excavator will excavate and loading into the tippers about 20m3/Hour 

Hydraulic Excavator will consume about 16 Ltrs per hour 

Average diesel consumption is around = 1,12,582 Litters of Diesel for the entire period of life. 

     = 22,518 Litters of Diesel per year. 

     = 75 Litters of Diesel per day. 
(Source: Pre-feasibility report) 

2.7.4 Project Cost 

Table 2.16 Project Cost of Proposed Project 

Operational cost  Rs. 34,53,400/- 
EMP cost  Rs.   3,80,000/- 

Total Project Cost Rs. 38,33,400/- 

    Source: Approved Mining Plan & Prefeasibility Report 

2.7.5 Employment Requirement 

The following manpower has been proposed in the mining plan to carry out the day-to-day 

quarrying activities. The employment is aimed at the proposed production target and also to comply 

with the statutory provisions of the metalliferous mines regulations, 1961 for the proposed project. 

Table 2.17 Proposed Manpower Deployment 

Mines Manager/Mines Foreman 1 
Mate & Blaster 1 
Excavator Operator & Driver 3 
Jack hammer operator 8 
Security 1 
Helper & Labour 3 
Cleaner & Co-operator 3 
Total 20 

 Source: Approved Mining Plans  

2.8 PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE 

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

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

during the Environmental Clearance will be compiled before the start of mining operation. 

Table 2.18 Expected Time Schedule 

Sl.No. Particulars 
Time Schedule (In Month) 

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

1 Environmental 
Clearance 

      

2 Consent to Establish      Project Establishment 
Period 

3 Consent to Operate      Production Starting 
Period 

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

Source: Anticipated based on Timelines framed in EIA Notification & CPCB Guidelines 
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CHAPTER III 

DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

3.0  GENERAL 

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

in better appreciation of micro-level field data, generated on several environmental and ecological attributes 

of the study area. The baseline status of the project environment is described section wise for better 

understanding of the broad-spectrum conditions. The baseline environment quality represents the 

background environmental scenario of various environmental components such as land, water, air, noise, 

biological and socio-economic status of the study area. Field monitoring studies to evaluate the base line 

status of the project site were carried out covering March, April, and May 2021 with CPCB guidelines. 

Environmental data have been collected with reference to cluster quarries by Ekdant Enviro Services (P) 

Limited, ISO 9001: 2015 and OHSAS 18001: 2007 certified & MoEF notified laboratory for the below 

attributes: 

❖ Land 

❖ Water 

❖ Air 

❖ Noise 

❖ Biological 

❖ Socio-economic status 

An area of 10 km radius around the periphery of the cluster is considered for EIA study. The data 

collection has been used to understand the existing environment scenario around the cluster against which 

the potential impacts of the project can be assessed. The study area has been divided into two zones: core 

zone and buffer zone. Core zone is considered as cluster and buffer zone as 10km radius from the periphery 

of the cluster. Both core and buffer zones are taken as the study area. The baseline study was conducted 

during the Summer-monsoon season i.e., March-May 2021. 

Study Methodology  

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

picked up with the help of GPS. The boundary coordinates were superimposed on the satellite 

imagery to understand the relief of the area, besides Land use pattern of the area was studied through 

the Bhuvan (ISRO). 

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

exchangeable cations, nutrients & micro nutrients etc., to assess the impact due to mining activities 

and to recommend saplings for greenbelt development. 
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❖ Ground water samples were collected during the study period from the existing bore wells, while 

surface water was collected from ponds in the buffer zone. The samples were analysed for 

parameters necessary to determine water quality (based on IS: 10500:2012 criteria) and those which 

are relevant from the point of view of environmental impact of the proposed mines. 

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

direction, temperature, relative humidity, rainfall and general weather conditions were recorded 

throughout the study period. 

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

Respiratory Dust Samplers (RDS) for fugitive dust, PM10 and SO2, NOX with gaseous attachments 

& Fine Dust Samplers (FDS) for PM2.5 and other parameters as per NAAQ norms and analysed for 

primary air pollutants to work out the existing status of air quality. 

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

with the help of sound level meter to establish the baseline noise levels in the impact zone. 

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

existing flora and fauna pattern of the area. 

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

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

proposed mining project. 

The sampling methodologies for the various environmental parameters required for the study, frequency of 

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

Table 3.1 Monitoring Attributes and Frequency of Monitoring 

Attribute Parameters Frequency of Monitoring 
Number of 

Locations 
Protocol 

Land Use/ 

Land Cover 

Land-use Pattern within 

10 km radius of the 

study area 

Data from census handbook 

2011 and from the satellite 

imagery 

Study Area 
Satellite Imagery 

Primary Survey 

*Soil  
Physico-Chemical 

characteristics 

Once during the study 

period 

6 

(2 core & 4 

buffer zone) 

IS 2720 

Agriculture 

Handbook - Indian 

Council of 

Agriculture Research, 

New Delhi 

*Water 

Quality  

Physical, 

Chemical and 

Bacteriological 

Parameters 

Once during the study 

period 

6 

(1 surface 

water & 5 

ground water) 

IS 10500& CPCB 

Standards 

Meteorology  
Wind speed 

Wind direction 
1 hourly continuous 1 

Site specific primary 

data & 
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Temperature 

Cloud cover 

Dry bulb temperature 

Rainfall 

mechanical/automatic 

weather station 

secondary data from 

IMD Station 

*Ambient Air 

Quality 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

Fugitive dust  

24 hourlies, twice a week 

(March – May 2021) 

8 

(1 core & 7 

buffer) 

IS 5182 Part 1-23 

National Ambient Air 

Quality Standards, 

CPCB 

*Noise 

Levels 
Ambient noise 

Hourly observation for 24 

hours per location 

8 

(2 core & 6 

buffer zone) 

IS 9989 

As per CPCB 

Guidelines 

Ecology  Existing flora and fauna 
Through field visit during 

the study period 
Study area 

Primary Survey by 

Quadrate & Transect 

Study 

Secondary Data – 

Forest Working Plan 

Socio 

Economic 

Aspects 

Socio–economic 

characteristics, 

Population statistics and 

existing infrastructure 

in the study area 

Site visit & Census 

Handbook, 2011 
Study area 

Primary Survey, 

census handbook & 

need based 

assessments. 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS * 

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

3.1 LAND ENVIRONMENT 

The main objective of this section is to provide a baseline status of the study area covering 10km 

radius around the proposed mine site so that temporal changes in the surroundings due to the mining 

activities can be assessed in future. 

3.1.1 Land Use/ Land Cover 

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

suggested in the chapter – V, the guidelines issued by NNRMS, Bangalore & Level III classification with 

1:50,000 scale for the preparation of land use mapping. Land use pattern of the area was studied through 

LISS III imagery of Bhuvan (ISRO). The 10 km radius map of study area was taken for analysis of Land 

use cover. 
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Table 3.2 LU/LC Statistics of the Study Area 

Source: LISS III Satellite Imagery 

From the above table (3.2), pie diagram(fig.3.1), pie diagram and land use map it is inferred that 

the majority of the land in the study area is Agriculture land (includes crop land) 45.84% followed by Built-

up Rural 17.61%, Water bodies 1.78% and Mining – 6.70%. The total mining area within the study area is 

2296.15 ha i.e., 6.70 %. The cluster area of 5.38.0 ha contributes about 0.0023% of the total mining area 

within the study area. This small percentage of Mining Activities shall not have any significant impact on 

the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Pie Diagram showing proportion of LULC in the study area 

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

  Built-Up 

1 Urban 792.44 2.31 

 Rural 2946.66 8.60 

2 Mining 2296.15 6.70 

 
Agricultural Land 

3 Crop Land 10534.29 30.73 

4 Agricultural Plantation 5177.62 15.11 

 
Barren/Waste Lands 

7 Scrub Land 11919.97 34.78 

 
Wetlands/ Water Bodies 

9 Water Bodies 608.87 1.78 

 
  34276 100 

2%
8%

7%

31%

15%

35%

2%

URBAN

RURAL

MINING

CROP LAND

AGRICULTURAL PLANTATION

SCRUB LAND

WATER BODIES



EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

Page | 41  

 

3.1.2 Topography 

 The proposed project area is flat terrain covered with gravel formation of 2-4m thickness. Massive 

charnockite formation is found beneath the 2-4m gravel formation. 

3.1.3 Drainage Pattern of the Area 

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

basin. They are governed by the topography, gradient, and geology of the land. Drainage patterns reveal 

characteristics of the underlying rocks and geological structures in a landscape region drained by streams. 

Dendritic patterns, which are by far the most common, develop in areas where the rock beneath the 

stream has no particular fabric or structure and can be eroded equally easily in all directions. There are no 

streams, canals or water bodies crossing within the project area. The drainage pattern of the area is dendritic 

– sub dendritic. 

3.1.4 Seismic Sensitivity 

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

shown in Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls in the hard 

rock terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

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

3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

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

area. No Protected and  Reserved Forest area is located within the project area. Therefore, there will be no 

need of acquisition/diversion of forest land. The details related to the environment sensitivity around the 

proposed mine lease area i.e., 10 km radius and the nearby water bodies are given in the Tables 3.3 & 3.4.  

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

S.No. Sensitive Ecological Features Name Distance in km from Cluster 

1 
National Park / 

Wild life Sanctuaries 
None Nil within 10km Radius 

2 Reserve Forest None Nil within 10km Radius 

3 
Lakes/Reservoir/ 

Dams/Stream/Rivers 
None Nil within 10km Radius 

4 
Tiger Reserve/ Elephant Reserve/ Biosphere 

Reserve 
None Nil within 10KM Radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10km Radius 

6 Mangroves None Nil within 10km Radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10km Radius 

8 Notified Archaeological Sites None Nil within 10km Radius 

9 Industries/Thermal Power Plants None Nil within 10km Radius 

10 Defence Installation None Nil within 10km Radius 

 Source: Survey of India Toposheet 

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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Figure 3.2 LULC map of 10km radius from the proposed project site 
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Table 3.4 Water Bodies Nearby the Proposed Project Site 

S. No. Name Distance & Direction 

1 Odai Near Panappatti 2.7km SE 

2 Odai 430m NW 

3 Tank Near Akkanaickenpalayam 7.4km East 

4 Tank Near Gurunallipalayam 6.6km South 

Source: Village Cadastral Map and Field Survey 

3.1.6 Soil Environment 

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

soil samples were collected from the study area and analysed for different parameters. The locations of the 

monitoring sites are shown in Table 3.5 and Figure 3.3. The objective of the soil sampling is: 

❖ to determine the baseline soil characteristics of the study area 

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

❖ to study the impact on agriculture production. 

Table 3.5 Soil Sampling Locations 

S. No Location Code Monitoring Locations 
Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 S-1 Core Zone - 10°53'1.94"N 77° 4'18.39"E 

2 S-2 Core Zone 600m SE 10°52'39.82"N 77° 4'16.23"E 

3 S-3 Karacheri 600m SW 10°52'20.48"N 77° 3'42.26"E 

4 S-4 Bogampatti 5km NE 10°54'11.86"N 77° 7'14.21"E 

5 S-5 Chettipalayam 4km NW 10°54'23.14"N 77° 2'14.25"E 

6 S-6 Vadasandur 3.8km SE 10°50'26.41"N 77° 4'55.00"E 

 Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

3.1.6.1 Methodology 

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

and around the project site representing various land use conditions. The samples were collected by auger 

boring into the soil up to 90-cm depth. Six (6) locations were selected for soil sampling on the basis of soil 

types, vegetative cover, industrial & residential activities including infrastructure facilities, which would 

accord an overall idea of the soil characteristics. The samples were analysed for physical and chemical 

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

coded and sent to laboratory for analysis and the details of methodology are given in Table 3.6. 
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Table 3.6 Details of Soil Sampling 

Particulars Details 

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

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

to provide a representative sample for analysis. They were stored in airtight polythene 

bags and analysed at the laboratory. 

 Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

3.1.6.2 Soil Testing Results  

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

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

Agriculture & Farmers Welfare, Government of India”. The important properties analysed for soil are bulk 

density, porosity, infiltration rate, pH and Organic matter, kjeldahi Nitrogen, Phosphorous and Potassium. 

The standard classifications of soil are presented below in Figure 3.4 and the physico-chemical 

characteristics of the soil & test results in Table 3.7. 

3.1.6.3 Results and Discussion 

Physical Characteristics  

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

water holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay Loam Soil and Bulk Density of 

Soils in the study area varied between 0.91-1.3 g/cc. The Water Holding Capacity of the soil in the study 

area varied between 40.1-49.1%.  

Chemical Characteristics  

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.21 to 8.37 

❖ The available Calcium (Ca) content range between 168.7 to 193.8 kg/ha 

❖ The available Magnesium (Mg) content range between 27.1to 30.4 kg/ha  

❖ The available Sodium (Na) content range between 101 to 130 kg/ha 

❖ The available Potassium (K) content range between 21.9 to 27.2mg/kg  

❖ The available Chlorides content range between 158 to 192 mg/kg  

3.2 WATER ENVIRONMENT 

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

the area. The purpose of this study is to assess the critical water quality parameters and evaluate the impacts 

on agricultural productivity, domestic community usage, recreational resources and aesthetics in the 

vicinity. The water samples were collected and transported as per the norms in pre-treated sampling cans 

to laboratory for analysis. 
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3.2.1  Surface Water Resources 

The major surface water body in the study area is located in Pachapalayam and the rainfall over the 

area is moderate, the rainwater storage in open wells and trenches are in practice over the area and the 

stored water acts as source of drinking water for few months after rainy season.  

3.2.2 Ground Water Resources 

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

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

structures etc. 

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

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

are more common ground water abstraction structures in the area. The diameter of the dug well is in the 

range of 7 to 10 m and depth of dug wells range from 7.2 to 13 m bgl. The dug wells yield up to 1 lps in 

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

monsoon period 

3.2.3 Methodology 

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

• Drainage pattern 

• Location of residential areas /likely impact areas and 

• Likely areas which can represent baseline conditions 

Two (2) surface water and Two (2) open well. Two (2) bore well water samples were collected from 

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

contents in order to assess the effect of mining and other activities on surface and ground water. The samples 

were analysed as per the procedures specified by CPCB, IS-10500:2012 and ‘Standard methods for the 

examination of water and wastewater’ published by American Public Health Association (APHA). The 

water sampling locations are given in Table 3.8 and shown as Figure 3.5. 

Table 3.7 Water Sampling Locations 

S.No. Code Locations Distance & Direction Coordinates 

Surface Water 

1 SW-1 
Tank (Near 

Gurunallipalayam) 
7km SW 10°48'38.05" N 77° 4'2.94"E 

Ground Water 

2 WW-1 Core Zone - 10°52'44.53"N 77° 4'24.00"E 

3 WW2 Bogampatti 5.5km East 10°54'10.92"N 77° 7'28.58"E 

4 WW-3 Karacheri 600m SW 10°52'4.53" N 77° 3'40.67"E 

5 BW-1 Core Zone - 10°52'58.63"N 77° 4'4.47"E 

6 BW-2 Chettipalayam 4km NW 10°54'23.47"N 77° 2'22.86"E 

  Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS
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Figure 3.3 Geo-referenced toposheet showing soil sampling locations within 10km radius around the proposed project site 
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Figure 3.4 Spatial variation in soil chemistry around 10km radius from the proposed project site 
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Table 3.8 Soil Quality of the Study Area 

 Source: Sampling Results by Ekdant Enviro Services (P) Limited 

Parameters Unit 
S-1 

Project Area 

S-2 

Project Area 

S-3 

Karacheri 

S-4 

Bogampatti 

S-5 

Chettipalayam 

S-6 

Vadasandur 

Physical Parameters 

1 pH (10% 

Solution) 

- 
7.21 7.96 7.68 8.37 7.78 7.69 

2 Electrical 

Conductivity at 

(10% solution) 

 

µs/cm 318 571 521 551 493 438 

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

4 Moisture % 2.43 3.08 3.75 2.55 3.05 2.95 

5 Sand % 42.9 38.1 42.0 56.7 44.4 41.3 

6 Slit % 34.5 35.2 38.7 30.7 36.2 35.3 

7 Clay % 22.6 26.7 19.3 12.6 19.4 23.4 

8 Water Holding 

Capacity 

% 
44.9 49.1 45.8 44.3 40.9 46.5 

9 Bulk Density g/cc 0.91 1.3 1.02 1.11 1.09 1.18 

10 Organic Matter % 1.57 2.01 2.41 2.53 2.19 2.01 

 Chemical Parameters 

11 Alkalinity mg/kg 74.0 102 92 118 110 101 

12 Calcium (Ca) mg/kg 191 193.8 190 172.7 171.2 168.7 

13 Magnesium (Mg) mg/kg 27.1 28.4 29.1 30.4 31 28.7 

14 Sodium (Na) mg/kg 101 117 130 119 110 121 

15 Potassium(K) mg/kg 24.1 21.9 27.2 24.5 24.1 24.7 

16 Chlorides mg/kg 158 192 181 176 188 173 

17 Copper (Cu) mg/kg BLQ(LOQ=0.05) BLQ(LOQ=0.05) BLQ(LOQ=0.05) BLQ(LOQ=0.05)) BLQ(LOQ=0.05

) 

BLQ(LOQ=0.05) 

18  Iron mg/kg 2.71 3.11 2.81 2.05 2.43 2.72 

BLQ= Below Limit of Quantification; LOQ= Limit of Quantification 
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Figure 3.5 Geo-referenced toposheet showing water sampling locations within 10km radius around the proposed project site 
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Table 3.9 Ground Water Sampling Quality Results 

S.No. Parameters Units 

Results 
Standards as Per IS 10500: 

2012 

WW2 WW2 WW4 BW5 BW6 
Acceptable 

Limit 

Permissible 

Limit 

1 pH@ 25°C - 7.08 7.31 8.08 6.71 7.14 6.5-8.5 6.5-8.5 

2 

Electrical 

Conductivity @ 

25°C 

µs/cm 781 510 906 762 771 Not specified Not specified 

3 Turbidity NTU 0.10 
BLQ 

(LOQ=0.1) 

BLQ 

(LOQ=0.1) 

BLQ 

(LOQ=0.1) 

BLQ 

(LOQ=0.1) 
1 5 

4 
Total Suspended 

Solids 
mg/l 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 
Not specified Not specified 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg /l 448 312 552 458 452 500 2000 

6 
Total Hardness as 

CaCo3 
mg/l 138 86 172 136 130 200 600 

7 Chloride as Cl- mg/l 182 102 191 151 162 250 1000 

8 Sulphate as SO4- mg/l 16 18 29 16 19 200 200 

9 
Silica (Reactive) 

as SiO2 
mg/l 38 22 35 20 26   

10 Total Iron as Fe mg/l BLQ (LOQ=0.01) 0.3 0.3 

BLQ= Below Limit of Quantification       LOQ= Limit of Quantification 

 Microbiological Examination 

11 Total Coliforms MPN/100ml Absent Absent Absent Absent Absent 
Should not be detectable in 

any 100ml 

12 E. coli MPN/100ml Absent Absent Absent Absent Absent 
Should not be detectable in 

any 100ml 

 MPN- Most Probable Number 

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

absence of alternate sources. Note: SW-Surface water, GW–Groundwater
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Table 3.10 Surface Water Sampling Quality Results 

S. 

No. 
Parameter Unit 

Result 
Standards as Per IS 10500: 2012  

SW1 Acceptable 

Limit 

Permissible 

Limit 

1 pH@ 25oC - 7.84 6.5 6.5 – 8.5 

2 
Electrical Conductivity 

@ 25°C 
µs/cm 768 - - 

3 Turbidity NTU 8.10 1 5 

4 Total Suspended Solids mg/l 22 - - 

5 Total Dissolved Solids mg /l 462 500 2000 

6 Total Hardness as CaCO3 mg/l 115 200 600 

7 Chloride as Cl- mg/l 170 250 1000 

8 Sulphate as SO4
- mg/l 14 200 400 

9  Total Iron as Fe mg/l 0.18 0.3 0.3 

10 Silica Reactive as SiO2 mg/l 32 - - 

Microbiological Examination  

11 
Total Coliforms 

MPN/100ml 110 
Shall not be detectable in any 

100ml 

12 
E. coli 

MPN/100ml Absent 
Shall not be detectable in any 

100ml 

 MPN- Most Probable Number 

3.2.4 Results and Discussion 

Results of important water quality parameters were compared with the standards of IS 10500:2012 

and have been discussed in the following sections. 

3.2.4.1 Surface Water 

The pH value of the water is 7.84 and turbidity is 8.10 found within the standards (Optimal pH 

range for sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH). Total Dissolved Solid 462 mg/l, the TDS mainly 

composed of carbonates, bicarbonates, Chlorides, phosphates and nitrates of calcium, magnesium, sodium 

and other organic matter. Chloride content is 170 mg/l. sulphates is 14 mg/l. Total hardness 115 mg/l. 

3.2.4.2 Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 6.71 to 8.08 and within the acceptable limit of 

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

the Standard. On Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved Solids were found 

in the range of 312 - 552 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 86– 172 mg/l for all 

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

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

The study area covering 10km radius from the proposed project site shows the dendritic drainage 

pattern. as in Figure 3.6 indicating underlying hard rocks over the wide area. The area within 10km radius 

consists of numerous open wells and deep wells. Groundwater prospect map of 10km radius shows that 

wells located in the study area yield 10 to >800 liter per minute.      

 

Figure 3.6 Groundwater prospecting map of 10km radius from the proposed project site 

3.2.5.1 Groundwater Levels and flow direction 

As the groundwater moves from the points of highest static groundwater elevation to the points of 

lowest static groundwater elevation under the influence of gravity, data regarding depth to groundwater 

levels are essential to infer the direction of groundwater movement within the study area. Knowledge of 

groundwater flow direction is must in choosing location for background groundwater quality monitoring 

well and in locating recharge and discharge areas. Therefore, data regarding groundwater elevations were 

collected from 8 open wells and 8 bore wells at various locations within 1km radius around the proposed 

project site for the period from March through May,2021. The data thus collected from 8 open wells and 8 

borewells are provided in Tables 3.11 and 3.12. According to the data, the three months’ average depths to 

the static water table in open wells range from 12.86 to 14.66m; the three months ‘average depths to static 

potentiometric surface in borewells from 52.66 to 67.68m. Static water table and potentiometric contour 

maps are shown in Figures 3.7-3.12. The depths to static water table and potentiometric surface data were 

used to calculate static groundwater table and potentiometric surface elevations for open wells and 
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borewells, respectively to draw contour lines connecting groundwater elevation (also known as 

equipotential hydraulic head) to determine the groundwater flow direction perpendicular to the contour 

lines. 

  The maps thus produced are shown in Figures 3.13 and 3.14. From the maps of groundwater flow 

direction, it is understood that most of the open well groundwater underneath the proposed mine lease flows 

towards the open well number 2 located in SW of the proposed project site and that most of the borewell 

groundwater beneath the proposed project site flows towards the bore well number 8 located in SW of the 

proposed project site. On the basis of the groundwater flow information, both open wells and bore wells 

located in SW of the proposed project site can be chosen for water quality monitoring purpose as the wells 

may get easily affected by the contaminants resulting from the mining activities of the site in future. 

Table 3.11 Water Level of Open Wells within 1 Km Radius 

Station ID 
Depth to static water table bgl(m) 

Latitude Longitude 
Mar 2021 April 2021 May 2021 Average 

OW1 10.5 13.5 15.5 13.16 10° 52' 44.4447" N 77° 04' 23.9335" E 

OW2 11.3 14.3 16.3 13.96 10° 52' 32.2028" N 77° 04' 10.5493" E 

OW3 11.8 14.8 16.8 14.46 10° 52' 42.0322" N 77° 03' 49.7149" E 

OW5 12 15 17 14.66 10° 52' 59.1266" N 77° 03' 49.1061" E 

OW4 11.9 14.9 16.9 14.56 10° 53' 35.3546" N 77° 04' 01.8001" E 

OW6 10.5 13.5 15.5 13.16 10° 53' 40.0412" N 77° 04' 30.5404" E 

OW7 10.2 13.2 15.2 12.86 10° 53' 19.2783" N 77° 04' 26.2156" E 

OW8 11.4 14.4 16.4 14.06 10° 53' 10.3675" N 77° 05' 03.9143" E 

  Source: Onsite monitoring data 

Table 3.12 Water Level of Borewells within 1 Km Radius 

Station ID 
Depth to static potentiometric surface bgl(m) 

Latitude Longitude 
Mar 2021 April 2021 May 2021 Average 

BW1 50 53 55 52.66 10° 52' 58.8583" N 77° 04' 04.8075" E 

BW2 65 68 70 67.68 10° 53' 29.9418" N 77° 03' 53.8286" E 

BW3 60 63 65 63 10° 53' 37.0503" N 77° 04' 10.8982" E 

BW4 58 61 63 61 10° 53' 31.9404" N 77° 04' 35.1592" E 

BW5 55 58 60 58 10° 53' 07.6917" N 77° 05' 00.2414" E 

BW6 64 67 69 66.67 10° 52' 44.0767" N 77° 04' 39.8644" E 

BW7 61 64 66 63.66 10° 52' 20.7126" N 77° 04' 25.6130" E 

BW8 53 56 58 56 10° 52' 27.0810" N 77° 04' 07.6828" E 

Source: Onsite monitoring data 
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Figure 3.7 Depth to static water table contour map for March 2021 within 1km radius 

 

Figure 3.8 Depth to static water table contour map for April 2021 within 1km radius 
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Figure 3.9 Depth to static water table contour map for May 2021 within 1km radius 

Figure 3.10 Depth to static potentiometric surface contour map for March 2021 within 1km radius 
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Figure 3.11 Depth to static potentiometric surface contour map for April 2021 within 1km radius 

Figure 3.12 Depth to static potentiometric surface contour map for May 2021 within 1km radius 
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Figure 3.13 Open well static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow 

within the unconfined aquifer 

Figure 3.14 Borewell static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow 

within the confined aquifer 
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3.2.5.2 Electrical Resistivity Investigation   

For understanding subsurface hydrogeological conditions geophysical investigation is carried out. 

The geophysical investigation is especially useful in the areas where there are no adequate exploratory well 

data about the aquifer conditions. Electric resistivity method is one of the well-known geophysical methods 

for delineating lateral as well vertical discontinuities in the resistivities of the earth’s subsurface layers. It 

is mainly applied to locate aquifers in the field of hydrogeology. The present study makes use of vertical 

electric sounding (VES) to delineate earth’s subsurface layers. The electrical resistivity investigation used 

four electrodes collinear set up where current is sent through outer electrodes into the ground and the inner 

electrodes measure the potential difference, as shown in Figure 3.15.          

3.2.5.3 Methodology and Data Acquisition 

The present study uses Schlumberger array for making vertical electrical sounding measurements 

since it is least influenced by lateral inhomogeneities and is capable of providing higher depth of 

investigation. The main goal of the present study is to search the vertical inhomogeneities that is consistent 

with the measured data.  

For a Schlumberger, the apparent resistivity can be calculated as follows: 

ρa =  GΔV/I          

ΔV = potential difference  

G    = Geometric Factor. 

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

This Signal Stacking Resistivity meter is a high-quality data acquisition system incorporating several 

innovation features for earth resistivity measurements. For more information about the instrument, refer to 

the manufacturer’s manual. 

 

Figure 3.15 Principle of electrical resistivity investigation 
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3.2.5.4 Data Presentation 

The Geophysical VES data obtained from the project site have been shown in Table 3.13. The field 

data obtained from a detailed geophysical investigation were plotted with the help of software provided by 

the manufacturer (I.G.I.S) for interpretation. The plot, known as inverse slope used for the purpose of 

interpretation has been shown in Figure 3.16. 

Table 3.13 Vertical Electrical Sounding Data 

Location Coordinates - 10°53'4.81"N 76°56'49.40"E 

S.No. AB/2(m) MN/2(m) 
Geometrical 
Factor (G) 

Resistance in Ω 
Apparent 

Resistivity in Ωm 

1 2 1 4.71 22.45 105.79 
2 3 1 12.56 11.88 148.96 
3 4 1 23.55 7.35 173.33 
4 6 1 54.95 4.01 219.80 
5 8 1 98.91 2.81 276.95 
6 10 1 155.45 2.09 326.45 
7 10 5 23.55 16.45 387.63 
8 15 5 62.80 7.05 443.37 
9 20 5 117.75 4.23 499.26 

10 30 5 274.75 2.02 549.50 
11 40 5 494.55 1.22 598.41 
12 50 5 777.15 0.90 707.21 
13 60 5 1122.55 0.63 718.43 
14 70 5 1530.75 0.54 811.30 
15 80 5 2001.75 0.46 900.79 
16 90 5 2535.55 0.35 912.80 
17 100 5 3132.15 0.28 939.65 

 

 

Figure 3.16 Graph showing occurrence of water bearing fracture zones indicated by purple squares 
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3.2.5.5 Geophysical Data Interpretation 

The rock formation with low resistivities indicating occurrence of water occurs at the depths 

between 60m and 70m below ground level. The maximum depth proposed for the proposed project is 32m 

below ground level. Therefore, the mining operation will not affect the aquifer throughout the entire mine 

life period.  

3.3 AIR ENVIRONMENT 

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

activities on the ambient air quality. 

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

and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the study zone of 10 km 

radius around the cluster forms the baseline information. The sources of air pollution in the region are 

mostly due to vehicular traffic, dust arising from unpaved village road and domestic & agricultural 

activities. The prime objective of the baseline air quality study was to establish the existing ambient air 

quality of the study area. These will also be useful for assessing the conformity to standards of the ambient 

air quality during the operation of proposed project in cluster. 

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

monitoring period and sampling frequency. 

3.3.1 Meteorology  

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

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

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

associated with them. 

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

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

flow of wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature. Meteorological data obtained from 

the onsite monitoring station are provided in Table 3.14. 

According to the onsite data, the temperature in March, 2021 varied from 21.3 to 370C with the 

average of 29.10C; in April,2021 from 22.9 to 37.40C with the average of 30.20C; and in May,2021 from 

22.4 to 370C with the average of 29.70C. During the period of the three months, relative humidity ranged 

from 51 to 66 % in average. The highest average humidity was measured in April,2021, whereas the lowest 

in March,2021. When speaking about wind velocity, the wind velocity in March, 2021 varied from 1.458to 

6.389m/s with the average of 3.923m/s; in April,2021 from 1.278 to 4.375m/s with the average of 2.951m/s; 

and in May,2021 from 0.903 to 8.00m/s with the average of 4.451m/s. During the three months, the values 

of cloud cover ranged from 0 to 8 oktas. The wind was dominant in the direction of NE, ENE and E in 

March,2021; in the direction of SW and S in April,2021; and in the direction of W and SW in May,2021.   
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Table 3.14 Onsite Meteorological Data 

S.No. Parameters Mar-2021 April– 2021 May- 2021 

1 Temperature (0C) 

Max 37 37.4 37 

Min 21.3 22.9 22.4 

Avg 29.1 30.2 29.7 

2 Relative Humidity (%) Avg 51 66 63 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 6.389 4.375 8.000 

Min 1.458 1.528 0.903 

Avg 3.923 2.951 4.451 

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

5 Wind Direction  NE,ENE SSW,SSE WSW,SSW 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

3.3.1.1 Climate  

Coimbatore is situated at an altidude of 421m above mean sea level. According to the data from 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/,Coimbatore's climate is classified as 

tropical. The summers here have a good deal of rainfall, while the winters have very little rain. The average 

annual temperature is 25.4°C. The greatest temperature can be expected in the month of April with an 

average temperature of 28.9°C, while the lowest in the month of December with an average of 23.2°C. The 

annual rainfall is about 952mm. The greatest amount of precipitation occurs in October, with an average of 

181mm, whereas the lowest rainfall is in January with an average of 13mm. The difference in precipitation 

between the driest month and the wettest month is 168 mm The variation in annual temperatures throughout 

the year is 5.8°C. 

3.3.1.2 Rainfall  

Table 3.15 Rainfall Data 

Actual Rainfall in mm Normal Rainfall in 

mm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

901.0 1221.7 992.9 505.5 873.4 1302.0 689.3 

Data regarding precipitation were collected for the district of the study area from https://en.climate-

data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/, From the data for the period of 2013-28, the average 

annual rainfall has been calculated to be 689.3mm. Of the 6 years, the lowest rainfall (505.5mm) occurred 

in the year 2016, while the highest rainfall(1302mm) in the year 2018. 

3.3.1.3 Wind Pattern  

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

project site. Analysis of wind pattern requires hourly site-specific data of wind speed and direction over a 

period of 3 months. The wind rose thus produced, as shown in Figure 3.17 reveals that: 

❖ The measured average wind velocity during the study period is 4.451m/s 

❖ Light winds are dominant in the directions ranging from Southwest to Southeast 

❖ Predominant wind direction during the study period is Southwest to Northeast, followed by West 

to East 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
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Figure 3.17 Onsite wind rose diagram 

3.3.1.4 Correlation between Primary and Secondary Data 

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

from IMD Coimbatore_Agro. A comparison of site data generated during the three months with that of 

IMD, Coimbatore_Agro reveals the following: 

❖ The average maximum and minimum temperatures of IMD, Coimbatore_Agro showed a higher in 

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

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

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

Wind rose diagram of the study site is depicted in Figure. 3.14 Predominant downwind direction of the     

area during study season is North-East to South West.  

Environmental In the abstract of collected data wind rose were drawn on presented during the 

monitoring period in the study area  

1. Predominant winds were from NE- SW & SE – NW 

2. Wind velocity readings were recorded between 0.00 to 8.80 m/s  

3. Calm conditions prevail of about 3.33 % of the monitoring period  

4. Temperature readings ranging from 28 to29 °C  

5. Relative humidity ranging from 39.17 to 82.3 %  

6. The monitoring was carried out continuously for three months  
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3.3.2 Methodology and Objectives 

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

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

traffic and domestic activities. The baseline status of the ambient air quality has been established through 

a scientifically designed ambient air quality monitoring network considering the followings:  

❖ Meteorological condition on synoptic scale  

❖ Topography of the study area 

❖ Representatives of regional background air quality for obtaining baseline status 

❖ Location of residential areas representing different activities 

❖ Accessibility and power availability  

3.3.3 Sampling and Analytical Techniques 

Table 3.16 Methodology and Instrument Used for AAQ Analysis 

Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric method 

Beta attenuation method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental 

Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric method 

Beta attenuation method 

Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental 

Instruments – TEI 108 

SO2 
IS-5182 Part II 

(Improved West & Gaeke method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

NOx 
IS-5182 Part II 

(Jacob & Hochheiser modifiedmethod) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

    Source: Sampling methodology based on Ekdant Enviro Services (P) Limited & CPCB Notification 

Table 3.17 National Ambient Air Quality Standards 

Sl. No. Pollutant 
Time Weighted 

Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, 

Residential, Rural 

& other areas 

Ecologically 

Sensitive area 

(Notified by Central 

Govt.) 

1 
Sulphur Dioxide 

(μg/m3) 
Annual Avg.* 

24 hours** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
Nitrogen Dioxide 

(μg/m3) 
Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

Particulate matter 

(size less than 10µm) 

PM10 (μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

Particulate matter 

(size less than 2.5 µm 

PM2.5 (μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

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

uniform interval, ** 24 hourly / 8 hourly or 1 hourly monitored value as applicable shall be complied with 

98 % of the time in a year. 

     However, 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring. 

3.3.4  Frequency and Parameters for Sampling 

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

eight (8) locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the period March – 

May 2021. The baseline data of ambient air has been generated for PM10, PM2.5, sulphur dioxide (SO2) and 

nitrogen dioxide (NO2) Monitoring has been carried out as per the CPCB, MoEF guidelines and 

notifications. 

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

ground level at each monitoring station for negating the effects of wind-blown ground dust. The equipment 

was placed at open space free from trees and vegetation which otherwise act as a sink of pollutants resulting 

in lower levels in monitoring results.  

3.3.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Eight monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.18 for the assessment 

of the existing ambient air quality. Details of the sampling locations are given in the Table 3.18. The 

concentrations of air pollutants measured from the proposed project site have been given in Tables 3.18 

Table 3.18 Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations 

S. No. 
Location 

Code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 AAQ-1  Core Zone - 10°53'1.22"N 77°4'21.02"E 

2 AAQ-2  Core Zone 600m SE 10°52'49.02"N 77°4'13.86"E 

3 AAQ-3  Karacheri  600m SW 10°52'20.34"N 77°3'43.30"E 

4 AAQ-4  Bogampatti 5km NE 10°54'11.08"N 77°7'15.05"E 

5 AAQ-5  Pachapalayam 1.2km North 10°53'57.19"N 77°4'32.22"E 

6 AAQ-6 Vadasandur 3.8km SE 10°50'21.34"N 77°4'56.05"E 

7 AAQ-7 Panapatti 2.5km East 10°52'44.56"N  7° 6'1.26"E 

8 AAQ-8 Chettipalayam 4km NW 10°54'21.85"N 77°2'10.35"E 

    Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 
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Figure 3.18 Geo- referenced toposheet showing Ambient air quality monitoring station locations around 10km radius from the 

 proposed project site 
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Table 3.19 Summary of AAQ 1 to AAQ8 

PM2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 23.6 19.1 21.89 23.5 1.15 

AAQ-2 21.8 18.3 20.1 21.7 0.9 

AAQ-3 20.5 17.8 19.36 20.5 0.64 

AAQ-4 19.5 15.9 17.94 19.2 0.83 

AAQ-5 21.6 19.1 20.28 21.6 0.78 

AAQ-6 20.9 17.5 19.37 20.8 0.84 

AAQ-7 21.9 18.3 20.5 21.9 1.13 

AAQ-8 20.2 18.3 19.38 20.5 0.38 

PM10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 46.6 42.8 44.72 46.55 1.23 

AAQ-2 44.9 41.4 43.12 44.65 0.77 

AAQ-3 42.9 39.2 41.13 41.13 0.89 

AAQ-4 42.7 37.1 39.54 42.1 1.21 

AAQ-5 42.6 40.1 41.47 42.55 0.65 

AAQ-6 43.9 40.1 42.24 43.7 1.02 

AAQ-7 43.6 40 41.24 43.25 0.79 

AAQ-8 39.7 36.9 38.5 39.7 0.75 

SO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 9.9 8 9.15 9.85 0.53 

AAQ-2 9.5 7.4 8.42 9.45 0.57 

AAQ-3 7.9 5.8 6.62 7.6 0.47 

AAQ-4 6.8 5.1 5.91 6.8 0.52 

AAQ-5 7.2 5.1 6.3 7.2 0.61 

AAQ-6 6.3 5.2 5.82 6.3 0.34 

AAQ-7 6.9 5.5 6.39 6.9 0.34 

AAQ-8 5.8 4.1 4.85 5.8 0.54 

NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 21.3 19.1 20.12 21.3 0.64 

AAQ-2 20.8 18.9 19.62 20.65 0.45 

AAQ-3 17.8 16 16.96 17.8 0.55 

AAQ-4 18.3 15.8 16.79 18.2 0.62 

AAQ-5 19.8 17.1 18.75 19.65 0.68 

AAQ-6 21.2 18.1 19.14 21 0.80 

AAQ-7 19.4 16.3 17.95 19.15 0.74 

AAQ-8 17.7 14.5 16.04 17.6 0.84 
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Table 3.20 Maximum, Minimum, Average And 98th Percentile of Average Air Pollutant 

Concentrations Over the Study Area 

S.No. Statistical Parameters Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 Maximum 21.25 43.36 7.53 19.53 

2 Minimum 18.03 39.7 5.77 16.95 

3 Mean 19.85 41.49 6.68 18.17 

4 98th percentile 21.21 42.95 7.48 19.41 

5 NAAQ Norms 60 100 80 80 

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

10 µm; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; in particulate phase levels were monitored below 

their respective detectable limits 

* NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 

16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas. 

 

Figure 3.19 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of PM2.5 

measured from the 8 air quality monitoring stations within 10km radius 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 23.6 21.8 20.5 19.5 21.6 20.9 21.9 20.2

Minimum 19.1 18.3 17.8 15.9 19.1 17.5 18.3 18.3

Mean 21.89 20.10 19.36 17.94 20.28 19.37 20.50 19.38

98th percentile 23.5 21.7 20.5 19.2 21.6 20.8 21.9 20.5

NAAQ Norms 60 60 60 60 60 60 60 60
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Source: Table 3.19 

Figure 3.20 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of PM10 

measured from the 8 air quality monitoring stations within 10km radius 

 

Figure 3.21 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of SO2 

measured from the 8 air quality monitoring stations within 10km radius 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 46.6 44.9 42.9 42.7 42.6 43.9 43.6 39.7

Minimum 42.8 41.4 39.2 37.1 40.1 40.1 40 36.9

Mean 44.72 43.12 41.13 39.54 41.47 42.24 41.24 38.50

98th percentile 46.55 44.65 41.13 42.1 42.55 43.7 43.25 39.7
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Source: Table 3.19 

Figure 3.22 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of NOX 

measured from the 8 air quality monitoring stations within 10km radius 

 

Source: Table 3.20 

Figure 3.23 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of pollutants 

in the atmosphere within 10km radius 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 21.3 20.8 17.8 18.3 19.8 21.2 19.4 17.7

Minimum 19.1 18.9 16 15.8 17.1 18.1 16.3 14.5

Mean 20.12 19.62 16.96 16.79 18.75 19.14 17.95 16.04

98th percentile 21.3 20.65 17.8 18.2 19.65 21 19.15 17.6

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80 80
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3.3.6 FUGITIVE DUST EMISSION   

Fugitive dust was recorded at 8 AAQ monitoring stations for 30 days during the study period. The results 

are given in table 3.21. 

Table 3.21 Average Fugitive Dust Sample Values 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 64.1 

AAQ 2 64.7 

AAQ 3 63.5 

AAQ 4 63.8 

AAQ 5 63.4 

AAQ 6 63.2 

AAQ7 63.4 

AAQ 8 64.4 

        Source: Onsite monitoring/ sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited  

 

Figure 3.24 Line chart showing variations in average SPM concentration over the eight monitoring 

stations in the study area 

Source: Table 3.28 

Table 3.22 Fugitive Dust Sample Values in μg/m3 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

Average 64.1 64.7 63.5 63.8 63.4 63.2 63.4 64.4 

Min 63.1 63.2 61.9 62.8 61.8 61.2 61 62.9 

Max 65 65.9 64.7 64.5 65.3 65.7 65.6 66.8 

Source: Calculations from Lab Analysis Reports 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Average 64.1 64.7 63.5 63.8 63.4 63.2 63.4 64.4

62

62.5

63

63.5

64

64.5

65

P
o

ll
u

ta
n

t 
C

o
n

ce
n

tr
a

ti
o

n
, 

µ
g

/m
3

Axis Title

Avg SPM (µg/m3)



EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

Page | 71  

 

 

Figure 3.25 Bar chart showing minimum, maximum, and the average concentrations of SPM in the 

atmosphere within 10km radius 

 Source: Table 3.22 

3.3.7 Results & Discussion 

As per the monitoring data, PM10 ranges from 36.9µg/m3 to 46.6 µg/m3; PM2.5 from 15.9 µg/m3 to 

23.6µg/m3; SO2 from 4.1µg/m3 to 9.9 µg/m3; NO2 from 14.5 µg/m3 to 21.3 µg/m3. The concentration levels 

of the pollutants fall within the acceptable limits of NAAQS prescribed by CPCB. 

3.4 NOISE ENVIRONMENT 

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

area, the environmental assessment of noise from the mining activity and vehicular traffic can be undertaken 

by taking into consideration various factors like potential damage to hearing, physiological responses, and 

annoyance and general community responses. 

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

the impact of the total noise expected to be generated during the project operations around the project site. 

3.4.1 Identification of Sampling Locations 

In order to assess the ambient noise levels within the study area, noise monitoring was carried out at eight 

(8) locations covering commercial, residential, rural areas within the radius of 10km. A suitable noise 

monitoring methodology was chosen to meet the purpose and objectives of the study.  

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Average 64.1 64.7 63.5 63.8 63.4 63.2 63.4 64.4

Min 63.1 63.2 61.9 62.8 61.8 61.2 61.0 62.9

Max 65.0 65.9 64.7 64.5 65.3 65.7 65.6 66.8

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

CHART TITLE

Average Min Max



EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

Page | 72  

 

Table 3.23 Details of Noise Monitoring Locations 

S. No 
Location 

code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 N-1 Core Zone - 10°53'01.07"N 77°04'21.11"E 

2 N-2 Core Zone - 10°52'48.83"N 77°04'13.93"E 

3 N-3 Karacheri  600m SW 10°52'20.28"N 77°03'43.35"E 

4 N-4 Bogampatti 5km NE 10°54'11.03"N 77°07'14.98"E 

5 N-5 Pachapalayam 1.2km North 10°53'57.26"N 77°04'31.98"E 

6 N-6 Vadasandur 3.8km SE 10°50'21.11"N 77°04'56.38"E 

7 N-7 Panapatti 2.5km East 10°52'43.99"N 77°06'01.21"E 

8 N-8 Chettipalayam 4km NW 10°54'21.63"N 77°2'10.16"E 

      Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

3.4.2 Method of Monitoring 

Digital Sound Level Meter was used for the study. All reading was taken on the ‘A-Weighting’ 
frequency network at a height of 1.5 meters from ground level. The sound level meter does not give a steady 

and consistent reading and it is quite difficult to assess the actual sound level over the entire monitoring 

period. To mitigate this shortcoming, the Continuous Equivalent Sound level indicated by Leq, is used. 

Equivalent sound level, ‘Leq’, can be obtained from variable sound pressure level, ‘L’, over a time period 
by using following equation. The equivalent noise level is defined mathematically as, 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10) 

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

T = Time interval of observation 

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

community. Noise levels recorded at each station with a time interval of about 60 minutes are computed 

for equivalent noise levels. Equivalent noise level is a single number descriptor for describing time varying 

noise levels.  
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Figure 3.26 Geo- referenced toposheet showing Noise level monitoring station locations around 10km radius from the  

proposed project site 
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3.4.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area 

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

1352). An analysis of the different Leq data obtained during the study period has been made. Variation 

was noted during the day-time as well as night-time. The results are presented in below Table 3.24. 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

Table 3.24 Ambient Noise Quality Result 

S. No Locations 
Noise level (dB (A) Leq) Ambient Noise 

Standards Day Time Night Time 

1 Project Area 41.1 38.0 Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 

 

2 Project Area 45.1 37.5 

3 Karacheri 42.3 39.2 

4 Bogampatti 45.8 38.4 

5 Pachapalayam 43.6 37.0  

Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

6 Vadasandur  44.4 38.5 

7 Panapatti 43.7 38.1 

8 Chettipalayam 41.8 37.7 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

Figure 3.27 Bar chart showing day time noise levels measured in core and buffer zones 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
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Figure 3.28 Bar chart showing night time noise levels measured in core and buffer zones 

3.4.4 Results & Discussion 

Ambient noise levels were measured at 8 (Eight) locations around the proposed project area. Noise 

levels recorded in core zone during day time were from 41.1 to 45.1 dB (A) Leq and during night time 

were from 37.5 to 38.0 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 

41.8 to 45.8 dB (A) Leq and during night time were from 37.0 to 39.2 dB (A) Leq. Thus, the noise level 

for Industrial and Residential area meets the requirements of CPCB. 

 

 Figure 3.29 (a) Soil sample collection using 

motorized auger for soil chemistry analysis 

 

Figure 3.29 (b) A person collecting ambient 

air quality data in the field 
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Figure 3.29 (c) A person collecting noise level 

data in the road 

Figure 3.29 (d) Open well water sample 

collection for water quality analysis 

3.5 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

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

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

reference to listing of species and assessment of the existing baseline ecological conditions in the study 

area. The main objective of biological study is to collect the baseline data regarding flora and fauna in 

the study area. Data has been collected through extensive survey of the area with reference to flora and 

fauna. Information is also collected from different sources, i.e., government departments such as District 

Forest Office, Government of Tamil Nadu. The checklist of flora and fauna was prepared based on the 

onsite observations as well as forest department records. 

3.5.1 Scope of Work 

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

literature survey, field investigations, and their mitigation with conservation action plan. The study was 

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

out systematically and scientifically using primary and secondary data in order to bring out factual 

information on the ecological conditions of the mine site and 10 km radius study area. 

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

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

proposed quarry site. Biological assessment of the site was done to identify ecologically sensitive areas 

and whether there are any rare, endangered, endemic or threatened (REET) species of flora & fauna in 

the core area as well its buffer zone to be impacted. The study has also been designed to suggest suitable 

mitigation measures, if necessary, for protection of wildlife habitats and conservation of REET species 

if any. 
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3.5.2 Objectives of Biological Studies 

The present study was undertaken with the following objectives: 

1. To study the likely impact of the proposed mining project on the local biodiversity and to 

suggest mitigation measures, if required, for vulnerable biota. 

2. To assess the nature and distribution of vegetation (Terrestrial and Aquatic) in and around the 

mining activity. 

3. To collect details of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened (RET Species) 

separately from the core and buffer area and to clearly indicate the schedule of fauna present.  

4. To prepare the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation in 

consultation with State Forest and Wildlife Department and details furnished, in case of any 

schedule- I fauna found in the study area. 

5. To devise effective management & conservation measures for biodiversity. 

3.5.3 Methodology of Sampling 

The present study was carried out in steps as below: 

1. Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 10 km radius 

study area of the proposed quarry site. 

2. After surveying the core and buffer areas, a detailed floral inventory has been compiled. List of 

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

3. Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data Book were verified. 

4. Plants and Animals communities were noted. 

Site selection criteria: The core study area is located at Village: Madukarai, Taluk: Madukarai, 

District: Coimbatore, Tamil Nadu. The buffer study area comprises of 10 km radius from the proposed 

rough stone quarry area. 

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

vegetation pattern, etc. The observations were taken on natural vegetation, roadside plantation and non-

forest area (agricultural field, in plain areas, village wasteland, etc.) for quantitative representation of 

different species. 

Flora and fauna studies were carried out to assess the list of terrestrial plant and animal species 

that occur in the core area and the buffer area up to 10 km radius from the project site. No damage is 

created to flora and fauna during the sampling.  

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

has been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) 
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SW (Quartile-3) and SE (Quartile-4) is given in Fig. 3.30. Each of the quartiles have been examined for 

representative flora on randomly sampled quadrats for trees (25x25m), shrubs (10x10m) and herbs 

(2x2m) depending upon prevailing geographical conditions and bio-diversity aspects of study area. 

3.5.3.1 Phyto-Sociological Survey Method  

Phyto-sociological parameters, viz., abundance, density, frequency (%) were measured.  A total 

of 10 quadrats were laid down randomly within core area and 40 quadrats were laid down within four 

quartiles randomly (10/quartile) in buffer area. In core area 10 quadrats were laid randomly to 

enumerated trees, shrubs, and herbs as per the following formulae used for calculating the frequency 

(%), abundance and density of the floral species encountered in the 10 quadrats studied. 

3.5.3.2 Quadrats Method  

Quadrats of 25 × 25m were laid down randomly within core and 5km buffer area; each quadrat 

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

shrubs.  The quadrats were laid randomly to cover the area to maximize the sampling efforts and 

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

farm forestry plantations, wildlife areas, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. 

In each quadrat individuals belonging to tree (25 × 25m) and shrub (10 × 10m) were recorded separately 

and have been identified on the field. Quadrates sampling methods is given in Fig no.3.30.  

 

Figure 3.30 A Schematic diagram of random sampling of flora 

3.5.4 Flora  

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

in both core and buffer zones. Details of plants have been described in the succeeding sections. 
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3.5.4.1 Flora in Core Zone 

Taxonomically a total of 13 species belonging to 12 families have been recorded from the core 

zone area. The lease applied area is exhibit plain topography. Based on habitat classification of the 

enumerated plants the majority of species were Trees 5 (38%) followed by Herb 4(31%), Shrub 3(23%) 

and Climbers 1 (8%). Details of flora with the scientific name were mentioned in Table No. 3.25. The 

result of core zone of flora studies shows that Fabaceae and Lamiaceae, Amaranthaceae are the main 

dominating species in the study area it mentioned in Table 3.25 and the details of diversity of flora 

family’s pattern are given in Figures 3.31 No species found as threatened category. 

3.5.4.2 Flora in Buffer Zone 

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

zone area because nearby agriculture land was found to dominate mostly in Southeast and Southwest 

directions. Majority of the flat landscape around project unit is occupied by agriculture fields. It contains 

a total of 94 species belonging to 43 families have been recorded from the buffer zone. The floral (94) 

varieties among them Thirty-eight Trees 38 (41%) twenty-one Herbs 21 (22%) and Eighteen Shrubs 18 

(19%) and twelve Climbers 12 (13%), two Creepers 2 (2%), two Grass 2 (2%) and one Cactus 1 (1%) 

were identified. The result of buffer zone of flora studies shows that Fabaceae and Euphorbiaceae, 

Solanaceae are the main dominating species in the study area it mentioned in Table No.3.25.   

There is no Rare, Endangered and Threatened Flora species in mining area and their 

surrounding area. Details of flora with the scientific name were mentioned in Table No.3.26. The 

diversity of flora families is given in Figure 3.32. 

Table 3.25 Flora in Core Zone 

SI.No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

TREES 

1 Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

2 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae 

3 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae 

4 Asian Palmyra plam Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae 

5 Mesquite Velikathan maram Prosopis juliflora Fabaceae 

SHRUBS 

6 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae 

7 Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

8 Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae 

HERBS 

9 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

10 Devil’s thorn Nerunji Tribulus terrestris Zygophyllales 

11 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae 

12 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

CLIMBER 

13 Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae 
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Table 3.26 Flora in Buffer Zone 

S.No. English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 
Resource use type 

*(E, M, EM) 
Trees 

1 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae E 
2 Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 
3 Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 
4 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae M 
5 Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 
6 Madras Thorn Kuduka puli Pithecellobium dulce Mimosaceae EM 
7 Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 
8 Sesban Chitthakathi Sesbania sesban Fabaceae M 
9 Neem or Indian lilac Vembu Azadirachta indica Meliaceae M 

10 Creamy Peacock Flower Vadanarayani Delonix elata Fabaceae M 
11 Beauty leaf Punnai Calophyllu inophyllum Calophyllaceae M 
12 Castor oil plant Amanakku Ricinus communis Euphorbiaceae M 
13 Gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 
14 Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus globules Myrtaceae EM 
15 Bitter Albizia Arappu Albizia amara Fabaceae M 
16 Chebulic myrobalan Kadukkai Terminalia chebula Combretaceae M 
17 Asian Palmyra palm Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 
18 Banana tree Vazhaimaram Musa Musaceae EM 
19 Giant thorny bamboo Perumungil Bambusa bambos Poaceae M 
20 Black plum Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae EM 
21 Indian fig tree Athi Ficus recemosa Moraceae EM 
22 Custard apple Seethapazham Annona reticulata Annonaceae E 
23 Gooseberry Arai nelli Phyllanthus acidus Euphorbiaceae EM 
24 Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 
25 Indian gooseberry Nelli Emblica officinalis Phyllanthaceae EM 
26 Jack fruit Palamaram Artocarpus heterophyllus Moraceae E 
27 Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 
28 Five leaf chastera Nochi Vitex negundo Lamiaceae M 

29 Papaya Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 
30 Acacia Nilotica Karuvelam maram Vachellia nilotica Fabaceae M 
31 Indian bael Vilvam Aegle marmelos Rutaceae EM 
32 Banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 
33 Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 
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34 Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 
35 Indian fir tree Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae E 
36 Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 
37 Curry tree Velipparuthi Murraya koenigii Asclepiadaceae EM 
38 Bamboo Moonghil Bambusa bambo Poaceae E 

Shrubs 
39 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 
40 Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 
41 Ceylon Date Palm Icham Phoenix pusilla Arecaceae EM 
42 Rosy Periwinkle Nithyakalyani Cathranthus roseus Apocynaceae M 
43 Wild Caper Bush. Karindu Capparis sepiaria Capparaceae M 
44 Rosary pea Kundumani Abrus precatorius Fabaceae M 
45 Ceylon Date Palm Icham Phoenix pusilla Arecaceae EM 
46 Flame of the Woods Idlipoo Xoracoc cinea Rubiaceae M 
47 Puriging nut Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae EM 
48 Columnar Cactus Sappathikalli Cereus pterogonus Cactaceae M 
49 Thorn apple Oomathai Datura stramonium Solanaceae E 
50 Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 
51 Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 
52 Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae NE 
53 Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae EM 
54 Datura metel Uumaththai Datura metel Solanaceae NE 
55 Milk Weed Erukku Calotropis gigantea Apocynaceae M 
56 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae M 

Herbs 
57 Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae M 
58 Tridax daisy Veetukaayapoondu Tridax procumbens Asteraceae M 
59 Hibiscus hispidissimus Kaattu piral Hibiscus hispidissimus Malvaceae M 
60 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 
61 Cleome viscosa Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae M 
62 False daisy Karisilanganni Eclipta prostata Asteraceae EM 
63 Punarnava Mukkirattai Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae EM 
64 Node Flower Kumattikkirai Allmania nodiflora Amaranthaceae M 
65 Poor land flatsedg Kunnakora Cyperus compressus Cyperaceae NE 
66 Gale of the wind Keelaneeli Phyllanthus niruri Phyllanthaceae EM 
67 Benghal dayflower Kanamvazha Commelina benghalensis Commelinaceae M 
68 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 
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69 Carrot grass Parttiniyam Parthenium hysterophorus Asteraceae NE 
70 Turmeric's Manjal Curcuma longa Zingiberaceae EM 
71 Creeping wood sorrel Pulliyari Oxalis corniculata Oxalidaceae M 
72 Black Mustard Seed Kaduku Brassica juncea Brassaceae EM 
73 Red Hogweed Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 
74 Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 
75 Digeria muricata Thoiya keerai Digeria muricata Amarantheceae EM 
76 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 
77 European black nightshade Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

Climber 

78 Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 
79 Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae M 
80 Balloon vine Mudakkotan Cardiospermum helicacabum Sapindaceae M 
81 Betel Vetrilai Piper betle Piperaceae EM 
82 Butterfly pea Karkakartum Clitoria ternatea Fabaceae M 

83 Wild bitter Pavarkai Momordica charantia Cucurbitaceae EM 

84 Purple fruited pea 
eggplant 

Thuthuvelai Solanum trilobatum Solanaceae EM 

85 Indian sarsparilla Nannari Hemidesmus indicus Asclepiadaceae M 
86 Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 
87 Butterfly-pea Sangupoo Clitoriaternatia Fabaceae M 
88 Wild jasmine Malli Jasminum augustifolium Oleaceae EM 
89 Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 

Creeper 
90 Ground Spurge Sithrapaalavi Euphorbia prostrata Euphorbiaceae EM 
91 Creeping-oxeye Malai mookuthi 

poondu 
Wedelia trilobata Asteraceae M 

Grass 
92 Jungle rice Kuthirai vaal Kattu 

arusi 
Echinochloa colona Poaceae NE 

93 Windmill grass Chevvarakupul Chloris barbata Amaranthaceae NE 
Cactus 

94 Prickly pear Nagathali Opuntia dillenii Cactaceae M 

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

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

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

Table 3.27 Aquatic Vegetation 

S. No. Scientific Name Common Name 
Vernacular 

Name (Tamil) 

IUCN Red List 

of Threatened 

Species 

1 Eichornia crassipe Water hyacinth Agayatamarai NA 

2 Aponogetonnatans Floating laceplant Kottikizhnagu NA 

3 Nymphaea nouchali Blue waterlily Nellambal LC 

4 Carex cruciata Cross Grass Koraipullu NA 

5 Colocassia esculenta Taro Seppakizhangu LC 

6 Cynodon dactylon Scutch grass Arugampul LC 

7 Cyperus exaltatus Tall Flat Sedge Koraikizhangu LC 

8 Nymphaea nauchali Blue lotus Alli LC 

9 Marsilea quadrifolia Water clover Aaraikeerai LC 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 

3.5.6 Fauna 

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

Reptiles, Amphibians and Butterflies. All the listed species were compared with Red Data Book and Indian 

Wildlife Protection Act, 1972. There are no rare, endangered, threatened (RET) and endemic species 

present in core area. 

3.5.6.1 Fauna Methodology 

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

of the area. The assessment of fauna has been done on the bases of primary data collected from the lease 

sites. The presence was also confirmed from the local inhabitants depending on the animal sightings and 

the frequency of their visits in the project area. In addition, officials, local peoples were another source of 

information for studying the fauna of the area. Field activities are physical/active search, covering rocks, 

burrows, hollow inspection and location of nesting sites and habitat assessment etc. Taxonomical 

identification was done by the field guide book and wildlife envis data base 

(wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) and Zoological Survey of India (ZSI). Detailed 

faunas are mentioned in the Table 3.28 and 3.29. 

3.5.6.1.1 Survey and Monitoring of Mammals 

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

habitats for surveying of mammals by direct and indirect evidence. Indirect methods such as faecal matter 
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(i.e., scat) and pug mark by establishing 10 × 100-m linear transects depending on the habitat (i.e., existing 

wildlife game routes/forest trails used). 

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

this technique is perfectly suitable for surveying of diurnal mammals; however, good photographs were 

also taken for species identification. 

3.5.6.1.2 Survey and Monitoring of Birds  

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

sounds and photographs, the species were identified in consultation with village local people. 

Point count: in these methods, the observer will stand in a randomly chosen point and birds seen or 

heard in 50m radius are recorded for 5min. This observation is repeated in another point at least 30m from 

the first point. We have enumerated 20-point counts in each quartile, which constitute a total of 80 point 

counts (20 x 4) within 10 km radius area. Opportunistic bird sightings: while traveling in study area, many 

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

3.5.6.1.3 Survey and monitoring of reptiles  

Several survey techniques such as standard walk transect visual encounter survey methods were 

used to sampling reptiles in each and every habitat of the study area. While doing this survey, photographs 

were taken for identification of species. Species identification was done by using standard field guides in 

consultation with village people expert. 

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

minimum interval of 1 km. Further, amphibians and fishes documented in existing literature and secondary 

information in consultation with local people and wildlife experts.  

3.5.6.2 Fauna in Core Zone 

A total of 16 varieties of species observed in the Core zone of Pachapalayam Village, Rough stone 

and gravel quarry among them numbers of Insects 5 (31%), Reptiles 4 (25%), Mammals 3 (15%) and Avian 

4 (25%).  A total of 16 species belonging to 13 families have been recorded from the core mining lease 

area. None of these species are threatened or endemic in the study area and surroundings. There is no 

Schedule I species and six species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 4 

species of bird were sighted in the mining lease area. There are no critically endangered, endangered, 

vulnerable and endemic species were observed. Details of fauna in core zone with the scientific name were 

mentioned in Table 3.28.  
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Table 3.28 Fauna in Core Zone 

S. 

No 

Common 

Name/English Name 
Family Name Scientific Name 

Schedule List 

Wildlife 

Protection Act, 

1972 

IUCN 

Red 

List 

Data 

Insects 

1 Grasshopper Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

2 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

3 Striped tiger Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

4 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 

5 Red-veined darter Libellulidae 
Sympetrum 

fonscolombii 
NL LC 

Reptiles 

6 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

7 Common house gecko Gekkonidae 
Hemidactylus 

frenatus 
NL LC 

8 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

9 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

Mammals 

10 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV NL 

11 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule II LC 

12 Common rat Muridae Rattus rattus Schedule IV LC 

Aves 

13 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

14 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

15 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

16 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

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

3.5.6.3 Fauna in Buffer Zone 

Taxonomically a total of 48 species belonging to 36 families have been recorded from the buffer 

zone area. Based on habitat classification the majority of species were Insects 15 (31%), followed by Birds 

17 (36%), Reptiles 9 (19%), and Mammals 4 (8%), Amphibians 3 (6). There are six Schedule II species 

and 26 species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 17 species of bird were 

sighted in the study area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species 

were observed. The result of core & buffer zone of fauna studies shows that Nymphalidae and Scincidae, 

Agamidae are the main dominating species in the study area; it is mentioned in Table 3.29. There is no 

schedule I Species in study area. A detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Fig No.3.34. 

There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of 

faunal diversity in buffer zone are given in Table 3.29.  
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Table 3.29 Fauna in Buffer Zone 

S.No. 
Common 

Name/English Name 
Family Name Scientific Name 

Schedule List Wildlife 

Protection Act 1972 

IUCN Red 

List data 

Insects 

1 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

2 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 

3 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

4 Indian honey bee Apidae Apis cerana Schedule IV LC 

5 Grasshopper Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

6 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

7 Lime butterfly Papilionidae Papilio demoleus Schedule IV LC 

8 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

9 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus pictus Schedule IV LC 

10 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

11 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

12 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

13 Striped tiger Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

14 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

15 Jewel beetle Buprestidae Eurythyrea austriaca Schedule IV NA 

Reptiles 

16 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

17 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

18 Indian chameleon Chamaeleonidae Chamaeleo zeylanicus Sch II (Part I) LC 

19 Olive keel back water snake Natricidae Atretium schistosum Sch II (Part II) LC 

20 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

21 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part II) LC 

22 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

23 Russell’s viper Viperidae Vipera russseli Sch II (Part II) LC 

24 Saw scaled viper Elapidae Echis carinatus Sch II (Part II) LC 

Mammals 

25 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 

26 Indian hare Leporidae Lepus nigricollis Schedule IV LC 
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24 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

28 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule (Part II) LC 

Aves 

29 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

30 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

31 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

32 Red-breasted parakeet Psittaculidae Psittacula alexandri NL LC 

33 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

34 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

35 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

36 Common Quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

37 Red-vented Bulbul Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

38 Brahminy starling Sturnidae Sturnia pagodarum Schedule IV LC 

39 Indian golden oriole Oriolidae Oriolus kundoo Schedule IV LC 

40 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

41 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

42 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

43 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

44 Grey Francolin Phasianidae Francolinus pondicerianus Schedule IV LC 

45 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

Amphibians 

46 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps Schedule IV LC 

47 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla Schedule IV LC 

48 Tiger Frog Chordata 
Hoplobatrachus tigerinus 

(Rana tigerina) 
Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least concern, NT- Near threatened 
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Figure 3.31 Floral diversity in core zone 

Figure 3.32 Floral diversity in buffer zone 

 

Figure 3.33 Fauna diversity in core zone 
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Figure 3.34 Fauna diversity in buffer zone 

3.5.7  Results and Discussion  

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection Act 1972 

and no species in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There is no endangered red 

list species found in the study area. Hence, this small mining operation over short period of time will not 

have any significant impact on the surrounding flora and fauna.  

3.6 SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

 Socio-economic study is an essential part of environmental study.  It includes demographic structure of the 

area, provision of basic amenities viz., housing, education, health and medical services, occupation, water 

supply, sanitation, communication, transportation, prevailing diseases pattern as well as features like 

temples, historical monuments etc., at the baseline level. This will help in visualizing and predicting the 

possible impact depending upon the nature and magnitude of the project. 

It is expected that the socio-economic status of the area will substantially improve because of this proposed 

project. As the proposed project will provide direct and indirect employment and improve the infrastructural 

facilities in that area, thus leading to the improvement of their standard of living. 

3.6.1 Objectives of the Study   

The objectives of the socio-economic study are as follows: 

❖ To study the socio-economic status of the people living in the study area of the proposed mining 

project 

❖ To assess the impact of the project on quality of life of the people in the study area 

❖ To recommend community development measures to be taken up in the study area 
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3.6.2 Scope of Work 

❖ To study the Socio-economic environment of the area from the secondary sources 

❖ Data Collection & Analysis   

❖ Prediction of project impact   

❖ Mitigation Measures 

3.6.3 District Profile 

Coimbatore, the third largest city of tamilnadu, is one of the most industrialized cities in Tamil 

Nadu, known as the textile capital of South India or the Manchester of the South, the city is situated on the 

banks of the river Noyyal, Coimbatore existed even prior to the 2nd or 3rd century AD by Karikalan, the 

first of the early Cholas. Among its other great rulers were Rashtrakutas, Chalukyas, Pandyas, Hoysalas 

and the Vijayanagara kings. 

There are more than 25,000 small, medium, large sale industries and textile mill. Coimbatore is 

also famous for the manufacture of motor pump sets and varied engineering goods. The development of 

Hydro electricity from the Pykara Falls in the 1930 led to a cotton boom in Coimbatore. 

Coimbatore serves as an entry and exit point to neighbouring Kerala and the ever-popular hill 

station of Udhagamandalam (Ooty). It is the disembarking point for those who want to take the Mountain 

train that runs from Mettupalayam, just 35 kms from Coimbatore. There are also regular bus services from 

Coimbatore to Ooty. 

3.6.4 Socio-Economic Status of Study area 

Pachapalayam is a large village located in Sulur Taluka of Coimbatore district, Tamil Nadu with 

total 842 families residing. The Pachapalayam village has population of 2933 of which 1488 are males 

while 1445 are females as per Population Census 2011. 

 In Pachapalayam village population of children with age 0-6 is 271 which makes up 9.24 % of total 

population of village. Average Sex Ratio of Pachapalayam village is 962 which is lower than Tamil Nadu 

state average of 996. Child Sex Ratio for the Pachapalayam as per census is 922, lower than Tamil Nadu 

average of 943. 

 Pachapalayam village has lower literacy rate compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of 

Pachapalayam village was 65.89 % compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Pachapalayam Male literacy 

stands at 74.46 % while female literacy rate was 57.11 %.  
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Table 3.30 Pachapalayam Village Population Facts 

Number of Households 842 

Population 2933 

Male Population 1488(50.73%) 

Female Population 1445 (49.27%) 

Children Population 271 

Sex-ratio 962 

Literacy 65.89% 

Marginal Worker 161 

Main Worker 1466 

Scheduled Tribes (ST) % 0 

Scheduled Caste (SC) % 556% 

 Source: https://www.census2011.co.in/data/village/644389-pachapalayam-tamil-nadu.html 

3.6.4.1 Sex Ratio of Pachapalayam Village -Census 2011 

As per the Census Data 2011 there are 971 Females per 1000 males out of 2933 total population of 

village. There are 922 girls per 1000 boys under 6 years of age in the village.  

Table 3.31 Demographics Population of Village Pachapalayam 

Total Population Male Population Female Population 

2933 1488 1445 

Source: https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/  

3.6.4.2 Literacy of Pachapalayam Village 

Out of total poplation total 1754 people in Pachapalayam Village are literate, among them 1003 are 

male and 751 are female in the village. Total literacy rate of of Pachapalayam is 65.89%, for male literacy 

is 74.46% and for female literacy rate is 57.11%.  

3.6.4.3 Worker’s profile of Pachapalayam Village 

 Total working population of Pachapalayam is 1627 which are either main or marginal workers. 

Total workers in the village are 1627 out of which 981 are male and 646 are female. Total main workers 

are 1466 out of which female main workers are 921 and male main workers are 545. Total marginal workers 

of village are 161. 
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Table 3.32 Pachapalayam Village Census 2011 Data 

Description Census 2011 Data 

Village Name Pachapalayam 

Teshil Name Sulur 

District Name Coimbatore 

State Name Tamil Nadu 

Total Population 2933 

Total Area 1559 (Hectares) 

Total No of House Holds 842 

Total Male Population 1488 

Total Female Population 1445 

0-6 Age group Total Population 271 

0-6 Age group Male Population 141 

0-6 Age group Female Population 130 

Total Person Literates 1754 

Total Male Literates 1003 

Total Male Literates 751 

Total Person Illiterates 1179 

Total Male Illiterates 485 

Total Male Illiterates 694 

Scheduled Cast Persons 556 

Scheduled Cast Males 278 

Scheduled Cast Females 278 

Scheduled Tribe Persons 0 

Scheduled Tribe Males 0 

Scheduled Tribe Females 0 

Source: https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/ 

Table 3.33 Pachapalayam Working Population ---Census 2011 

 Total Male Female 

Total Workers 1627 981 646 

Main Workers 1466 921 545 

Main Workers Cultivators 491 285 206 

Agriculture Labourer 177 97 80 

Household Industries 19 9 10 

Other Workers 779 530 249 

Marginal Workers 161 60 101 

Non Working Persons 1306 507 799 

Source:https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/ 

https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/
https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/
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Figure 3.35 Population density within the study area of 10km radius 
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Table 3.34 Population and Literacy Data of Study Area 
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1 Andipalayam 1006 3315 1624 1691 2278 1245 1033 1037 379 658 

2 Appanaickenpatti 1121 3992 1998 1994 2665 1413 1252 1327 585 742 

3 Arasampalayam 1090 3818 1894 1924 2473 1384 1089 1345 510 835 

4 Arisippalayam 700 2400 1212 1188 1670 883 787 730 329 401 

5 Bogampatti 686 2415 1254 1161 1515 905 610 900 349 551 

6 Chettipalayam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 667 2251 1130 1121 1659 930 729 592 200 392 

8 Kalangal 1639 5590 2853 2737 3889 2158 1731 1701 695 1006 

9 Kallapalayam 860 3066 1581 1485 2350 1293 1057 716 288 428 

10 
Karunchamigoundenpal

ayam 
95 343 171 172 213 111 102 130 60 70 

11 Kattampatti 2519 8685 4325 4361 6158 3351 2807 2528 974 1554 

12 Kinathukadavu (TP) 56010 194450 95316 95834 125672 69842 55830 65478 25474 4004 

13 Kodangipalayam 463 1481 730 751 887 479 408 594 251 343 

14 Kondampatty 738 2467 1218 1249 1625 889 736 842 329 513 

15 Kothavadi 500 1565 767 798 1005 556 449 560 211 349 
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16 Kurichi (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 1351 4508 2265 2243 2878 1624 1254 1630 641 989 

18 Malumichampatti (CT) 3594 12936 6568 6368 10023 5315 4708 2913 1253 1660 

19 Mettubavi 719 2485 1281 1204 1671 971 700 814 310 504 

20 Myleripalayam 1393 4990 2451 2539 3169 1746 1423 1821 705 1116 

21 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

22 Pachapalayam 1525 5292 2679 2613 3270 1870 1400 2022 809 1213 

23 Panappatti 763 2635 1383 1252 1740 1026 714 895 357 538 

24 Pappampatti 1172 4143 2052 2091 2865 1524 1341 1278 528 750 

25 Pattanam (CT) 2604 9196 4681 4515 7239 3895 3344 1957 786 1171 

26 Peedampalli 1134 3896 1955 1941 2982 1601 1381 914 354 560 

27 Periakalandai 571 1915 951 964 1224 687 537 691 264 427 

28 Poorandampalayam 933 3135 1554 1581 2131 1165 966 1004 389 615 

29 Seerappalayam 1646 5881 3053 2828 4457 2470 1987 1424 583 841 

30 Sellakkarichal 1863 6209 3109 3100 4368 2447 1921 1841 662 1179 

31 Solavampalayam 1837 6387 3195 3192 4074 2234 1840 2313 961 1352 

32 Vadaputhur 1467 5176 2561 2615 3663 1985 1678 1513 576 937 

33 Vadasithur  1532 5080 2483 2597 3452 1878 1574 1628 605 1023 

34 Vadavalli 2060 7030 3469 3561 4506 2452 2054 2524 1017 1507 

35 Varapatti 2315 7644 3790 3854 5161 2813 2348 2483 977 1506 

36 Vellalur (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011 
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Table 3.35 Workers Profile of Study Area 
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1 Andipalayam 1840 1126 714 1749 1087 662 203 899 605 1475 

2 Appanaickenpatti 2199 1285 914 2006 1197 809 115 430 1416 1793 

3 Arasampalayam 2041 1269 772 1863 1166 697 360 746 734 1777 

4 Arisippalayam 1126 771 355 974 702 272 117 281 561 1274 

5 Bogampatti 1165 813 352 985 731 254 470 278 223 1250 

6 Chettipalayam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 1150 748 402 977 676 301 200 178 556 1101 

8 Kalangal 3112 1893 1219 2784 1806 978 243 639 1863 2478 

9 Kallapalayam 1547 979 568 1522 961 561 362 454 662 1519 

10 
Karunchamigoundenpal

ayam 
182 113 69 152 109 43 57 2 93 161 

11 Kattampatti 4361 2837 1524 4100 2756 1344 476 1029 2452 4325 

12 Kinathukadavu (TP) 106296 64966 41330 98654 61838 36816 17400 36164 42498 84854 

13 Kodangipalayam 978 527 451 649 471 178 217 226 189 503 

14 Kondampatty 1310 818 492 986 635 351 140 414 423 1157 
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15 Kothavadi 935 550 385 929 549 380 247 420 241 630 

16 Kurichi (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 1070 614 456 1061 612 449 335 427 299 683 

18 Malumichampatti (CT) 5517 4055 1462 5222 3922 1300 188 104 4829 7419 

19 Mettubavi 1372 891 481 1325 879 446 477 457 383 1113 

20 Myleripalayam 2912 1666 1246 2581 1539 1042 568 584 1343 2078 

21 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

22 Pachapalayam 2882 1789 1093 2652 1701 951 685 540 1374 2410 

23 Panappatti 1579 974 605 1566 969 597 631 604 320 1056 

24 Pappampatti 1977 1341 636 1761 1262 499 143 383 1160 2166 

25 Pattanam (CT) 4402 2940 1462 3596 2533 1063 121 65 3328 4794 

26 Peedampalli 1869 1241 628 1465 1023 442 178 183 974 2027 

27 Periakalandai 1087 659 428 1082 657 425 221 551 298 828 

28 Poorandampalayam 1852 1089 763 1831 1082 749 477 989 351 1283 

29 Seerappalayam 2623 1845 778 2451 1760 691 149 450 1786 3258 

30 Sellakkarichal 3200 2034 1166 2662 1768 894 403 1024 1097 3009 

31 Solavampalayam 3367 2134 1233 3037 2014 1023 240 926 1827 3020 

32 Vadaputhur 2670 1677 993 2479 1623 856 491 466 1487 2506 

33 Vadasithur 2512 1671 841 2419 1631 788 548 717 1126 2568 

34 Vadavalli 4413 2506 1907 4278 2452 1826 1318 1754 961 2617 

35 Varapatti 4485 2639 1846 3837 2365 1472 846 1258 1547 3159 

36 Vellanur Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census of India – 2011 
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Table 3.36 Communication & Transport Facilities in the Study Area 
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1 Andipalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

2 Appanaickenpatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

3 Arasampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

4 Arisippalayam 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

5 Bogampatti 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

6 Chettipalayam(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

8 Kalangal 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

9 Kallapalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

10 

Karunchamigoundenpala

yam 
2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

11 Kattampatti 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

12 Kinathukadavu(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

13 Kodangipalayam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

14 Kondampatty 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

15 Kothavadi 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

16 Kurichi(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

18 Mettubavi 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
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19 Myleripalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

20 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

21 Pachapalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

22 Panappatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

23 Pappampatti 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

24 Pattanam (CT) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

25 Peedampalli 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

26 Periakalandai 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

27 Poorandampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

28 Seerappalayam 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

29 Sellakkarichal 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

30 Solavampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

31 Vadaputhur 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

32 Vadasithur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

33 Vadavalli 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

34 Vadavalli 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

35 Varapatti 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

36 Vellalur(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Abbreviations: PO - Post Office; MP - Mobile Phone Coverage; RS - Railway Station; GR - Gravel Roads; SPO - Sub Post Office; IC / CSC - 

Internet Cafe/Common Service Centre; NH - National Highways; NWR - Navigate waterways River; PTO - Post & Telegraph office; PCF - Private 

Courier Facility; SH - State Highways; FP - Foot path; T- Telephone (Landline); BS - Public Bus Service; MDR - Major District Road; PCO - Public 

call office / Mobile; PBS - Private Bus Service; BTR - Black Topped (Pucca Roads). Note: 1 - Available within the village 2 - Not available 
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Table 3.37 Water & Drainage Facilities in the Study Area 

S.NO. Village name TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 Andipalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

2 Appanaickenpatti 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

3 Arasampalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

4 Arisippalayam 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

5 Bogampatti 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

6 Chettipalayam(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

8 Kalangal 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

9 Kallapalayam 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

10 Karunchamigoundenpalayam 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

11 Kattampatti 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

12 Kinathukadavu(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

13 Kodangipalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 

14 Kondampatty 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

15 Kothavadi 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

16 Kuruchi Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

18 Mettubavi 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

19 Myleripalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

20 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

21 Pachapalayam 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

22 Panappatti 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
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23 Pappampatti 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

24 Pattanam (CT) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

25 Peedampalli 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

26 Periakalandai 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

27 Poorandampalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

28 Seerappalayam 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

29 Sellakkarichal 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

30 Solavampalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

31 Vadaputhur 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

32 Vadasithur  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

33 Vadavalli 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 

34 Vadavalli 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

35 Varapatti 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

36 Vellalur (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Abbreviations: T - Tap Water; R / C - River / Canal; CW - Covered Well; T/P/L - Tank / Pond / Lake; UCW - Uncovered Well; CD - Covered 

Drainage; HP - Hand Pump; OD - Open Drainage; TW/BH - Tube / Bore Well; CT - Community Toilet Complex for General public; S - SpringNote 

– 1 - Available within the village; 2 - Not available  
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Table 3.38 Other Facilities in the Study Area 

S.No

. 
Village Name 

AT

M 
CB 

CO

B 

AC

S 

SH

G 
PDS RM 

AM

S 
NC 

NC-

AC 
CC SF PL 

AP

S 

BSR

O 
PS 

1 Andipalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Appanaickenpatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Arasampalayam 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

4 Arisippalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

5 Bogampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

6 Chettipalayam(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Kalangal 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

9 Kallapalayam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Karunchamigoundenpalayam 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

11 Kattampatti 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

12 Kodangipalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

13 Kondampatty 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

14 Kinathukadavu(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

15 Kothavadi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

16 Kuruchi Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Mettubavi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Myleripalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

20 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

21 Pachapalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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22 Panappatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

23 Pappampatti 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Pattanam (CT) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

25 Peedampalli 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

26 Periakalandai 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

27 Poorandampalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Seerappalayam 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

29 Sellakkarichal 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

30 Solavampalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 

31 Vadaputhur 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Vadasithur 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 Vadavalli 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

34 Vadavalli 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 Varapatti 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Vellalur (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System (Shop); CB - Commerical Bank; RM - Regular Market; COB 

- Co-operative Bank; AMS - Agricultural Market Society; ACS - Agricultural Credit Societies; NC - Nutritional Centres; SHG - Self Help Group; 

NC-AC - Nutritional Centres - Anganwadi Centre; DBRO - Birth & Death Registration Office; PS - Power Supply Note – 1 - Available 

within the village; 2 - Not available  
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                                                                                        Table 3.39 Educational Facilities in the Study Area 

S. 

NO. 
Village Name 

PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 Andipalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Appanaickenpatti 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Arasampalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

4 Arisippalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 Bogampatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Chettipalayam(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Kalangal 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Kallapalayam 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 
Karunchamigoundenpalay

am 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Kattampatti 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 Kodangipalayam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Kondampatty 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 Kinathukadavu(TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

15 Kothavadi 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 kuruchi Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Mettubavi 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 Myleripalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

20 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 
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21 Pachapalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 Panappatti 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 Pappampatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 Pattanam (CT) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

25 Peedampalli 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 Periakalandai 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 Poorandampalayam 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 Seerappalayam 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

29 Sellakkarichal 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 Solavampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 Vadaputhur 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32 Vadasithur 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 Vadavalli 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 Vadavalli 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

35 Varapatti 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36 Vellalur (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Abbreviations: PPS-Pre-Primary School; SSS-Senior Secondary School; DC-Degree School; PT-Polytechnic; PS-Primary School; G-Government; 

EC-Engineering College; VTS-Vocational School / ITI; MS-Middle School; P-Private; MC-Medical College; SSD-Special School For Disabled; 

SS-Secondary School; MI-Management College/Institute; Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 
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Table 3.40 Medical Facilities in the Study Area 

S.NO. Village Name CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC 
NGM-

I/O 

1 Andipalayam 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Appanaickenpatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Arasampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Arisippalayam 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

5 Bogampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Chettipalayam (CT) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

7 Edayapalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Kalangal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

9 Kallapalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Karunchamigoundenpalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Kattampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

12 Kodangipalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Kondampatty 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Kinathukadavu (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

15 Kothavadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Kuruchi Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

17 Kurunallipalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Mettubavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Myleripalayam 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

20 Othakalmandapam (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

21 Pachapalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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22 Panappatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

23 Pappampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

24 Pattanam (CT) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

25 Peedampalli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Periakalandai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Poorandampalayam 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Seerappalayam 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Sellakkarichal 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

30 Solavampalayam 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Vadaputhur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

32 Vadasithur 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

33 Vadavalli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Vadavalli 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Varapatti 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 

36 Vellalur (TP) Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census of India – 2011 Abbreviations: CHC-Community Health Centre; TBC-TB Clinic; VH- 

Veternity Hospital; PHC-Primary Health Centre; HA-Aallopathic Hospital ; FWC-Family Welfare Centre; PHSC-Primary Health Sub 

Centre; HAM-Alternative Medicine Hospital; MH-Mobile Health Clinic; MCW-Maternity and Child Welfare Centre; D-Dispensary; NGM-I/O-

Non-Government Medical Facilities In & Out PatientNote – 1 - Available within the village; 2 - Not available a-facility available at <5kms b-facility 

available at >10kms 
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3.6.5 Recommendation and Suggestion  

❖ Awareness program should be conducted to make the population aware of education and to 

get a better livelihood.  

❖ Vocational training programme should be organized to make the people self - employed, 

particularly for women and unemployed youth.  

❖ On the basis of qualification and skills local community may be preferred. Long term and 

short-term employments should be generated.  

❖ Health care centre and ambulance facility should be provided to the population to get easy 

access to medical facilities. Maternity facility should be made available at the place to avoid 

going to distant places for treatment which involves risks. Apart from that, as these areas are 

prone to various diseases a hospital with modern facilities should be opened on a priority basis 

in a central place to provide better health facilities to the villagers around the project.  

❖ While developing an Action Plan, it is very important to identify the population who falls 

under the marginalized and vulnerable groups. So that special attention can be given to these 

groups with special provisions while making action plans. 

3.6.6 Summary & Conclusion  

The socio-economic study in the study area gives a clear picture of its population, average 

household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population is suffering from 

a lack of permanent job to run their day-to-day life. Their expectation is to earn some income for their 

sustainability on a long-term basis. 

The proposed project will aim to provide preferential employment to the local people there by 

improving the employment opportunity in the area and in turn the social standards will improve. 
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CHAPTER IV 

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.0 GENERAL 

Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to 

proposed mining activity will be created in the surrounding environment, during the operational and 

post–operational phases. The occurrence of mineral deposits, being site specific, their exploitation, 

often, does not allow for any choice except adoption of eco-friendly operation. The methods are required 

to be selected in such a manner, so as to maintain environmental equilibrium ensuring sustainable 

development. 

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is 

essential to undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on different 

environmental components. This would help in formulating suitable management plans sustainable 

resource extraction. 

Several scientific techniques and methodologies are available to predict impacts of physical 

environment. Mathematical models are the best tools to quantitatively describe the cause-and-effect 

relationships between sources of pollution and different components of environment. In cases where it 

is not possible to identify and validate a model for a particular situation, predictions have been arrived 

at based on logical reasoning / consultation / extrapolation. 

The following parameters are of significance in the Environmental Impact Assessment and are 

being discussed in detail 

❖ Land environment 

❖ Soil environment 

❖ Water Environment 

❖ Air Environment 

❖ Noise Environment 

❖ Socio economic environment 

❖ Biological Environment 

Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors that are 

likely to be affected are identified, quantified and assessed.                     

4.1 LAND ENVIRONMENT 

4.1.1 Anticipated Impact  

❖ Permanent or temporary change on land use and land cover. 

❖ Change in topography of the mine lease area will change at the end of the life of the mine. 

❖ Problems to agricultural land and human habitations due to dust, and noise caused by movement 

of heavy vehicles  
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❖ Degradation of the aesthetic environment of the core zone due to quarrying 

❖ Soil erosion and sediment deposition in the nearby water bodies due to earthworks during the 

rainy season 

❖ Siltation of water course due to wash off from the exposed working area 

4.1.2 Common Mitigation Measures from proposed project 

❖ The mining activity will be gradual confined in blocks and excavation will be undertaken 

progressively along with other mitigative measures like phase wise development of greenbelt 

etc.  

❖ Construction of garland drains all around the quarry pits and construction of check dam at 

strategic location in lower elevations to prevent erosion due to surface runoff during rainfall 

and also to collect the storm water for various uses within the proposed area. 

❖ Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of water 

stored in the mined-out pit will be used for greenbelt 

❖ Thick plantation will be carried out on unutilized area, top benches of mined out pits, on safety 

barrier, etc.,  

❖ At conceptual stage, the land use pattern of the quarry will be changed into Greenbelt area and 

temporary reservoir. 

❖ In terms of aesthetics, natural vegetation surrounding the quarry will be retained (such as in a 

buffer area i.e., 7.5 m safety barrier and other safety provided) so as to help minimise dust 

emissions. 

❖ Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round the 

clock, to prevent inherent entry of the public and cattle  

4.2    SOIL ENVIRONMENT 

The proposed project area is covered by thin layer of top soil 1m thickness the top soil will be 

removed and preserved all along the boundary barrier to facilitate the greenbelt development.  

4.2.1 Anticipated Impact on Soil Environment  

Following impacts are anticipated due to mining operations: 

❖ Removal of protective vegetation cover 

❖ Exposure of underlying soil horizons that may be less pervious, or more erodible than the 

surface layers 

❖ Reduced capacity of soils to absorb rainfall 

❖ Increased energy in storm-water runoff due to concentration and velocity 

❖ Exposure of subsurface materials which are unsuitable for vegetation establishment 
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4.2.2 Common Mitigation Measures from proposed project 

❖ Run-off diversion – Garland drains will be constructed around the project boundary to prevent 

surface flows from entering the quarry works areas and will be discharged into vegetated natural 

drainage lines, or as distributed flow across an area stabilised against erosion.  

❖ Sedimentation ponds - Run-off from working areas will be routed towards sedimentation ponds. 

These trap sediment and reduce suspended sediment loads before runoff is discharged from the 

quarry site. Sedimentation ponds should be designed based on runoff, retention times, and soil 

characteristics. There may be a need to provide a series of sedimentation ponds to achieve the 

desired outcome. 

❖ Retain vegetation – Retain existing or re-plant the vegetation at the site wherever possible.  

❖ Monitoring and maintenance – Weekly monitoring and daily maintenance of erosion control 

systems so that they perform as specified specially during rainy season. 

4.2.3 Waste Dump Management  

 There is no waste anticipated in this rough stone quarrying operation. The entire quarried out 

materials will be utilized. 

4.3 WATER ENVIRONMENT 

4.3.1 Anticipated Impact  

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

❖ Generation of waste water from vehicle washing.  

❖ Washouts from surface exposure or working areas  

❖ Domestic sewage 

❖ Disturbance to drainage course in the project area 

❖ Mine Pit water discharge  

❖ Increase in sediment load during monsoon in downstream of lease area 

❖ This being a mining project, there will be no process effluent. Waste from washing of machinery 

may result in discharge of Oil & grease, suspended solids. 

❖ The sewage from soak pit may percolate to the ground water table and contaminate it. 

❖ Surface drainage may be affected due to Mining 

❖ Abstraction of water may lead to depletion of water table 

4.3.1.1 Details of water requirements in KLD  

Table 4.1 Water Requirements 
Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.05 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt development 0.84 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Drinking & Domestic 
purpose 

0.72 KLD 
From Existing, bore wells and drinking water 
will be sourced from Approved Water vendors. 

Total 2.61 KLD 

       *Water for drinking purpose will be brought from approved water vendors  

         Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 
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4.3.2 Common Mitigation Measures for the Proposed Project 

❖ Garland drainage system and settling tank will be constructed along the proposed mining lease 

area. The garland drainage will be connected to settling tank and sediments will be trapped in 

the settling tanks and only clear water will be discharged to the natural drainage                                           

❖ Rainwater from the mining pits will be collected in sump and will be allowed to store and 

pumped out to surface settling tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended solids if any. 

This collected water will be judiciously used for dust suppression and such sites where dust 

likely to be generated and for developing green belt. The proponent will collect and judicially 

utilize the rainwater as part of rainwater harvesting system 

❖ Benches will be provided with inner slopes and through a system of drains and channels, rain 

water will be allowed to descent into surrounding drains to minimize the effects of erosion and 

water logging arising out of uncontrolled descent of water 

❖ The water collected will be reused during storm for dust suppression and greenbelt development 

within the mines 

❖ Interceptor traps/oil separators will be installed to remove oils and greases. Water from the 

tipper wash-down facility and machinery maintenance yard will be passed through interceptor 

traps/oil separators prior to its reuse 

❖ Flocculating or coagulating agents will be used to assist in the settling of suspended solids 

during monsoon seasons 

❖ Periodic (every 6 month once) analysis of ground water quality of quarry pit water and ground 

water of nearby villages will be conducted. 

❖ Domestic sewage from site office and urinals/latrines provided in ML is discharged in septic 

tank followed by soak pits 

❖ Waste water discharge from mine will be treated in settling tanks before using for dust 

suppression and tree plantation purposes  

❖ De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season 

❖ Regular monitoring (once every 6 months) and analysing the quality of water in open well, bore 

wells and surface water 

4.4  AIR ENVIRONMENT 

4.4.1      Anticipated Impact from proposed project 

❖ During mining at various stages of activities such as excavation, drilling, blasting, and 

transportation of materials, particular matter (PM), gases such as sulphur dioxide, oxides of 

nitrogen from vehicular exhaust are the main air pollutants 

❖ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may sometimes pollute 

the air 
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❖ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the mine workers 

who are directly exposed to the fugitive dust 

❖ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the villages 

located near the mine lease area 

4.4.1.1 Emission Estimation    

An emission factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a pollutant 

released to the atmosphere with an activity associated with the release of that pollutant. 

The general equation for emission estimation is given as below: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

Where, 

 E = emissions; A = activity rate; EF = emission factor; ER =overall emission reduction efficiency, % 

The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, excavation, 

handling and transport of rough stone. These activities have been analysed systematically based on 

USEPA-Emission Estimation Technique Manual for Mining AP-42 to arrive at possible emissions to 

the atmosphere and estimated emissions are given in Table 4.2. 

4.4.1.2 Frame Work of Computation and Model Details 

 By using the above-mentioned inputs, Ground Level Concentrations (GLC) due to the 

quarrying activities have been estimated to know the incremental concentration in ambient air quality 

and impact in the study area. The effect of air pollutants upon receptors are influenced by concentration 

of pollutants and their dispersion in the atmosphere.  

Air quality modelling is an important tool for prediction, planning and evaluation of air 

pollution control activities besides identifying the requirements for emission control to meet the 

regulatory standards and to apply mitigation measures to reduce impact caused by quarrying activities. 

Suspended Particulate Matter (SPM) is the major pollutant occurred during quarrying activities. The 

prediction includes the impacts of excavation, drilling, blasting, loading and movement of vehicles 

during transportation and meteorological parameters such as wind speed, wind direction, temperature, 

rainfall, humidity and cloud cover.  

The model was used to predict the impact on the ambient air environment at each receptor at 

various localities within 10km radius around the project site and the maximum incremental GLC at the 

project site. All the prediction models in Figures 4.1- 4.6 shows the maximum concentrations of PM2.5, 

PM10, SO2, NOX, and fugitive dust close to the proposed project site due to low to moderate wind speeds.  
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Table 4.2 Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.067886855 g/s 

Blasting Point Source 0.000348773 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039781622 g/s 

Haul Road Line Source 0.002487351 g/s 

Overall Mine Area Source 0.047047467 g/s 

Table 4.3 Estimated Emission Rate for SO2 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.000339782 g/s 

Table 4.4 Estimated Emission Rate for NOX 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.000012639 g/s 

 

4.4.1.3 Modelling of Incremental Concentration  

The air borne particulate matter such as PM10 and PM2.5 generated by quarrying operation, 

transportation, and wind erosion of the exposed areas and emissions of sulphur dioxide (SO2) and oxides 

of nitrogen (NOx) due to excavation and loading equipment and vehicles plying on haul roads are the 

significant air pollutants arising from mining operation, leading to an adverse impact on the ambient air 

environment in and around the project area. Anticipated incremental concentration and net increase in 

emissions due to quarrying activities within 500m around the project area is predicted by open pit source 

modelling using AERMOD Software and the incremental values of the air polltants were added to the 

base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of the pollutants, as shown in Tables 

4.5-4.9.        

 

Figure 4.1 AERMOD Terrain Map 
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Figure 4.2 Predicted incremental concentration of PM2.5 

Figure 4.3 Predicted incremental concentration of PM10 

 

Figure 4.4 Predicted incremental concentration of SO2 
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Figure 4.5 Predicted incremental concentration of NOX 

Figure 4.6 Predicted incremental concentration of fugitive dust 

4.4.1.4 Model Results 

The post project resultant concentrations of PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) is given in Table 4.5. 

Table 4.5 Incremental & Resultant GLC of PM2.5 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM2.5 

(μg/m3) 

Incremental 

Value of 

PM2.5 due 

to Mining 

(μg/m3) 

Total 

PM2.5 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22” N 

77°04'21.02"E 
53 -28 21.89 8.99 30.87 

AAQ2 
10°52'49.02"N 

77°04'13.86"E 
-162 -408 20.1 8.10 28.1 

AAQ3 
10°51'48.68"N 

77°03'35.03"E 
-1344 -2271 19.36 7.42 26.78 

AAQ4 10°54'11.08"N 5359 2138 17.94 3.46 21.40 
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77°07'15.05"E 

AAQ5 
10°54'08.88” N 

77°04'58.63"E 
1201 2065 20.28 1.28 21.56 

AAQ6 
10°53'17.25"N 

77°02'41.02"E 
-2991 464 19.37 5.41 24.78 

AAQ7 
10°52'44.56"N 

77°06'10.26"E 
3105 -551 20.5 0 20.50 

AAQ8 
10°55'09.87" N 

77°03'00.72"E 
-2391 3957 19.38 2.39 21.77 

Table 4.6 Incremental and Resultant GLC of PM10 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM10 

(μg/m3) 

Incremental 

Value of 

PM10 due 

to Mining 

(μg/m3) 

Total 

PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22"N 

77° 4'21.02"E 
53 -28 44.72 15.92 60.64 

AAQ2 
10°52'49.02"N 

77° 4'13.86"E 
-162 -408 43.12 15.16 58.28 

AAQ3 
10°51'48.68"N 

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 41.13 7.98 49.11 

AAQ4 
10°54'11.08"N 

77° 7'15.05"E 
5359 2138 39.54 5.01 44.55 

AAQ5 
10°54'08.88” N 

77° 4'58.63"E 
1201 2065 41.47 0 41.47 

AAQ6 
10°53'17.25"N 

77° 2'41.02"E 
-2991 464 42.24 6.38 48.62 

AAQ7 
10°52'44.56"N 

77° 6'1.26"E 
3105 -551 41.24 0 41.24 

AAQ8 
10°55'09.87"N 

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 38.5 1.63 40.13 

Table 4.7 Incremental & Resultant GLC of SO2 

Station 

Code 

 

Location 
X Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

SO2 

(μg/m3) 

Incremental 

Value due 

to Mining 

(μg/m3) 

Total 

SO2(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22"N    

77° 4'21.02"E 
53 -28 9.15 2.69 11.84 

AAQ2 
10°52'49.02"N 

77° 4'13.86"E 
-162 -408 8.42 2.62 11.04 

AAQ3 
10°51'48.68"N 

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 6.62 1.17 7.79 
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AAQ4 
10°54'11.08"N 

77° 7'15.05"E 
5359 2138 5.91 0 5.91 

AAQ5 
10°54'08.88” N   
77° 4'58.63"E 

1201 2065 6.3 0 6.30 

AAQ6 
10°53'17.25"N 

77° 2'41.02"E 
-2991 464 5.82 0.29 6.11 

AAQ7 
10°52'44.56"N 

77° 6'1.26"E 
3105 -551 6.39 0 6.39 

AAQ8 
10°55'09.87"N    

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 4.85 0 4.85 

Table 4.8 Incremental & Resultant GLC of NOX 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

NOx(μg/m3) 

Incremental 

Value due to 

Mining 

(μg/m3) 

Total 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22"N  

77° 4'21.02"E 
53 -28 20.12 10.69 30.81 

AAQ2 
10°52'49.02"N  

77° 4'13.86"E 
-162 -408 19.62 7.34 26.96 

AAQ3 
10°51'48.68"N  

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 16.96 0 16.96 

AAQ4 
10°54'11.08"N  

77° 7'15.05"E 
5359 2138 16.79 0 16.79 

AAQ5 
10°54'08.88”N 

 77° 4'58.63"E 
1201 2065 18.75 0 18.75 

AAQ6 
10°53'17.25"N  

77° 2'41.02"E 
-2991 464 19.14 0 19.14 

AAQ7 
10°52'44.56"N  

77° 6'1.26"E 
3105 -551 17.95 0 17.95 

AAQ8 
10°55'09.87"N  

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 16.04 0 16.04 

Table 4.9 Incremental & Resultant GLC of Fugitive Dust 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μg/m3) 

Incremental 

Value due to 

Mining 

(μg/m3) 

Total 

Fugitive 

Dust 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22” N    

77° 4'21.02"E 
53 -28 64.1 28.63 92.73 

AAQ2 
10°52'49.02"N     

77° 4'13.86"E 
-162 -408 64.7 18.91 83.61 

AAQ3 
10°51'48.68"N     

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 63.5 0 63.5 
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AAQ4 
10°54'11.08"N     

77° 7'15.05"E 
5359 2138 63.8 0 63.8 

AAQ5 
10°54'08.88” N    

77° 4'58.63"E 
1201 2065 63.4 0 63.4 

AAQ6 
10°53'17.25"N     

77° 2'41.02"E 
-2991 464 63.2 0 63.2 

AAQ7 
10°52'44.56"N     

77° 6'1.26"E 
3105 -551 63.4 0 63.4 

AAQ8 
10°55'09.87"N      

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 64.4 0 64.4 

 

From the resultant of cumulative concentration i.e., Background + Incremental Concentration 

of pollutant in all the receptor locations without effective mitigation measures are still within the 

prescribed NAAQ limits of 100, 80 & 80 µg/m3 for PM10, SO2 & NOX respectively. By adopting 

suitable mitigation measures, the pollutant levels in the atmosphere can be further being controlled. 

4.4.2    Common Mitigation Measures  

4.4.2.1 Drilling  

To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of water, 

suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at the mouth of 

the drill-hole collar. 

Advantages of Wet Drilling 

❖ In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression becomes very 

effective and the work environment will be improved from the point of view of occupational 

comfort and health 

❖ Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased 

❖ The life of drill bit will be increased 

❖ The rate of penetration of drill will be increased 

❖ Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working conditions 

4.4.2.2 Blasting  

❖ Suitable time of blasting will be chosen according to the local conditions and water will be 

sprinkled on blasting face 
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❖ Blasting will be avoided when temperature inversion is likely to occur and strong wind blows 

towards residential areas 

❖ Controlled blasting will be carried out using suitable explosive charge and short delay 

detonators, adequate stemming of holes at collar zone 

❖ Blasting will be restricted to a particular time of the day i.e., at the time of lunch hours 

❖ Before loading of material water will be sprayed on blasted material 

❖ Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

4.4.2.3 Haul Road and Transportation  

❖ Water will be sprinkled on haul roads twice a day to avoid dust generation during transportation 

❖ Transportation of material will be carried out during day time and material will be covered with 

taurpaulin 

❖ The speed of tippers plying on the haul road will be limited to < 20 km/hr to avoid generation 

of dust 

❖ Water sprinkling on haul roads and loading points will be carried out twice a day 

❖ Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of mineral; 

therefore, weekly maintenance of machines improves combustion process and reduces pollution 

❖ The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use 

❖ Overloading of tippers will be avoided to prevent spillage 

❖ It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

❖ Haul roads and service roads will be graded to clear accumulation of loose materials 

4.4.2.4 Green Belt  

❖ Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads will be 

practiced to prevent the generation of dust due to movement of tractors/tippers 

❖ Green belt of adequate width will be developed around the project site 

4.4.2.5 Occupational Health  

❖ Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

❖ Annual medical checkups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness 

about importance of wearing dust masks among all mine workers and tipper drivers 
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❖ Ambient air quality monitoring will be conducted every six months to assess effectiveness of 

mitigation measures proposed 

4.5 NOISE ENVIRONMENT 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling, blasting and plying of trucks & HEMM. 

These activities will not cause any problem to the inhabitants of this area because there is no human 

settlement in close proximity to the project area. Noise modelling has been carried out considering 

blasting and compressor operation (drilling) and transportation activities. 

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the 

working pit due to these major noise-generating sources.  Noise modelling has been carried out to 

assess the impact on surrounding ambient noise levels. 

Basic phenomenon of the model is the geometric attenuation of sound. Noise at a point 

generates spherical waves which are propagated outwards from the source through the air at a speed of 

1,100 ft/sec with the first wave making an ever-increasing sphere with time. As the wave spreads the 

intensity of noise diminishes as the fixed amount of energy is spread over an increasing surface area of 

the sphere. The assumption of the model is based on point source relationship i.e., for every doubling 

of the distance the noise levels are decreased by 6 dB (A). 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can 

estimate noise levels at various locations at different sources using a mathematical model based on first 

principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where, 

Lp1 & Lp2 are sound levels at points located at distances r1 and r2 from the source 

Ae1,2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be 

determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 Anticipated Impact  

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

❖ Source data 

❖ Receptor data 

❖ Attenuation factor 
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Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the 

mining process. Same has been listed in Table 4.10. 

Table 4.10 Activity and Noise Level Produced by Machinery 

Sl.No. 
Machinery / 

Activity 

Impact on 

Environment? 

Noise Produced in dB(A) at 50 ft from 

source* 

1 Blasting Yes 94 

2 Jack Hammer Yes 88 

3 Compressor No 81 

4 Excavator No 85 

5 Tipper No 84 

Total Noise Produced 95.8 

*50 feet from source = 15.24 meters 

Source: U.S. Department of Transportation (Federal Highway Administration) – Construction 

Noise Handbook 

The total noise to be produced by mining activity is calculated to be 95.8 dB (A). Generally, 

most mining operations produce noise between 100-109 dB (A). We have considered equipment and 

operation noise levels (max) to be approx. 109 dB (A) for noise prediction modelling. 

Table 4.11 Predicted Noise Incremental Values 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Maximum Monitored Value (Day) 

dB(A) 

47.9 50.4 50.7 53.4 55.4 52.7 56.7 50.2 

Incremental Value dB(A) 60.1 49.5 36.3 24.8 34.3 26.2 30.0 26.8 

Total Predicted Noise level dB(A) 60.4 53.0 50.9 53.4 55.4 52.7 56.7 50.2 

 The incremental noise level is found to be 60.1. dB (A) in core zone and ranges between 26.2 

and 36.3 dB (A) in buffer zone. The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the 

distance involved and other topographical features adding to the noise attenuation. The noise level 

resulting from monitored values and calculated values at the receptors is based on the mathematical 

formula considering attenuation due to Green Belt as 4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, 

it can be seen that the ambient noise levels at all the locations are within permissible limits of Industrial 

area (core zone) & Residential area (buffer zone) as per the noise pollution (regulation and control) 

rules, 2000 (The Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O. 123(E), dated 

14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 
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11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment 

(Protection) Act, 1986.). 

4.5.2 Common Mitigation Measures  

The following noise mitigation measures are proposed for control of noise:   

❖ Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise 

❖ Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used for breaking 

boulders 

❖ Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay will be 

maintained 

❖ The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less human 

activity timings by using nonelectrical initiation system 

❖ Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to reduce 

generation of noise 

❖ Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines (HEMM) 

producing higher levels of noise 

❖ Silencers / mufflers will be installed in all machineries 

❖ Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the haul roads. The 

plantation minimizes propagation of noise 

❖ Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the operators 

of HEMM and persons working near HEMM and their use will be ensured though training and 

awareness 

❖ Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about adverse 

noise level effects 

4.5.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to the proposed mining activities are anticipated due to operation of 

mining machines like excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc., However, the major 

source of ground vibration from the quarry is blasting. The major impact of the ground vibrations is 

observed on the domestic houses located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha houses 

are more prone to cracks and damage due to the vibrations induced by blasting whereas RCC framed 

structures can withstand more ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations may develop a 

fear factor in the nearby settlements. 
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Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or 

agricultural fields nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to the 

structures. Nearest habitation from the proposed project areas are listed in below table. The ground 

vibrations due to the blasting in the quarry are calculated using the empirical equation. 

The empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is given below: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where, 

V = peak particle velocity (mm/s); K = site and rock factor constant; Q = maximum 

instantaneous charge (kg); B = constant related to the rock and site (usually 1.6); R = distance from 

charge (m) 

Table 4.12 Predicted PPV Values Due To Blasting 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

Thiru .Myilsamy 

proposed quarry 
29 400m 0.508 

 

 

Figure 4.7 Ground Vibration Prediction 

          From the above graph, the charge per blast of 29 kg is well below the Peak Particle Velocity of 

0.508 mm/s as per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 

dated 29/8/1997. But the all the project proponent ensures that the charge per blast shall be less than 
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100 kg and carry out blasting twice or thrice a day based on the onsite conditions under the supervision 

of competent person employed. However, as per statutory requirement control measures will be adopted 

to avoid the impacts due to ground vibrations and fly rocks due to blasting. 

4.5.3.1 Common Mitigation Measures  

❖ The blasting operations in the cluster quarries are carried out without deep hole drilling and 

blasting using delay detonators which reduce the ground vibrations 

❖ Proper quantity of explosives, suitable stemming materials and appropriate delay system will 

be adopted to avoid overcharging and for safe blasting 

❖ Adequate safe distance from blasting will be maintained as per DGMS guidelines 

❖ Blasting shelter will be provided as per DGMS guidelines 

❖ Blasting operations will be carried out only during day time 

❖ The charge per delay will be minimized and preferably a greater number of delays will be used 

per blasts 

❖ During blasting, other activities in the immediate vicinity will be temporarily stopped 

❖ Drilling parameters like depth, diameter and spacing will be properly designed to give proper 

blast 

❖ A fully trained explosives blast man (Mining Mate, Mines Foreman, 2nd Class Mines Manager/ 

1st Class Mines Manager) will be appointed 

❖ A set of shot firing rules will be drawn up and blasting shall commence outlining the detailed 

operating procedures that will be followed to ensure that shot firing operations on site take place 

without endangering the workforce or public 

❖ Sufficient angular stemming material will be used to confine the explosive force and minimise 

environmental disturbance caused by venting / misfire 

❖ The detonators will be connected in a predetermined sequence to ensure that only one charge is 

detonated at any one time and a NONEL or similar type initiation system will be used 

❖ The detonation delay sequence shall be designed so as to ensure that firing of the holes is in the 

direction of free faces so as to minimise vibration effects 

❖ Appropriate blasting techniques shall be adopted in such a way that the predicted peak particle 

velocity shall not exceed 0.251mm/s 

❖ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of blasting 

practices 

4.6  ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.6.1        Impact on Ecology and Biodiversity 

  The impact on biodiversity is difficult to quantify because of its diverse and dynamic 

characteristics, mining activities generally result in the deforestation, land degradation, water, air and 

noise pollution which directly or indirectly affect the faunal and floral status of the project area. 

However, occurrence and magnitude of these impacts are entirely dependent upon the project location, 
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mode of operation and technology involved. Impact prediction is the main footstep in impact evaluation 

and identifies project actions that are likely to bring significant changes in the project environment. The 

present study was carried out to predict the likely impacts of the proposed project at Madukkaravillage 

and the surrounding environment with special reference to biological attributes covering 

habitats/ecosystems and associated biodiversity. 

 The proposed mining activities include removal of some scattered bushes and other thorny 

species. Although impacts on key habitat elements will occur on a local scale, but on a regional scale 

they would not be critical for the life cycle needs of the species observed or expected. Moreover, during 

conceptual stage, the mined-out areas on the top bench will be re-vegetated by planting local /native 

species and lower benches will be converted into rainwater harvesting structure following completion 

of mining activities, which will replace habitat resources for fauna species in this locality over a longer 

time. Existing roads will be used; new roads will not be constructed to reduce impact on flora. 

Wild life is not commonly found in the project area and its immediate environs because of lack 

of vegetal cover and surface water. Except few domestic animals, reptiles, hares and some common 

birds are observed in the study area.   

4.6.1.1 Anticipated Impact on Flora        

❖ None of the plants will be cut during operational phase of the mine 

❖ There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading the 

truck, dust generation will be likely. This shall be a temporary effect and not anticipated to 

affect the surrounding vegetation significantly 

❖ Most of the land in the buffer area is undulating terrain with crop lands, grass patches and small 

shrubs. Hence, there will be no effect on flora of the region 

4.6.2 Common Mitigation Measures for the Proposed Project 

 Keeping all this in mind the mitigations have been suggested under environmental management 

plan. With the understanding of the role of plant species as bio-filter to control air pollution, appropriate 

plant species (mainly tree species) have been suggested considering the area/site requirements and 

needed performance of specific species. The details of year wise proposed plantation program are given 

in Table 4.13. 

 The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution and 

the surrounding areas. In order to compensate the loss of vegetation cover, it is suggested to carry out 

afforestation program mainly in the areas falling in the cluster as per Approved Mining Plan in different 

phases. This habitat improvement program would ensure the faunal species to re-colonize and improve 

the abundance status in the core zone. 
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The objectives of the green belt cover will cover the following:  

❖ Noise abatement  

❖ Ecological restoration  

❖ Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and 

plantations cover. 

4.6.2.1. Species Recommendation for Plantation  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

❖ Natural growth of existing species and survival rate of various species. 

❖ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

❖ Creating of biodiversity. 

❖ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth. 

❖ The following species may be considering primary for plantation best suited for the prevailing 

climate condition in the area. 

4.6.2.2. Afforestation 

More number of trees has been observed along the approach road in the lease area, which is 

developed by the lease owner. The 7.5m Safety distance along the boundary has been identified to be 

utilized for subsequent Afforestation. However, the afforestation should always be carried out in a 

systematic and scientific manner. Regional trees like Neem, Casuarina will be planted along the Lease 

boundary and avenues as well as over non-active dumps at a rate of 70 trees per annum with interval 

3m in between. A retaining wall will be constructed around the dumping yard. The rate of survival 

expected to be 80% in this area. preparation of green belt details are given inn Table No.4.13 
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Table 4.13 Recommended Species for Greenbelt Development Plan 

S
I.

 N
o
 

B
o

ta
n

ic
a

l 

N
a

m
e 

o
f 

th
e 

P
la

n
t 

F
a

m
il

y
 N

a
m

e 

C
o

m
m

o
n

 N
a

m
e 

C
a

te
g
o

ry
 

H
ei

g
h

t 

(m
) 

R
eg

en
er

a
ti

o
n

s 

S
p

a
ci

n
g

 (
m

) 

E
v

er
g
re

en
/ 

D
ec

id
u

o
u

s 

E
ff

ic
ie

n
cy

 

o
f 

D
u

st
 

R
em

o
v

a
l 

(%
) 

1 
Azadirachta 

indica 
Meliaceae 

Neem, 

Vembu 
Tree 15–20 Seedlings 8x8 Evergreen 25.54 

2 
Techtona 

grandis 
Lamiaceae 

Teak 

 
Tree 40 Seedlings 2x2 Deciduous 14.94 

3 
Polyalthia 

longifolia 
Annonaceae Nettilingam Tree 10 Seedlings 3x3 Evergreen 29.84 

4 
Nerium 

indicum 
Apocynaceae Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 Evergreen 12.3 

5 
Albizia 

lebbeck 
Fabaceae Vagai Tree 18–30 Seedling 

3x3 and 

5x5 
Evergreen 23.03 

6 
Delonix 

regia 
Fabaceae 

Cemmayir-

konrai 
Tree 12 Cuttings 

3x3 and 

5x5 
Deciduous 18.05 

7 
Thespesia 

populania 
Matvaceae Poovarasu Tree 6–10 Seedlings 3x3 Evergreen 9.27 

The 7.5m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for subsequent 

Afforestation. However, the afforestation should always be carried out in a systematic and scientific 

manner. Regional trees like Neem, Pongamia, Pinnata, and Casuarina will be planted along the Lease 

boundary and avenue plantation will be carried out in respective proposed project. The rate of survival 

expected to be 80% in this area. Afforestation Plan is given in Table No.4.13 and budget of green belt 

development plan are given in Table No.4.14. 

Table 4.14 Greenbelt Development Plan 

Year 

No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be 

covered 

sq.m 

Name of the species 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 70 80% 630 Azadirachta indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona grandis 

Nerium indicum, 

etc., 

56 

II 70 80% 630 56 

III 70 80% 630 56 

IV 70 80% 630 56 

V 70 80% 630 56 
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Table 4.15 Budget for Greenbelt Development Plan 

S.No Details of work 

Year wise details plantation for each area 

1st 

year 

2nd 

year 

3rd 

years 

4th 

years 

5th 

years 

Total 

No. 

plants 

(5years) 

Total 

Cost (Rs.) 

1 

Sapling of plant 

(Approximately cost @ 

INR 100 per sapling/ plant). 

70 70 70 70 70 350 35,000.00 

2 

Maintenance (Rs.) 

(Manuring, Fertilizer, 

Insecticide application, 

watchman etc.) 

Cost (Rs. 10000/-) per year for five-year period 50,000.00 

 Total Rs. (Eighty-five thousand only) 85,000.00 

  After complete extraction of mineral, the excavated pits will be allowed to collect rainwater 

and seepage water to serve as a reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be attempted. 

A bund will be constructed around the pits. In order to minimize the impact of mining on the vegetation 

outside the mine lease area, it is recommended that adequate protection measures must be implemented. 

As mining involves movement of vehicles and increased anthropogenic activities, some of the areas can 

be fenced by involving local people and educating them about increased benefits of such activities. 

4.6.3. Anticipated Impact on Fauna 

❖ There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the project site.  

❖ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during the 

course of mining, the management will practice scientific method of mining with proper 

Environmental Management Plan including pollution control measures especially for air and 

noise, to avoid any adverse impact on the surrounding wildlife. 

❖ Fencing around all the proposed mine lease areas will be constructed to restrict the entry of 

stray animals  

❖ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on 

the flora found in the area. 
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4.6.3.1. Measures For Protection and Conservation of Wildlife Species 

❖ Topsoil has a large number of seeds of native plant species in the mining area.  

❖ Topsoil will be used for restoration and suitable surface for planted seedlings. 

❖ Checks and controls on the movement of vehicles in and out of the mine. 

❖ Undertaking mitigative measures for conducive environment to the flora and fauna in 

consultation with Forest Department. 

❖ Dust suppression system will be installed within mine and periphery of mine. 

❖ Plantation around mine area will help in creating habitats for small faunal species and to create 

better environment for various fauna. Creating and developing awareness for nature and 

wildlife in the adjoining villages. 

4.6.3.2. Mitigation Measures 

❖ Suitable plan for conservation of Schedule-I Species have prepared and necessary fund for 

implement for the same will be made. 

❖ All the preventive measures will be taken for growth & development of fauna. 

❖ Creating and development awareness for nature and wildlife in the adjoin villages. 

❖ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the project site. No 

work shall be carried out after 6.00 pm 

4.6.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

 Mining activities will not disturb the existing aquatic ecology as there is no effluent discharge 

proposed from the rough stone and gravel quarry. There is no natural perennial surface water body 

within the mine lease area. There are no water bodies around 10 km radius. Aquatic biodiversity is not 

observed in the water body. 

4.6.5. Impact Assessment on Biological Environment 

This chapter highlights the various impacts on ecology and biodiversity due to mining activity. 

It addresses the baseline data and its effect on flora and wild life fauna especially threatened species 

(Critically Endangered, Endangered, and Vulnerable) in core mining lease area. A detail of impact and 

assessments was mentioned in Table No 4.16 
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Table 4.16 Ecological Impact Assessments 

SI. No Attributes Assessment 

1 Activities of the project affects the 

breeding/nesting sites of birds and 

animals 

No breeding and nesting site was identified in 

mining lease site. The fauna sighted mostly 

migrated from buffer area. 

2 Located near an area populated by rare 

or endangered species 

No endangered, critically endangered, vulnerable 

species sighted in core mining lease area. 

3 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 

coastline/estuary/sea 

No national park or eco-sensitive zone around 

10km radius. A small hill is located about 5.5km 

on the Northwest side. 

4 Proposed project restricts access to 

waterholes for wildlife 

‘NO’ 

5 Proposed mining project impact 

surface water quality that also provide 

water to wildlife 

‘NO’scheduled or threatened wildlife animal 

sighted regularly core in core area. 

6 Proposed mining project increase 

siltation that would affect nearby 

biodiversity area. 

Surface runoff management such as drains is 

constructed properly so there will be no siltation 

affect in nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to wild 

animals due to project activities 

‘NO’ 

8 The project release effluents into a 

water body that also supplies water to a 

wildlife 

No water body near to core zone so chances of 

water become polluted is low. 

9 Mining project effect the forest-based 

livelihood/ any specific forest product 

on which local livelihood depended 

‘NO’ 

10 Project likely to affect migration routes ‘NO’migration route observed during monitoring 

period. 

11 Project likely to affect flora of an area, 

which have medicinal value 

‘NO’ 

12 Forestland is to be diverted, has carbon 

high sequestration 

‘NO’. There was no forest land diverted. 

13 The project likely to affect wetlands, 

Fish breeding grounds, marine ecology 

‘NO’. Wetland was not present in near core 

Mining lease area. No breeding and nesting 

ground present in core mining area. 
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Table 4.17 Anticipated Impact of Ecology and Biodiversity 

Sl. 

No 

Aspect 

Description 

Likely Impacts on 

Ecology and 

Biodiversity (EB) 

Impact 

Consequence - 

Probability 

Description / 

Justification 

Significance 
Mitigation 

Measures 

Pre-Mining Phase 

1 Uprooting of 

vegetation of 

lease area 

Site specific loss of 

common floral 

diversity (Direct 

impact) 

Site possesses 

common floral 

(not trees) 

species. 

Clearance of 

these species 

will not result in 

loss of flora 

Less severe No immediate action 

required. However, 

Greenbelt /plantation 

will be developed in 

project site and in 

periphery of the 

project boundary, 

which will improve 

flora and fauna 

diversity of the 

project area. 

Site specific loss of 

associated faunal 

diversity (Partial 

impact) 

Site supports 

only common 

species, which 

use wide variety 

of habitats of the 

buffer zone 

reserve forest 

area. So there is 

no threat of 

faunal diversity. 

-Loss of Habitat 

(Direct impact) 

Site does not 

form Unique / 

critical habitat 

structure for 

unique flora or 

fauna. 

Mining phase 

2 Excavation of 

mineral using 

machine and 

labours, 

Transportation 

activities will 

generate noise. 

Site-specific 

disturbance to 

normal faunal 

movements at the 

site due to noise. 

(Partial impact) 

Site does not 

form unique / 

critical habitat 

structure for 

unique flora or 

fauna. 

Less severe Mining activity 

should not be 

operated after 5PM. 

Excavation of dump 

and transportation 

work should stop 

before 7PM. 

3 Vehicular 

Movement for 

transportation of 

materials will 

result in 

generation of 

dust (SPM) due 

to haul roads 

and emission of 

SO2, NO2, CO 

etc. 

Impact on 

surrounding 

agriculture and 

associated fauna due 

to deposition of dust 

and Emission of CO. 

(Indirect impact) 

Impact is less as 

the agricultural 

land far from 

core area. 

Less severe All vehicles will be 

certified for 

appropriate Emission 

levels. 

More plantation has 

been suggested 

Upgrade the vehicles 

with alternative fuel 

such biodiesel, 

methanol and biofuel 

around the mining 

area. 
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4.7 SOCIO ECONOMIC 

4.7.1 Anticipated Impact from proposed and existing Projects 

❖ Dust generation from mining activity can have negative impact on the health of the workers 

and people in the nearby area. 

❖ Approach roads can be damaged by the movement of tippers  

❖ Increase in Employment opportunities both direct and indirect thereby increasing economic 

status of people of the region. 

4.7.2 Common Mitigation Measures for proposed project 

❖ Good maintenance practices will be adopted for all machinery and equipment, which will help 

to avert potential noise problems.   

❖ Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution Control 

Board (CPCB) guidelines.  

❖ Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact within the 

core zone.  

❖ For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, safety 

shoes, goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as per mines act 

and rules. 

❖ Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of royalty, 

tax, duties, etc.., from this project directly and indirectly. 

❖ From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in the area 

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

Occupational health and safety hazards occur during the operational phase of mining and 

primarily include the following: 

❖ Respiratory hazards 

❖ Noise 

❖ Physical hazards 

❖ Explosive storage and handling 

4.8.1 Respiratory Hazards 

Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are proposed: 

❖ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof 

❖ Use of personal dust masks will be made compulsory 
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4.8.2 Noise 

          Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The 

following measures are proposed for implementation 

❖ No employee will be exposed to a noise level greater than 85 dB(A) for a duration of more than 

8 hours per day without hearing protection 

❖ The use of hearing protection will be enforced actively when the equivalent sound level over 8 

hours reaches 85 dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the average maximum sound 

level reaches 110 dB(A) 

❖ Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 85 dB(A) 

❖ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise levels 

4.8.3 Physical Hazards 

       The following measures are proposed for control of physical hazards 

❖ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

❖ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to prevent 

accidental rock falling and / or landslide, especially after blasting activities; 

❖ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along rock 

benches or other pit areas where work is performed at heights more than 2m from ground level; 

❖ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and preventing 

slippery surfaces with an all-weather surface, such as coarse gravel will be taken up. 

4.8.4 Occupational Health Survey 

 All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. Employees 

will be monitored for occupational diseases by conducting the following tests 

❖ General physical tests 

❖ Audiometric tests 

❖ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spirometric tests 

❖ Periodic medical examination – yearly 

❖ Lung function test – yearly, those who are exposed to dust 

❖ Eye test 

 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities will be 

provided at free of cost. The first aid box will be made available at the mine for immediate treatment. 
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 First aid training will be imparted to the selected employees regularly. The lists of first aid 

trained members shall be displayed at strategic places. 

4.9 MINE WASTE MANAGEMENT 

 No waste is anticipated from any of the proposed quarries. 

4.10 MINE CLOSURE 

 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mining project. The mine 

closure plan should cover technical, environmental, social, legal and financial aspects dealing with 

progressive and post closure activities. The closure operation is a continuous series of activities starting 

from the decommissioning of the project. Therefore, progressive mine closure plan should be 

specifically dealt with in the mining plan and is to be reviewed along with mining plan. As progressive 

mine closure is a continuous series of activities, it is obvious that the proposals of scientific mining 

have included most of the activities to be included in the closure plan. While formulating the closure 

objectives for the site, it is important to consider the existing or the pre-mining land use of the site; and 

how the operation will affect this activity.  

 The primary aim is to ensure that the following broad objectives along with the abandonment 

of the mine can be successfully achieved: 

❖ To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, 

regulatory agencies, and the public 

❖ To protect public health and safety of the surrounding habitation 

❖ To minimize environmental damage 

❖ To conserve valuable attributes and aesthetics 

❖ To overcome adverse socio-economic impacts. 

4.10.1 Mine Closure Criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.10.1.1 Physical Stability 

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., 

remaining after mine decommissioning should be physically stable. They should present no hazard to 

public health and safety as a result of failure or physical deterioration and they should continue to 

perform the functions for which they were designed. The design periods and factors of safety proposed 

should take full account of extreme events such as floods, hurricane, winds or earthquakes, etc. and 

other natural perpetual forces like erosion, etc.,  

4.10.1.2 Chemical Stability 

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the consequences 

of chemical changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic compounds should not 

endanger public health and safety nor result in the deterioration of environmental attributes. If the 
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pollutant discharge likely to cause adverse impacts is predicted in advance, appropriate mitigation 

measures like settling of suspended solids or passive treatment to improve water quality as well as 

quantity, etc., could be planned. Monitoring should demonstrate that there is no adverse effect of 

pollutant concentrations exceeding the statutory limits for the water, soil and air qualities in the area 

around the closed mine. 

4.10.1.3 Biological Stability 

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical and 

chemical characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself is closely 

related to rehabilitation and final land use. Nevertheless, biological stability can significantly influence 

physical or chemical stability by stabilizing soil cover, prevention of erosion/wash off, leaching, etc.,  

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the 

rehabilitation programme, as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the site. When 

the major earthwork components of the rehabilitation programme have been completed, the process of 

establishing a stable vegetation community begins. For re-vegetation, management of soil nutrient 

levels is an important consideration. Additions of nutrients are useful under three situations. 

❖ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g. for development of 

social forestry 

❖ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those occurring 

naturally e.g., planning for agriculture 

❖ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those times 

when moisture is not a limiting factor e.g. development of green barriers 

The Mine closure plan should be as per the approved mining plan. The mine closure is a part of approved 

mine plan and activities of closure shall be carried out as per the process described in mine closure plan. 
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CHAPTER V 

ANALYSES OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.0 INTRODUCTION 

Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. During the 

scoping process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either directly or by reference 

to the key issues identified. A comparison of alternatives helps to determine the best method of 

achieving the project objectives with minimum environmental impacts or indicates the most 

environmentally friendly and cost-effective options. 

5.1 FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 

Myilsamy Rough Stone Quarry Project at Pachapalayam Village is a mining project for excavation 

of Rough Stone, which is site specific. The project area has following advantages: 

❖ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

❖ There is no habitation within the project area; hence no R & R issues exist. 

❖ There is no river, stream, nallah and water bodies in the applied mine lease areas. 

❖ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

❖ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are well connected and accessible. 

❖ The mining operations will not intersect the ground water level. Hence, no impact on ground water 

environment. 

❖ Study area falls in seismic zone – III, there is no major history of landslides, earthquake, subsidence 

etc., recorded in the past history. 

5.2 ANALYSIS OF ALTERNATIVE SITE 

No alternatives are suggested as the mine site is mineral specific. 

5.3 FACTORS BEHIND SELECTION OF PROPOSED TECHNOLOGY 

Mechanized open cast mining operation with drilling and blasting method will be used to extract 

rough stone in the area. The proposed mining lease areas have following advantages: 

❖ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast method of 

working is preferred over underground method. 

❖ The material will be loaded with the help of excavators into tracters / trippers and transported to the 

need by customers. 

❖ Blasting and availability of drills along with controlled blasting technology gives desired 

fragmentation so that the mineral is handled safely and used without secondary blasting. 

❖ Semi-skilled labours fit for quarrying operations are easily available around the nearby villages.  

5.4 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 

Open cast mechanized method has been selected for this project. This technology is having least 

gestation period, economically viable, safest and less labour intensive. The method has inbuilt flexibility 

for increasing or decreasing the production as per market condition.  
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CHAPTER VI                   

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 GENERAL 

The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes 

occurring in the environment, which paves way for implementation of rectifying measures wherever 

required to maintain the status of the natural environment. Evaluation is also a very effective tool to 

judge the effectiveness or deficiency of the measures adopted and provides insight for future 

corrections. 

The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in respect 

of environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in conformity with the 

prediction during the planning stage. In case of substantial deviation from the earlier prediction of 

results, this forms as base data to identify the cause and suggest remedial measures. Environmental 

monitoring is mandatory to meet compliance of statutory provisions under the Environment (Protection) 

Act, 1986, relevant conditions regarding monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA-TN 

as well as the conditions set forth under the order issued by Tamil Nadu Pollution Control Board while 

granting CTE/CTO. 

6.1 METHODOLOGY OF MONITORING MECHANISM 

Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by respective project 

proponents. A comprehensive monitoring mechanism has been devised for monitoring of impacts due 

to proposed project; Environmental protection measures like dust suppression, control of noise and blast 

vibrations, maintenance of machinery and vehicles, housekeeping in the mine premises, plantation, 

implementation of Environmental Management Plan and environmental clearance conditions will be 

monitored by the respective mine management. On the other hand, implementation of area level 

protection measures like green belt development, environmental quality monitoring etc., are taken up 

by a senior executive who reports to their Mine Management.  

An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of EMP and 

other environmental protection measures in the proposed quarry. 

The responsibilities of this cell will be: 

❖ Implementation of pollution control measures 

❖ Monitoring programme implementation 

❖ Post-plantation care 

❖ To check the efficiency of pollution control measures taken 

❖ Any other activity as may be related to environment 

❖ Seeking expert’s advice when needed. 
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The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data thus 

generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be submitted to 

the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly and yearly by each 

proposed project proponent. The half-yearly reports are submitted to Ministry of Environment and 

Forest, Regional Office and SEIAA-TN as well. 

The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines of Central 

Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC). 

Figure 6.1 

 

Figure 6.1 Proposed environmental monitoring chart 

*The Environmental Monitoring Cell will be formed in the proposed project  

6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce the impact 

on the environment due to the operations of the proposed project. Implementation schedule of 

mitigation measures is given in Table 6.1. 

 

* Respective Proposed 

Project proponent. 

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT LEVEL 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empanelled Consultant / 

External Laboratory 

Approved by NABL / MoEF 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler Operator 
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Table 6.1 Implementation Schedule for Proposed Project 

Sl 

No. 
Recommendations Time Period Schedule 

1 
Land Environment 

Control Measures 
Before commissioning of the project 

Immediately after the 

commencement of 

project 

2 
Soil Quality Control 

Measures 
Before commissioning of the project 

Immediately after the 

commencement of 

project 

3 
Water Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project 

and along with mining operation 

Immediately and as 

project progress 

4 
Air Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project 

and along with mining operation 

Immediately and as 

project progress 

5 
Noise Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project 

and along with mining operation 

Immediately and as 

project progress 

6 Ecological Environment 
Phase wise implementation every 

year along with mine operations  

Immediately and as 

project progress 

6.3 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 

Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of direct 

measurement and recording of quantitative information, such as amounts and concentrations of 

discharges, emissions and wastes, for measurement against statutory standards. Monitoring may include 

socio-economic interaction, through local liaison activities or even assessment of complaints. 

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows: 

❖ Air quality 

❖ Water and wastewater quality 

❖ Noise levels 

❖ Soil Quality and 

❖ Greenbelt Development 
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The details of monitoring are detailed in Table 6.2 

         Table 6.2 Proposed Monitoring Schedule Post EC for The Proposed Quarry 

S. 

No. 

Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
24 hours 

Once in 6 

months 

Fugitive Dust, 

PM2.5, PM10, SO2 

and NOx. 

2 Meteorology 

At mine site before start of 

Air Quality Monitoring & 

IMD Secondary Data 

Hourly / 

Daily 

Continuous 

online 

monitoring 

Wind speed, 

Wind direction, 

Temperature, 

Relative 

humidity and 

Rainfall 

3 
Water Quality 

Monitoring 
2 Locations (1SW & 1 GW) - 

Once in 6 

months 

Parameters 

specified under 

IS:10500, 1993 

& CPCB Norms 

4 Hydrology 

Water level in open wells in 

buffer zone around 1 km at 

specific wells 

- 
Once in 6 

months 
Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 

Hourly – 1 

Day 

Once in 6 

months 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 Vibration 
At the nearest habitation (in 

case of reporting) 
– 

During 

blasting 

Operation 

Peak Particle 

Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
– 

Once in six 

months 

Physical and 

Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt Within the Project Area Daily Monthly Maintenance 

    Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010  

6.4 BUDGETARY PROVISION FOR EMP 

The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be monitored, 

sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each proposal is shown in 

Table 6.3 Monitoring work will be outsourced to external laboratory approved by NABL / MoEF. 

The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme is Rs 3,80,000/- and the 

recurring cost is Rs 76,000/- per annum for each Proposed Project 
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                                          Table 6.3 Environment Monitoring Budget 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 3,80,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

7 Vibration Study 

Total Rs 3,80,000/- Rs 76,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

6.5 REPORTING SCHEDULES OF MONITORED DATA 

The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental attributes 

will be periodically examined by the Cluster Mine Management Coordinator and Respective Head of 

Organization for taking necessary corrective measures. The monitoring data will be submitted to Tamil 

Nadu State Pollution Control Board in the Compliance to CTO Conditions & environmental audit 

statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly Compliance Monitoring Reports to MoEF & CC 

Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to:  

❖ MoEF & CC – Half yearly status report 

❖ TNPCB - Half yearly status report 

❖ Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports 

Besides the Mines Manager/Agent of respective project will submit the periodical reports to: 

❖ Director of mines safety 

❖ Labour enforcement officer 

❖ Controller of explosives as per the norms stipulated by the department     
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CHAPTER VII 

7 ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL 

The following additional studies were done as per items identified by project proponents and 

items identified by regulatory authority. And items identified by public and other stakeholders will be 

incorporated after Public Hearing. 

❖ Public Consultation 

❖ Risk Assessment 

❖ Disaster Management Plan 

❖ Cumulative Impact Study 

❖ Plastic Waste Management 

❖ Post-COVID Health Management Plan 

7.1 PUBLIC CONSULTATION FOR PROPOSED PROJECT  

Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) to 

conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible 

public participation at the project site or in its close proximity in the district is submitted along with this 

Draft EIA / EMP Report and the outcome of public hearing proceedings will be detailed in the Final 

EIA/EMP Report. 

7.2 RISK ASSESSMENT FOR PROPOSED PROJECT   

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance 

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, 

dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and 

probable hazards in the work environment and all operations and assess the risk levels of those hazards 

in order to prioritize those that need immediate attention. Further, mechanisms responsible for these 

hazards are identified and their control measures, set to timetable are recorded along with pinpointed 

responsibilities. 

The whole quarry operation will be carried out under the direction of a Qualified Competent 

Mine Manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine granted by the DGMS, 

Dhanbad for proposed project. Risk Assessment is all about prevention of accidents and to take 

necessary steps to prevent it from happening.  

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with these proposed 

mining & allied activities with detailed analysis of causes and control measures for the mine is given in 

below Table 7.1. 
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Table 7.1 Risk Assessment& Control Measures for Proposed Project 

S. 

No 
Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due 

to explosives 

and heavy 

mining 

machineries   

Improper handling 

and unsafe working 

practice 

All safety precautions and provisions of Mine 

Act, 1952, Metalliferous Mines Regulation, 

1961 and Mines Rules, 1955 will be strictly 

followed during all mining operations; 

Workers will be sent to the Training in the 

nearby Group Vocational Training Centre 

Entry of unauthorized persons will be 

prohibited;  

Fire-fighting and first-aid provisions in the 

mine office complex and mining area;  

Provisions of all the safety appliances such as 

safety boot, helmets, goggles etc. will be made 

available to the employees and regular check 

for their use 

Working of quarry, as per approved plans and 

regularly updating the mine plans;  

Cleaning of mine faces on daily basis shall be 

daily done in order to avoid any overhang or 

undercut; 

Handling of explosives, charging and firing 

shall be carried out by competent persons only 

under the supervision of a Mine Manager;  

Maintenance and testing of all mining 

equipment as per manufacturer ‘s guidelines. 

2 Drilling Improper and unsafe 

practices  

 

Due to high pressure 

of compressed air, 

hoses may burst 

 

Safe operating procedure established for 

drilling (SOP) will be strictly followed.  

Only trained operators will be deployed. 

No drilling shall be commenced in an area 

where shots have been fired until the 

blaster/blasting foreman has made a thorough 

Examination of all places,  
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Drill Rod may break Drilling shall not be carried on simultaneously 

on the benches at places directly one above the 

other.  

Periodical preventive maintenance and 

replacement of worn-out accessories in the 

compressor and drill equipment as per operator 

manual. 

All drills unit shall be provided with wet 

drilling shall be maintained in efficient 

working in condition. 

Operator shall regularly use all the personal 

protective equipment.  

4 Blasting Fly rock, ground 

vibration, Noise and 

dust. 

 

Improper charging, 

stemming & 

Blasting/ fining of 

blast holes 

 

Vibration due to 

movement of 

vehicles 

Restrict maximum charge per delay as per 

regulations and by optimum blast hole pattern, 

vibrations will be controlled within the 

permissible limit and blasting can be conducted 

safely.  

SOP for Charging, Stemming & 

Blasting/Firing of Blast Holes will be followed 

by blasting crew during initial stage of 

operation 

Shots are fired during daytime only.  

All holes charged on any one day shall be fired 

on the same day.  

The danger zone will be distinctly demarcated 

(by means of red flags) 

5 Transportation Potential hazards 

and unsafe workings 

contributing to 

accident and injuries 

 

Overloading of 

material  

 

Before commencing work, drivers personally 

check the truck/tipper for oil(s), fuel and water 

levels, tyre inflation, general cleanliness and 

inspect the brakes, steering system, warning 

devices including automatically operated 

audio-visual reversing alarm, rear view 

mirrors, side indicator lights etc., are in good 

condition. 



 

 

EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

Page | 146  

 

While reversal & 

overtaking of vehicle  

 

Operator of truck 

leaving his cabin 

when it is loaded. 

Not allow any unauthorized person to ride on 

the vehicle nor allow any unauthorized person 

to operate the vehicle. 

Concave mirrors should be kept at all corners  

All vehicles should be fitted with reverse horn 

with one spotter at every tipping point  

Loading according to the vehicle capacity 

Periodical maintenance of vehicles as per 

operator manual 

6 Natural 

calamities 

Unexpected 

happenings 

Escape Routes will be provided to prevent 

inundation of storm water  

Fire Extinguishers & Sand Buckets 

7 Failure of 

Mine Benches 

and Pit Slope 

Slope geometry, 

Geological structure  

Ultimate or over all pit slope shall be below 60° 

and each bench height shall be 5m height. 

Source: Analysed and Proposed by FAE & EC 

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT 

Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past history as the 

terrain is categorized under seismic zone III. The area is far away from the sea hence the disaster due 

to heavy floods and tsunamis are not anticipated 

The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety of life, protection of environment, 

protection of installation, restoration of production and salvage operations in this same order of 

priorities.  

The objective of the Disaster Management Plan is to make use of the combined resources of the 

mine and the outside services to achieve the following:  

❖ Rescue and medical treatment of casualties;  

❖ Safeguard other people;  

❖ Minimize damage to property and the environment;  

❖ Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

❖ Secure the safe rehabilitation of affected area; and  

❖ Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and circumstances 

of the emergency. 
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In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have to be 

done in line with the descriptions below. There is an organization proposed for dealing with the 

emergency situations and the coordination among key personnel and their team has been shown in Fig 

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

Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls in the hard rock 

terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable 

  

Figure 7.1 Disaster management team layout for proposed project 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified 

competent mines manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency 

coordinator till arrival of mines manager. There would be three teams for taking care of emergency 

situations – Fire-Fighting Team, Rescue Team and Support Team. The proposed composition of the 

teams is given in Table 7.2. 

Table 7.2 Proposed Teams to Deal with Emergency Situation 

DESIGNATION QUALIFICATION 

FIRE-FIGHTING TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member Mines Foreman 

Team Member Mining Mate 

RESCUE TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member/ Incident Controller (IC) Environment Officer 

Team Member Mining Foreman 

SUPPORT TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Assistant Team Leader Environment Officer 

Team Member Mining Mate 

Security Team Leader/ Emergency Security Controller Mines Foreman 

 

EMERGENCY  COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT TEAM RESCUE TEAM FIRE-FIGHTING TEAM 
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Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will be 

prepared and made easily available to workers for respective proposed quarries. A mobile 

communication network and wireless shall connect Mine Emergency Control Room (MECR) to control 

various departments of the mine, fire station and neighbouring industrial units/mines. 

7.3.1 Roles and Responsibilities of Emergency Team  

(a) Emergency coordinator (EC) 

The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at MECR. 

(b) Incident controller (IC) 

Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and supervise the 

action plan to overcome or contain the emergency. Shift supervisor or Environmental Officer shall 

assume the charge of IC. 

(c) Communication and advisory team 

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments i.e., Mines 

Manager 

(d) Roll call coordinator 

The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll 

call and will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for 

all personnel on duty. 

(e) Search and rescue team 

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped 

personnel. The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue team. 

(f) Emergency security controller 

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office 

and directing the outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc., 

7.3.2 Emergency Control Procedure  

The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or explosion or 

collapse of wall along excavation and shall be detected by various safety devices and also by members 

of operational staff on duty. If located by a staff member on duty, he (as per site emergency procedure 

of which he is adequately briefed) will go to nearest alarm call point, break glass and trigger off the 

alarms. He will also try his best to inform about location and nature of accident to the emergency control 

room. In accordance with work emergency procedure the following key activities will immediately take 

place to interpret and take control of emergency. 

❖ On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders and 

necessary equipment. 

❖ Emergency security controller will commence his role from main gate office 

❖ Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team and will start 

handling the emergency. 
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❖ Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and communication team 

and will assume absolute control of the site. 

❖ He will receive information continuously from incident controller and give decisions and directions 

to: 

➢ Incident controller 

➢ Mine control rooms 

➢ Emergency security controller 

Proposed Fire Extinguishers at Different Locations  

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations within the mine. 

TABLE 7.3 PROPOSED FIRE EXTINGUISHERS AT DIFFERENT LOCATIONS IN P1  

LOCATION TYPE OF FIRE EXTINGUISHERS 

Electrical Equipment’s CO2 type, foam type, dry chemical powder type 

Fuel Storage Area CO2 type, foam type, dry chemical powder type, Sand bucket 

Office Area Dry chemical type, foam type 

7.3.4 Alarm system to be followed during disaster  

On receiving the message of disaster from Site Controller, fire-fighting team, the mine control 

room attendant will sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange to broadcast 

disaster message through public address system. On receiving the message of "Emergency Over" from 

Incident Controller the emergency control room attendant will give "All Clear Signal”, by sounding 

alarm straight for 2 minutes. The features of alarm system will be explained to one and all to avoid 

panic or misunderstanding during disaster. In order to prevent or take care of hazard / disasters if any 

the following control measures have been adopted.  

❖ All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly 

followed during mining operations.  

❖ Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

❖ Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited. 

❖ Fire-fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are provided.  

❖ Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, ear plugs 

and ear muffs etc. are made available to the employees and the use of same is strictly adhered to 

through regular monitoring.  

❖ Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises.  

❖ Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.  

❖ Cleaning of mine faces is regularly done.  

❖ Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons following 

SOP.  

❖ Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any inflow of 

surface water in the mine pit.  
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❖ Provision of high-capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of diesel for 

emergency pumping especially during monsoon.  

❖ A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

❖ Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  

❖ Warning notice boards indicating the time of blasting and NOT TO TRESPASS are displayed at 

prominent places. 

❖ Regular maintenance and testing of all mining equipment were carried out as per manufacturer’s 
guidelines. 

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

For easy representation of Proposed and Existing quarries in the Cluster are given unique codes 

and identifies and studied in this EIA & EMP Report. 

Table 7.4 List of Quarries Within 500 Meter Radius 

PROPOSED QUARRY  

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

P1 

Thiru.A.Myilsamy, 

S/o. Aruchamy, 

No.4A, Thekani,  

Periyaakuyilai Post, 

Chettipalayam Via, 

Coimbatore District –
641201 

42/1B and 43/1B 
1.62.0 

ha 

ToR obtained vide 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.7180/SEAC/ToR-

748/2020 Dated:15.09.2020 

TOTAL 1.62.0 ha 

EXISTING QUARRIES 

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

E1 

Thiru.E.Anantha 

Kumar, 

S\o Eswara Gounder,  

No.3/105, 

Malayandipalayam, 

Eachanari,  

Coimbatore District   

245/2A(P),246/1A(P) 

& 246/2(P) 

1.62.5 

HA 
02.06.2016 to 01.06.2021 

E2 

K.Prakash 

S/o.M.Krishnasamy, 

No.3/96, 

Periyakuylai Post, 

Chettipalayam Via, 

Coimbatore District – 

641 201 

51/1A and 51/1B 
2.13.5 

ha 
18.02.2021 to 17.02.2021 

TOTAL 3.76.0 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 5.38.0 ha 

Source: i). AD Letter – Rc.No.424/Mines/2019 dated 29.07.2020. 

Note:  

Cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 01.07.2016 
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Table 7.5 Salient Features of Proposed Project Site 

Name of the Quarry Thiru. A.Myilsamy Rough stone and gravel quarry 

Toposheet No 58-F/01 

Latitude between 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N 

Longitude between 77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E 

Highest Elevation 386m-392m AMSL 

Ultimate depth of 

Mining 
32m bgl(2m Gravel + 30m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,36,896 32,064 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,36,150 22,016 

Proposed reserve for 

five years upto the 

depth of 32m bgl 

1,36,150 22,016 

Ultimate Pit 

Dimension 
225m (L) x 50m (W) x 32m (D) bgl 

Water Level in the 

surrounds area 
60 to 65m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 
The area exhibits almost plain topography, gentle sloping towards South 

west 

Machinery proposed 

Jack Hammer 4 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 25mm 

slurry explosive are proposed to be used for shattering and heaving effect 

for removal and winning of Rough Stone. No deep hole drilling is 

proposed. 

Proposed Manpower 

Deployment 
20 Nos 

Project Cost Rs.38,33,400/- 

CER Cost @ 2% of 

Project Cost 
 Rs.76,600/- 

Nearby Water Bodies Odai Near Panappatti 2.7km SE 
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Tank Near Akkanaickenpalayam 7.4km East 

Tank Near Gurunallipalayam 6.6km South 

Odai 430m NW 

Greenbelt 

Development Plan 
Proposed to plant 350 trees in 3150 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water 

Requirement 
2.61 KLD 

Nearest Habitation 400m - W 

Source: Approved Mining Plan & obtained ToR 

Table 7.6 Salient Features of Existing Quarry “E1” 

Name of the 

Quarry 
Thiru.E.Anantha Kumar Rough Stone and Gravel Quarry 

Toposheet No 58-F/01 

Latitude between 10053’00”N to 10053’05”N 

Longitude 

between 
77004’35”E to 77004’40”E 

Proposed Depth of 

Mining 
37 m 

Geological 

Resources 

Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,65,810 32,332 

Mineable 

Reserves 

Rough Stone in m3 Gravel m3 

2,05,100 24,240 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery 

proposed 

Jack Hammer, Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 1 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 25mm slurry 

explosive are proposed to be used for shattering and heaving effect for removal 

and winning of Rough Stone. No deep hole drilling is proposed. 

Proposed 

Manpower 

Deployment 

12 Nos 

Project Cost Rs. 58,47,500/- 

CER Cost @ 2% 

of Project Cost 
Rs 1,16,950/- 

Source: Approved Mining Plan 
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Table 7.7 Salient Features of Existing Quarry “E2” 

Name of the 

Quarry 
Thiru. K.Prakash Rough stone and gravel quarry 

Toposheet No 58-F/01 

Latitude between 10°52'38.25"N to 10°52'49.54"N 

Longitude 

between 

77°04'11.56"E to 77°04'16.45"E 

Proposed Depth 

of Mining 
28m bgl(3m Gravel + 25m Rough Stone) 

Geological 

Resources 

Rough Stone in m3 Gravel m3 

5,33,750 64,050 

Mineable 

Reserves 

Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,58,476 39,288 

Method of 

Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery 

proposed 

Jack Hammer&Compressor 5 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 25mm slurry 

explosive are proposed to be used for shattering and heaving effect for removal 

and winning of Rough Stone. No deep hole drilling is proposed. 

Proposed 

Manpower 

Deployment 

20 Nos 

Project Cost Rs. 74,82,400/- 

CER Cost @ 2% 

of Project Cost 
Rs 1,50,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

The Cumulative Impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and 

transportation activities in all the quarries (proposed and existing) within the cluster and major impact 

anticipated is on Air & Noise Environment and Ground Vibrations due to blasting. 

7.4.1 Air Environment  

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.11 & 7.12. 
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Table 7.8 Cumulative Production Load of Rough Stone 

PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 
5 Years in 

m3 

Per Year in 

m3 

Per Day in 

m3 

Number of Lorry Load Per 

Day 

P1 1,36,150 27,230 91 15 

E1 2,05,100 41,020 136 23 

E2 1,58,476 31,695 105 18 

Grand 

Total 
4,99,726 99,945 332 56 

Table 7.9 Cumulative Production Load of Gravel 

PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 
2 - 3 Years in 

m3 

Per Year in 

m3 

Per Day in 

m3 

Number of Lorry Load Per 

Day 

P1 22,016 4,403 15 3 

E1 24,240 4,848 16 3 

E2 39,288 7,857 26 4 

Grand 

Total 
85,544 17,108 57 10 

On a cumulative basis considering the 3 quarries it can be seen that the overall production of 

Rough Stone is 332 m3 per day and overall production of Gravel is 57 m3 per day with a capacity of 56 

trips of Rough Stone per day and 10 Trips per day of Gravel from the cluster. 

Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and for Gravel 

production with 1, 2 or 3 or 5 years of production period. And the load of existing quarries is covered 

under existing environment of the cluster. 

Based on the above production quantities the emissions due to various activities in all the 3 mines 

includes various activities like ground preparation, excavation, handling and transport of ore. These 

activities have been analysed systematically basing on USEPA-Emission Estimation Technique 

Manual, for Mining AP-42, to arrive at possible emissions to the atmosphere and estimated emissions 

are given in Table 7.10. 
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Table 7.10 Emission Estimation from Quarries Within 500 Meter Radius 

EMISSION ESTIMATION FOR THE PROPOSED PROJECT 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.067886855 g/s 

Blasting Point Source 0.000348773 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039781622 g/s 

Haul Road Line Source 0.002487351 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.047047467 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000339782 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000012639 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.080879949 g/s 

Blasting Point Source 0.000837180 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.042379984 g/s 

Haul Road Line Source 0.002491934 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.047900372 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000628249 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000023692 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.082310431 g/s 

Blasting Point Source 0.000913879 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.042764511 g/s 

Haul Road Line Source 0.002492858 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.053596999 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000701888 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000033911 g/s 

Source: Emission Calculations 
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Table 7.11 Incremental & Resultant GLC Within Cluster 

PM10 in µg/m3 

Location Core 

Background 46.6 

Highest Incremental 15.92 

Resultant 62.52 

NAAQ Norms 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

Location Core 

Background 23.6 

Highest Incremental 8.99 

Resultant 32.59 

NAAQ Norms 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location Core 

Background 9.9 

Highest Incremental 2.69 

Resultant 12.59 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location Core 

Background 20.8 

Incremental 10.69 

Resultant 31.49 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

7.4.2 Noise Environment  

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. 

Cumulative Noise modelling has been carried out considering blasting and compressor operation 

(drilling) and transportation activities. Predictions have been carried out to compute the noise level at 

various distances around the different quarries within the 500 m radius. 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can 

estimate noise levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 
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Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be 

determined at various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining 

process. 

Table 7.12 Predicted Noise Incremental Values from Cluster 

Location ID 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential Area 

Standards dB(A) 

Habitation Near 

P1 53.8 
48.1 54.8 

55 
Habitation Near 

E1 48.1 
40.4 48.8 

Habitation Near 

E2 47.3 
49.0 51.2 

Source: Lab Monitoring Data 

The incremental noise level is found within the range of 40.4– 49.0 dB (A) in Buffer zone. The 

noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and other 

topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values 

and calculated values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation 

due to Green Belt as 4.9 dB (A)the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient 

noise levels at all the locations near habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer 

zone) as per THE NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The 

Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O.123(E), dated 14.2.2000 and 

subsequently amended vide S.O. 1046(E),dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 

(E), dated19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment(Protection) Act, 1986.). 

Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the all the 3 Mines within cluster are anticipated 

due to operation of Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. 

The major impact of the ground vibrations is observed on the domestic houses located in the villages 

nearby the mine lease area. The kuchha houses are more prone to cracks and damage due to the 

vibrations induced by blasting whereas RCC framed structures can withstand more ground vibrations. 

Apart from this, the ground vibrations may develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural 

fields nearby the mining areas and may cause injury to persons or damage to the structures. Nearest 

Habitations from 3 respectively are as in below Table 7.13. 
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Table 7.13 Nearest Habitation from Each Mine 

Location ID Distance in meters 

Habitation Near P1 400m 

Habitation Near E1 970m 

Habitation Near E2 360m 

The ground vibrations due to the blasting in all the mines are calculated using the empirical equation 

for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

.                                                  Table 7.14 Ground Vibrations At 3 Mines 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 29.0 400m 0.508 

E1 43.74 970m 0.171 

E2 33.0 360m 0.666 

   Source: Blasting Calculations 

 From the above table, the charge per blast is considered as maximum in each mine and the 

resultant PPV is well below the Peak Particle Velocity of 8 mm/s as per Directorate General of Mines 

Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. 

Socio Economic Environment  

The 3 Mines shall contribute towards CER and the community shall develop. 

Table 7.15 Socio Economic Benefits from 3 Mines 

Code Project Cost CER @ 2% 

P1 Rs.38,33,400 Rs.  76,600 

E1 Rs. 58,47,500 Rs.1,16,950 

E2 Rs.74,82,400 Rs.1,50,000 

Total Rs.1,71,63,300 Rs.3,43,550 

As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project & Capital 

Investment is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per 

directions of EAC/SEAC. 

❖ Proposed project shall fund towards CER – Rs 76,600/- 

❖ Existing project shall fund towards CER – Rs 2,66,950/- 

❖ Three Projects in Cluster shall fund towards CER – Rs 3,43,550/- 
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Table 7.16 Employment Benefits From 3 Mines 

Code Employment 

P1 20 

E1 12 

E2 20 

Total 52 

A total of 20 people will get employment due to proposed mine in cluster and 32 people are already 

employed at existing mines.  

Table 7.17 Greenbelt Development Benefits from 3 Mines 

Code 

No of Trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area 

Covered 

Sq.m 

Name of the Species 

No. of Trees 

expected to be 

grown 

P1 350 80% 3,150 
Neem, Casuarina, 

Pongamia 
280 

E1 100 80% 1000 
Neem, Casuarina, 

Pongamia 
90 

E2 540 80% 4,870 
Neem, 

Casuarina,Pongamia 
430 

Total 990  9,020  800 

Based on the Proposed Mining Plans it’s anticipated that there shall growth of native species of Neem, 

Casuarina, etc in the Cluster at a rate of 350 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival Rate 

of 80% and expected growth is around 280 Trees over an area of 3,150 Sq.m cumulative of proposed 

quarries and 990 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival Rate of 80% and expected growth 

is around 800 Trees over an area of 9,020 Sq.m cumulative of all existing quarries. 

7.5 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT  

All the Project Proponent shall comply with Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 84 Environment 

and Forest (EC.2) Department Dated: 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away 

plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act, 

1986. 

Objective – 

To investigate the actual supply chain network of plastic waste. 

To identify and propose a sustainable plastic waste management by installing bins for collection of 

recyclables with all the plastic waste 

Preparation of a system design layout, and necessary modalities for implementation and monitoring. 
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Table 7.18 Action Plan to Manage Plastic Waste 

Sl.No. Activity Responsibility 

1 Framing of Layout Design by incorporating provision of the Rules, 

user fee to be charged from waste generators for plastic waste 

management, penalties/fines for littering, burning plastic waste or 

committing any other acts of public nuisance 

Mines Manager 

2 Enforcing waste generators to practice segregation of bio-

degradable, recyclable and domestic hazardous waste 

Mines Manager 

3 Collection of plastic waste  Mines Foreman 

4 Setting up of Material Recovery Facilities Mines Manager 

5 Segregation of Recyclable and Non-Recyclable plastic waste at 

Material Recovery Facilities 

Mines Foreman 

6 Channelization of Recyclable Plastic Waste to registered recyclers Mines Foreman 

7 Channelization of Non-Recyclable Plastic Waste for use either in 

Cement kilns, in Road Construction 

Mines Foreman 

8 Creating awareness among all the stakeholders about their 

responsibility 

Mines Manager 

9 Surprise checking’s of littering, open burning of plastic waste or 

committing any other acts of public nuisance 

Mine Owner 

Source: Proposed by FAE’s and EC 

7.6 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT  

COVID – 19 diseases caused by SARS-CoV-2 Coronavirus is relatively a new disease, with fresh 

information being known on a dynamic basis about the natural history of the disease, especially in terms 

of post-recovery events. 

After acute COVID-19 illness, recovered patients may continue to report wide variety of signs 

and symptoms including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in breathing, etc. As of now 

there is limited evidence of post-COVID sequalae and further research is required and is being actively 

pursued. A holistic approach is required for follow up care and well-being of all post COVID recovering 

patients. 

Post-COVID Follow Up Protocol – 

❖ Continue COVID appropriate behaviour (use of mask, hand & respiratory hygiene, physical 

distancing). 

❖ Drink adequate amount of warm water (if not contra-indicated). 

❖ Make sure your workplaces are clean and hygienic. 

❖ Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, helmet) need to be wiped with 

disinfectant regularly. 
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❖ Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure these 

dispensers are regularly refilled. 

❖ Display posters promoting hand-washing. 

❖ Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can wash their 

hands with soap and water. 

❖ Display posters promoting respiratory hygiene. 

❖ Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in your 

community anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3°C or more) need to stay at 

home. They should also stay home (or work from home) if they have had to take simple medications, 

such as paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may mask symptoms of infection 

❖ Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even if they have 

just mild symptoms of COVID-19. 

❖ Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a teleconference 

or online event? 

❖ Could the meeting or event be scaled down so that fewer people attend? 

❖ Pre-order sufficient supplies and materials, including tissues and hand sanitizer for all employees. 

Have surgical masks available to offer anyone who develops respiratory symptoms. 

❖ It is also suggested by the Ministry of AYUSH that the use of Chyawanprash in the morning (1 

teaspoonful) with luke warm water/milk is highly recommended (under the direction of Registered 

Ayurveda physician) as in the clinical practice Chyawanprash is believed to be effective in post-

recovery period. 

❖ If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. The addition 

of herbs/spices for gargling/steam inhalation. Cough medications, should be taken on advice of 

medical doctor or qualified practitioner of Ayush. 

❖ Look for early warning signs like high grade fever, breathlessness, Sp02 < 95%, unexplained chest 

pain, new onset of confusion, focal weakness. 

❖ Avoid smoking and consumption of alcohol. 

❖ Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they are aware of 

what they need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points such as the importance of 

staying away from work even if they have only mild symptoms or have had to take simple 

medications (e.g., paracetamol, ibuprofen) which may mask the symptoms. 

❖ The plan should address how to keep your business running even if a significant number of 

employees, contractors and suppliers cannot come to your place of business - either due to local 

restrictions on travel or due to illness. 
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CHAPTER VIII 

 PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 

Thiru.A.Myilsamy Proposed Project for Rough Stone and Quarry at Pachapalayam Village aims 

to produce cumulatively 1,36,150 m3 Rough Stone & 22,016 m3 of Gravel over a period of 5 Years. 

This will enhance the socio-economic activities in the adjoining areas and will result in the following 

benefits 

❖ Increase in Employment Potential 

❖ Improvement in Socio-Economic Welfare 

❖ Improvement in Physical Infrastructure  

❖ Improvement in Social infrastructure 

8.1 EMPLOYMENT POTENTIAL 

It is proposed to provide employment to about 20 persons for carrying out mining operations and 

give preference to the local people in providing employment in this cluster. In addition, there will be 

opportunity for indirect employment to many people in the form of contractual jobs, business 

opportunities, service facilities etc. the economic status of the local people will be enhanced due to 

mining project. 

8.2 SOCIO-ECONOMIC WELFARE MEASURES PROPOSED 

The impact of mining activity in the area will be more positive on the socio-economic 

environment in the immediate project impact area. The employment opportunities both direct and 

indirect will contribute to enhanced money incomes to job seekers with minimal skill sets especially 

among the local communities. 

8.3 IMPROVEMENT IN PHYSICAL INFRASTRUCTURE 

The proposed quarries are located in Pachapalayam Village, Sulur Taluk and Coimbatore District 

of Tamil Nadu and the area have communications, roads and other facilities already well established. 

The following physical infrastructure facilities will further improve due to proposed mine. 

❖ Road Transport facilities 

❖ Communications 

❖ Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian population in 

addition to the workmen employed in the mine. 

8.4 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, sanitation and 

other ancillary services, Employment in these sectors will be primarily temporary or contractual and 

involvement of unskilled labour will be more. A major part of the labour force will be mainly from 

local villagers who are expected to engage themselves both in agriculture and mining activities. This 

will enhance their income and lead to overall economic growth of the area. 
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8.5 OTHER TANGIBLE BENEFITS 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below. 

❖ Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of 

infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine and 

other community services. 

❖ Additional housing demand for rental accommodation will increase 

❖ Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve 

❖ Improvement in communication, transport, education, community development and medical 

facilities and overall change in employment and income opportunity 

❖ The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased revenue 

from royalties, cess, DMF, GST etc.,  

8.5.1 Corporate Social Responsibility  

Individual Project Proponents will take responsibility to develop awareness among all levels of 

their staff about CSR activities and the integration of social processes with business processes. Those 

involved with the undertaking of CSR activities will be provided with adequate training and re-

orientation. 

Under this programme, the project proponents will take-up following programmes for social and 

economic development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, separate budget 

will be provided every year. For finalization of these schemes, proponent will interact with LSG. The 

schemes will be selected from the following broad areas – 

❖ Health Services 

❖ Social Development 

❖ Infrastructure Development 

❖ Education & Sports 

❖ Self-Employment 

CSR Cost Estimation  

CSR activities will be taken up in the Pachapalayam village mainly contributing to education, health, 

training of women self-help groups and contribution to infrastructure etc., CSR budget is allocated as 

2.5% of the profit. 

8.5.2 Corporate Environment Responsibility 

 Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Government 

of India, MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office memorandum, being a green field project & Capital Investment is ≤ 100 
crores, the proposed and existing projects shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as 

per directions of EAC/SEAC. Cumulative Capital cost is Rs.38,33,400/- and 2% of the same works out 

to Rs.76,600/- 

Table 8.1 CER – Action Plan 

Activity Beneficiaries Total 

Providing funds for improving Sanitation facilities at 

Pachapalayam village Government School 

Pachapalayam 

villagers 
Rs. 30,000/- 

Providing funds for smart class facilities at Pachapalayam 

village Government School 

Pachapalayam 

villagers 
Rs. 46,600/- 

TOTAL Rs. 76,600/- 

  Source: Field survey conducted by FAE in consultation with project proponent 
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CHAPTER IX 

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping stage. 
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CHAPTER X 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN  

10.0 GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by 

considering in-built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental 

Management plan will ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of 

Ambient Air quality, Water quality, Socio – economic improvement standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study 

area are elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented 

in this chapter discusses the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are 

implemented and their effectiveness monitored after approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 

The Project Proponent is committed to conduct all its operations and activities in an 

environmentally responsible manner and to continually improve environmental performance. 

10.1.1 The Proponent Thiru.A.Myilsamy will- 

❖ Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its operations and 

activities 

❖ Implement a program to train employees in general environmental issues and individual workplace 

environmental responsibilities 

❖ Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy 

❖ Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development and that 

progressive reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential long-term 

environmental and community impacts 

❖ Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or unanticipated 

performance in environmental safeguards 

❖ Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 

improvement 

10.1.2 Description of the Administration and Technical Setup  

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter-6 will ensure effective 

implementation of environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory 

guidelines through Mine Management Level of proposed quarry. 

The said team will be responsible for: 

❖ Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 

❖ Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

❖ Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which 

shall include financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste 

water treatment plant, etc. 
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❖ Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with outside agencies 

❖ Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages 

❖ Green belt development 

❖ Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 

❖ Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry of 

Environment and Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the consents 

to establish and consents to operate. 

10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT  

Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by 

converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the area (un utilized areas, 

infrastructure, haul Roads) will be utilized for greenbelt development. Aesthetic of the Environment 

will not be affected. There is no major vegetation in the project area during the course of quarrying 

operation and after completion of the quarrying operation thick plantation will be developed under 

greenbelt development programme. 

Table 10.1 Proposed Controls for Land Environment 

Control Responsibility 

Design vehicle wash-down areas so that all runoff water is captured and passed 

through oil water separators and sediment catchment devices. 

Mines Manager 

Refuelling to be undertaken in a safe location, away from vehicle movement 

pathways &100 m away of any watercourse  

Refuelling activity to be under visual observation at all times. 

Drainage of refuelling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Soil and groundwater testing as required following up a particular incident of 

contamination. 

Mines Manager 

At conceptual stage, the mining pits will be converted into Rain Water 

Harvesting. 

Remaining area will be converted into greenbelt area 

Mines Manager 

No external dumping i.e., outside the project area Mine Foreman 

Garland drains with catch pits / settlement traps to be provided all around the 

project area to prevent run off affecting the surrounding lands. 

Mines Manager 

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to arrest the 

fugitive dust, which will also act as acoustic barrier. 

Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.3 SOIL MANAGEMENT 

There is no overburden or waste anticipated from proposed project. 

Table 10.2 Proposed Controls for Soil Management 

Control Responsibility 

Surface run-off from the project boundary via garland drains will be 

diverted to the mine pits 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Design haul roads and other access roads with drainage systems to minimize 

concentration of flow and erosion risk 

Mines Manager 

Empty sediment from sediment traps 

Maintain, repair or upgrade garland drain system 

Mines Manager 

Test soils for pH, EC, chloride, size & water holding capacity Manager Mines 

  Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.4 WATER MANAGEMENT 

In the proposed quarrying project, no process is involved for the effluent generation, only oil & 

grease from the machinery wash is anticipated and domestic sewage from mines office. 

The quarrying operation is proposed up to a depth of 32 m BGL, the water table in the area is   

60m – 65m below ground level, hence the proposed project will not intersect the Ground water table 

during entire quarry period.  

Table 10.3 Proposed Controls for Water Environment 

Control Responsibility 

To maximize the reuse of pit water for water supply Mines Foreman 

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain the 

catchments of the mining area and to divert runoff from undisturbed areas 

through the mining areas  

Mines Manager 

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be 

disturbed at any point of mining operations 

Mines Manager 

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the project 

area into water bodies 

Mines Foreman 

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in septic 

tank and soak pit system 

Mines Foreman 

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water management 

structures and systems 

Mines Manager 

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters 

specified by CPCB  

Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.5 AIR QUALITY MANAGEMENT 

The proposed quarrying activity would result in the increase of particulate matter concentrations 

due to fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads in the vicinity would be 

undertaken and will be continued as there is possibility for dust generation due to truck mobility. It will 

be ensured that vehicles are properly maintained to comply with exhaust emission requirements. 

Table 10.4 Proposed Controls for Air Environment 

Control Responsibility 

Generation of dust during excavation is minimized by daily (twice) water 

sprinkling on working face and daily (twice) water sprinkling on haul road 

Mines Manager 

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control dust 

generation during drilling at source itself is implemented 

Mines Manager 

Maintenance as per operator manual of the equipment and machinery in the 

mines to minimizing air pollution 

Mines Manager 

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and in 

surrounding villages to access the impact due to the mining activities and 

the efficacy of the adopted air pollution control measures 

Mines Manager 

Provision of Dust Mask to all workers Mines Manager 

Greenbelt development all along the periphery of the project area Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.6 NOISE POLLUTION CONTROL 

There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, drilling and blasting 

and cutting activities. No mining activities are planned during night time. 

Table 10.5 Proposed Controls for Noise Environment 

Control Responsibility 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the 

project area to attenuate the noise and the same will be maintained 

Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn-out 

accessories to control noise generation 

Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise Mines Manager 

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the 

mines 

Mining Mate 

Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles Mines Manager 

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to 

minimize noise from blasting 

Mines Manager 
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Annual ambient noise level monitoring are carried out in the project area and 

in surrounding villages to access the impact due to the mining activities and the 

efficacy of the adopted noise control measures. Additional noise control 

measures will be adopted if required as per the observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay 

layout, or altering the hole inclination 

Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

The Rough stone quarry operation creates vibration due to the blasting and movement of Heavy 

Earth moving machineries, fly rocks due to the blasting. 

Table 10.6 Proposed Controls for Ground Vibrations & Fly Rock 

Control Responsibility 

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to maintain the PPV 

value (below 8Hz) well within the prescribed standards of DGMS 

Mines 

Manager 

Drilling and blasting will be carried under the supervision of qualified persons Mines 

Manager 

Proper stemming of holes should be carried out with statutory competent qualified 

blaster under the supervision of statutory mines manager to avoid any anomalies 

during blasting 

Mines 

Manager 

Suitable spacing and burden will be maintained to avoid misfire / fly rocks Manager 

Mines 

Number of blast holes will be restricted to control ground vibrations Manager 

Mines 

Blasting will be carried out only during noon time Mining Mate 

Undertake noise or vibration monitoring Mines 

Manager 

ensure blast holes are adequately stemmed for the depth of the hole and stemmed 

with suitable angular material 

Mines 

Foreman 

   Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.8 BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT 

The proponent will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology of the area by 

adopting suitable management measures in the planning and implementation stage. During mining, 

thick plantation will be carried out around the project periphery, on safety barrier zone, on top benches 

of quarried out area etc., 
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Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of the Mines 

Manager. 

❖ Greenbelt development all along the safety barrier of the project area 

❖ It is also proposed to implement the greenbelt development programme and post plantation status 

will be regularly checked for every season. 

❖ The main attributes that retard the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust can be 

controlled by water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler unit near the newly planted 

area. 

❖ Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

➢ Based on the area of plantation. 

➢ Period of plantation  

➢ Type of plantation  

➢ Spacing between the plants 

➢ Type of manuring and fertilizers and its periods 

➢ Lopping period, interval of watering 

➢ Survival rate 

➢ Density of plantation 

❖ The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of flora & 

immigration of small fauna through green belt and water reservoir. The green belt and water 

reservoir developed within the Project at the end of mine life will attract the birds and animals 

towards the project area in the post mining period. 

10.8.1 Green Belt Development Plan 

About 350nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier of 

applied mine lease area with survival rate 80%. The greenbelt development plan has been prepared keeping 

in view the land use changes that will occur due to mining operation in the area. 

Table 10.7 Proposed Green Belt Activities for 5 Years 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be 

covered 

sq.m 

Name of the 

species 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 70 80% 630 Azadirachta indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona grandis 

Nerium indicum, 

etc., 

56 

II 70 80% 630 56 

III 70 80% 630 56 

IV 70 80% 630 56 

V 70 80% 630 56 

Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan& proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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The objectives of the greenbelt development plan are – 

❖ Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of dust in the 

adjoining areas, 

❖ Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water recharging, 

❖ Restore the ecology of the area, restore aesthetic beauty of the locality and meet the requirement of 

fodder, fuel and timber of the local community. 

A well-planned Green Belt with multi rows (three tiers) preferably with long canopy leaves shall 

be developed with dense plantations around the boundary and haul roads to prevent air, dust noise 

propagation to undesired places and efforts will be taken for the enhancement of survival rate.  

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

❖ Creating of bio-diversity. 

❖ Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area, 

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

Table 10.8 Recommended Species to Plant in the Green Belt 

SI. 

No 

Botanical 

Name of 

the Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 
Category 

Height 

(m) 

Regenerations Spacing 

(m) 

Evergreen/ 

Deciduous 

Efficiency 

of Dust 

Removal 

(%) 

1 Azadirachta 

indica 

Meliaceae Neem, 

Vembu 

Tree 15–20 Seedlings 8x8 Evergreen 25.54 

2 Techtona 

grandis 

Lamiaceae Teak 

 

Tree 40 Seedlings 2x2 Deciduous 14.94 

3 Polyalthia 

longifolia 

Annonaceae Nettilingam Tree 10 Seedlings 3x3 Evergreen 29.84 

4 Nerium 

indicum 

Apocynaceae Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 Evergreen 12.3 

5 Albizia 

lebbeck 

Fabaceae Vagai Tree 18–30 Seedling 3x3/5x5 Evergreen 23.03 

6 Delonix 

regia 

Fabaceae Cemmayir-

konrai 

Tree 12 Cuttings 3x3/ 

5x5 

Deciduous 18.05 

7 Thespesia 

populania 

Matvaceae Poovarasu Tree 6–10 Seedlings 3x3 Evergreen 9.27 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT 

Occupational safety and health are very closely related to productivity and good employer-

employee relationship. The main factors of occupational health impact in quarries are fugitive dust and 

noise. Safety of employees during quarrying operation and maintenance of mining equipment will be 

taken care as per Mines Act 1952 and Rule 29 of Mines Rules 1955. To avoid any adverse effect on the 

health of workers due to dust, noise and vibration sufficient measures have been provided. 
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10.9.1 Medical Surveillance and Examinations – 
❖ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and 

establishing baseline measures for determining changes in health. 

❖ Evaluating the effect of noise on workers 

❖ Enabling corrective actions to be taken when necessary 

❖ Providing health education 

The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an occupational 

surveillance program. Under this program, all the employees are subjected to a detailed medical 

examination at the time of employment. The medical examination covers the following tests under 

mines act 1952. 

❖ General Physical Examination and Blood Pressure 

❖ X-ray Chest and ECG 

❖ Sputum test  

❖ Detailed Routine Blood and Urine examination 

The medical histories of all employees will be maintained in a standard format annually. 

Thereafter, the employees will be subject to medical examination annually. The below tests keep 

upgrading the database of medical history of the employees. 

Table 10.9 Medical Examination Schedule 

Sl.No Activities 
1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 Initial Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check-up      

B Psychological Test      

C Audiometric Test      

D Respiratory Test      

2 Periodical Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check – up      

B Audiometric Test      

C Eye Check – up      

D Respiratory Test      

3 Medical Camp (Mine Workers & Nearby 

Villagers) 

     

4 Training (Mine Workers)      
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Medical Follow ups:- Work force will be divided into three targeted groups age wise as follows:- 

Age Group PME as per Mines Rules 1955 Special Examination 

Less than 25 years Once in a Three Years In case of emergencies 

Between 25 to 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Above 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Medical help on top priority immediately after diagnosis/ accident is the essence of preventive 

aspects. 

10.9.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures – 

❖ The mine site will have adequate drinking water supply so that workers do not get dehydrated. 

❖ Lightweight and loose-fitting clothes having light colours will be preferred to wear. 

❖ Noise exposure measurements will be taken to determine the need for noise control strategies. 

❖ The personal protective equipment will be provided for mine workers. 

❖ Supervisor will be instructed for reporting any problems with hearing protectors or noise control 

equipment. 

❖ At noisy working activity, exposure time will be minimized. 

❖ Dust generating sources will be identified and proper control measure will be adopted. 

❖ Periodic medical examinations will be provided for all workers. 

❖ Strict observance of the provisions of DGMS Acts, Rules and Regulations in respect of safety both 

by management and the workers. 

❖ The width of road will be maintained more than thrice the width of the vehicle. A code of traffic 

rules will be implemented. 

❖ In respect of contract work, safety code for contractors and workers will be implemented. They will 

be allowed to work under strict supervision of statutory person/officials only after they will impart 

training at vocational training centres. All personal protective equipment's will be provided to them. 

❖ A safety committee meeting every month will be organized to discuss the safety of the mines and 

the persons employed. 

❖ Celebration of annual mines safety week and environmental week in order to develop safety 

awareness and harmony amongst employees and co quarry owners. 
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Figure 10.1 Personal protective equipment to the mine workers 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

The Proponent will provide special induction program along with machinery manufacturers for 

the operators and co-operators to run and maintain the machinery effectively and efficiently. The 

training program for the supervisors and office staffs will be arranged in the Group Vocational Training 

Centres in the State and engage Environmental Consultants to provide periodical training to all the 

employees to carry out the mining operation in and eco-friendly manner.  

Table 10.10 List of Periodical Trainings Proposed for Employees 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee 

Training 

All new 

employees 

exposed to 

mine hazards 

Once 
One 

week 

Employee rights 

Supervisor responsibilities 

Self-rescue Respiratory 

devices Transportation controls 

Communication systems 
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Escape and emergency 

evacuation Ground control 

hazards 

Occupational health hazards 

Electrical hazards First aid 

Explosives 

Task Training 

Like Drilling, 

Blasting, Stemming, 

safety, Slope 

stability, 

Dewatering, Haul 

Road maintenance, 

Employees 

assigned to 

new work 

tasks 

Before new 

Assignments 
Variable 

Task-specific health &safety 

procedures and SOP for 

various mining activity.  

Supervised practice in assigned 

work tasks.  

Refresher 

Training 

All employees 

who received 

new-hire 

training 

Yearly 
One 

week 

Required health and safety 

standards Transportation 

controls Communication 

systems Escape ways, 

emergency evacuations Fire 

warning Ground control 

hazards First aid 

Electrical hazards Accident 

prevention Explosives 

Respirator devices 

Hazard 

Training 

All employees 

exposed to 

mine 

hazards 

Once Variable 

Hazard recognition and 

avoidance Emergency 

evacuation procedures Health 

standards Safety rules 

Respiratory devices 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 

10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management  

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Table 10.11 gives overall investment on the environmental safeguards and 

recurring expenditure for successful monitoring and implementation of control measures. 
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Table 10.11 EMP Budget For Proposed Project 

Sl.No. 
Description Item 

Capital 

cost (Rs. 

In Lakhs) 

Recurring 

cost per 

annum 

(Rs. in 

Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear 

Plugs, Gloves, Goggles Reflector jacket, 

Safety Belt, Medical check ups 

0.70 0.20 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil 

Parameters 
0.76 0.20 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 

dam/gully plugs, etc 
1.50 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.25 

5 Water Sprinkling Arrangements 1.00 0.25 

6 Haul Road Maintenance 1.00 0.30 

7 Green belt Development & Plantation 0.10 0.10 

8 Environmental Awareness Programme 0.25 0.25 

9 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 0.50 0.20 

Total 6.81 2.05 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.6.81 lakhs as 

capital cost and recurring cost as Rs. 2.05 lakhs as recurring cost is proposed considering present market 

price considering present market scenario for the proposed project. 

10.10 CONCLUSION  

Various aspects of mining activities were considered and related impacts were evaluated. 

Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental Management 

Plan was prepared and fund has been allocated for the same. The EMP is dynamic, flexible and 

subjected to periodic review. For project where the major environmental impacts are associated, EMP 

will be under regular review. Senior Management responsible for the project will conduct a review of 

EMP and its implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper 

steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will bring the 

positive impact in the study area. 
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CHAPTER XI 

SUMMARY AND CONCLUSION 

11.0 INTRODUCTION 

This EIA report is prepared by considering Cumulative load proposed & existing quarries of 

Pachapalayam Rough Stone & Gravel Cluster Quarries consisting of One Proposed and Two Existing 

Quarries with total extent of Cluster of 5.38.0ha in Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore 

District and Tamil Nadu State, cluster area calculated as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) 

Dated 1st July 2016. 

This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained – 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated:16.03.2021; 

And the Baseline Monitoring study has been carried out during the period of December to February 

2020-2021. 

11.1 PROJECT DESCRIPTION 

Table 11.1 Salient Features – Proposed Quarry 

Name of the Quarry Thiru. A.Myilsamy Rough stone and gravel quarry 

Toposheet No 58-F/01 

Latitude between 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N 

Longitude between 77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E 

Highest Elevation 386m-392m AMSL 

Ultimate depth of 

Mining 
32m bgl(2m Gravel + 30m Rough Stone) 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,36,896 32,064 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,36,150 22,016 

Proposed reserve for 

five years upto the 

depth of 32m bgl 

1,36,150 22,016 

Ultimate Pit 

Dimension 
225m (L) x 50m (W) x 32m (D) bgl 

Water Level in the 

surrounds area 
60 to 65m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 
The area exhibits almost plain topography, gentle sloping towards South 

west 
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Machinery proposed 

Jack Hammer 4 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 25mm 

slurry explosive are proposed to be used for shattering and heaving effect 

for removal and winning of Rough Stone. No deep hole drilling is 

proposed. 

Proposed Manpower 

Deployment 
20 Nos 

Project Cost Rs.38,33,400/- 

CER Cost @ 2% of 

Project Cost 
 Rs.76,600/- 

Nearby Water Bodies 

Odai Near Panappatti 2.7km SE 

Tank Near Akkanaickenpalayam 7.4km East 

Tank Near Gurunallipalayam 6.6km South 

Odai 430m NW 

Greenbelt 

Development Plan 
Proposed to plant 350 trees in 3150 Sq.m area in the 7.5 m Safety Zone 

Proposed Water 

Requirement 
2.61 KLD 

Nearest Habitation 400m - W 

Source: Approved Mining Plan and Survey of India Toposheet 

Table 11.2 Land Use Pattern of the Proposed Project 

Land Use Pattern-P1 

Description Present area in (Ha) 
Area at the end 

of Life of Quarry (Ha) 

Area under quarry Nil 1.12.50 

Infrastructure Nil 0.01.00 

Roads Nil 0.01.00 

Green Belt Nil 0.31.5 

Un – utilized area 1.62.0 0.06.0 

TOTAL 1.62.0 1.62.0 

Source: Approved Mining plan 
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Table 11.3 Resources and Reserves of Proposed Project 

Particulars 

Details 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 4,36,896 32,064 

Mineable Reserves in m3 1,36,150 22,016 

Proposed production for five years plan 

period as per the ToR  
1,36,150 22,016 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 91 15 

No of Lorry loads (6m3 per load) 15 3 

Total Depth of Mining 
32m (D) 

(2m Gravel + 30m Rough stone) 

Table 11.4 Ultimate Pit Dimension 

PROPOSAL-P1 

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

I 225 50 32m bgl 

Source: Approved Mining plan  

Table 11.5 Water Requirement of the Proposed Project 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.05 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt development 0.84 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Domestic purpose  0.72 KLD From Existing, bore wells and drinking water will be 

sourced from Approved Water vendors. 

Total 2.61 KLD 

 Source: Prefeasibility report  

11.2 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

The baseline monitoring study was carried out during March 2021 – May 2021 to assess the 

existing environmental scenario in the area. For the purpose of EIA studies, project area was considered 

as the core zone and area outside the project area up to 10km radius from the periphery of the project 

site was considered as buffer zone. 

Baseline Environmental data has been collected with reference to proposed mines for:  

❖ Land 

❖ Water 

❖ Air 

❖ Noise 

❖ Biological 

❖ Socio-economic status 
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11.2.1 Land Environment 

The existing land use pattern of the study area based on the latest satellite imagery is given below: 

  Table 11.6 Land Use / Land Cover Table 10 Km Radius 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

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

Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls in the hard rock 

terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable 

11.2.2 Soil Characteristics 

11.2.2.1 Physical Characteristics  

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

holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay Loam Soil and Bulk Density of Soils 

in the study area varied between 0.91-1.3 g/cc. The Water Holding Capacity of the soil in the study area 

varied between 40.1-49.1%.  

11.2.2.2Chemical Characteristics  

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.21 to 8.37 

❖ The available Calcium (Ca) content range between 168.7 to 193.8 kg/ha 

❖ The available Magnesium (Mg) content range between 27.1to 30.4 kg/ha  

❖ The available Sodium (Na) content range between 101 to 130 kg/ha 

❖ The available Potassium (K) content range between 21.9 to 27.2mg/kg  

 

S.no Classification Area ha Area_% 
 

Builtup 

1 Urban 792.44 2.31 

 Rural 2946.66 8.60 

2 Mining 2296.15 6.70 

 
Agricultural Land 

3 Crop Land 10534.29 30.73 

4 Agricultural Plantation 5177.62 15.11 

 
Barren/Waste Lands 

7 Scrub Land 11919.97 34.78 

 
Wetlands/ Water Bodies 

9 Water Bodies 608.87 1.78 

 
  34276 100 
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11.2.3 Water Environment 

11.2.3.1 Surface Water 

pH  

The pH value of the water is 7.84 and turbidity is 8.10 found within the standards (Optimal pH 

range for sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH). 

Total Dissolved Solids 

Total Dissolved Solid 462 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, bicarbonates, 

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

Other parameters 

Chloride content is 170 mg/l. sulphates is 14 mg/l. Total hardness 115 mg/l. 

11.2.3.2 Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 6.71 to 8.08 and within the acceptable limit 

of 6.5 to 8.5. pH, Sulphates and Chlorides of water samples from all the sources are within the limits as 

per the Standard. On Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved Solids 

were found in the range of 312 - 552 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 86– 172 

mg/l for all samples. On Microbiological parameters, the water samples from all the locations meet the 

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

prescribed limits. 

11.2.4 Air Environment 

11.2.4.1 Site Specific Meteorology  

Site specific meteorology during the study period was recorded by an automated weather station. 

Table 11.7 Meteorological Data Recorded at Site 

S.No Parameters Mar-2021 April– 2021 May- 2021 

1 Temperature (0C) 

Max 37 37.4 37 

Min 21.3 22.9 22.4 

Avg 29.1 30.2 29.7 

2 Relative Humidity (%) Avg 51 66 63 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 6.389 4.375 8.000 

Min 1.458 1.528 0.903 

Avg 3.923 2.951 4.451 

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

5 Wind Direction  NE,ENE SSW,SSE WSW,SSW 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

11.2.4.2 Ambient Air Quality Results  

The results of ambient air quality monitoring for the period (March- May 2021) are presented in 

the report. Data has been complied for three months. 
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As per monitoring data, PM10 ranges from 36.9µg/m3 to 46.6 µg/m3, PM2.5 data ranges from 15.9 

µg/m3 to 23.6 µg/m3, SO2 ranges from 4.1 µg/m3 to 9.9 µg/m3 and NO2 data ranges from 14.5 µg/m3 to 

21.3 µg/m3. The concentration levels of the above criteria pollutants were observed to be well within 

the limits of NAAQS prescribed by CPCB. 

11.2.5 Noise Environment 

Ambient noise levels were measured at 8 (Eight) locations around the proposed project area. 

Noise levels recorded in core zone during day time were from 41.1 to 45.1 dB (A) Leq and during night 

time were from 37.5 to 38.0 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were 

from 41.8 to 45.8 dB (A) Leq and during night time were from 37.0 to 39.2 dB (A) Leq. Thus, the noise 

level for Industrial and Residential area meets the requirements of CPCB. 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection 

Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There 

is no endangered red list species found in the study area. Hence this small mining operation over short 

period of time will not have any significant impact on the surrounding flora and fauna. 

11.2.6 Biological Environment 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection 

Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There 

is no endangered red list species found in the study area. Hence this small mining operation over short 

period of time will not have any significant impact on the surrounding flora and fauna. 

11.2.7 Socio-Economic Environment 

An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at Madukarai 

village on Socio-economic aspect of the study area. The various attributes that have been taken into 

account are population composition, employment generation, occupational shift, household income and 

consumption pattern. Implementation of the Proposed Mine Project will generate both direct and 

indirect employment. Besides, Mining operation will be legally valid and it will bring income to the 

state exchequer. At present seasonal agriculture is the main occupation of the people as more than half 

of the population depends on it. With the implementation of the proposed mining project the 

occupational pattern of the people in the area will change making more people engaged in mining-based 

activities rather in seasonal agriculture. 

11.3 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES FOR 

PROPOSED PROJECT 

The summary of anticipated adverse environmental impacts due to the proposed project and mitigation 

measures are given below 
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Table 11.8 Anticipated Impacts & Mitigation Measures 

Impact Mitigation Measure 

Land Environment 

Destruction of natural landscapes 

Changes in soil characteristics 

Soil erosion and slope instability 

Mining will be carried out as per approved mine plan in 

scientific and systematic way 

Safety Zone or Buffer area will be maintained and will 

not be mined and instead plantation will be carried out in 

the safety zone 

Barbed wire fencing will be provided all along the proposed 

mine boundary 

At conceptual stage, the land use pattern of the quarry will 

be changed into Greenbelt area and temporary reservoir 

Construction of garland 

Construction of garland drains all around the quarry pit and 

construction of settling traps at strategic location in lower 

elevations to prevent soil erosion due to surface runoff 

during rainfall and also to collect the storm water for 

various uses within the proposed area 

Water Environment 

Decrease in aquifer recharge and 

increase in surface runoff; 

Disturbance to land drainage, overload 

and erosion of watercourses; 

Changes to the surface over which water 

flows; 

Changes to surface and groundwater 

resources quantity and quality due to 

stream blockage and contamination by 

particulate matter or waste; 

Contamination of aquifers due to 

removal of the natural filter medium. 

Construction of garland drains all around the quarry pit and 

construction of settling traps at strategic location in lower 

elevations to prevent soil erosion due to surface runoff 

during rainfall and also to collect the storm water for 

various uses within the proposed area 

De-silting will be carried out before and immediately 

after the monsoon season and the settling tank and drains 

will be cleaned weekly, especially during monsoons 

Domestic sewage from site office & urinals/latrines 

provided in project area will be discharged through septic 

tank followed by soak pit system. 

Tippers & HEMM will be washed in a designated area 

and the washed water will be routed through drains to a 

settling tank, which has an oil & grease trap, only clear 

water will be reused for greenbelt development. 



 

 

EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

Page | 184  

 

Air Environment 

Generation of Fugitive Dust 

Dust will be generated mainly during 

excavation, loading &unloading 

activities. 

Gaseous pollutants will by generated 

mostly by the traffic. 

Reduction in visibility due to dust 

plumes. 

Coating of surfaces leading to annoyance 

and loss of amenity. 

Physical and/or chemical contamination 

and corrosion. 

Increase in the concentration of 

suspended particles in runoff water. 

Coating of vegetation leading to reduced 

photosynthesis, 

Inhibited growth, destroying of foliage, 

degradation of crops; 

Increase in health hazards due to 

inhalation of dust. 

Haul roads will be well maintained by sprinkling water 

twice a day 

The access road will be cleaned and brushed to ensure 

that mud and dust deposits do not accumulate. 

To ensure that dust and debris is minimised on the access 

road, all the tipper drivers will be instructed to use water 

spray system on all the tyres and spray water on the 

loaded material that is provided at the compound area 

before leaving the site 

Speed restrictions will be imposed to avoid spillage of 

loaded materials upon the road and to reduce wear and 

tear of the road. 

Weekly inspections of the condition of the access road by 

competent person employed, and immediate action will 

be taken to address any potholes or damage to the road 

surface. 

Dust wetting agents can be mixed with the water applied 

to haul roads during hot, dry weather conditions to 

increase the duration that the road surface remains damp. 

Personal Protective Equipment’s will be provided to all 

workers 

All drilling rods used will have dust suppression systems 

fitted which injects water into the hole. 

Wet gunny bags will be used as a cover while drilling. 

The blast zone will be kept damp by the application of 

water from the rain gun fitted to the water tanker prior to 

each blast to control any fugitive dust emissions that 

could arise from the surface during detonation. 

A daily visual inspection shall be conducted by the site 

manager who will keep a daily log of all process 

operations and site activities and note any malfunctions 

which could lead to abnormal emissions from the quarry 

operations. 
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A site speed limit of 20 km/h will be set to minimise the 

potential for dust generation 

Weekly maintenance programme to identify machinery 

due for maintenance, based on the number of hours it has 

been in operation. 

Air filters are renewed after every 1000 hours of use, 

unless otherwise indicated by an on-board computer 

system. 

All site machineries & tippers will be serviced and 

maintained 6 months once and drivers will report any 

defects immediately to the site manager to enable repairs 

to be carried out promptly. 

Noise & Vibration 

Annoyance and deterioration of the 

quality of life; 

Propelling of rocks fragments by 

blasting. 

Shaking of buildings and people due to 

blasting; 

Usage of sharp drill bits while drilling which will help in 

reducing noise; 

Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic 

rock breaker will be used for breaking boulders; 

Controlled blasting with proper spacing, burden, 

stemming and optimum charge/delay will be maintained; 

The blasting will be carried out during favourable 

atmospheric condition and less human activity timings by 

using nonelectrical initiation system; 

Proper maintenance, oiling and greasing of machines will 

be done every week to reduce generation of noise; 

Provision of sound insulated chambers for the workers 

working on machines (HEMM) producing higher levels 

of noise; 

Silencers / mufflers will be installed in all machineries;  

Green Belt/Plantation will be developed around the 

project area and along the haul roads. The plantation 

minimizes propagation of noise; 

Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear 

plugs will be provided to the operators of HEMM and 

persons working near HEMM and their use will be 

ensured though training and awareness.  
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Biological Environment 

Direct impacts include land clearance 

and excavation causing destruction of 

flora and fauna and loss of habitats; 

Indirect impacts include habitat 

degradation due to noise, dust, and 

human activity. 

Only some common herbs, shrubs and grass will be 

cleared. So there will be no impact on the biodiversity. 

Green belt development with suitable species will 

enhance the biodiversity of the project area. 

The core zone or buffer zone does not encompass any 

threatened flora or fauna species. 

Socio-Economic Environment 

Health and safety of workers and the 

general public; 

Increase in traffic volumes and sizes of 

road vehicles; 

Economic issues, including the increase 

in employment opportunities;  

The mining activity puts negligible change in the socio-

economic profile. 

Around 88 local workers will get employment 

opportunities along with periodical training to generate 

local skills. 

New patterns of indirect employment/ income will 

generate. 

Regular health check-up camp. 

Assistance to schools and scholarship to children will be 

provided. 

Occupational Health & Safety 

Exposure to Dust 

Noise and Vibration Exposure 

Physical Hazards 

Respiratory hazards due to Dust exposure 

Provision of rest shelters for mine workers with amenities 

like drinking water etc. 

All safety measures like use of safety appliances, such as 

dust masks, helmets, shoes, safety awareness programs, 

awards, posters, slogans related to safety etc. 

Training of employees for use of safety appliances and 

first aid in vocational training center. 

Weekly maintenance and testing of all equipment as per 

manufacturers’ guidelines. 

Pre placement and Yearly Medical Examination of all 

workers by a medical Officer  

First Aid facility will be provided at the mine site. 

Close surveillance of the factors in working environment 

and work practices which may affect environment and 

worker’s health by the mine’s manager employed.  

Working of mine as per approved mining plan and 

environmental plans 
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11.4 ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

There are no alternatives suggested as the proposed mining area has the following advantages: 

❖ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

❖ There is no habitation within the applied lease area; hence no R & R issues exist. 

❖ There is no river, stream, nallas and water bodies in the or passing through the applied mine lease 

areas. 

❖ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

❖ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are accessible. 

❖ Mine connectivity through road and rail is good. 

❖ The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no impact on ground 

water environment. 

11.5 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental components as 

per conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA & Consent to Operate 

issued by TNPCB. 

Table 11.9 Post Project Monitoring Program for Proposed Project 

Sl.no. Activity Schedule 

Air Pollution Monitoring 

1 

Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order within the 

Applied Area 

Once in every Six Months 

2 

Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order outside the 

Applied Area 

Once in every Six Months 

Water Quality Monitoring 

3 
Monitoring water quality of rain water collected in mine 

pit area. Rain water will be used for plantation purpose. 
Once in every Six Months 

4 

Monitoring of samples of tube well and open well or 

Surface Water bodies in nearby location. Parameters as 

per IS: 10500:1991 

Once in every Six Months 

5 Monitoring of water spray units 

Log-sheet of water spray 

will be maintained on daily 

basis 

Noise quality monitoring 

6 
Noise in the ambient atmosphere within and outside the 

applied area 
Once in every Six Months 

Greenbelt Maintenance 

7 
Monitor schedule for Greenbelt development as per 

approved mining plan 
Once in every Six Months 

Soil Quality Monitoring 

8 Grab Samples within and around the applied area Once in every Six Months 
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11.6 ADDITIONAL STUDIES 

11.6.1 Public Consultation for proposed project 

Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) to 

conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible 

public participation at the project site or in its close proximity in the district is submitted along with this 

Draft EIA / EMP Report and the outcome of public hearing proceedings will be detailed in the Final 

EIA/EMP Report. 

11.6.2 Risk Analysis & Disaster Management Plan for proposed project 

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance 

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, 

dated 31stDecember, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and 

probable hazards in the work environment and all operations and assess the risk levels of those hazards 

in order to prioritize those that need immediate attention. Further, mechanisms responsible for these 

hazards are identified and their control measures set to time table are recorded along with pinpointed 

responsibilities. 

In the unlikely event that a consequence has occurred, disaster management kicks in. This 

includes instituting procedures pertaining to a number of issues such as communication, rescue, and 

rehabilitation. These are addressed in the disaster management plan. Both, the RA and DMP, are living 

documents and need to be updated whenever there are changes in operations, equipment, or procedures 

Assessment is all about preventing accidents and taking necessary steps to prevent it from happening. 

The Disaster Management Plan (DMP) is a guide, giving general considerations, directions, and 

procedures for handling emergencies likely to arise from planned operations. The DMP has been 

prepared on the basis of the Risk Assessment and related findings covered in the report. 

11.7 PROJECT BENEFITS FOR PROPOSED PROJECT 

Various benefits are envisaged due to the proposed mine and a comprehensive description of 

various advantages and benefits anticipated from the proposed project to the locality, neighbourhood, 

region and nation as a whole are: 

❖ Improved road communication 

❖ Rain water harvesting structures to augment the water availability for irrigation and plantation and 

ground water recharge 

❖ Creation of community assets (infrastructure) like school buildings, village roads/ linked roads, 

dispensary & health Centre, community Centre, market place etc., 

❖ Strengthening of existing community facilities through the Community Development Programme 

❖ Skill development & capacity building like vocational training 

❖ Awareness program and community activities, like health camps, medical aids, sports & cultural 

activities, plantation etc., 
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 In order to implement the environmental protection measures, budget is proposed considering 

present market price considering present market scenario in the below table for respective proposed 

project.  

Table 11.10 Emp Budget Proposed Project 

Sl.No. Description Item 

Capital 

cost (Rs. In 

Lakhs) 

Recurring 

cost per 

annum 

(Rs. in 

Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear 

Plugs, Gloves, Goggles Reflector jacket, 

Safety Belt, Medical check ups 

0.70 0.20 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil 

Parameters 
0.76 0.20 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 

dam/gully plugs, etc 
1.50 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.25 

5 Water Sprinkling Arrangements 1.00 0.25 

6 Haul Road Maintenance 1.00 0.30 

7 Green belt Development & Plantation 0.10 0.10 

8 Environmental Awareness Programme 0.25 0.25 

9 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 0.50 0.20 

Total 6.81 2.05 

11.8 CONCLUSION 

EIA study was performed as per the approved ToR and Standard ToR. Various environmental 

attributes were studied relating with aspects of mining activities. The related impacts were identified 

and evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental 

Management Plan was prepared and accordingly fund was allocated. The EMP has been dynamic, 

flexible and subject to periodic review. CER activities were identified and for its time bound 

implementation, fund has been allocated. 

The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the social 

upliftment of the local community. The green belt development programme will help in increasing the 

green cover in the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the environment or adjacent 

ecosystem in an adverse way. 

The Mines Management will be responsible for the project review of EMP and its implementation 

to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper steps will be taken to 

accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will bring the positive impact in the 

study area. 
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CHAPTER XII 

DISCLOSURES OF CONSULTANT 

The Project Proponent – Thiru.A.Myilsamy have engaged Geo Technical Mining 

Solutions, an Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board 

for Education & Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan complex, 

Oddapatti, Dharmapuri – 636705, 

Tamil Nadu, India. 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com 

Phone: 04342 232777. 

 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given 

below: 

 

S.No Name of the expert In house/ Empanelled 

FAE 

Sector 
Function

al Area 
Category 

1. Shri G.Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 
B 
 

2. Dr.S.Karuppannan 
In-house 

FAE 
 

1(a)(i) 
LU, HG, 

GEO 
B 

3. Dr.M.VijayPrabhu 
In-house  

FAE 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 
 

4. Dr.J.Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 
5. Dr.G.Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 

6. Dr.R.ArunBalaji 
In-house 

FAE 
 

1(a)(i) 
AP, AQ, 

NV 
B 

7. Mr.J.N.Manikandan Empanelled 
 

1(a)(i) 
RH, 

SHW, AP 
B 

8. Dr.S.Malar 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9. Mr.G. UmaMaheswaran 
In-house 

FAE 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10. Mr.S. GopalaKrishnan 
In-house 

FAE 
1(a)(i) 

HG, GEO B 

11. Mr.G. Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 
12. Mr.C. Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

13. Mr.N. GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

14. Mr.S. Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15. Mr.P. Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

16. Dr.A. Kalaiyarasi Team Member - HG - 
17. Mr.M. Saravannan Team Member - GIS - 

18. Mr.P. Venkatesh 
Team Member - SHW, 

AP, RH 
- 

19. Mr. SriKrishna Team Member - LU, HG - 
 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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Abbreviations 

EC EIA Coordinator NV Noise and Vibration 

FAE Functional Area Expert SE Socio Economics 

FAA Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water 

conservation 

TM Team Member SC Soil conservation 

GEO Geology RH Risk assessment and hazard 

management 

WP Water pollution monitoring, 

prevention and control 

SHW Solid and hazardous wastes 

AP Air pollution monitoring, 

prevention and control 

MSW Municipal Solid Wastes 

LU Land Use ISW Industrial Solid Wastes 

AQ Meteorology, air quality 

modeling, and prediction 

HW Hazardous Wastes 

EB Ecology and bio-diversity GIS Geographical Information System 

 

DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA & EMP 

Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for A.Myilsamy rough stone and 

gravel quarry project over a Cluster Extent of 5.38.0hectares in Pachapalyam village of Sulur Taluk, 

Coimbatore District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the above EIA 

study are true and correct to the best of our knowledge. 

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

EIA/EMP Report. 

Name                                       : Shri. G.VAGESAN 

Designation                             : EIA Coordinator 

Date & Signature                    :         

Period of Involvement            : January 2021 to till date 
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   FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 

Sl. 

No. 

Functional 

Area 
Involvement Name of the Expert/s Signature 

1 AP 

o Identification of different sources of 
air pollution due to the proposed 
mine activity 

o Prediction of air pollution and 
propose mitigation measures / 
control measures 

Mr.J.N.Manikandan 
 

2 WP 

o Suggesting water treatment systems, 
drainage facilities 

o Evaluating probable impacts of 
effluent/waste water discharges into 
the receiving environment/water 
bodies and suggesting control 
measures. 

 
 
Dr.S.Malar 

 

3 HG 

o Interpretation of ground water table 
and predict impact and propose 
mitigation measures. 

o Analysis and description of aquifer 
Characteristics 

Dr.M. VijayPrabhu 
 

Mr.G. 
UmaMaheswaran  

4 GEO 

o Field Survey for assessing the 
regional and local geology of the 
area. 

o Preparation of mineral and 
geological maps. 

o Geology and Geo morphological 
analysis/description and 
Stratigraphy/Lithology. 

Mr.G.GopalaKrishnan 
 

5 SE 

o Revision in secondary data as per 
Census of India, 2011. 

o Impact Assessment & Preventive 
Management Plan 

o Corporate Environment 
Responsibility. 

Dr.G. Prabhakaran 
 

6 EB 

o Collection of Baseline data of Flora 
and Fauna. 

o Identification of species labelled as 
Rare, Endangered and threatened as 
per IUCN list. 

o Impact of the project on flora and 
fauna. 

o Suggesting species for greenbelt 
development. 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

7 RH 

o Identification of hazards and 
hazardous substances 

o Risks and consequences analysis 
o Vulnerability assessment 
o Preparation of Emergency 

Preparedness Plan 
o Management plan for safety. 

Mr.J.N. Manikandan 
  

8 LU 

o Construction of Land use Map 
o Impact of project on surrounding 

land use 
o Suggesting post closure sustainable 

Dr.S. Karuppannan 
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land use and mitigative measures. 

9 NV 

o Identify impacts due to noise and 
vibrations 

o Suggesting appropriate mitigation 
measures for EMP. 

Dr.R. Arun Balaji 
 

10 AQ 

o Identifying different source of 
emissions and propose predictions of 
incremental GLC using AERMOD. 

o Recommending mitigations measures 
for EMP 

Dr.R. ArunBalaji 
 

11 SC 
o Assessing the impact on soil 

environment and proposed mitigation 
measures for soil conservation 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

12 SHW 

o Identify source of generation of non-
hazardous solid waste and hazardous 
waste. 

o Suggesting measures for 
minimization of generation of waste 
and how it can be reused or recycled. 

Mr.J.N. Manikandan 
 

 

LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr.G. Prithiviraj 
AQ, AP, 

LU, HG 

o Site visit with FAE 

o Provide inputs & Assisting FAE with 

sources of Air Pollution, its impact and 

suggest control measures 

o Analyse & provide inputs and assist 

FAE with meteorological data, 

emission estimation, AERMOD 

modelling and suggesting control 

measures 

 

2 Mr.N.GokulPraveen HG 

o Site visit with FAE 

o Assisting FAE on sources of water 

pollution, its impacts and suggest 

control measures 

o Assisting FAE in preparation of land 

use maps 

 

3 Mr.C. Kumaresan NV 

o Assist in Resources & Reserve 

Calculation and preparation of 

Production Plan & Conceptual Plan  

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 

o Site visit with FAE 

o Provide inputs on Geological Aspects 

o Assist in Resources & Reserve 

calculation and preparation of 

production Plan & Conceptual Plan 

 

5 Mr.P. Vellaiyan HG; GEO 

o Site visit with FAE 

o Assist FAE with collection of data  

o Provide inputs by analysing primary 

and secondary data 
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT 

ORGANIZATION 

I, Dr. KARUPPANNAN, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, hereby, 

confirm that the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster 

EIA/EMP for A.Myilsamy rough stone and gravel quarry project over a Cluster Extent of 

5.38.0hectares in Pachapalyam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District of Tamil Nadu. It is also 

certified that information furnished in the EIA study are true and correct to the best of our knowledge. 

Signature& Date    :  

Name      :   Dr. S. Karuppannan 

Designation      :   Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization :   Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date  :   NABET/EIA/2023/IA0067  

                                                                                   Dated: March 30, 2021 

Validity     :    Valid till 29.12.2023 

 

Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 
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Thiru. K.V. GIRIDHAR,I.F.S., STATE LEVEL EI\-VIRONMENT IMPACT
MEMBER SECRETARY ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE (ToR)

To

Thiru.A.Myilsamy

No.4A, Thekani

Periyakulilai Post

Chettipalayam Via

Coimbatore District - 641201

Sir / Madam,

rHil*
Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms. gf Re,ference with Public Hearing (ToR) Proposed

Rough Stone & Gravel quarry,|eag;gver an extent of 1.62.0 Ha in S.F.Nos. 42llB

& 43llB of Pachapalayam Village;'Sulur Taluk, Coimbatore District, Tamil Nadu

by Thiru.A.Myilsamy project category - "B1" and Schedule S.No. 1(a)- ToR

issued along with Public Hearing- preparation of EIA report -Regarding.

Ref: l. Online proposal No.SIA/TNA4IN/ 5711512020,, Dated: 30.09.2020

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 03.10.2020

3. Minutes of the l97th SEAC Meeting held on 03.02.2021.

4. Minutes of the 428th SEIAA Meeting held on 02.03.2021.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority

for Terms of Reference.

ER SECRETARYM

?
1 6 xAn ?021
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886/2020 Dated: 16.03.2021

The proponent, Thiru.A.Myilsam, has submitted application for ToR on 03.10.2020, in
Form-l' Pre- Feasibility report for the Rough Stone & Gravel quarry lease over an extent of
l'62'0 Ha in S.F.Nos.42l18, 43l1B of pachapalayam Vilrage, Sulur Taluk, coimbatore District,
Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:_

The proposal was placed in the 197n SEAC Meeting held on 03.02.2021. Based on the
presentation and documents fumished by the project proponent, sEAC decided to
recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (ToR) with public Hearing,
subject to the following specific conditions in addition to the points mentioned in the
standard terms of reference for EIA study for non-coar mining projects and details issued by
the MoEF& CC to be included in EIA,/EMP repo(:

1' The Project Proponent shat( fumish the contour map of the water table detailing the
number of wells located around the site and its impacts on the wells due to mining
activity.

2' The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study to evacuate the impact
of proposed mining activity on the groundwater table, agriculture activity, and water
bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. located nearby by the proposed mining
area.

3. The Project Proponent shall fumish the details on the number of groundwater pumping
and open wells within l km (radius) along with the water levels in both monsoon and
non-monsoon seasons. The proponent also shall contact the data of water table lever
from the PWD / TWAD in this area in both monsoon and non-monsoon seasons.

The Proponent shall carry out the commutative impact study on the Agricurtural area

due to Mining, Crushers and other activities around the site area.

The details of the surrounding well and the cumulative impact on the groundwater shall
be part ofthe EIA study.

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

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

7.

CN----,-
MEITdBER SECRETARY

4.

5.

6.

Page2 of 13
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8. CER activities should be carried out taking into consideration the requirement of the

Local habitants available within the buffer zone as per Office Memorandum of MoEF&

CC.

9. A Detailed mining closure plan for the proposed project shall be submitted.

10. A detail report on the safety and health aspects of the workers and for the surrounding

habitants during operation of mining for drilling and blasting shall be submitted.

I I ' The recommendation for the issue of Terms of Reference is subject to the outcome of
the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in o.A No.lg6 of 2016

(M.A.No.35012016) and O.A. No.200/2016 and O.A.No.580t2016 (M.A.No.1tg2t11t6)

and O.A.No.l02l20l7 and O.A.No.40412016 (M.A.No. 7Sgt20t6, M.A.No.92Ol2Ot6,

M'A'No.112212016, M.A.No.12 12017 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.405l21t6

and O.A.No.520 of Z0t6 (M.

384t20r7).

12. Details of the lithology of the mining I furnished.

13. The project proponent shall furnish ing Green belt area earmarked

with GPS coordinates and a I planted with a copy of
photos/documentsal.ong with the EIA Report.

The proposal was placed before the 42gth on 02.03.2021. After detailed
discussion, the Authority unanimousty ucffi$ of SEAC and decided to
grant Terms of Reference (ToR) with Public Hearing under cluster for undertaking the
combined Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment
Management Plan subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in
addition to the following conditions.

1' As per the MoEF& cc office memorandum F.No.22 -6512017-]4.III dated : 30.0g.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.

1) Year-wise production details 1994 should be given, clearly stating the highest

It may also be categorically informed

after the EIA Notification 1994 came

production achieved in any one_

m./
MEMBER SECRETARY

No.982/2016 & M.A. No.

stnce

whether there had been

t6Hntuil

Page 3 of 13
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2)

3)

into force, w.r.t. the highest production achieved prior to 1994.

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

All documents including approved mine plan, EIA and public Hearing should be

compatible with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste

generation and its management, mining technology etc. and should be in the name of the

lessee.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/ topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be

provided. Such an Imagery of the proposed area should clearry show the land use and

other ecological features ofthe study and buffer zone).

5) Information should be opo sheet in 1 :50,000 scale indicating

geological map of the area, forms of the area, existing minerals

and mining history of the area, water bodies, streams and rivers and soil

characteristics.

6) Details about the land proposed should be given with information as

to whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining

7, r"J:#::':'JH:ffififf,T:iliT:"lo*.u,,u u"*,
Environment Policy approved bv il. nlTllr oirectors? If so, it may be spelt out in the

EIA Report with description r.*" 
tMO 

operating process/procedures to bring into

focus any infringement/deviation/ Eola=tibn of the environmental or forest normv

conditions? The hierarchical system or administrative order of the Company to tleal with

the environmental issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be

given. The system of reporting of non-compliances / violations of environmental norms to

the Board of Directors of the company and/or shareholders or stakeholders at large, may

also be detailed in the EIA Report.

8) Issues relating to Mine safety, including subsidence study in case of underground mining

and slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The

proposed safeguard measures in each case should also be provided.

9) The study area will comprise of around the mine lease from lease periphery

4)

ana)//nntained in generation etc. should be for the life of

DN.= --....-
vMnlhBr-sncRErARy

t6 
ue zqt
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10)

11)

t2)

the mine / lease period.

Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and

other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should

be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

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

Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of

land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, if any, should be given.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be

provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the

event of any contrary claim by the Proj regarding the status of forests, the

along with the Regional Office of

which, the Certificate in this regard

site may be inspected by the

the Ministry to ascertain the status

as mentioned above be issued. In all suc it would be desirable for representative of
ri

13)

the State Forest Department to assi

Project including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation

(CA) should be indicated. A should also be furnished.

the Scheduled Tribes and other14) Implementation status of

16)

Traditional Forest Dwellers (Recogniti$nefSqgest Rights) Act,2006 should be indicated.

15) T.he veeetation in the RF / PF areas ,ffiffia, area, with necessary details, should be

glven.

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

study area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding

and any other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required,

should be worked out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar

site Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 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

-m#"RErARy

t7)
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the Standing Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of
the periphery of the mine lease)l shall be carried out. Details of flora and fauna,
endangered, endemic and RET species duly authenticated, separately for core and buirer
zone shourd be fumished based on such primary field survey, clearly indicating the
Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-I fauna found in the study area,

the necessary plan along 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
proiect cost.

19) Proximity to Areas declared as or the Project areas likely to come

under the 'Aravali Range,, ( for mining operations), should

also be indicated and where so

Authorities, such as the SpCB

certifications from the prescribed

should be secured and

fumished to the effect that the ities could be considered.

20) Similarly, for coastal Projects, a cRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. of the mine lease with respect to

CRZ, coastal features such as be fumished. (Note: The Mining

Projects falling under CRZ would als

Zone Management Authority).

.obtain approval of the concemed Coastal

21) R&R Plan/compensation details for the project Affected people (pAp) should be

fumished. While preparing the R&R Plan, the relevant State/National Rehabilitation &
Resettlement Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker

sections of the society in the study are4 a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action progftunmes prepared and

submitted accordingly, integrating ttre sectoral prcgnunmes of line departments of the

State Govemment. It may be clearly brought out whether the village(s) located in the

mine lease area will be shifted or not. The issues relating to shifting ofvillage(s) including

their R&R and socio-economic aspects should be discussed in the Report.

22) One season (non-monsoon) [i (Summer Season); October-December (post

C\---
MEMBERSECRETARY

SEIAA.TN
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monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient

air quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and

fauna shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in

the ELA and EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The

location of the monitoring stations should be such as to represent whole of the study area

and justified keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of
sensitive receptors. There should be at least one monitoring station within 500 m of the

mine lease in the pre-dominant downwind direction. The mineralogical composition of
PMl0, particularly for free silica, should be given.

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

location map clearly indicating

ty contours may be shown on a

location of sensitive receptors, ifsite,

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the project

should be indicated. g1

2s) Necessarv clearance *"- *.&[mffiffi]% for drawl or requisite quantity or
water for the project should be provided

26) Description of water conservatio, -Wffioposed to be adopted in the project should
be given' Details of rainwater harv&$n$Sropor"a in the project, if any, should be

any, and the habitation. The wind wind direction may also be

indicated on the map.

24) The water requirement for the ity and source should be furnished. A

provided.

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.
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

27)

28)

aquifers present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission
from Central Ground Water Autbsifrrf&:rvnrlrinc 1,ol^.,, ^-^..-r , 

^below ground water and for pumping

cU/
| 6 xAlati ]Hl MEMBER SECRETARY
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of ground water should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and

modification / diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrorogy

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.

3 1) A time bound Progtessive 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 ical value and should be of good utility value to

the local population with

tolerant to pollution.

native species and the species which are

32) Impact on local transport infrastruiture due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck haffic as a rffi$S$!.ifFct in the present road network (including

those outside the Project area) sho out, indicating whether it is capable of

handling the incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if
ther agencies such as State Govemment)

should be covered. projectflilflillt[rct Impact of Transportation study as per

34) Conceptr.ral 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 activities for the population in the

6---
MEMBERSECRETARY

;fiT'-TT::Tffi#J

,r, ##:"*:"":il'#IJtril. be provided to the mine workers shourd be

included in the EIA Report.

,6 
44etu2i
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impact zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures

should be detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed

to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible,

quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the

proposed Project.

39) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along

with time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be

provided and also incorporated in the final P Report of the Project.

Details of litigation pending agai y, with direction /order passed by any

Court of Law against the project

40)

4l)

42)

43)

etc.

44) Besides the above, the below

I of mining projects as devised earlier

N--
MEMBER SECRETARY

cost) as well as the cost towards
The cost of the Project (capital

implementation of EMp should be

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

Benefits of the Project if the proje_ct. 
ts d be spelt out. The benefits of

the Project shall clearly indicate economic, employment potential,

ts are also to be followed:-

a) Executive Summary of the EI

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

numbering.

Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the

data were collected and the sources should be indicated.

Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil,

noise etc' using the MoEF&CCA{ABL accredited laboratories. All the original

analysis/testing reports should be available during appraisal of the project.

where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

The Questionnaire for

c)

d)

e)

il tounatt 
is

6@
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c)

h)

by the Ministry shall also be filled and submitted.

while preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions

for the consultants issued by MoEF&cc vide o.M. No. J-11013/41/2006-IA.II(D

dated 4th August, 2009, which are availabre on the website of this Ministry, should

be followed.

Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in

Form-I and the PFR for securing the ToR) should be brought to the attention of

MoEF&CC with reasons for such changes and permission should be sought, as the

ToR may also have to be altered. Post public Hearing changes in structure and

content of the draft EIA,/EMP (other than modifications arising out of the p.H.

process) will entail ith the revised documentation -

As per the circular no. J-11 dated 30.5.2012, certified report

stipulated in the Environmentof the status of compliance

Clearance for the existing should be obtained fiom the

Regional Office of Ministry orest and Climate Change, as may be

applicable.

i, 
T*:ffi:Tl:;H3tilfifl ::",;'il:fl]-#'T:

:;':::;T:L'#:.:,[uill:"1 
*"., dumps' if a.v' c'Iear'|v

In addition to the above. the followins shall be furnfuhed:-

The Executive summarv of the EIA,IX,MP renort in about 8-10 paqes should be

oreoared incornoratine the information on followine ooints:

1 . Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

2. Process description in briet specifically indicating the qaseous emission, liquid effluent

and solid and hazardous wastes.

3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5. The proponent shall fumish tle contour map of the water table detailing the number of

wells located around the site and due to mining activity.

Osr-,..-
MEMBER SECRETARY
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6. A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be furnished.

8. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing

that there is no other 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.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual

for Mining of Minerals published February 2010.

ll.Detail plan on rehabilitation and ion carried out for the stabilization and

restoration of the mined areas. {
12. The EIA study report shall incl

13. Modeling study for Air, Water and carried out in this field and incremental

increase in the above study shall mitigation measures.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

,'rJ:oo'.o',erosion,*u,moiologicalpropertychangesmaybe

17. Site selected for the project - ; Agricultural (single/double crop), barren,

Govt./ private land, status of is (in 2-3 km.) water body, population,

zones, accessibility, (note - in case of
with in l0km other industries, forest ,

industrial estate this information may not be necessary)

18' Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality,

characteristic, flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

19' Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material

safety system provided to mitigate the risk.

20' Likely impact of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (if applicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

soil

MTARY
Page l1 of13 v SEIAA-TN
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25. Post project monitoring plan

26' The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsArlABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and

also submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem

of animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste be fumished. Fu(her, the proponent

should strictly comply with, Tamil (Ms) No.84 Environment and

forests (EC.2) Department dated 25 ban on one time use and throw

away plastics inespective of thickness 01.01.2019 under Environment

(Protection) Act, 1986. In this

plan.

has to fumish the action

a. A note confirming compliance

sections / pages ofthe EIA report

'oss referencing of the relevant

organization/Laboratories including their

. No.J ll01 3/77/2004JA-II(I) dated

C\^---
MEMBER SECRT,TARY

., SEIAA-TN
V-z

./'

r 
ljlj:ffi::r: 

be properrv "Tt index, page numbers and continuous

where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

while preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for

the consultants issued by MoEF & cc vide o.M. No. t-llol3/4lt2oo6-lA.Il (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 India (QCl)alational Accreditation Board of Education and rraining

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMp reports

prepared by them and data

status of approvals etc. In this

t0 
iut20l
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2'd December,2oo9,l8ft March 2oro,2gft May 2oro,2gth June 2oro,31,t December
2010 & 30ft September 201 I posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.in/
may be referred.

' After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill
of the EIA Notification, 2oo6)covering the above mentioned points, the
proponent will take further necessary action for obtaining environmental

clearance in accordance with the procedure prescribed under the EIA
Notification,2006.

' The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining
Environmental

. The TORs prescribed
from the date of

issue, for submission of report as per OMNo.J-l 101314112006_IA-

II(I)(part) dated2gh

k
SEIAA-TN

Copy to:

1. The Additional Chief
TXIfril Y

jlftr**-ent, Environment & Forests Department,
Govt. of Tamil Nadu, Fort St.

2. The Chairman, Central po I Board, Parivesh Bhavan,

cBD cum-office complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032.

3' The Member Secretary, Tamil Nadu pollution control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai_600 032.

4. The APCCF (c), Regional offlrce, MoEF & cc (sz),34,HEpc Building, r,t&.znd
Floor, cathedral Garden Road, Nungambakkam, chenn ai -34.

5' Monitoring cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & cc,
Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

6. The District Collector, Coimbatore District.

7. Stock File.
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HYDROGEOLOGICAL REPORT FOR PACHAPALAYAM VILLAGE 

ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY. 

 

The applicant requires detailed information on ground water occurrences at proposed 

project site of Pachapalayam rough stone and gravel quarry. The objective of the present study 

is to assess the availability of groundwater and comment on aspects of depth to potential 

aquifers, aquifer availability and type, possible yields and water quality. For this purpose, all 

available hydrogeological information of the areas has been analyzed, and a geophysical survey 

was done. 

 

1 INTRODUCTION 

1.1 Name of the Applicant with Address 

Name of the applicant  :         Thiru.A.Myilsamy 

            Address   : S/o, Aruchamy, 

No.4A, Thekani, 

Periyakuyilai Post, 

Chettipalayam Via, 

Coimbatore District – 641 201 

State    :   Tamil Nadu. 

1.2 Details of the Area 

 Land Classification  :  Non-Forest Land 

Survey No   : 42/1B and 43/1B 

Extent    : 1.62.0ha  

Village   : Pachapalayam 

Taluk    : Sulur    

District   : Coimbatore 

The investigations involved hydrogeological, geophysical field investigations and a 

detailed study in which the available relevant geological and hydrogeological data were 

collected, analyzed evaluated within the context of the Client's requirements. The data sources 

consulted were mainly: 

a) Central Ground Water Board (CGWB) Data 

b) State & District Geological and Hydrogeological Reports and Maps. 

c) Technical reports of the area by various organizations.  
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2 SCOPE OF THE WORK 

The scope of works includes: 

 Site visits to familiarize with the project areas. Identify any issues that might impact 

the Ground Water Scenario due to proposed mining activities. 

 To obtain, study and synthesize background information including the geology, 

hydrogeology and existing borehole data, for the purpose of improving the quality of 

assessment and preparing comprehensive hydrogeological reports, 

 To carry out hydrogeological evaluation and geophysical investigations in the selected 

sites in order to determine potential for groundwater at project site. 

 To prepare hydrogeological survey reports in conformity with the provisions of the 

rules and procedure outlined by the Central Ground Water Board (CGWB), by 

Assessment of water quality and potential infringement of National standards, 

Assessment of availability of groundwater and Impact of proposed activity on aquifer, 

water quality and other abstractors. 

3 BACKGROUND INFORMATION 

Geographical information of the study area 

 

Toposheet No 58-F/01 

Latitude 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N   

Longitude 77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E   

 

3.1 Geomorphology of Coimbatore District 

 Coimbatore district forms part of the upland plateau region of Tamil Nadu with many 

hill ranges, hillocks and undulating topography with a gentle slope towards east except for the 

hilly terrain in the west. The undulating topography with innumerable depressions, are used as 

tanks for storage of rainwater for agriculture. 

The prominent geomorphic units in the district are 1) Structural hills, 2) Ridges, 3) 

Inselbergs, 4) Bazada, 5) Valley fill, 6) Pediment, 7) Shallow Pediments and 8) Deep 

Pediments. 

The Nilgiris on the northwest and Anamalai on the south are the important ranges, 

which attain a height of over 2513m above mean sea level (MSL) and the highest elevation in 

the valleys adjoining the hills is 600 M above MSL. The ‘Palghat Gap’, which is an east-west 

trending mountain pass, is an important physiographic feature is located in the western part of 

the district. 
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3.2 Soils 

The soils of Coimbatore district can be broadly classified into 6 major soils types viz, 

Red calcareous Soil, Black Soil, Red non-calcareous, Alluvial and Colluvial Soil, Brown Soil, 

and Forest Soil. About sixty per cent of the district is covered by red soils, of which red 

calcareous soil is predominant. They occupy most parts of Palladam, Coimbatore, 

Mettupalayam and Udumalpet taluks. Medium to deep red calcareous soils are found mainly 

in Pollachi and Udumalpet taluks. Parts of Palladam, Avinashi and Udumalpet taluks are 

occupied by red non-calcareous soils. 

The highlands in Coimbatore, Palladam and Avinashi taluks are mostly occupied by the 

black soils, which are dark gray to grayish brown in co lour. The Alluvial soils are found in 

small patches along the Noyil River mainly in the upper reaches. The Colluvial soils are found 

mainly in Chinnathadagam and Chitrachavadi sub-basins and as scattered patches at the 

foothills of the Anaimalai. The Forest soils are confined to the reserve forest area and have a 

surface layer of organic matter. 

3.3 Rainfall 

The district receives the rain under the influence of both southwest and northeast 

monsoons. The northeast monsoon chiefly contributes to the rainfall in the district and summer 

rains are negligible. 

Rainfall data from six stations over the period 1901-2000 were utilized and a perusal of 

the analysis shows that the normal annual rainfall over the district varies from about 550mm to 

900mm. It is the minimum around Sulur (550 mm) in the eastern part of the district. It gradually 

increases towards south and attains a maximum around Anamalai hills. 

3.4 Climate 

The district enjoys a tropical climate. The weather is pleasant during the period from 

November to January. Mornings in general are more humid than the afternoons, with the 

humidity exceeding 78% on an average. In the period June to November the afternoon humidity 

exceeds 66% on an average. In the rest of the year the afternoons are drier, the summer 

afternoons being the driest. The period from April to June is generally hot and dry. The 

temperature recorded varies from 11.7°C to 42.6°C. 

3.5 Regional Geology of Coimbatore District 

The district is occupied by Charnockite Group of rocks consisting of Charnockite, 

pyroxene granulites and associated magnetite quartzite, the Knodalite Group comprising 

gametiferous – sillimanite gneiss, calc-granulite, crystalline limestone, sillimanite quartzites 

and associated migmatitic gneisses. The fissile homblende gneisses (Peninsular gneiss – 
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younger phase) of Bhavani Group with enclaves of schistose, micaceous and amphibolitic 

rocks, fuchsitge – kyanite quartzites, ferruginous quartzite (Satyamangalam Group) intruded 

by a number of ultramafic and basic rocks and granites are seen in the Northern portions of the 

district especially around Mettupalayam, Avinashi and Northern areas of Coimbatore. The 

granites are Proterozoic age and occupy the Western end and Eastern Part of the District as 

separate bodies and are recognized as Maruthamalai Granite and Punjapuliyampatti Granites 

respectively. The quaternary alluvium is seen in the West and Northwestern areas of 

Udumalaippettai and Western areas of Coimbatore town. The alluvium is more than 30m thick 

in the Chinnathadagam valley northwest of Coimbatore and in the Siruvani valley west of 

Coimbatore. In the Udumalaippettai taluk area, it overlies the kankar deposit. 

It is revealed the Coimbatore district is occupied by the rocks of Sathiyamangalam, 

Peninsular gneissic complex-I and Charnockite group of Archaean age, Peninsular Gneissic 

Complex-II of Archaean to Palaeoproterozoic age, Basic intrusive of Mesoproterozoic age, 

Younger intrusive of Neoproterozoic age and recent alluvium. 

The Peninsular gneissic complex-I comprising hornblende biotite gneiss and granite 

area the major rock types exposed. Hornblende biotite granite is medium to coarse grained and 

mesocratic and considered to be retrograded product of product of Charnockite – Pyroxene 

granulite. It is medium grained, White to pale pink colored with disseminations of limonitised 

magnetite. The white colored granite appears to be older and the pink colored cuts across the 

white colored granite. The younger phase of coarse-grained granite occurs as thin stringers and 

lesser in the southern part. The peripheral part of granite close to the gneiss is granitic in nature. 

Table 1 Stratigraphic Succession  

Lithology Group Super Group Age 

Gypseous clay   Holocene 

Granite Acid intrusives  Neoproterozoic 

Dolerite /basic dyke Basic intrusives  Mesoproterozoic 

Quartzofeldspathic 

Gneiss Garnet. 

 

Hornblende biotite 

gneiss 

 

Charnockite 

 Southern 

Granulite 

Complex 

Grey Hornblend 

Biotite gneiss 

 Peninsular 
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Gneissic 

complex- I 

 

 

Archaean Gabbro 

 

Amphibolite 

Magnetite Quartzite  

Talc – Termolite – 

Actinolite Schist 

Sathiyamanagalam 

Group 

  

3.6 Geology of the Study Area  

 The study area is exhibiting plain terrain. The area has gentle sloping towards southwestern 

side. The altitude of the area is 418m (Max) above Mean Sea Level. The area is covered by the 

Gravel which is about 2m thickness and followed massive Charnockite is found which is 

clearly inferred from the existing quarry pits. 

4 HYDROGEOLOGICAL STUDIES 

The district is underlain by hard rock formation. The fractures in the crystalline rocks 

constitute the important aquifer systems in the district. There are no major water bodies 

intersecting the project area. There is no necessity of stream/channel diversion due to this 

proposed project.    The district is underlain by hard rock formation fissured and fractured 

crystalline rocks constitute the important aquifer systems in the district. Geophysical 

prospecting was carried out in that area by SSR-MP-ATS1 Instrument by qualified Geo 

physicist with the help of IGIS software and it was inferred that the low resistance 

encountered at the depth between 60-65m. The maximum depth proposed out of proposed 

projects is 38m BGL. Hence there is no possibilities of water table intersection during the 

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

bodies intersecting the project area. There is no necessity of stream, channel diversion due to 

these proposed projects.  

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

subsurface levels which will be collected and stored in the mine sump pits and will be used 

for dust suppression and greenbelt development and during the end of the life of the mine 

this collected water will act as a temporary reservoir. Hence there are no negative impacts on 

the water environment due to this project. 
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Table 2 Post monsoon water level of open wells within 1 km radius 

Station Code 
Water Level in m bgl 

Latitude Longitude 
Mar 2021 April 2021 May 2021 Average 

OW1 11.5 12.75 12.9 12.3 10° 51' 52.5493" N 77° 02' 18.7301" E 

OW2 11.6 12.85 13 12.4 10° 51' 41.7764" N 77° 02' 21.3790" E 

OW3 10.4 11.65 11.8 11.2 10° 51' 31.7295" N 77° 02' 21.9115" E 

OW5 10.8 12.05 12.2 11.6 10° 51' 32.0338" N 77° 02' 02.1531" E 

OW4 10.6 11.85 12 11.4 10° 51' 32.0920" N 77° 01' 44.6729" E 

OW6 10.9 12.15 12.3 11.7 10° 51' 54.6536" N 77° 01' 32.2821" E 

OW7 11.2 12.45 12.6 12.0 10° 52' 00.6240" N 77° 01' 33.4247" E 

OW8 10.4 11.65 11.8 11.2 10° 52' 10.4830" N 77° 01' 48.8740" E 

OW9 11 12.25 12.4 11.8 10° 52' 16.1803" N 77° 02' 19.4755" E 

 Source: Onsite monitoring data 

Table 3 Post monsoon water level of borewells within 1 km radius 

Station Code 
Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude 
Mar 2021 April 2021 May 2021 Average 

BW1 65.5 66.75 66.9 66.3 10° 51' 52.5493" N 77° 02' 18.7301" E 

BW2 66.5 67.75 67.9 67.3 10° 51' 41.7764" N 77° 02' 21.3790" E 

BW3 69.3 70.55 70.7 70.1 10° 51' 31.7295" N 77° 02' 21.9115" E 

BW4 65.8 67.05 67.2 66.6 10° 51' 32.0338" N 77° 02' 02.1531" E 

BW5 66.4 67.65 67.8 67.2 10° 51' 32.0920" N 77° 01' 44.6729" E 

BW6 68 69.25 69.4 68.8 10° 51' 54.6536" N 77° 01' 32.2821" E 

BW7 66.8 68.05 68.2 67.6 10° 52' 00.6240" N 77° 01' 33.4247" E 

BW8 65.8 67.05 67.2 66.6 10° 52' 10.4830" N 77° 01' 48.8740" E 

BW9 69 70.25 70.4 69.8 10° 52' 16.1803" N 77° 02' 19.4755" E 

BW10 65.5 66.75 66.9 66.3 10° 51' 52.5493" N 77° 02' 18.7301" E 

BW11 66.5 67.75 67.9 67.3 10° 51' 41.7764" N 77° 02' 21.3790" E 

 Source: Onsite monitoring data 

Above tabulated water level data has been collected within the one-kilometer radius of the 

proposed quarry locations. Water level maximum and minimum variation’s location area noted 

core and buffer zone of the project area. 

5 AQUIFER SYSTEMS 

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

Topography and rainfall in the form of precipitation. Apart from Geology, wide variation in 

topographic profile and intensity of rainfall constitutes the prime factors of groundwater 

recharge. Aquifers are part of the more complex hydro geological system and the behavior of 

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

Water is limited to top weathered, fissured and fractured zone which extends to maximum 30 

m on an average it is about 10-15 m in some of the alluvial formation area in the coimbatore 

district. 

 In sedimentary formations, the presence of primary inter granular porosity enhances the 

transmitting capacity of groundwater where the yield will be appreciable. The sedimentary area 

which occupies the eastern part of the district along the coastal tract is more favorable for 

groundwater recharge. Ground Water occurs both in semi confined and confined conditions. 



Hydrogeological Report of Pachapalayam Village Rough Stone Quarry 

 

7 | P a g e  

 

5.1 Aquifer Parameters 

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

m below ground level. The intergranular Porosity is essentially dependent on the intensity and 

degree of weathering and fracture development in the bed rock. As discussed earlier deep 

weathering has developed in Gneissic formations and moderate weathering in charnockite 

formations. The range of aquifer parameters in hard rock and sedimentary formations are given 

below: 

Table 4 Range of Aquifer Parameters 

Type of Aquifer Water Table conditions in hard rock 

areas 

Aquifer parameters yield 50 to 300 Lpm 

Transmissivity (T) 1.49 to 164.18 m2/day 

Permeability (K) 0.25 to 26.75 m/day 

Depth of water level 7m to 25m 

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

                   https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore 

 

6 GEOPHYSICAL INVESTIGATION METHODS 

A variety of methods are available to assist in the assessment of geological sub-

surface conditions. The main emphasis of the fieldwork undertaken was to determine the 

thickness and composition of the sub-surface formations and to identify water-bearing zones. 

This information was principally obtained in the field using, and vertical electrical soundings 

(VES). The VES probes the resistivity layering below the site of measurement. This method 

is described below. 

6.1 Resistivity Method  

Vertical electrical soundings (VES) were carried out to probe the condition of the sub-

surface and to confirm the existence of deep groundwater. The VES investigates the resistivity 

layering below the site of measurement. 

6.2 Basic Principles  

The electrical properties of rocks in the upper part of the earth's crust are dependent 

upon the lithology, porosity, and the degree of pore space saturation and the salinity of the pore 

water. Saturated rocks have lower resistivity than unsaturated and dry rocks. The higher the 

porosity of the saturated rock, or the higher the salinity of the saturating fluids, the lower is the 

resistivity. The presence of clays and conductive minerals also reduces the resistivity of the 

rock. 

http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Coimbatore%20District.pdf
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/coimbatore
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The resistivity of earth materials can be studied by measuring the electrical potential 

distribution produced at the earth's surface by an electric current that is passed through the 

earth. Current is moved through the subsurface from one current electrode to the other and the 

potential difference is recorded as the current passes. From this information, resistivity values 

of various layers are acquired and layer thickness can be identified. 

The apparent resistivity values determined are plotted as a log function versus the log 

of the spacing between the electrodes. These plotted curves identify thickness of layers. If there 

are multiple layers (more than 2), the acquired data is compared to a master curve to determine 

layer thickness. 

This method is least influenced by lateral in-homogeneities and capable of providing 

higher depth of investigation. 

The resistance R of a certain material is directly proportional to its length L and cross-

sectional area A, expressed as: 

R = Rs * L/A (in Ohm) 

Where Rs is known as the specific resistivity (characteristic of the material and independent of 

its shape or size) 

With Ohm's Law, 

R = dV/I (Ohm) 

Where dV is the potential difference across the resistor and I is the electric current through the 

resistor. The specific resistivity may be determined by: 

Rs = (A/L) * (dV/I) (in Ohm m) 

6.3 Vertical Electrical Sounding (VES)  

When carrying out a resistivity sounding, current is led into the ground by means of 

two electrodes. With two other electrodes, situated near the center of the array, the potential 

field generated by the current is measured. From the observations of the current strength and 

the potential difference, and taking into account the electrode separations, the ground resistivity 

can be determined. During a resistivity sounding, the separation between the electrodes is step-

wise increased (known as a Schlumberger Array), thus causing the flow of current to penetrate 

greater depths. When plotting the observed resistivity values against depth on double 

logarithmic paper, a resistivity graph is formed, which depicts the variation of resistivity with 

depth. This graph can be interpreted with the aid of a computer, and the actual resistivity 

layering of the subsoil is obtained. The depths and resistivity values provide the hydro geologist 

with information on the geological layering and thus the occurrence of groundwater. 

6.4 Data Presentation 

The Geophysical VES data obtained from the project site have been shown in Table 3.13. The 

field data obtained from a detailed geophysical investigation were plotted with the help of software 

provided by the manufacturer (I.G.I.S) for interpretation. The plot, known as inverse slope used for the 

purpose of interpretation has been shown in Figure 2. 
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Figure 1 Principle of electrical resistivity investigation 

Table 3.13 Vertical Electrical Sounding Data 

Location Coordinates - 10°53'4.81"N 76°56'49.40"E 

S.No. AB/2(m) MN/2(m) 
Geometrical Factor 

(G) 

Resistance in 

Ω 

Apparent Resistivity in 

Ωm 

1 2 1 4.71 22.45 105.79 

2 3 1 12.56 11.88 148.96 

3 4 1 23.55 7.35 173.33 

4 6 1 54.95 4.01 219.80 

5 8 1 98.91 2.81 276.95 

6 10 1 155.45 2.09 326.45 

7 10 5 23.55 16.45 387.63 

8 15 5 62.80 7.05 443.37 

9 20 5 117.75 4.23 499.26 

10 30 5 274.75 2.02 549.50 

11 40 5 494.55 1.22 598.41 

12 50 5 777.15 0.90 707.21 

13 60 5 1122.55 0.63 718.43 

14 70 5 1530.75 0.54 811.30 

15 80 5 2001.75 0.46 900.79 

16 90 5 2535.55 0.35 912.80 

17 100 5 3132.15 0.28 939.65 
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Figure 2 Graph showing occurrence of water bearing fracture zones indicated by purple squares 

7 CONCLUSIONS 

The rock formation with low resistivities indicating occurrence of water occurs at the 

depths between 60m and 70m below ground level. The maximum depth proposed for the 

proposed project is 32m below ground level. Therefore, the mining operation will not affect 

the aquifer throughout the entire mine life period. 
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

பபறுவதற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ.எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 
"பி1" வரக–சிறு கனிமம்––காடு அல்லாத நிலம் 

சுைங்க பதாகுப்பு அளவு = 5.38.0 பெக்மடை ்

 

 சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள சுைங்க குத்தரக 

 அரமவிடம்  

பசச்பாரளயம் கிைாமம், சூலூை் தாலுக்கா, மகாரவ மாவட்டம் 

 

குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) பபைப்பட்ட கடிதம் -SEIAA- TN/F.No.7909/SEAC/ 

ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 

திட்ட ஆதைவாளைின் பபயை் மற்றும்    

முகவைி 
சுைங்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் அளவு 

திரு.அ. மயில்சாமி 

த/பப. ஆறுசச்ாமி, 

எண்.4ஏ, மதக்கனி, 
பபைியகுயிரலஅஞ்சல், 

பசட்டிபாரளயம் வழியாக, 

மகாயம்புத்தூை் –641 20 

பரப்பளவு: 1.62.0 பெக்டடர ்

புல எண். 42/1B, 43/1B 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை ்

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

ஏக்தாந்த் என்விமைா சை்வீஸஸ் (பி) லிமிபடட் 
(NABL  ஆல் அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஆய்வகம்) 

எண்.ஆை்7/1, ஏவிமக டவை், வடக்கு பமயின் மைாடு, அண்ணாநகை், மமற்கு 

விைிவாக்கம்.பசன்ரன-600 101 

பதாரலமபசி : 044-26153349/48562349, அரலமபசி : 94444 11178 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு காலம்- மாைச் ்முதல் மம 2021 வரை 

ஜனவரி-2022 



க்ளஸ்டரில் முன்ம ொழியப்பட்ட  ற்று ் ஏற்கனவே உள்ள குேொரிகளள 

எளிதொகப் பிரதிநிதித்துேப்படுத்துேதற்கொக, தனித்துேக் குறியீடுகள் 

மகொடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA & EMP அறிக்ளகயில் கண்டறியப்பட்டு ஆய்வு 

மெய்யப்பட்டுள்ளது.  

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரி 
குறி
யீடு 

உரிம யொளரின் மபயர ் புல எண் பரப்பளவு நிமல 

P1 

திரு.அ.  யில்ெொமி 

த/மப. ஆறுெெ்ொமி, 

எண்.4ஏ, வதக்கனி, 
மபரியகுயிளலஅஞ்ெல், 

மெட்டிபொளளய ் ேழி, 

வகொய ்புத்தூர ்–641 20 

42/1B, 43/1B 
1.62.0 

மெக்வடர ்

ToR மபறப்பட்ட 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.7909/SEAC/

ToR-886/2020 

வததி:16.03.2021 

ம ொத்த ் 1.62.0 மெக்டடர ்

தற்டபொதுள்ள குவொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிம யொளரின் மபயர ் புல எண் பரப்பளவு நிமல 

E1 

திரு.இ.ஆனந்தகு ொர,் 

த/மப. ஈஸ்ேர கவுண்டர,் 

எண்.3/105, ளலயொண்டி
பொளளய ், ஈெெ்னொரி, 
வகொளே  ொேட்ட ் 

245/2A(P),246/

1A(P) & 

246/2(P) 

1.62.5 

மெக்வடர ்

02.06.2016 to 

01.06.2021 

E2 

வக.பிரகொஷ் 

த/மப. M.கிருஷ்ணெொமி, 

எண்.3/96, மபரியகுயிளல 

அஞ்ெல்,மெட்டிபொளளய ் 

ேழி, வகொளே  ொேடட் ் – 
641 201 

51/1A ,51/1B 
2.13.5 

மெக்வடர ்

EC 

ேழங்கப்பட்டது 

ம ொத்த ் 3.76.0 மெக்டடர ்

ம ொத்த கிளஸ்டர் அளவு 5.38.0 மெக்டடர ்

ஆதாரம்: i). AD கடிதம் – Rc.No.424/Mines/2019 தததி 29.07.2020. 

குறிப்பு: MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கிளஸ்டர் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) தேதி: 

01.07.2016. 

 



குறிப்பு விதிமுமறகள் (ToR) இணக்க ் பி1 – திரு. 

அ. யில்சொமி 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated:16.03.2021 

டததி 16.03.2021” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தமனகள் 

1 தளதள்தெ ் சுற்றி அள ந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ளக  ற்று ் 

சுரங்க நடேடிக்ளககளொல் 

கிணறுகளில் ஏற்படு ் பொதிப்புகள் 

ஆகியேற்ளற விேரிக்கு ் நீர ்ட்ட 

ேளரபடத்ளத முன்ம ொழிபேர ்

அளிக்க வேண்டு ்.. 

விளி ்பு ேளரபட ்  ற்று ் 

கிணறு விேரங்கள் 3ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் pp.62-67 

இல் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

2 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்கு 

அருகில் அள ந்துள்ள நிலத்தடி நீர ்

 ட்ட ், விேெொய நடேடிக்ளககள் 

 ற்று ் நீரந்ிளலகளொன ஆறுகள், 

மதொட்டிகள், கொல்ேொய்கள், குளங்கள் 

வபொன்றேற்றில் முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்க நடேடிக்ளககளின் தொக்கத்ளத 

 திப்பிடுேதற்கு நீர-்புவியியல் 

ஆய்ளே வ ற்மகொள்ேொர.் 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

வ ற்பரப்பு  ற்று ் நிலதத்டி 

நீர ்சூழல் இரண்டிலு ் 

ெொத்திய ொன தொக்கத்ளத 

 திப்பிடுேதற்கொக 

நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிளயெ ்சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிளலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பொதிப்புகள் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்ளல. 3ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.68-

70ல் விேரங்கள் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3 முன்ம ொழிபேர,்  ளழக்கொல ் 

 ற்று ் பருே ளழ அல்லொத இரண்டு 

கொலங்களிலு ் உள்ள 

நீர ்ட்டங்களுடன் 1 கிவலொமீட்டர ்

நீர ் நிளலத ் தரவுகளள 

வெகரிக்கப் 

பயன்படுதத்ப்படு ் 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ளக 



சுற்றளவில் நிலத்தடி நீர ் இளறக்கு ் 

கிணறுகள், திறந்தமேளி 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ளக பற்றிய 

விேரங்களள அளிக்க வேண்டு ். 

ஆதரேொளர ் PWD/TWAD இலிருந்து நீர ்

அட்டேளணயின் தரளேயு ் 

வெகரிப்பொர.் 

 ற்று ் பிற மதொடரப்ுளடய 

தகேல்கள் 3ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் ப.62-63 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4 சுரங்க ், கிரஷரக்ள்  ற்று ் தளப் 

பகுதிளயெ ் சுற்றியுள்ள பிற 

மெயல்பொடுகளொல் விேெொயப் 

பகுதியில் ஒட்டும ொத்த பொதிப்பு 

ஆய்ளே முன்ம ொழிபேர ் நடத்த 

வேண்டு ். 

7ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 

பக்க ்.179-191 இல் 

ஒட்டும ொத்த தொக்க ஆய்வு 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 சுற்றியுள்ள கிணறுகளின் விேரங்கள் 

 ற்று ் நிலத்தடி நீர ் மீதொன 

ஒட்டும ொத்த தொக்க ் ஆகியளே EIA 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியொக இருக்க 

வேண்டு ். 

நீர-்புவியியல் ஆய்வு 

வ ற்பரப்பு  ற்று ் நிலதத்டி 

நீர ்சூழல் இரண்டிலு ் 

ெொத்திய ொன தொக்கத்ளத 

 திப்பிடுேதற்கொக 

நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிளயெ ்சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிளலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பொதிப்புகள் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்ளல. 4ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.131 – 

132ல் விேரங்கள் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6 ெமூக-மபொருளொதொர ஆய்வுகள் 

சுரங்கத்திலிருந்து 10 கிமீ இளடயக 

ெமூக-மபொருளொதொர ஆய்வுகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ 



 ண்டலத்திற்குள் வ ற்மகொள்ளப்பட 

வேண்டு ். 

இளடயக  ண்டலதத்ிற்கு 

வ ற்மகொள்ளப்பட்டன  ற்று ் 

முடிவுகள் 3ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்க ். 

107-127 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

7 சுரங்க குத்தளகக்கு 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதியில் ஒரு  ர 

ஆய்வு  (இனங்களின் மபயர,் ேயது) 

 ற்று ் சுரங்க நடேடிக்ளகயின் 

வபொது அதன் வ லொண்ள  

வ ற்மகொள்ளப்பட வேண்டு ். 

முந்ளதய கொலத்தில் பசுள  

 ண்டல வ  ்பொடு இல்ளல, 

இப்வபொது சுரங்கத் திட்ட 

கொலத்தில் சு ொர ்350 

 ரங்களள நட 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 4ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.87-

107ல் விரிேொன பசுள ப் 

பட்ளட வ  ்பொட்டுத ்திட்ட ் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 01.05.2018 வததியிட்ட MoEF & CC 

அலுேலக குறிப்பொளணயின்படி, 

இளடயக  ண்டலதத்ிற்குள் இருக்கு ் 

உள்ளூர ்குடியிருப்பொளரக்ளின் 

வதளேளய கருத்தில் மகொண்டு 

உத்வதெ CER நடேடிக்ளககள் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வேண்டு ் 

மபருநிறுேன ் சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்புக்கொன (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & 

CC அலுேலக குறிப்பொளண 

F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 

01.05.2018 இன் படி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

அலுேலக குறிப்பொளணயின் 

பொரொ 6 (II) இன் படி, குேொரித் 

திட்ட ் பசுள க் களத் திட்ட ் 

& மூலதன முதலீடு ≤ 100 

வகொடிகள், EAC/SEAC இன் 

ேழிகொட்டுதலின்படி CER க்கு 



மூலதன முதலீட்டில் 2% 

பங்களிக்க வேண்டு ்  ற்று ் 

ம ொதத் CER மதொளக ரூ.76,600. 

விரிேொன CER மெயல் திட்ட ் 

8ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 

ப.196-197ல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

9 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன 

விரிேொன கண்ணிமேடி மூடல் திட்ட ் 

ெ ரப்்பிக்கப்பட வேண்டு ். 

சுரங்க மூடல் விேரங்கள் 2ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் pp.29-33 

 ற்று ் 4ேது அத்தியொயத்தின் 

கீழ் pp.157- 159 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

10 துளளயிடுேதற்கு ் மேடிப்பதற்கு ் 

சுரங்கத்தின் மெயல்பொட்டின் வபொது 

மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பொளரக்ளின் பொதுகொப்பு 

 ற்று ் சுகொதொர அ ்ெங்கள் குறிதத் 

விரிேொன அறிக்ளக ெ ரப்்பிக்கப்பட 

வேண்டு ். 

சுரங்க நடேடிக்ளககளின் 

வபொது மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் 

சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பொளரக்ளின் 

பொதுகொப்பு  ற்று ் சுகொதொர 

அ ்ெங்களுக்கொக DGMS இன் 

படி நிளலயொன மெயல்பொட்டு 

நளடமுளறகள் பின்பற்றப்பட 

வேண்டு ். 

பொதுகொப்பு நடேடிக்ளககள் 

4ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 

pp.156-157 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

11 2016 ஆ ் ஆண்டின் OANo.186 (MANo. 

350/2016)  ற்று ் OANo.200/2016  ற்று ் 

OA இல் உள்ள  ொண்புமிகு NGT, 

முதன்ள  அ ரவ்ு, புது தில்லியின் 

ஒப்புக்மகொண்டது & 

குறிப்பிடட்து. 



இறுதி முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது 

குறிப்பு விதிமுளறகள் மதொடரப்ொன 

பரிந்துளர 

எண்.580/2016(MANo.1182/2016) ற்று ் OA 

எண். 404/2016 (M.A.No758/2016, M.A.No. 

920/2016, M.A.No. 1122/2016, M.A.No.12/2017 

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

12 சுரங்க குத்தளக பகுதியின் கல்மேடட்ு 

விேரங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டு ். 

2ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 22-24 

பக்களில் குத்தளக பகுதியின் 

லிதத்ொலஜி 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 உத்வதெ திட்டப் பகுதியில் எத்தளன 

 ரங்கள் உள்ளன என்பது குறித்து 

ஆய்வு நடதத் வேண்டு ். வ லு ், 

இனங்களின் மபயர,் அேற்றின் ேயது 

 ற்று ் சுரங்க நடேடிக்ளகயின் 

வபொது அளே எே்ேொறு 

நிரே்கிக்கப்படு ் என்பது பற்றிய 

தகேல்கள் அறிக்ளகயில் 

மகொடுக்கப்பட வேண்டு ். 

ஒப்புக்மகொண்டு குறிப்பிட்டொர ்

கூடுதல் நிபந்தமனகள் 

1 MoEF&CC அலுேலக 

குறிப்பொளணயின்படி F.No. 22-65/2017-

IA.III வததியிட்ட 30.09.2020,  ற்று ் 

20/10/2020, மபொது விெொரளணயின் 

வபொது எழுப்பப்பட்ட கேளலகளள 

நிேரத்்தி மெய்ேதற்கொன 

முன்ம ொழிளே முன்ம ொழிபேர ்

ஒப்புக்மகொண்டு குறிப்பிட்டொர.் 



ேழங்க வேண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ொழிவு சுற்றுெச்ூழல் 

வ லொண்ள  திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியொக இருக்க வேண்டு ். 

 

நிமலயொன குறிப்பு விதிமுமறகள் 

1.  1994 ஆ ் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

ேொரியொன உற்பதத்ி விேரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட வேண்டு ், 1994 ஆ ் 

ஆண்டுக்கு முந்ளதய எந்த ஒரு 

ேருடத்திலு ் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ 

உற்பத்திளய மதளிேொகக் குறிப்பிட 

வேண்டு ். EIA அறிவிப்பு 1994 

நளடமுளறக்கு ேந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏவதனு ் அதிகரிப்பு 

இருந்ததொ என்பளதயு ் 

திட்டேட்ட ொக மதரிவிக்கலொ ், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ 

உற்பத்தி. 

மபொருந்தொது. 

இது மீறல் ேளக திட்ட ் அல்ல. 

இந்த முன்ம ொழிவு B1 ேளகயின் 

(கிளஸ்டர ் கண்டிஷன்) கீழ் 

ேருகிறது. 

2.  சுரங்கத்தின் உரிள யொன 

குத்தளகதொரர ் முன்ம ொழிபேர ்

என்பளத ஆதரிக்கு ் ஆேணத்தின் 

நகளல ேழங்க வேண்டு ். 

குேொரிக்கு முன்ம ொழியப்பட்ட 

இட ் பட்டொ நில ். 

இளணப்பு 1 இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்துடன் ஆேண ் 

இளணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ், 

EIA  ற்று ் மபொது விெொரளண 

உட்பட அளனத்து ஆேணங்களு ் 

சுரங்க குதத்ளக பகுதி, உற்பதத்ி 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகொண்டொர.் 



நிளலகள், கழிவு உற்பத்தி  ற்று ் 

அதன் வ லொண்ள , சுரங்க 

மதொழில்நுட்ப ் வபொன்றேற்றின் 

அடிப்பளடயில் ஒன்றுக்மகொன்று 

இணக்க ொக இருக்க வேண்டு ் 

 ற்று ் குத்தளகதொரரின் மபயரில் 

இருக்க வேண்டு ். 

4.  சுரங்க குத்தளக பகுதியின் 

அளனத்து மூளல 

ஒருங்கிளணப்புகளு ், உயர ்

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/ 

வடொவபொஷீட,் நிலப்பரப்பு தொள், 

புவியியல்  ற்று ் பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியேற்றில் 

மிளகப்படுதத்ப்பட்டிருக்க 

வேண்டு ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

பகுதியின் அதத்ளகய பட ் நில 

பயன்பொடு  ற்று ் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (வகொர ் ற்று ் பஃபர ்

 ண்டல ்) பிற சுற்றுெச்ூழல் 

அ ்ெங்களள மதளிேொகக் கொட்ட 

வேண்டு ். 

மெயற்ளகக்வகொள் படங்களில் 

மிளகப்படுதத்ப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி ப.17 இல் பட ் 2.2 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

திட்டப் பகுதி எல்ளல 

ஒருங்கிளணப்புகளளக் கொட்டு ் 

ஆட்வடொவகட் ேளரதல் தகடு பட ் 

2.3 இல் ப.18 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

10கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட திட்டப் 

பகுதிளயெ ் சுற்றியுள்ள 

வ ற்பரப்பு அ ்ெங்கள் ப.21 இல் 

பட ் 2.6 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

10கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் ேளரபட ் 

பட ் 2.9 இல் ப.24 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

10 கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் புவியியல் ேளரபட ் 

பட ் 2.10 இல் ப.25 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



5.  திட்டப் பகுதியின் புவியியல்  ற்று ் 

புவியியல், தற்வபொதுள்ள 

கனி ங்கள்  ற்று ் அப்பகுதியின் 

சுரங்க ேரலொறு, முக்கிய ொன 

நீரந்ிளலகள், நீவரொளடகள்  ற்று ் 

ஆறுகள்  ற்று ்  ண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியேற்ளறக் 

குறிக்கு ் ேளகயில் 1:50,000 அளவில் 

ெரவ்ே ஆஃப் இந்தியொ 

வடொவபொஷீட்டில் தகேல் 

ேழங்கப்பட வேண்டு ். 

10கிமீ சுற்றளவு மகொண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல்  ற்று ் 

புவியியல் ேளரபடங்கள் 

முளறவய ப.24 இல் பட ் 2.9  ற்று ் 

ப.25 இல் பட ் 2.10 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

6.  254 / 5,000 

Translation results 

சுரங்க நடேடிக்ளககளுக்கொக 

முன்ம ொழியப்பட்ட நில ் பற்றிய 

விேரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பொட்டுக் மகொள்ளகக்கு 

சுரங்க ் இணங்குகிறதொ என்ற 

தகேலுடன் மகொடுக்கப்பட 

வேண்டு ்; சுரங்கதத்ிற்கொன 

நிலத்ளத  ொற்றுேதற்கு  ொநில நில 

பயன்பொட்டு ேொரிய ் அல்லது 

ெ ் ந்தப்பட்ட அதிகொரியிட ் 

அனு தி மபற்றிருக்க வேண்டு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிளய, ேருேொய்த்துளற 

அதிகொரிகளுடன் புவியியல் 

துளற அதிகொரிகள் ஆய்வு 

மெய்து,  ொநில அரசின் 

மகொள்ளகயின்படி நில ் 

குேொரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியப்பட்டது. 

7.  முன்ம ொழியப்பட்ட நிறுேன ் 

அதன் இயக்குநரக்ள் குழுேொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

ேளரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் 

மகொள்ளகளயக் 

முன்ம ொழிபேர ் சுற்றுெச்ூழல் 

மகொள்ளகளய ேகுத்துள்ளொர ்

 ற்று ் 10ேது அதத்ியொயத்தின் 

கீழ் பக்.200 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



மகொண்டிருக்கிறதொ என்பது 

மதளிேொகக் குறிப்பிடப்பட 

வேண்டு ்? அப்படியொனொல், 

சுற்றுெச்ூழல் அல்லது ேன 

விதிகள்/நிபந்தளனகளள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியேற்ளற கேனத்தில் மகொள்ள 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட மெயல்பொட்டு 

மெயல்முளற/மெயல்முளறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்படலொ ்? 

சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிளனகளளக் 

ளகயொள்ேதற்கு ், EC 

நிபந்தளனகளுக்கு இணங்குேளத 

உறுதி மெய்ேதற்கு ் நிறுேனத்தின் 

படிநிளல அள ப்பு அல்லது 

நிரே்ொக உத்தரவு ேழங்கப்படலொ ். 

நிறுேனத்தின் இயக்குநரக்ள் 

ேொரிய ்  ற்று ்/அல்லது 

பங்குதொரரக்ள் அல்லது 

பங்குதொரரக்ளுக்கு இணங்கொதளே 

/ சுற்றுெச்ூழல் விதிமுளறகளள 

மீறுதல் பற்றி புகொரளிக்கு ் 

முளறயு ் EIA அறிக்ளகயில் 

விேரிக்கப்படலொ ். 

8.  சுரங்கப் பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன 

சிக்கல்கள், நிலதத்டி சுரங்க ் 

 ற்று ் திறந்த கொஸ்ட் சுரங்கத்தின் 

வபொது ெொய்வு ஆய்வு, மேடிப்பு 

ஆய்வு வபொன்றளே உட்பட, 

இது இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட 

முளறளய உள்ளடக்கிய 

திறந்தமேளி குேொரி 

நடேடிக்ளகயொகு ். பொளற ஒரு 

கடின ொன, கெச்ித ொன  ற்று ் 



விரிேொக இருக்க வேண்டு ். 

ஒே்மேொரு ெந்தரப்்பத்திலு ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட பொதுகொப்பு 

நடேடிக்ளககள் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். 

ஒவர  ொதிரியொன உடலொக 

இருப்பதொல், மபஞ்சின் உயர ் 

 ற்று ் அகல ் 900 மபஞ்ெ ்

வகொணங்களுடன் 5 மீட்டரொக 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

சுரங்க வ லொளர,் ள ன்ஸ் 

ஃவபொரவ் ன்  ற்று ் ள னிங் 

வ ட் வபொன்ற திறள யொன 

நபரக்ளின் வ ற்பொரள்ேயில் 

குேொரி நடேடிக்ளககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

சுற்றுெச்ூழல் அனு திளயப் 

மபற்ற பிறகு, DGMS இலிருந்து 

வதளேயொன அனு திகள் 

மபறப்படு ். 

9.  ஆய்வுப் பகுதியொனது சுரங்க 

குத்தளகளயெ ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

சுற்றளவு  ண்டலத்ளதக் 

மகொண்டிருக்க வேண்டு ்  ற்று ் 

EIA இல் உள்ள கழிவு உருேொக்க ் 

வபொன்ற தரவுகள் சுரங்க ் / 

குத்தளகக் கொல ் ேளர இருக்க 

வேண்டு ். 

இந்த ஆய்வுக்கொகக் கருதப்படு ் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 

மகொண்டது  ற்று ் EIA 

அறிக்ளகயில் உள்ள கழிவு 

உருேொக்க ் வபொன்ற அளனத்துத ்

தரவுகளு ் சுரங்க ் / குதத்ளகக் 

கொலத்திற்கொனது. 

10.  ேனப்பகுதி, விேெொய நில ், 

வ ய்ெெ்ல் நில ், ேனவிலங்கு 

ெரணொலய ், வதசிய பூங்கொ, 

விலங்கினங்களின் இட ்மபயரந்்த 

பொளதகள், நீரந்ிளலகள்,  னித 

குடியிருப்புகள்  ற்று ் பிற 

சுற்றுெச்ூழல் அ ்ெங்களளக் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பு 

முளற 3ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 

பக்.46-47 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



குறிக்கு ் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பொடு ஆகியளே வெரக்்கப்பட 

வேண்டு ். சுரங்க குத்தளகப் 

பகுதியின் நில பயன்பொட்டுத ்

திட்ட ், மெயல்பொட்டுக்கு முந்ளதய, 

மெயல்பொட்டு  ற்று ் 

மெயல்பொட்டுக்கு பிந்ளதய 

கட்டங்களள உள்ளடக்கியதொக 

தயொரிக்கப்பட்டு ெ ரப்்பிக்கப்பட 

வேண்டு ். நிலப்பயன்பொடு 

 ொற்றத்தின் தொக்க ் ஏவதனு ் 

இருந்தொல் மகொடுக்கப்பட 

வேண்டு ். 

மெயல்பொட்டுக்கு முந்ளதய, 

மெயல்பொட்டு  ற்று ் 

மெயல்பொட்டுக்கு பிந்ளதய 

கட்டங்களளக் கொட்டு ் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பொட்டுத ்

திட்ட ் 2ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 

ப.15 இல் விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.  சுரங்க குத்தளகக்கு மேளிவய 

உள்ள நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தளகயிலிருந்து தூர ், அதன் 

நில பயன்பொடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏவதனு ் இருந்தொல், நிலத்தின் 

விேரங்கள் மகொடுக்கப்பட 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

இந்த குேொரி மெயல்பொட்டின் 

வபொது எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

கழிவுகள் எதுவு ் இல்ளல. மேட்டி 

எடுக்கப்பட்ட கரடுமுரடொன கல் 

முழுேது ் வதளேப்படு ் 

ேொடிக்ளகயொளரக்ளுக்கு 

மகொண்டு மெல்லப்படு ். எனவே, 

குத்தளக பகுதிக்கு மேளிவய 

குப்ளபகள் எதுவு ் 

முன்ம ொழியப்படவில்ளல. 

12.  திட்டப் பகுதியில் ேன நில ் 

ெ ்பந்தப்பட்டிருந்தொல்,  ொநில 

ேனத்துளறயில் உள்ள தகுதி 

ேொய்ந்த அதிகொரியின் ெொன்றிதழ் 

ேழங்கப்பட வேண்டு ். கொடுகளின் 

நிளல குறித்து திட்ட ஆதரேொளர ்

மபொருந்தொது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிக்குள் ேன நில ் இல்ளல 

 ற்று ் உத்வதெ திட்டப் பகுதி 

பட்டொ நில ொகு ். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்



ஏவதனு ் முரணொகக் கூறினொல், 

அந்த இடதள்த  ொநில ேனத்துளற 

அள ெெ்கத்தின் பிரொந்திய 

அலுேலகத்துடன் இளணந்து ஆய்வு 

மெய்து, கொடுகளின் நிளலளயக் 

கண்டறியலொ ், அதன் 

அடிப்பளடயில், இதில் உள்ள 

ெொன்றிதழ் வ வல 

குறிப்பிட்டுள்ளளதப் மபொறுத்து 

மேளியிடப்படு ். இதுவபொன்ற 

எல்லொ நிகழ்வுகளிலு ்,  ொநில 

ேனத ்துளறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

 திப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உதவுேது விரு ்பத்தக்கதொக 

இருக்கு ். 

திட்ட ் இளணப்பு I இல் 

இளணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13.  நிகர தற்வபொளதய  திப்பு (NPV) 

 ற்று ் இழப்பீட்டு கொடு ேளரப்்பு 

(CA) உள்ளிட்ட திட்டத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ள உளடந்த பகுதி  ற்று ் 

கன்னி ேனப்பகுதிக்கொன ேன 

அனு தியின் நிளல குறிப்பிடப்பட 

வேண்டு ். ேனத்துளற 

அனு தியின் நகளலயு ் ேழங்க 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் எந்த ேன நிலமு ் 

இல்ளல. 

14.  பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

 ற்று ் பிற பொர ்பரிய 

ேனேொசிகள் (ேன உரிள களள 

அங்கீகரிதத்ல்) ெட்ட ், 2006ன் கீழ் 

ேன உரிள களள அங்கீகரிப்பதன் 

நளடமுளற நிளல குறிப்பிடப்பட 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

இந்த திட்ட ் ேன உரிள கள் 

ெட்ட ், 2006 அங்கீகொரதள்த 

ஈரக்்கவில்ளல. 



15.  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தொேரங்கள், 

வதளேயொன விேரங்களுடன் 

மகொடுக்கப்பட வேண்டு ். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிெரே்் 

கொடுகள் எதுவு ் 

கொணப்படவில்ளல. 

16.  ஆய்வுப் பகுதியின் 

ேனவிலங்குகளுக்கு சுரங்கத ்

திட்டத்தின் தொக்க ் குறித்து ஆய்வு 

மெய்து விேரங்களள அளிக்க 

வேண்டு ். சுற்றியுள்ள  ற்று ் 

வேறு ஏவதனு ் பொதுகொக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள ேனவிலங்குகளின் 

மீதொன திட்டத்தின் தொக்க ்  ற்று ் 

அதற்வகற்ப, வதளேப்படு ் 

விரிேொன தணிப்பு நடேடிக்ளககள், 

மெலவு தொக்கங்களுடன் 

உருேொக்கப்பட்டு ெ ரப்்பிக்கப்பட 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

ேனவிலங்குகள்/பொதுகொக்கப்பட்ட 

பகுதி எதுவு ் இல்ளல. 

17.  வதசியப் பூங்கொக்கள், 

ெரணொலயங்கள், உயிரக்்வகொளக் 

கொப்பகங்கள், ேனவிலங்கு 

ேழித்தடங்கள், ரொ ்ெொர ்தள ், புலி/ 

யொளனகள் கொப்பகங்கள்/ 

(இருப்பளே  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்டளே), சுரங்கக் 

குத்தளகளயெ ் சுற்றி 10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் ஏவதனு ் இருந்தொல், 

அளே மதளிேொகக் குறிப்பிடப்பட்டு, 

இருப்பிட ேளரபடத்தொல் 

ஆதரிக்கப்பட வேண்டு ். தளலள  

ேனவிலங்கு கொப்பொளரொல் 

முளறயொக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 

கிமீ சுற்றளவில் வதசியப் 

பூங்கொக்கள், உயிரக்்வகொளக் 

கொப்பகங்கள், ேனவிலங்கு 

ேழித்தடங்கள்  ற்று ் 

புலி/யொளன கொப்பகங்கள் எதுவு ் 

இல்ளல. 



வ வல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுெச்ூழல் ரீதியொக உணரத்ிறன் 

ேொய்ந்த பகுதிகள் அருகொள யில் 

இருப்பதொல், அத்தளகய 

திட்டங்களுக்குப் மபொருந்தக்கூடிய 

வதளேயொன அனு தி, வதசிய 

ேனவிலங்கு ேொரியதத்ின் 

நிளலக்குழுவிலிருந்து மபறப்பட்டு 

அதன் நகல் ேழங்கப்பட வேண்டு ். 

18.  ஆய்வுப் பகுதி [ள ய  ண்டல ் 

 ற்று ் தொங்கல்  ண்டல ் (சுரங்க 

குத்தளகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] பற்றிய விரிேொன 

உயிரியல் ஆய்வு வ ற்மகொள்ளப்பட 

வேண்டு ். தொேரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களின் விேரங்கள், 

அழிந்துேரு ், உள்ளூர ் ற்று ் RET 

இனங்கள், தனித்தனியொக, ள ய 

 ற்று ் தொங்கல்  ண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியொக, அத்தளகய 

முதன்ள  கள ஆய்வின் 

அடிப்பளடயில் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ், இது தற்வபொதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அட்டேளணளய மதளிேொகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏவதனு ் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் கொணப்பட்டொல், 

அேற்ளறப் பொதுகொப்பதற்கொன 

பட்மெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

வதளேயொன திட்டமு ்  ொநில 

ள ய  ற்று ் இளடயக 

 ண்டலங்களில் விரிேொன 

உயிரியல் ஆய்வு 

வ ற்மகொள்ளப்பட்டது  ற்று ் 

முடிவுகள் 3ேது அதத்ியொயத்தின் 

கீழ் pp.87-107 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ேனவிலங்கு பொதுகொப்புெ ் ெட்ட ், 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

எந்த அட்டேளண I ேளக 

விலங்குகள் 

கேனிக்கப்படவில்ளல  ற்று ் 

IUCN இன் படி 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபதத்ொன 

அல்லது அெச்ுறுத்து ் ேளககளில் 

எந்த உயிரினமு ் ேரொது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து ேரு ் சிேப்புப் 

பட்டியல் இனங்கள் எதுவு ் 

இல்ளல. 



ேன ்  ற்று ் ேனவிலங்குத ்

துளறயுடன் கலந்தொவலொசித்து, 

விேரங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டு ். 

அளத மெயல்படுதத் வதளேயொன 

நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட  திப்பின் ஒரு 

பகுதியொக மெய்யப்பட வேண்டு ். 

19.  கடுள யொன  ொசுபட்ட பகுதிகள் 

அல்லது 'ஆரேல்லி 

 ளலதம்தொடரின்' கீழ் ேரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 

நடேடிக்ளககளுக்கு நீதி ன்றக் 

கட்டுப்பொடுகளள ஈரக்்கு ்) 

ஆகியேற்றின் அருகொள யு ் 

குறிப்பிடப்பட வேண்டு ், வ லு ் 

வதளேப்படு ் இடங்களில், 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட 

அதிகொரிகளின் அனு திெ ்

ெொன்றிதழ்கள். உத்வதெ சுரங்க 

நடேடிக்ளககள் பரிசீலிக்கப்படு ் 

ேளகயில் SPCB அல்லது  ொநில 

சுரங்கத் துளற பொதுகொக்கப்பட 

வேண்டு ்  ற்று ் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியொனது ‘அதிக ொக 

 ொசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்ளல  ற்று ் 

‘ஆரேல்லி  ளலதம்தொடரின் கீழ் 

ேரொது. 

20.  இவதவபொல், கடவலொர 

திட்டங்களுக்கு, CRZ ேளரபட ் LTL 

ஐ ேளரயறுக்கு ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமென்சிகளில் 

ஒன்றொல் முளறயொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ 

மபொருந்தொது. 

திட்ட ் CRZ ஐ ஈரக்்கவில்ளல. 



பகுதி, சுரங்க குதத்ளக w.r.t CRZ 

இட ், ெதுப்புநிலங்கள் வபொன்ற 

கடற்களர அ ்ெங்கள், ஏவதனு ் 

இருந்தொல், ேழங்கப்பட வேண்டு ். 

(குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் ேரு ் சுரங்கத ்

திட்டங்கள் ெ ்பந்தப்பட்ட கடவலொர 

 ண்டல வ லொண்ள  

ஆளணயத்தின் ஒப்புதளலப் மபற 

வேண்டு ்). 

21.  திட்டத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட 

 க்களுக்கொன R&R திட்ட ்/இழப்பீடு 

விேரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

வேண்டு ். R&R திட்டத்ளதத ்

தயொரிக்கு ் வபொது, மதொடரப்ுளடய 

 ொநில/வதசிய  றுேொழ்வு & 

மீள்குடிவயற்றக் மகொள்ளகளய 

பொரள்ேயில் ளேத்திருக்க 

வேண்டு ். எஸ்சி/எஸ்டி  ற்று ் 

ெமூகத்தின் பிற நலிேளடந்த 

பிரிவினளரப் மபொறுதத் ட்டில், 

அேரக்ளின் வதளேகளள 

 திப்பிடுேதற்கு குடு ்ப ேொரியொக 

ஒரு வதளே அடிப்பளடயிலொன 

 ொதிரி கணக்மகடுப்பு 

வ ற்மகொள்ளப்பட வேண்டு ், 

வ லு ் அதற்வகற்ப மெயல் 

திட்டங்களளத ் தயொரித்து 

ெ ரப்்பிக்க வேண்டு ்.  ொநில 

அரசின் ேரி துளறகள். சுரங்க 

குத்தளக பகுதியில் அள ந்துள்ள 

மபொருந்தொது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

குடியிருப்புகள் இல்ளல. எனவே, 

திட்டத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட 

 க்களுக்கொன (PAP) R&R திட்ட ் / 

இழப்பீடு விேரங்கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்ளல. 



கிரொ ங்கள்  ொற்றப்படு ொ 

இல்ளலயொ என்பளத மதளிேொக 

மேளிப்படுதத்லொ ். கிரொ ங்களள 

 ொற்றுேது மதொடரப்ொன 

பிரெெ்ளனகள், அேற்றின் R&R 

 ற்று ் ெமூக-மபொருளொதொர 

அ ்ெங்கள் உள்ளிட்டளே 

அறிக்ளகயில் விேொதிக்கப்பட 

வேண்டு ். 

22.  ஒரு பருே ் (பருே ளழ அல்லொதது) 

[அதொேது,  ொரெ்-்வ  (வகொளட 

கொல ்); அக்வடொபர-்டிெ ்பர ்

( ளழக்கொலத்திற்குப் பின்); 

ெனேரி-பிப்ரேரி (குளிரக்ொல ்)] 

CPCB 2009 இன் அறிவிப்பின்படி 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ், நீரின் 

தர ், இளரெெ்ல் நிளல,  ண் 

 ற்று ் தொேரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய முதன்ள  

அடிப்பளடத் தரவு வெகரிக்கப்பட்டு, 

AAQ  ற்று ் பிற தரவுகள் வததி 

ேொரியொக ெ ரப்்பிக்கப்படு ். EIA 

 ற்று ் EMP அறிக்ளக. தள ் ெொரந்்த 

ேொனிளல தரவுகளு ் 

வெகரிக்கப்பட வேண்டு ். 

கண்கொணிப்பு நிளலயங்களின் 

இருப்பிட ், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுேளதயு ் 

பிரதிநிதித்துேப்படுத்து ் 

ேளகயில் இருக்க வேண்டு ் 

CPCB அறிவிப்பு  ற்று ் MoEF & CC 

ேழிகொட்டுதல்களின்படி  ொரெ்-்

வ  2021 கொலப்பகுதிக்கொன 

அடிப்பளடத ் தரவு 

வெகரிக்கப்பட்டது. 

3 ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் pp.42-87 

இல் விேரங்கள் 

வெரக்்கப்பட்டுள்ளன. 



 ற்று ் முக்கிய கொற்று வீசு ் திளெ 

 ற்று ் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடத்ளதக் கருத்தில் மகொண்டு 

நியொயப்படுதத் வேண்டு ். சுரங்க 

குத்தளகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 

குளறந்தபட்ெ ் ஒரு கண்கொணிப்பு 

நிளலய ொேது இருக்க வேண்டு ். 

PM10 இன் கனி வியல் கலளே, 

particularly for free silica, should be given. 

23.  பகுதியின் கொற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தொக்கத்ளத கணிக்க 

கொற்றின் தர  ொதிரியொக்க ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வேண்டு ். இது 

கனி  வபொக்குேரத்துக்கொன 

ேொகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தொக்கதள்தயு ் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொள்ள வேண்டு ். 

பயன்படுதத்ப்பட்ட  ொதிரியின் 

விேரங்கள்  ற்று ்  ொடலிங் மெய்ய 

பயன்படுதத்ப்படு ் உள்ளட்ீடு 

அளவுருக்கள் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். கொற்றின் தர 

ேளரயளறகள், தளத்தின் 

இருப்பிட ், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிட ், ஏவதனு ் 

இருந்தொல், இருப்பிட ் 

ஆகியேற்ளறத ் மதளிேொகக் 

குறிக்கு ் இருப்பிட ேளரபடத்தில் 

கொட்டப்படலொ ். பிரதொன கொற்றின் 

AERMOD பொரள்ே 9.6.1 ஐப் 

பயன்படுத்தி  ொசுபடுத்து ் GLC 

களின் அதிகரிக்கு ் 

கணிப்புக்கொன கொற்றின் தர 

 ொதிரியொக்க ் மெய்யப்பட்டது. 

 ொதிரி முடிவுகள் 4ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.132-141 

இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 



திளெளயக் கொட்டு ் கொற்று 

வரொெொக்கள் ேளரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலொ ். 

24.  திட்டத்திற்கொன நீர ் வதளே, அதன் 

இருப்பு  ற்று ் ஆதொர ் ஆகியளே 

ேழங்கப்பட வேண்டு ். விரிேொன 

நீர ் ெ நிளலயு ் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். திட்டத்திற்கொன நன்னீர ்

வதளேளய குறிப்பிட வேண்டு ். 

2ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் ப.39ல் 

அட்டேளண 2.15ல் தண்ணீர ்

வதளே விேரங்கள் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

25.  திட்டத்திற்குத் வதளேயொன அளவு 

தண்ணீளரத் திரு ்பப் மபறுேதற்கு 

உரிய அதிகொரியிட ் இருந்து 

வதளேயொன அனு தி ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

தூசிளய அடக்குதல், பசுள ப் 

பட்ளட வ  ்பொடு  ற்று ் வீட்டு 

உபவயொகத்திற்கொன நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் வதங்கியுள்ள 

 ளழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

மபறப்பட்டு, தினெரி வதளேயின் 

அடிப்பளடயில் தண்ணீர ்

வடங்கரக்ள் மூல ் உள்ளூர ்

தண்ணீர ்

விற்பளனயொளரக்ளிடமிருந்து 

ேொங்கப்படு ். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பளனயொளரக்ளிட ் இருந்து 

குடிநீர ்மபறப்படு ். 

26.  திட்டத்தில் வ ற்மகொள்ள 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பொதுகொப்பு நடேடிக்ளககள் பற்றிய 

விளக்க ் அளிக்கப்பட வேண்டு ். 

திட்டத்தில் முன்ம ொழியப்பட்டுள்ள 

 ளழநீர ் வெகரிப்பு பற்றிய 

வேளல மெய்யு ் குழியின் ஒரு 

பகுதி  ளழ மபய்யு ் வபொது  ளழ 

நீளர வெகரிக்க 

அனு திக்கப்படு ். இே்ேொறு 

வெகரிக்கப்படு ் நீர,் பசுள  

 ண்டல ேளரெ்ச்ிக்கு ், தூசிளய 



விேரங்கள் ஏவதனு ் இருந்தொல் 

ேழங்கப்பட வேண்டு ். 

அடக்குேதற்கு ் 

பயன்படுதத்ப்படு ். 

வதொண்டப்பட்ட குழிளய  ளழ நீர ்

வெகரிப்பு அள ப்பொக  ொற்றவு ், 

ேளரவு பருேதத்ில் திட்ட 

கிரொ த்திற்கு நீர ் வதக்க ொகவு ் 

மெயல்பட சுரங்க மூடல் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27.  வ ற்பரப்பு  ற்று ் நிலதத்டி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலு ் நீரின் தரத்தில் 

இத்திட்டத்தின் தொக்க ் 

 திப்பிடப்பட்டு, வதளேப்பட்டொல், 

வதளேயொன பொதுகொப்பு 

நடேடிக்ளககள் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். 

வ ற்பரப்பு நீர ்  ற்று ் நிலதத்டி 

நீர ்உள்ளிட்ட நீர ்சூழலின் தொக்க 

ஆய்வுகள்  ற்று ் தணிப்பு 

நடேடிக்ளககள் 4ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்க ் 131-

132 இல் விேொதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28.  உண்ள யொன 

கண்கொணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பளடயில், வேளல மெய்ேது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ொ என்பது 

மதளிேொகக் கொட்டப்பட வேண்டு ். 

இது ெ ்பந்த ொக வதளேயொன தரவு 

 ற்று ் ஆேணங்கள் 

ேழங்கப்படலொ ். வேளல நிலத்தடி 

நீர ் அட்டேளணளய குறுக்கிடு ் 

பட்ெத்தில், விரிேொன நீரியல் ஆய்வு 

வ ற்மகொள்ளப்பட்டு அறிக்ளக 

ெ ரப்்பிக்கப்பட வேண்டு ். 

தற்வபொதுள்ள நீரந்ிளலகளின் 

விேரங்கள்  ற்று ் இந்த 

நீரந்ிளலகளில் சுரங்க 

நடேடிக்ளககளின் தொக்க ் 

மபொருந்தொது. 

நிலத்தடி நீர ்  ட்ட ், நிலத்தடி 

 ட்டத்திற்கு கீவழ 60-70 மீட்டரக்ள் 

ேளர கொணப்படுகிறது. 

குேொரியின் இறுதி ஆழ ் 32 m bgl 

ஆகு ். எனவே, சுரங்க 

நடேடிக்ளக நிலதத்டி நீர ்

 ட்டத்தில் குறுக்கிடொது. நிலத்தடி 

நீர ்  ட்ட ் ஏற்படுேது 

மதொடரப்ொன தரவுகள் 3ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் ப.69-70ல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 



ஆகியளே அறிக்ளகக்கு 

இளடவயயொனளே. நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் வேளல 

மெய்ேதற்கு ், நிலதத்டி நீளர 

உறிஞ்சுேதற்கு ்  த்திய நிலதத்டி 

நீர ் ஆளணயத்திட ் வதளேயொன 

அனு திளயப் மபற்று, அதன் 

நகளல ேழங்க வேண்டு ். 

29.  குத்தளகப் பகுதி ேழியொகெ ்

மெல்லு ் பருேகொல அல்லது வேறு 

எந்த நீவரொளடயின் விேரங்கள் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட 

 ொற்ற ் / திளெதிருப்பல், ஏவதனு ் 

இருப்பின், அது நீரியல் துளறயில் 

ஏற்படு ் தொக்க ் ஆகியேற்ளறக் 

மகொண்டு ேர வேண்டு ். 

மபொருந்தொது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓளடகள், 

பருேகொல அல்லது பிற 

நீரந்ிளலகள் எதுவு ் 

மெல்லவில்ளல. எனவே, 

நீரந்ிளலகளில்  ொற்ற ்/திருப்பு ் 

எதுவு ் எதிரப்ொரக்்கப்படவில்ளல. 

30.  தளத்தின் உயர ், வேளல மெய்யு ் 

ஆழ ், நிலத்தடி நீர ் அட்டேளண 

வபொன்றளே AMSL  ற்று ் BGL 

இரண்டிலு ் ேழங்கப்பட வேண்டு ். 

அதற்கொன திட்ட ேளரபடமு ் 

ேழங்கப்படலொ ். 

திட்டப் பகுதியின் ெரொெரி உயர ் 

389m AMSL ஆகு ். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழ ் 32m BGL 

ஆகு ். 

பகுதியின் நீர ்ட்ட ் 60-70m BGL. 

31.  ஒரு கொலக்மகடுவுக்கொன 

முற்வபொக்கொன பசுள ப் பட்ளட 

வ  ்பொட்டுத் திட்ட ் அட்டேளண 

ேடிேத்தில் (வநரியல்  ற்று ் அளவு 

கேவரெ், தொேர இனங்கள்  ற்று ் 

கொல அளவு ஆகியேற்ளறக் 

குறிக்கு ்) தயொரிக்கப்பட்டு 

பசுள  அரண் ேளரெ்ச்ித் திட்ட ் 

4ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் pp.149-

151 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



ெ ரப்்பிக்கப்பட வேண்டு ், அளத 

 னதில் ளேத்து, திட்டத்ளதத ்

மதொடங்குேதற்கு முன்பு அளதெ ்

மெயல்படுத்த வேண்டு ். வதொட்ட ் 

 ற்று ் ஈடுமெய்யு ் கொடு 

ேளரப்்பின் கட்ட ் ேொரியொன 

திட்ட ், வதொட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

பகுதி  ற்று ் நடப்பட வேண்டிய 

இனங்கள் ஆகியேற்ளறக் குறிக்கு ் 

ேளகயில் மதளிேொக 

பட்டியலிடப்பட வேண்டு ். 

ஏற்கனவே நடவு மெய்த 

விேரங்களள அளிக்க வேண்டு ். 

பசுள ப் பட்ளடக்கு 

வதரந்்மதடுக்கப்பட்ட தொேர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுெச்ூழல் 

 திப்ளபக் மகொண்டிருக்க 

வேண்டு ்  ற்று ் உள்ளூர ் ற்று ் 

பூரவ்ீக இனங்கள்  ற்று ் 

 ொசுபொட்ளடத் தொங்கு ் இனங்கள் 

ஆகியேற்றிற்கு முக்கியத்துே ் 

அளிக்கு ் ேளகயில் உள்ளூர ்

 க்களுக்கு நல்ல பயன்பொட்டு 

 திப்பொக இருக்க வேண்டு ். 

32.  இத்திட்டத்தின் கொரண ொக உள்ளூர ்

வபொக்குேரத்து உள்கட்டள ப்பில் 

ஏற்படு ் தொக்க ் சுட்டிக்கொட்டப்பட 

வேண்டு ். தற்வபொளதய ெொளல 

மநட்மேொரக்்கில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

IRC ேழிகொட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

வபொக்குேரத்தின் தொக்கத்ளத 

பகுப்பொய்வு மெய்ேதற்கொக 

வபொக்குேரத்து அடரத்்தி 



மேளிவய உள்ளளே உட்பட) 

திட்டத்தின் விளளேொக டிரக் 

வபொக்குேரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கு ் 

சுள ளயக் ளகயொளு ் திறன் 

உள்ளதொ என்பளதக் குறிக்கு ் 

ேளகயில் மெயல்பட வேண்டு ். 

உள்கட்டள ப்ளப 

வ  ்படுத்துேதற்கொன ஏற்பொடு, 

சிந்திக்கப்பட்டொல் ( ொநில அரசு 

வபொன்ற பிற நிறுேனங்களொல் 

எடுக்கப்படு ் நடேடிக்ளக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட வேண்டு ். இந்திய 

ெொளல கொங்கிரஸின் 

ேழிகொட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

முன்ம ொழிபேர ் வபொக்குேரத்து 

ஆய்வின் தொக்கத்ளத நடதத் 

வேண்டு ். 

கணக்மகடுப்பு 

வ ற்மகொள்ளப்பட்டது, வ லு ் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்ம ொழியப்பட்ட 

வபொக்குேரத்து கொரண ொக 

குறிப்பிடத்தக்க பொதிப்பு எதுவு ் 

இல்ளல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 2ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்க ் 36-37 

இல் விேரங்கள் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

33.  சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

ேழங்கப்படு ் ஆன்ளெட் 

தங்குமிட ்  ற்று ் ேெதிகள் 

பற்றிய விேரங்கள் EIA 

அறிக்ளகயில் வெரக்்கப்பட 

வேண்டு ். 

குேொரி குத்தளகக்கு 

ேழங்கப்பட்ட பிறகு 

உள்கட்டள ப்பு  ற்று ் பிற 

ேெதிகள் சுரங்கத ்

மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

ேழங்கப்படு ், வ லு ் இது 2ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் ப.39 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34.  சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய நிலப் 

பயன்பொடு  ற்று ் சுரங்க ் 

அகற்றப்பட்ட பகுதிகளள 

2ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.28-

30 இல் விேொதிக்கப்பட்டது. 



மீட்மடடுப்பது  ற்று ் 

 றுசீரள த்தல் (திட்டங்களுடன் 

 ற்று ் வபொது ொன 

எண்ணிக்ளகயிலொன 

பிரிவுகளுடன்) EIA அறிக்ளகயில் 

மகொடுக்கப்பட வேண்டு ்.. 

  சுரங்க மூடல் திட்ட ் என்பது 

இளணப்பு I என இளணக்கப்பட்ட 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகு ். 

35.  இந்தத் திட்டத்தின் மதொழில்ெொர ்

சுகொதொர பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்பட வேண்டு ்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடேடிக்ளககள் விரிேொக 

விேரிக்கப்பட வேண்டு ். முன் 

வேளல ேொய்ப்பு  ருத்துே 

பரிவெொதளன  ற்று ் கொலமுளற 

 ருத்துே பரிவெொதளன 

அட்டேளணகள் பற்றிய விேரங்கள் 

EMP இல் இளணக்கப்பட வேண்டு ். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்ம ொழியப்பட்ட வதளேயொன 

ேெதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட மதொழில்ெொர ்சுகொதொரத ்

தணிப்பு நடேடிக்ளககள் விரிேொக 

இருக்கலொ ். 

4ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் 

பக்க ்.156-157 இல் திட்டத்தின் 

மதொழில்ெொர ் சுகொதொர 

பொதிப்புகள்  ற்று ் தடுப்பு 

நடேடிக்ளககள் விரிேொக 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

36.  இத்திட்டத்தின் மபொது சுகொதொர 

தொக்கங்கள்  ற்று ் பொதிப்பு 

 ண்டலத்தில் உள்ள  க்களுக்கொன 

மதொடரப்ுளடய நடேடிக்ளககள் 

முளறயொக  திப்பீடு மெய்யப்பட 

வேண்டு ்  ற்று ் 

இந்த திட்டத்தொல் மபொது சுகொதொர 

பொதிப்புகள் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்ளல. 

CER  ற்று ் CSR பற்றிய 

விேரங்கள் 8ேது அதத்ியொயத்தின் 



முன்ம ொழியப்பட்ட தீரவ்ு 

நடேடிக்ளககள் பட்மெட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிேொக 

விேரிக்கப்பட வேண்டு ். 

கீழ் ப.196-197ல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

37.  ெமூக-மபொருளொதொர 

முக்கியத்துே ்  ற்று ் உள்ளூர ்

ெமூகத்தின் மெல்ேொக்கு ஆகியளே 

திட்ட ஆதரேொளரொல் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். முடிந்தேளர, 

மெயல்படுத்துேதற்கொன கொல 

அளவுகளுடன் அளவு 

பரி ொணங்கள் மகொடுக்கப்படலொ ். 

ஆய்வுப் பகுதியின் ெமூக-

மபொருளொதொர சூழலில் 

எதிர ்ளறயொன தொக்க ் எதுவு ் 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்ளல, வ லு ் 

இந்தத் திட்ட ் 20 வபருக்கு 

வநரடியொகவு ், 10 வபருக்கு 

 ளறமுக ொகவு ் 

வேளலேொய்ப்ளப ேழங்குேதன் 

மூல ் ெமூக-மபொருளொதொர 

சூழலுக்கு பயனளிக்கு ், இது 4ேது 

அத்தியொயத்தின் கீழ் ப.155 இல் 

விேொதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

38.  சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்புகளளத ்

தணிக்க விரிேொன சுற்றுெச்ூழல் 

வ லொண்ள த் திட்ட ் (EMP), நில 

பயன்பொட்டின்  ொற்ற ், விேெொய ் 

 ற்று ் வ ய்ெெ்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏவதனு ் இருந்தொல், 

மதொழில்ெொர ் சுகொதொர பொதிப்புகள் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பொதிப்புகள் ஆகியளே அடங்கு ். 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

பொதிப்புகளளத ் தணிப்பதற்கொன 

திட்டத்திற்கொன விரிேொன 

சுற்றுெச்ூழல் வ லொண்ள த ்

திட்ட ் 10ேது அதத்ியொயத்தின் 

கீழ் pp.199-215 இல் 

வெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

39.  மபொது விெொரளண புள்ளிகள் 

 ற்று ் திட்ட முன்ம ொழிபேரின் 

அரப்்பணிப்பு  ற்று ் அளத 

மபொது விெொரளணயின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/AMP அறிக்ளகயில் 

புதுப்பிக்கப்படு ். 



மெயல்படுத்துேதற்கொன பட்மெட் 

ஏற்பொடுகளுடன் கொலக்மகடுவு 

மெயல் திட்டமு ் ேழங்கப்பட 

வேண்டு ்  ற்று ் திட்டத்தின் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ளகயில் 

இளணக்கப்பட வேண்டு ். 

40.  திட்டத்திற்கு எதிரொக நிலுளேயில் 

உள்ள ேழக்குகளின் விேரங்கள், 

ஏவதனு ் இருந்தொல், திட்டத்திற்கு 

எதிரொக ஏவதனு ் நீதி ன்றத்தொல் 

நிளறவேற்றப்பட்ட ேழிகொட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் மகொடுக்கப்பட 

வேண்டு ். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிரொக எந்த 

நீதி ன்றத்திலு ் ேழக்கு 

நிலுளேயில் இல்ளல. 

41.  திட்டத்தின் மெலவு (மூலதன மெலவு 

 ற்று ் மதொடர ்மெலவு)  ற்று ் EMP 

ஐ மெயல்படுத்துேதற்கொன மெலவு 

மதளிேொக குறிப்பிடப்பட 

வேண்டு ். 

திட்டெ ்மெலவு ரூ.38,33,400/- 

CER மெலவு ரூ.76,600/- 

சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு 

நடேடிக்ளககளள மெயல்படுத்த, 

மூலதனெ ் மெலேொக ரூ.6.81 

லட்ெமு ், மதொடர ் மெலவு ரூ. 

முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்வபொளதய 

ெந்ளத சூழ்நிளலளய கருத்தில் 

மகொண்டு தற்வபொளதய ெந்ளத 

விளலளய கருத்தில் மகொண்டு 

மதொடரெ்ச்ியொன மெலேொக 2.05 

லட்ெ ் முன்ம ொழியப்பட்டது. 

42.  வபரிடர ் வ லொண்ள  திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ளகயில் வெரக்்கப்படு ். 

வபரிடர ் வ லொண்ள த் திட்ட ் 

மதொடரப்ொன விேரங்கள் 7ேது 



அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.175-179 

இல் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

43.  திட்ட ் மெயல்படுத்தப்பட்டொல், 

அதன் பலன்கள் விேரிக்கப்பட 

வேண்டு ். திட்டதத்ின் பலன்கள், 

சுற்றுெச்ூழல், ெமூக ், 

மபொருளொதொர ், வேளல ேொய்ப்பு 

வபொன்றேற்ளற மதளிேொகக் 

குறிக்கு ். 

8ேது அத்தியொயத்தின் கீழ் பக்.195-

197ல் விேரங்கள் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

44.  ட ற்கூறியவற்மறத் தவிர, கீடே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபொதுவொன 

புள்ளிகளு ் பின்பற்றப்பட டவண்டு ்: 

a)  EIA/EMP அறிக்ளகயின் நிரே்ொகெ ்

சுருக்க ் 

தனி புத்தக ொக 

இளணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b)  அளனத்து ஆேணங்களு ் 

அட்டேளண  ற்று ் 

மதொடரெ்ச்ியொன பக்க எண்ணுடன் 

ெரியொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க 

வேண்டு ். 

அளனத்து ஆேணங்களு ் 

அட்டேளண  ற்று ் 

மதொடரெ்ச்ியொன பக்க எண்ணுடன் 

ெரியொகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c)  அறிக்ளகயில் தரவுகள் 

ேழங்கப்பட்டொல், குறிப்பொக 

அட்டேளணகளில், தரவு 

வெகரிக்கப்பட்ட கொல ்  ற்று ் 

ஆதொரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வேண்டு ். 

வெகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அட்டேளணகள்  ற்று ் 

ஆதொரங்களின் பட்டியல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

d)  MoEF&CC/NABL அங்கீகொர ் மபற்ற 

ஆய்ேகங்களளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

கொற்று,  ண், ெத்த ் 

வபொன்றேற்றின் அளனத்து 

பகுப்பொய்வு/வெொதளன 

அடிப்பளட கண்கொணிப்பு 

அறிக்ளககள் இந்த 

அறிக்ளகயுடன் அத்தியொய ் III 

இல் இளணக்கப்பட்டுள்ளன. 



அறிக்ளககளளயு ் திட்ட 

ஆதரேொளர ் இளணக்க வேண்டு ். 

திட்டத்தின்  திப்பீட்டின் வபொது 

அளனத்து அெல் 

பகுப்பொய்வு/வெொதளன 

அறிக்ளககளு ் இருக்க வேண்டு ் 

 திப்பீட்டின் வபொது இறுதி EIA 

அறிக்ளகயில் அெல் அடிப்பளட 

கண்கொணிப்பு அறிக்ளககள் 

ெ ரப்்பிக்கப்படு ். 

e)  ேழங்கப்பட்ட ஆேணங்கள் 

ஆங்கில ் அல்லொத வேறு 

ம ொழியில் இருந்தொல், ஆங்கில 

ம ொழிமபயரப்்பு ேழங்கப்பட 

வேண்டு ். 

மபொருந்தொது.  

f)  அள ெச்ினொல் முன்னர ்

ேகுக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டங்களின் சுற்றுெச்ூழல் 

 திப்பீட்டிற்கொன வகள்வித்தொளு ் 

பூரத்்தி மெய்யப்பட்டு 

ெ ரப்்பிக்கப்படு ். 

அது இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ளகயுடன் 

இளணக்கப்படு ். 

g)  EIA அறிக்ளகளயத் தயொரிக்கு ் 

வபொது, MoEF&CC ேழங்கிய 

ஆதரேொளரக்ளுக்கொன 

அறிவுறுதத்ல்கள்  ற்று ் 

ஆவலொெகரக்ளுக்கொன 

அறிவுறுதத்ல்கள் O.M. எண். J-

11013/41/2006-IA. இந்த 

அள ெெ்கத்தின் இளணயதளத்தில் 

கிளடக்கு ் 4 ஆகஸ்ட் 2009 

வததியிடட் II (I) பின்பற்றப்பட 

வேண்டு ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகொண்டொர.் 

MoEF & CC O.M ேழங்கிய 

ேழிமுளறகள் எண். J-11013/41/2006-

IA. ஆகஸ்ட் 4, 2009 வததியிட்ட II (I) 

பின்பற்றப்பட்டது. 



h)  அடிப்பளட வநொக்க ்  ற்று ் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவதனு ் 

 ொற்றங்கள் மெய்யப்பட்டிருந்தொல் 

(படிே ்-I  ற்று ் TOR ஐப் 

பொதுகொப்பதற்கொன PFR இல் 

ெ ரப்்பிக்கப்பட்டளே) அத்தளகய 

 ொற்றங்களுக்கொன 

கொரணங்களுடன் MoEF&CC இன் 

கேனத்திற்குக் மகொண்டு ேரப்பட 

வேண்டு ், வ லு ் TOR அனு தி 

மபற வேண்டு ். வ லு ்  ொற்றப்பட 

வேண்டு ். ேளரவு EIA/EMP இன் 

கட்டள ப்பு  ற்று ் 

உள்ளடக்கத்தில் மபொது விெொரளண 

 ொற்றங்களுக்குப் பிறகு (பி.எெ.் 

மெயல்முளறயிலிருந்து எழு ் 

 ொற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆேணங்களுடன் PH ஐ மீண்டு ் 

நடத்த வேண்டு ். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகொண்டொர.் 

i)  சுற்றறிக்ளக எண். J-11011/618/2010-IA 

இன் படி. II(I) வததியிட்ட 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்வபொளதய 

மெயல்பொடுகளுக்கு சுற்றுெச்ூழல் 

அனு தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
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விகித ் 

134 

4.4 Nox க்கொன  திப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 
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7.12 குேொரிலிருந்து கணிக்கப்படு ் ெத்த ் 

அதிகரிக்கு ்  திப்புகள் 
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214 
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216-217 
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228 
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219 
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தரவு 
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அட்டவமணகளின் படங்கள் 

பட ் 

எண். 

தமலப்பு பக்க 

எண் 

1.1 500மீ சுற்றளவுக்குள் மெயற்ளகக்வகொள் படத்மதொகுப்பு 

குேொரிகள் 

3 

1.2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்ளதக் 

கொட்டு ் முக்கிய ேளரபட ் 

6 



1.3 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட வடொவபொஷீட் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளதள்தக் கொட்டுகிறது 

7 

2.1 திட்ட தள புளகப்படங்கள் 15 

2.2 தூண்களின் புவிெொர ் ஒருங்கிளணப்புகளுடன் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தள குதத்ளக எல்ளலளயக் 

கொட்டு ் கூகுள் பட ் 

16 

2.3 குேொரி குதத்ளக திட்ட ் / வ ற்பரப்பு திட்ட ் 17 

2.4 கூகுள் எரத்் படத்தில் கிரொ  ேளரபட ் 

மிளகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது 

18 

2.5 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வ ற்பரப்பு அ ்ெங்களளக் கொட்டு ் 

இருப்பிட ேளரபட ் 

19 

2.6 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ 

சுற்றளவில் வ ற்பரப்பு அ ்ெங்களளக் கொட்டு ் 

இருப்பிட ேளரபட ் 

20 

2.7 திட்ட தளத்தில் இருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் வ ற்பரப்பு 

அ ்ெங்களளக் கொட்டு ் இருப்பிட ேளரபட ் 

21 

2.8 வகொய ்புத்தூர ்  ொேடட்தத்ின் பிரொந்திய புவியியல் 

ேளரபட ் 

23 

2.9 புவியியல் ேளரபட ் திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவு கொட்டுகிறது 

24 

2.10 நிலப்பரப்பு, புவியியல், ஆண்டு ேொரியொன ேளரெ்ச்ித ்

திட்ட ்  ற்று ் பிரிவுகள் 

25 

2.11 முற்வபொக்கொன சுரங்க மூடல் திட்ட ்  ற்று ் பிரிவுகள் 28 

2.12 கருத்தியல் திட்ட ்  ற்று ் பிரிவுகள் 29 

2.13 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 
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3.2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 
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3.3 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத் தளத்ளதெ ் சுற்றி 10கிமீ 

சுற்றளவுக்குள்  ண்  ொதிரி இடங்களளக் கொட்டு ் 
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3.7 1 கிமீ சுற்றளவில்  ொரெ் ் 2021 க்கொன நிளலயொன நீர ்

அட்டேளணயின் ஆழ ் ேளர ேளரபட ் 

64 

3.8 1 கிமீ சுற்றளவில் ஏப்ரல் 2021 க்கொன நிளலயொன நீர ்

அட்டேளணயின் ஆழ ் ேளர ேளரபட ் 

64 

3.9 வ  2021 க்கு 1 கிமீ சுற்றளவில் நிளலயொன நீர ்

அட்டேளணயின் ஆழ ் ேளர ேளரபட ் 

65 
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3.20 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 8 கொற்றின் தர கண்கொணிப்பு 
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

1 | P a g e  

  

  

1. அறிமுகம் 

          1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிரலயான வளைச்ச்ிரய 

உறுதி ஹசய்வதற்கான டமலாண்ரம கருவியாகும், டமலும் இது ஒரு 

ஹசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் ஹபாருளாதாை தாக்கங்கரள 

முடிஹவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிஹவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது எந்தஹவாரு திட்டதத்ிற்கும் ஹபாருதத்மான முடிவுகரள 

எடுப்பதில் முடிஹவடுப்பவைக்ரள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்ரம மற்றும் பாதகமான விரளவுகரள 

முரறயாக ஆய்வு ஹசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவரமப்பின் டபாது இந்த 

தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ளப்படுவரத உறுதி ஹசய்கிறது. இது 

சமூகப் பங்டகற்பு, தகவல், முடிஹவடுப்பவைக்ரள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

டமாதல்கரளக் குரறக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான 

அடிதத்ளத்ரத உருவாக்க உதவுகிறது. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரகயானது, முன்ஹமாழியப்பட்ட 

ஒன்று மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள இைண்டு குவாைிகரள உள்ளடக்கிய உத்டதச 

மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள சாதாைண கற்கள்  மற்றும் கிைாவல் கிளஸ்டை ்

குவாைிகளின் ஹமாத்த சுரமகரளக் கருத்தில் ஹகாண்டு தயாைிக்கப்பட்டது, 

ஹமாதத் பைப்பளவு 5.38.0 ஹெக்டடை ் மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பின் படி 

கணக்கிடப்பட்ட ஹகாத்து பைப்பளவு. 2269(E) டததி 1 ஜூரல 2016. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரக, கடிதம் எண்: SEIAA-

TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 டததி:16.03.2021 இல் ஹபறப்பட்ட ToR க்கு இணங்கத ்

தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது; 

அடிப்பரடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு மாைச் ் முதல் டம 2021 வரை 

காலகட்டத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது, இந்தத் திட்டதத்ால் ஏற்படும் 

ஒட்டுஹமாத்த பாதிப்புகரளக் கருத்தில் ஹகாள்வதற்காக இந்தத் சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம்  அறிக்ரக 

தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒட்டுஹமாதத் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு 

டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது, அரதத ் ஹதாடைந்்து தயாைிப்பது அந்த பாதகமான 

தாக்கங்கரள குரறக்க தனித்தனியாக ஒரு விைிவான சுற்றுசச்ூழல் 

டமலாண்ரம திட்டம் (EMP). 

         1.1 அறிக்ரகயின் ந ோக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துரற அரமசச்கம், அைசு. இந்தியாவின், 

ஹசப்டம்பை ் 14, 2006 இன் EIA அறிவிப்பு SO 1533(E) மற்றும் 14 ஆகஸ்ட் 2018 இன் 

வைத்்தமானி அறிவிப்பு SO 3977 (E) இன் படி அதன் அடுத்தடுத்த திருதத்ங்கள் 

மூலம், சுைங்கத ் திட்டங்கள் இைண்டு வரககளின் கீழ் 

வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 ஹெக்டடை)் மற்றும் B ( ≤ 100 
ஹெக்டடை)், மற்றும் பின்னிரணப்பு-XI இல் உள்ள கிளஸ்டை ் சூழ்நிரல உட்பட 
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சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பற்றிய டதரவகளின் 

திட்டவட்டமான விளக்கக்காட்சி. 

இப்டபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 டததியிட்ட உத்தைவின்படி, மாண்புமிகு 

டதசிய பசுரமத் தீைப்்பாயம், புது தில்லி 2018 இன் OA எண். 173 & OA எண், 186 இன் 

2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலகக் குறிப்பு F. No. L -11011/175/2018-IA-II (M) டததி: 

12.12.2018 EIA, EMP க்கான டதரவரய ஹதளிவுபடுத்தியது, எனடவ, 5 முதல் 25 

ஹெக்டடை ்வரையிலான அரனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஹபாது ஆடலாசரன “B1” 
பிைிவில் உள்ளது மற்றும் SEAC/SEIAA ஆல் மதிப்பிடப்பட்டது. அத்துடன் கிளஸ்டை ்

நிரலரமக்கு. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் வரக "B1" ஹசயல்பாடு 1(a) (கிளஸ்டை ்

சூழ்நிரலயில் சுைங்க குத்தரக பகுதி) கீழ் வரகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான ஹபாது விசாைரண மற்றும் EIA/EMP 

அறிக்ரகரய சமைப்்பித்த பிறகு SEIAA - TN இல் பைிசீலிக்கப்படும். 

" தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆரணயத்திடம் 

இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுவதற்காக ஹபாது மக்கள் கருத்து டகட்பு 

கூட்டம் நடத்துவதற்காக  வரைவு சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்ரக 

குறிப்பு விதிமுரறகளின் (ToR) அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்டது. 

          1.2 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவோளைின் அரடயோளம் 

1.2.1 திட்டத்தின் அரடயோளம் 

அட்டவரை 1.1 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் (P1) 

திட்டத்தின் ஹபயை ் 
திரு.அ.மயில்சாமி சாதாைண கற்கள்  மற்றும் சைரள 

குவாைி திட்டம் 

புல எண். 42/1B,43/1B 

அளவு 1.62.0 ஹெக்டடை ்

நில வரக பட்டா நிலம் 

கிைாமம் மற்றும் 

மாவட்டம்  

பசச்பாரளயம் கிைாமம், சூலூை ்தாலுக்கா, டகாரவ 

மாவட்டம் 

    ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம். 

1.2.2 திட்ட ஆதைவோளைின் அரடயோளம் 

                         அட்டவரை 1.2 திட்ட முன்மமோழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட ஆதைவோளை் மபயை்  திரு.அ.மயில்சோமி 

முகவைி 

த / ஹப. ஆறுசச்ாமி, 

எண்.4A, டதக்கனி, 
ஹபைியகுயிரல அஞ்சல், 

ஹசட்டிபாரளயம் வழி, 

டகாரவ மாவட்டம் - 641201 

தமிழ்நாடு 

ரகநபசி +91 6381234262 & 9524702602 

 ிரல உைிரமயாளை ்

    ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம். 
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          1.3 குவோைி திட்டத்தின் சுருக்கமோன விளக்கம் 

1.3.1 குவோைி திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

குவாைி ஹசயல்பாடுகள் ஆகும் 5.0மீ ஹபஞ்ச ் உயைமும் 5.0மீ ஹபஞ்ச ்

அகலமும் ஹகாண்ட திறந்தஹவளி  இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட சுைங்க முரற மூலம் 

டமற்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும். ஜாக் சுத்தியல் துரளயிடுதல் & குண்டுஹவடிப்பின் 

டபாது குழம்பு ஹவடிக்கும். ரெட்ைாலிக் அகழ்எந்திைம் மற்றும் டிப்பை ்லாைி கல் 

ஏற்றுவதற்கும் டபாக்குவைத்துக்கும் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. இைண்டாம் 

நிரல ஹவடிப்ரபத் தவிைக்்க கல் உரடக்கும் இயந்திைம் 

பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. 

              அட்டவரை 1.3: திட்டத்தின் சுருக்கமோன விளக்கம் (P1) 

குவாைியின் ஹபயை ்
திரு.அ.மயில்சோமி சோதோைை கற்கள்  மற்றும் 

சைரள குவோைி திட்டம் 

இடவிலக்க வரைபட எண் 58-F/01 

இரடடய அட்சடைரக 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N 

இரடடய தீைக்்கடைரக 77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E 

மிக உயைந்்த உயைம் 386-389மீட்டை ்சைாசைி கடல் மட்டத்திற்கு டமல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

சுைங்கத்தின் ஆழம் 

32 மீட்டை ் தரை மட்டத்திற்கு கீடழ (2மீட்டை ்

சைரள + 30மீட்டைச்ாதாைண கற்கள் )) 

புவியியல் வளங்கள் 

கனமீட்டைில் சாதாைண 

கற்கள்  

கனமீட்டைில் 

சைரள 

4,36,896 m3 32,064 m3 

சுைங்கம் 

இருப்புக்கள் 

கனமீட்டைில் சாதாைண 

கற்கள்  

கனமீட்டைில் 

சைரள 

1,36,150 m3 22,016 m3 

இறுதி குழி பைிமாணம் 

(முன்ஹமாழியப்பட்டது)  
225 மீ (நீளம்) x 50 மீ (அகலம்) x 32 மீ (ஆழம்) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீைம்ட்டம் 
60 - 65 மீ தரை மட்டதத்ிற்கு கீழ் 

சுைங்க முரற 

திறந்தஹவளி இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட சுைங்கம் 

துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கியது 

நிலப்பைப்பு 

பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தரக பகுதி சமதள 

நிலப்பைப்ரபக் காட்டுகிறது. இப்பகுதி 

ஹதன்டமற்குப் பக்கமாக டலசான சாய்வாக 

உள்ளது.  

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

இயந்திைங்கள் 

ஜாக் டெமை ் 4  

கம்பைசை ் 1 

ரெட்ைாலிக் 

அகழ்எந்திைம் 
1  

டிப்பை ்லாைி 2 

ஹவடிரவக்கும் முரற 

குறுகிய துரளயிடுதல் மற்றும் சிறிய விட்டம் 

25மிமீ மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிக்கும் 

முரற. சாதாைண கற்கள் ரல அகற்றுவதற்கும் 

ஹவட்டி எடுபதற்கும் குழம்பு ஹவடிமருந்துகரள 

சிரதப்பதற்கும் குவிப்பதற்கும் பயன்படுதத் 

பைிந்துரைக்கப்படுகிறது.ஆழமான துரளயிடல் 

முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 
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சுைங்க டவரல ஆடக்ள் 20 நபைக்ள் 

திட்ட ஹசலவு ரூ. 38,33,400/- 

திட்டச ்ஹசலவில் CER ஹசலவு 

@ 2% 
ரூ. 76,600/- 

அருகிலுள்ள நீைந்ிரலகள் 
ஓரட பனப்பட்டி அருகில் 

2.7கிமீ 

ஹதன்கிழக்கு 

ஓரட 430மீ வடடமற்கு 

அக்கநாயக்கன்பாரளயம் 7.4 கிமீ கிழக்கு 

 குருநல்லிபாரளயம் 6.6 கிமீ ஹதற்கு 

பசுரமஅைண்  

டமம்பாட்டுத் திட்டம் 

7.5 மீட்டை ் பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 3,150 சதுை 

மீட்டை ் பைப்பளவில் 350 மைங்கரள நட 

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட நீை ்

டதரவ 
2.61 கி.லி.நாள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு  400 மீ டமற்கு 

 ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

1.3.2 திட்டத்தின் இடம் 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாைித ்திட்டம் பசச்பாரளயம் கிைாமத்தில் 1.1 

கிமீ ஹதற்டக உள்ளது. பசச்ாபாரளயம் கிைாமம், சூலூை ்தாலுகா, டகாரவ 

மாவட்டம் 

• பசச்பாரளயம் கிைாமம் சூலூை ் தாலுகாவிற்கு ஹதன்டமற்டக சுமாை ்

17 கிமீ ஹதாரலவில் அரமந்துள்ளது. இப்பகுதியானது சைட்வ ஆஃப் 

இந்தியா, இடவிலக்க வரைதாள் எண் 58-F/01 இல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகுதி 10°52'59.16"N முதல் 10°53'04.27"N வரையிலான 

அட்சடைரககளுக்கும் 77°04'16.17"E முதல் 77°04'23.98"E வரையிலான 

தீைக்்கடைரககளுக்கும் இரடடய அரமந்துள்ளது. 
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திட்ட தளத்ரதக் கோட்டுகிறது 
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         1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹசயல்முரற நான்கு 

நிரலகரளக் ஹகாண்டிருக்கும். இந்த நிரலகள் ஹதாடைச்ச்ியான வைிரசயில் 

கீடழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. திரையிடல் 

2. வாய்ப்பு 

3. ஹபாது ஆடலாசரன & 

4. மதிப்பீடு 

1.4.1     திரையிடல் 

▪ ஆதைவாளை ்சாதாைண கற்கள்  மற்றும் சைரள குவாைி குத்தரகக்கு 

19.06.2019 அன்று விண்ணப்பித்தாை ்

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் ஹதாடைப்ு கடிதம் டகாரவ மாவட்ட 

ஆட்சியைால் வழங்கப்பட்டது Rc.No.424/ கனிமம் /2019, டததி: 27.02.2020 

அவைக்ளால் வழங்கப்பட்டது. 

▪ சுைங்கத் திட்டம் அங்கீகைிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபைால் 

தயாைிக்கப்பட்டது மற்றும் டகாயம்புத்தூை ் மாவட்ட புவியியல் 

மற்றும் சுைங்க உதவி இயக்குனைால் அங்கீகைிக்கப்பட்டது. 424/ 

கனிமம் /2019, நாள்:20.03.2020 

▪ உதவி இயக்குநை,் புவியியல் மற்றும் சுைங்கத ் துரற, 

டகாயம்புத்தூை,் 500மீ சுற்றளவு குவாைி விவைங்கள் Rc.No.409/ கனிமம் 

/2020, டததி 04.11.2020 அன்று ஹவளியிட்டாை.் 

▪ மாண்புமிகு டதசிய பசுரம தீைப்்பாயம், புது தில்லியில் 2018 ஆம் 

ஆண்டின் OA எண். 173 & OA எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC இல் 

இயற்றப்பட்ட டததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 டததியின்படி 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" வரகயின் கீழ் வருகிறது. 

அலுவலக குறிப்பாரண F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) டததி: 12.12.2018 

▪ ஆன்ரலனில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுவதற்கு ஆதைவாளை ்

விண்ணப்பித்துள்ளாை,் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/57115/2020 டததி: 

30.09.2020 

1.4.2 ந ோக்குதல்  

ஆதைவாளை:் திரு.அ.மயில்சாமி 

▪ இந்த முன்ஹமாழிவு 03.02.2021 அன்று நரடஹபற்ற 197வது மாநில 

நிபுணை ்மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) கூட்டத்தில் ரவக்கப்பட்டது மற்றும் 

குழுவானது குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) வழங்குவதற்கு 

பைிந்துரைத்தது. 

▪ 02.03.2021 அன்று நரடஹபற்ற 428வது மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆரணயம் (SEIAA) கூட்டத்தில் இந்த முன்ஹமாழிவு 

பைிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F என்ற கடிதம் மூலம் குறிப்பு விதிமுரறகள் 

(ToR) வழங்கப்பட்டது. எண். 7909/SEAC/ToR-886/2020 டததி 16.03.2021 
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1.4.3 மபோது மக்கள் ஆநலோசரன  

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாைியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினை ்

ஹசயலாளைிடம் ஹபாது விசாைரணரய முரறயாக, டநைக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 

ஹவளிப்பரடத்தன்ரமயுடன் நடத்துவதற்கான விண்ணப்பம், திட்டத ்

தளத்திடலா அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் அருகாரமயிடலா ஹபாதுமக்களின் 

பங்டகற்ரப உறுதி ஹசய்கிறது. இந்த வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் அறிக்ரகயுடன் மற்றும் ஹபாது விசாைரண 

நடவடிக்ரககளின் முடிவுகள் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் அறிக்ரகயில் விவைிக்கப்படும். 

1.4.4 மதிப்பீடு 

மதிப்பீடு குறிக்கிறது விண்ணப்பத்தின் மாநில நிபுணை ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுவின் (SEAC) விைிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

/ சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் (EIA&EMP) டபான்ற பிற ஆவணங்கள் 

அறிக்ரக, விரளவு ஹபாது மக்கள் ஆடலாசரனகள் உட்பட ஹபாது விசாைரண 

சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதிரய வழங்குவதற்காக சம்பந்தப்பட்ட 

ஒழுங்குமுரற ஆரணயத்திடம் முன்ஹமாழிபவைால் சமைப்்பிக்கப்பட்ட 

நடவடிக்ரககள். 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் ரகடயடு க்கான கனிம 

சுைங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அரமசச்கம், 2010 

• சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு, 14 ஹசப்டம்பை,் 2006 

• ToRLr.No. SEIAA-TN/F. எண்.7909/SEAC/ToR-886/2020, டததி:16.03.2021 

• அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் . 

         1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

இணங்குதல் ToR வீடிடயா ஹவளியிடப்பட்டது 

• ToRLr.No. SEIAA-TN/F.No. 7909/SEAC/ToR-886/2020, டததி:16.03.2021 

         1.6 பிந்தைய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்கோைிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி ஒவ்ஹவாரு காலண்டை ் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 

மற்றும் டிசம்பை ் 1 ஆம் டததிகளில் EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிைாந்திய 

அலுவலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதைவாளைக்ள் 

நிைண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுரறகள் மற்றும் 

நிபந்தரனகள் ஹதாடைப்ான அரையாண்டு இணக்க அறிக்ரகரய 

சமைப்்பிக்க டவண்டும். SO 5845 (E) டததி: 26.11.2018. 

         1.7  சுற்றுசச்ூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு ஆவைத்தின் மபோதுவோன அரமப்பு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு (EIA) அறிக்ரகயின் ஒட்டுஹமாத்த 

உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் ஹவளியிடப்பட்ட " 

கனிம சுைங்கத்திற்கான ரகடயடு" சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் ரகடயடு" ஆகியவற்றில் பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

உள்ளடக்கங்களின் பட்டியரலப் பின்பற்றுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 
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மதிப்பீட்டு (EIA)  ஆவணத்தின் ஹபாதுவான அரமப்பு பின்வருமாறு இருக்க 

டவண்டும்: 

1. அறிமுகம்  

2. திட்ட விளக்கம்  

3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  

4. எதிைப்ாைக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்  

5. மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுட்பம் & தளம்) 

6. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  

7. கூடுதல் ஆய்வுகள்  

8. திட்டத்தின் நன்ரமகள்  

9. சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு  

10. சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் (EMP) 

11. சுருக்கம் & முடிவு  

12. ஈடுபட்டுள்ள ஆடலாசகைக்ளின் ஹவளிப்பாடு. 

1.8 ஆய்வின் ந ோக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் முக்கிய டநாக்கம், ஹதாகுப்பு  

குவாைிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் ஒட்டுஹமாத்த தாக்கதர்த 

அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்ஹவாரு தனிப்பட்ட குத்தரகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாைங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு உபகைணங்கள், பின்னணி பற்றிய விைிவான கணக்கு காற்று 

தை நிரலகள், வானிரலயியல் அளவீடுகள், சிதறல் மாதிைி மற்றும் கழிவுநீை ்

ஹவளிடயற்றம் டபான்ற மாசுபாட்டின் மற்ற அரனத்து அம்சங்களும், தூசி 

உருவாக்கம் டபான்றரவ இதில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன அறிக்ரக. தி இதன் 

டபாது அடிப்பரட கண்காணிப்பு ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது பிந்ரதய 

பருவமரழ பருவம் ((மாைச்-்டம,2021) எதிைப்ாைக்்கப்படும் தாக்கங்கரள 

மதிப்பிடுவதற்காக பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு கிளஸ்டை ் குவாைி 
திட்டங்கள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள பைிந்துரைக்கவும். 
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அட்டவரை 1.4 சுற்றுசச்ூழல் பை்புக்கூறுகள் 

Sl.No. பை்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்மவை் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தைம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாைத்திற்கு 

இைண்டு முரற 24 மணி டநை 

மாதிைிகள் ஹதாடைந்்து 

எடுக்கப்படும் (2 ரமய 

மண்டலம் & 6 இரடயக 

மண்டலம்) 

2 வானிரல ஆய்வு 

காற்றின் டவகம் 

மற்றும் திரச, 

ஹவப்பநிரல, 

ஈைப்பதம் மற்றும் 

மரழப்ஹபாழிவு 

திட்டத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிடநைப் பதிவு மற்றும் 

IMD நிரலயத்தின் 

இைண்டாம் நிரல 

மூலங்களிலிருந்து 

ஹதாடைந்்து மூன்று 

மாதங்கள் 

3 நீை ்தைம் 

உடல், டவதியியல் 

மற்றும் 

பாக்டீைியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிைாப் மாதிைிகள் 6 

இடங்களில் 

டசகைிக்கப்பட்டன - 5 

நிலத்தடி நீை ் மற்றும் 1 

டமற்பைப்பு நீை ் மாதிைிகள்; 

படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுரற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பைப்பு மற்றும் 

நீைவ்ாழ் தாவைங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் 

உள்ளன. 

வரையறுக்கப்பட்ட 

முதன்ரம கணக்ஹகடுப்பு 

மற்றும் இைண்டாம் நிரல 

தைவு வனத்துரறயிடம் 

இருந்து டசகைிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி மட்டங்கள் 
dB(A) இல் இரைசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 

டபாது 24 மணிடநைத்திற்கு 

ஒருமுரற தைவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 
மண்ணின் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இைசாயன 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலதத்ில் 6 

இடங்களில் ஒருமுரற 

7 நில பயன்பாடு 

ஹவவ்டவறு 

வரககளுக்கு நிலம் 

பயன்பாடு 

சைட்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பைப்பு தாள் மற்றும் 

ஹசயற்ரகக்டகாள் படங்கள் 

மற்றும் முதன்ரம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில். 

8 

சமூக-

ஹபாருளாதாை 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதாை 

மற்றும் 

மக்கள்ஹதாரக 

பண்புகள், 

முதன்ரம கணக்ஹகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு 2011 

டபான்ற இைண்டாம் நிரல 
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ஹதாழிலாளை ்

பண்புகள் 

ஆதாைங்களின் தைவுகளின் 

அடிப்பரடயில். 

9 நீைியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அரமப்பு, 

நீடைாரடகளின் 

தன்ரம, நீைந்ிரல 

பண்புகள், ைசீாைஜ்் 

மற்றும் 

ஹவளிடயற்றும் 

பகுதிகள் 

இைண்டாம் நிரல 

ஆதாைங்களில் இருந்து 

டசகைிக்கப்பட்ட தைவு 

மற்றும் நீை-்புவியியல் ஆய்வு 

அறிக்ரக 

தயாைிக்கப்பட்டது. 

10 

இடை ் மதிப்பீடு 

மற்றும் டபைிடை ்

டமலாண்ரம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

ஹவடிப்புகள் மற்றும் 

நசச்ுப் ஹபாருடக்ளின் 

ஹவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

டபைழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகரள 

அரடயாளம் 

காணவும் 

சுைங்கத்துடன் 

ஹதாடைப்ுரடய 

ஆபத்துக்கான இடை ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில். 

 ஆதாைம்: கள கண்காணிப்பு தைவு 

தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆரணயம் குறிப்பு 

விதிமுரறகளின் (ToR) வழங்கிய டதரவகளின்படி தைவு 

டசகைிக்கப்பட்டுள்ளது.  

1.8.1 முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்திலிரு ்து ஒழுங்குமுரற இைக்கம் & 

மபோரு ்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள்  

தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுரக விதிகள், 1959 இன் படி குவாைி குத்தரகக்கு 

விண்ணப்பம் 

➢ துல்லியமான பகுதி ஹதாடைப்ு கிரடத்தது என கடிதம் தமிழுக்கு நாடு 

ரமனை ்மினைல் சிசலுரக விதிகள், 1959 சுைங்கத் திட்டம் தயாைித்தல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஹபறுதல் அனுமதி 

➢ சுைங்கத் திட்டம் விதியின் கீழ் அங்கீகைிக்கப்பட்டுள்ளது 41 & 42 இல் 

திருத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுரக விதிகள், 1959 

➢ ToR Lr No. SEIAA-TN/F.No. 7909/SEAC/ToR-886/2020 Dated 16.03.2021 
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2. திட்ட விளக்கம் 

2.0 மபோது 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாைண கற்கள்  குவாைிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி டதரவ. ஒரு முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்டபாதுள்ள ஐந்து 

குவாைிகள் ஒரு குவாைி ஹதாகுப்ரப (cluster) உருவாக்குகின்றன; 1 ஜூரல 2016 

டததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கணக்கிடப்பட்டது மற்றும் 

ஹமாதத் பைப்பளவு 5.38.0 ஹெக்டடை ்ஆகும் 

குவாைி ஹதாகுப்பு (cluster)  அளவு 5 ஹெக்டடருக்கு டமல் இருப்பதால், 2018 

ஆம் ஆண்டின் OA எண். 173 இல், மாண்புமிகு டதசிய பசுரமத் தீைப்்பாயம், புது 

தில்லி இயற்றிய டததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 டததியிட்ட ஆரணயின்படி இந்த 

முன்ஹமாழிவு “B1” வரகயின் கீழ் வருகிறது. & OA எண், 2016 இன் 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) டததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஹதளிவுத்திறரனப் ஹபறுவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு, சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம திட்டம் (EIA,EMP) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி ஹபறுவதற்கான ஹபாது மக்கள்  ஆடலாசரனக்கான டதரவ . 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி டதரவயில்ரல. முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாைிகளில் இருந்து 

கழிவுநீை ் உற்பத்தி/ஹவளிடயற்றம் இல்ரல. திட்டப் பகுதிக்குள் சில முடக்ள் 

நிரறந்த புதைக்ரளத் தவிை ஹபைிய தாவைங்கள் அல்லது மைங்கள் எதுவும் 

இல்ரல,  

இது ஒரு புதிய குவாைி. குவாைி ஹசயல்பாடு திறந்தஹவளி 
இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட முரறயில் குவாைிகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

ஜாக்ொம்மை ் துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடிப்பதன் மூலம் பாரற நிரற 

கணிசமான அளவு பாரறகரள பிைிப்பரத உள்ளடக்கியது, ரெட்ைாலிக் 

அகழ்எந்திைம்  பாரற கற்கரள ஏற்றுவதற்கும், இைண்டாம் நிரல 

ஹவடிப்ரபத் தவிைக்்க கல் உரடக்கும் இயந்திைம் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

▪ முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள குவாைி திட்டங்கள் 

பசச்பாரளயம் கிைாமம், சூலூை ்தாலுக்கா மற்றும் டகாரவ மாவட்டம்.  

▪ பசச்ாபாரளயம் கிைாமத்தின் ஹதன்டமற்குப் பகுதியில் சுமாை ்1.35 கிமீ 

ஹதாரலவில் பசச்பாரளயம் குவாைி ஹதாகுப்பு(cluster)  அரமந்துள்ளது. 

▪ பசச்பாரளயம் கிைாமம் சூலூை ்தாலுகாவிற்கு ஹதன்டமற்டக சுமாை ் 17 

கி.மீ ஹதாரலவில் உள்ளதுஇப்பகுதியானது சைட்வ ஆஃப் இந்தியா, 

இடவிலக்க வரைதாள் எண் 58-F/01 இல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி 

10°52'59.16"N முதல் 10°53'04.27"N வரையிலான அட்சடைரககளுக்கும் 

77°04'16.17"E முதல் 77°04'23.98"E வரையிலான தீைக்்கடைரககளுக்கும் 

இரடடய அரமந்துள்ளது. 
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▪ . சுற்றுசச்ூழல் - உணைத்ிறன் மண்டலம், டதசிய பூங்கா, புலிகள் 
காப்பகம், யாரனகள் தாழ்வாைம் மற்றும் உயிைக்்டகாள காப்பகங்கள் 

டபான்றரவ 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் திட்டம் இருக்கும் இடத்தில் இல்ரல. 

                                          அட்டவரை 2.1திட்ட தள இரைப்பு 

அருகிலுள்ள சாரல 

அருகிலுள்ள டதசிய ஹநடுஞ்சாரல (NH-209) 

டகாயம்புத்தூை-் ஹபாள்ளாசச்ி - 7 கிமீ-டமற்கு. 

மாநில ஹநடுஞ்சாரல (SH-163) பல்லடம் - 

ஹகாசச்ி - 6Km-கிழக்கு. 

அருகில் உள்ள கிைாமம் ஹபான்னக்கனி - 2.7 கிமீ-கிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகைம் சூலூை-்15கிமீ-வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள 

இையில்டவ 

ஹசட்டிபாரளயம்-5கிமீ-வடடமற்கு, 

டகாயம்புத்தூை ்- ஹபாள்ளாசச்ி ையில் பாரத - 

3.8 கிமீ-டமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிரலயம் 
டகாயம்புத்தூை ்–17 கிமீ – வடடமற்கு, 

துரறமுகம் ஹகாசச்ி- 130 கிமீ - ஹதன்டமற்கு 

ஆதாைம்: சைட்வ ஆஃப் இந்தியா இடவிலக்க வரைபடம் & கூகுள் எைத்் படம் 

அட்டவரை 2.2 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட எல்ரலயின் அட்சநைரக 

மற்றும் தீை்க்கநைரக 

      எல்ரல  தூை் எை்கள். அட்சநைரக  தீை்க்கநைரக  

1 10°52’59.23” N 77°04’16.53” E 

2 10°53’01.58” N 77°04’16.18” E 

3 10°53’02.90” N 77°04’20.63” E 

4 10°53’02.96” N 77°04’21.21” E 

5 10°53’04.05” N 77°04’21.56” E 

6 10°53’04.34” N 77°04’23.28” E 

7 10°53’02.49” N 77°04’23.98” E 

8 10°53’02.04” N 77°04’22.78” E 

9 10°53’00.73” N 77°04’20.88” E 

10 10°52’59.38” N 77°04’17.59” E 

     ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத ்திட்டம் 

 

2.2. திட்டம் பகுதி 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் தளம் சாைந்்தது  

• கனிம வளம் இல்ரல அல்லது ஹசயலாக்கம் திட்டப் பகுதிக்குள் 

முன்ஹமாழியப்பட்டது 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாைி பகுதியில் வன நிலம் மற்றும் பிைதான தாவைங்கள் 

மற்றும் மைங்கள் எதுவும் இல்ரல. 
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         அட்டவரை 2.3 முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்தின்  ில பயன்போட்டு முரற 

 ில பயன்போட்டு முரற  

விளக்கம் 
தற்நபோரதய 

பகுதி (நேக்டை்) 

குவோைியின் இறுதிப் பகுதி 

(நேக்டை்) 

குவாைிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்ரல 1.12.50 

உள்கட்டரமப்பு இல்ரல 0.01.00 

சாரலகள் இல்ரல 0.01.00 

பசுரம அைண் இல்ரல 0.31.5 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

1.62.0 
0.06.0 

கிைோை்ட் நடோட்டல் 1.62.0 1.62.0 

        ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கம் பலான் 

 

 

 

டம் 2.1 மவவ்நவறு கோட்சிகளில் இரு ்து எடுக்கப்பட்ட திட்ட தள 

புரகப்படங்கள் 
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படம் 2.2 புவிசோை் ஒருங்கிரைப்புகளுடன் முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத் தள குத்தரக எல்ரல தூரை 

கோட்டும் கூகுள் எை்த் வரைபடம் 
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ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

படம் 2.3 குவோைி குத்தரக திட்டம் மற்றும் நமற்பைப்பு திட்டம்
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படம் 2.4 கூகுள் எை்த் படத்தின் மீது கிைோம வரைபடம்  மபோருத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.5 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10 கிமீ சுற்றளவில் நமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் 

கோட்டும் இருப்பிட வரைபடம் 
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 படம் 2.6 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 5 கிமீ சுற்றளவில் நமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் 

கோட்டும் இருப்பிட வரைபடம் 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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படம் 2.7 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 1 கிமீ சுற்றளவில் நமற்பைப்பு அம்சங்கரளக் கோட்டும் 

இருப்பிட வரைபடம் 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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                 அட்டவரை 2.4 நகோயம்புத்தூை் மோவட்டத்தின் (Stratigraphy) 

Age Group Lithology 

Holocene 
--- 

Red lomy/Block cotton   

soil / clay ±gypsum 

Cenozoic Kankar/calc-tufa 

Neoproterozoic 

Acid intrusives 

Quartz veins 

Pegmatite 

Pink Granite 

Sivamalai syenite Complex Nepheline-syenite 

Chalk Hills (Basic Intrusives) Pyroxenite/Dunite 

Archaean – 

Palaeoproterozoic 

Peninsular Gneissic Complex (II) 

PGC (II) 

Pink Granite Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

Archaean Charnockite Group 

Charnockite (Unclassified) 

Pyroxene Granulite 

Banded Magnetite 

Quartzite 

 

2.3 ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல் &  ில வடிவங்களின் நதோற்றம் 

ஆய்வுப் பகுதியானது பிைாந்தியப் டபாக்ரகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 
முக்கியமாக ொைட்் ைாக் உருவாக்கதர்த ஒடை மாதிைியான உருவாக்கம் / 
சாைட்னாரகட்டின் பாத்டதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியது. 
திட்டப் பகுதி ஹவற்று நிலப்பைப்பாகும் மற்றும் 2 மீ முதல் 4 மீ தடிமன் ஹகாண்ட 
சைரள உருவாக்கம் ஹகாண்டது; 2 மீ முதல் 4 மீ வரை சைரள உருவான பிறகு 
பாைிய சாைட்னாரகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் 
குவாைி குழியிலிருந்து ஹதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. சூப்பைட்பாசிஷன் 
வைிரச கீடழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Age Group Lithology 

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

Archaean Charnockite Group Charnockite   

புவியியல் ைீதியாக, முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி அரல அரலயான மற்றும் 

ஹவற்று நிலப்பைப்புகரளக் ஹகாண்டுள்ளது. ஹவற்று நிலப்பைப்புகளில், படம் 2. 10 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, வானிரலயில் மிதமான மற்றும் ஆழமற்ற 

ஹபடிஹமன்ட்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரும்பகுதிரய ஆக்கிைமித்துள்ளன.
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படம் 2.8 நகோயம்புத்தூை் மோவட்டத்தின் புவியியல் வரைபடம் 
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                                          படம் 2.9 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ சுற்றளவில் புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.10 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ சுற்றளவுக்கு  

  ில வடிவங்களின் நதோற்றம் வரைபடம்



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 சோதோைை கற்கள்  மற்றும் சைரளயின் வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள், 

முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கோன அதிகபட்ச குத்தரகப் பகுதிரய உள்ளடக்கும் 

வரகயில் பிைிவுகரளத் திட்டமிடுவதன் மூலம் குறுக்குமவட்டு முரறயின் 

அடிப்பரடயில் கைக்கிடப்பட்டது. 

 புவியியல் வளங்களின் கிரடக்கும் தன்ரமயின் அடிப்பரடயில், 

அகழ்வோைோய்சச்ி முரறயில் மபஞ்ச ் அரமப்பரதக் கருத்தில் மகோை்டு, 7.5 மீ 

(பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிரயச ்சுற்றியுள்ள போதுகோப்புத் தரட) மற்றும் துல்லியமோன 

பகுதி தகவல்மதோடை்பு கடிதத்தின்படி போதுகோப்பு தூைம் மற்றும் பூட்டப்பட்டரதக் 

கழித்தல் ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் மகோை்டு, அகழ்வோய்வு இருப்பு 

கைக்கிடப்படுகிறது. மபஞ்ச ் உருவோக்கத்தின் நபோது இருப்புக்கள் (மபஞ்ச ் லோஸ் 

என்றும் அரழக்கப்படுகிறது) மற்றும் உத்நதச திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக சுரம / 

பக்கசச்ுரம (100% மீட்பு எதிை்போை்க்கப்படுகிறது) இல்ரல என்பரதக் கருத்தில் 

மகோை்டு சுைங்க ரகயிருப்பு கைக்கிடப்படுகிறது. 

அட்டவரை 2.5 முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கோன மசயல்போட்டு விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

கனமீட்டைில் 

சோதோைை கற்கள்  

(5 ஆை்டு திட்ட 

கோலம்) 

கனமீட்டைில் 

சைரள 
 

புவியியல் வளங்கள் 4,36,896 m3 32,064 m3 

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

உற்பத்தி m3 
1,36,150m3 

22,016 m3 

  

                    அட்டவரை 2.6ஆை்டு வோைியோன உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு கனமீட்டைில் சாதாைண கற்கள்  (m3) கனமீட்டைில் சைரள(m3) 

I  25,955 6,016 

II 28,520 8,800 

III 27,095 7,200 

IV 24,655 - 

V 29,925 - 

ஹமாதத்ம் 1,36,150 22,016 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம். 

2.4.1 சுைங்ககழிவுகரள அகற்றுதல் 

 இந்த சாதாைண கற்கள்  மற்றும் சைரள குவாைி நடவடிக்ரககளில் 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் கழிவுகள் இல்ரல. அகற்றப்பட்ட முழுப் ஹபாருட்களும் 

பயன்படுத்தப்படும் (100%). ஜல்லிக்கற்களின் டமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, 

டதரவப்படும் வாடிக்ரகயாளைக்ளுக்கு டநைடியாக விற்கப்படும். 
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2.4.2 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் 

 சுைங்கத்தின் ஹபாருளாதாை ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், 

அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி டபான்ற சில நரடமுரற அளவுருக்களின் அடிப்பரடயில் 

இறுதி குழி அளவு வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

                          அட்டவரை 2.7 இறுதி குழி பைிமோைம் 

குழி 

 ீளம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 225 50 32m தரை மட்டத்திற்கு கீடழ 

        ஆதோைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம். 

 

2.4.3 சுைங்க மூடல் 

• சுைங்க  முடிவில், டதாண்டப்பட்ட சுைங்கப் பள்ளம்/ ஹவற்றிடமானது மரழ 

நீரை டசகைிப்பதற்கான ஹசயற்ரக நீைத்ட்தக்கமாகச ் ஹசயல்படுவடதாடு வறட்சிக் 

காலத்தின் டதரவ அல்லது ஹநருக்கடிகரளச ்சமாளிக்க உதவுகிறது.  

• சுைங்க மூடப்பட்ட பிறகு பாதுகாப்புத ்தரட மற்றும் டமல் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீைத்்டதக்கம் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்ட பசுரம அைண் 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரப டமம்படுத்தும் 

• சுைங்க மூடல் என்பது ஹதாந்தைவான தளதர்த அதன் இயற்ரகயான 

நிரலக்குத் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏடதனும் பாதகமான 

விரளவுகரளத ்தடுக்கும் அல்லது குரறக்கும் அல்லது மனித ஆடைாக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்கும் பிற உற்பதத்ிப் பயன்பாடுகளுக்குத் 
தயாைப்டுத்தும் ஒரு ஹசயல்முரறயாகும். சுைங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத ்

தரட மற்றும் டமல் ஹபஞ்சுகள் மற்றும் தற்காலிக நீைத்்டதக்கம் ஆகியவற்றுடன் 

உருவாக்கப்பட்ட பசுரமப் பட்ரட சுற்றுசச்ூழல் அரமப்ரப டமம்படுத்தும். 

• புனைவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுைங்கங்கள் மனிதைக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ைீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-ஹதாழில்நுட்ப ைதீியாக நிரலயானது, 

புவி-டவதியியல் ைீதியாக மாசுபடுதத்ாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுைங்கத்திற்குப் 

பிந்ரதய நில பயன்பாட்ரடத் தக்கரவத்துக்ஹகாள்ளும் திறன் ஹகாண்டதாக 

இருதத்ல் ஆகியரவ முக்கிய மூடல் டநாக்கங்களாகும். 
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படம் 2.11  ிலப்பைப்பு, புவியியல் திட்டம், ஆை்டு வோைியோன வளை்சச்ி மற்றும் உற்பத்தி திட்டம்  

மற்றும் பிைிவுகள் 
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படம் 2.12 முற்நபோக்கோன சுைங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  
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                                   படம் 2.13 கருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்
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 2.4.4 சுைங்க வடிவரமப்பு மூடல் திட்டமிடல் & விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் 

• உள் மற்றும் ஹவளிப்புற பங்குதாைைக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவரமப்பு 

பைிசீலரனயின் ஆைம்ப கட்டத்தில் என்னுரடய மூடல் நன்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

• சுைங்கக் குழியின் எல்ரலயில் 2 மீட்டை ் உயைம் ஹகாண்ட கட்டு கட்டுதல் 

மற்றும் அதன் நிரலத்தன்ரமரய எல்லா டநைத்திலும் உறுதி ஹசய்தல் 

மற்றும் மரழயின் டபாது குழிக்கு மண் சைிவரதயும் டசகைிப்பரதயும் 

தவிைக்்க இயற்ரகயான சைிவில் மாரல வடிகால் அரமக்கவும்.  

• கனிமத்ரத முழுரமயாகச ் சுைண்டிய பிறகு, விபத்துகரளத் தவிைக்்க, 

தாழ்வான ஹபஞ்ச ்கால் சுவை ்பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் ஹவற்றுப் 

பைப்பாகப் பைாமைிக்கப்படும்.  

• என்னுரடயது மூடப்படுவதற்கு முன் அரனத்து கூைர்மயான 

விளிம்புகளும் ஹமன்ரமயான முகத்திற்கு உரடயணிந்து, ஹதாங்கும் சுவை ்

பக்கத்தில் தளைவ்ான குப்ரபகள் இல்லாமல் இருப்பரத உறுதி ஹசய்யும். 

• சமூகப் ஹபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட ஆதைவாளை,் TNPCB & TWAD 

இன் தைநிரலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகைிப்பு ஹசயல்முரறக்குப் பிறகு, 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

32 | P a g e  

  

  

டசமிக்கப்பட்ட சுைங்கக் குழி நீரை அருகிலுள்ள கிைாமங்களுக்கு வழங்க 

உறுதியளிக்கிறாை.்  

• பூைவ்ீக இனங்கள் எல்ரலத் தரடகளில் 3 வைிரச வடிவங்களில் நடப்படும் 

மற்றும் 1 வது ஹபஞ்சில், ஹபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நரடகளின் உள்ளாைந்்த 

நுரழரவத் தடுக்க வாசலில் ஒரு முழு டநை காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாைிக்கு ஹசல்லும் பாரத மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக 

துண்டிக்கப்படும். 

• தளவரமப்பு வடிவரமப்பு தயாைிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுைங்கத் 

துரறயின் அங்கீகாைத்ரதப் ஹபற டவண்டும்.  

• அங்கீகைிக்கப்பட்ட தளவரமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்ஹமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

• தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டரமப்புகளின் உடல் மற்றும் இைசாயன 

நிரலத்தன்ரம, உயிைியல் ைீதியாக டவறுபட்ட, நிரலயான சூழலின் 

இயற்ரகயான மறுவாழ்வு, இறுதி நில பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது 

மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூை ் சமூகத்தின் டதரவகளுக்கு 

இணங்குகிறது மற்றும் டதரவகரள எடுத்துக்ஹகாள்வது. மூடுதலின் சமூக-

ஹபாருளாதாை தாக்கத்ரத உள்ளூை ் சமூகம் கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்வது 

மற்றும் குரறக்கிறது. 

• சுைங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான 

மாற்றம் ஏற்படும். 
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2.4.5 சுைங்க பி ்ரதய மூடல் கை்கோைிப்பு  

 திறந்த குழி சுைங்கப் பணிகள் ஹதாடைப்ான மூடலுக்குப் பிந்ரதய 

கண்காணிப்பின் டநாக்கம் மூடல் டநாக்கங்கரள அரடவரத உறுதி 

ஹசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவைக்ளின் உடல் மற்றும் புவி ஹதாழில்நுட்ப 

நிரலத்தன்ரமரய கண்காணிக்கவும். 

• வடிவரமப்பு டநாக்கங்களின் சாதரனரய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவைக்ளில் 

தரை ஆட்சிரய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ஹதாடைப்ான 

மூடல் டநாக்கங்கரள உறுதிப்படுத்த குழியில் உள்ள நீை ் மட்டத்ரத 

கண்காணித்தல் ஆகியரவ அரடயப்படுகின்றன. 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி ஹவளிடயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிைி நீைின் தைம் 

மற்றும் அளவு. 

• நீை ் டமலாண்ரம சிக்கல் உள்ள எதிைப்ாைாத பகுதிகரளக் கண்டறிந்து 

டசாதிக்கவும். 

• ஹபைம்்கள் & டவலிகள் டபான்ற தரடகளின் டநைர்மரய ஆய்வு ஹசய்யவும். 

• ஹசயல்திறரன தீைம்ானிக்க தரடகளுடன் வனவிலங்கு ஹதாடைப்ுகரள 

கண்காணிக்கவும். 

• ஹபாருந்தக்கூடிய ஹவள்ளம் நிரறந்த குழிகளில் நீைவ்ாழ் வாழ்விடங்கரள 

ஆய்வு ஹசய்யவும். 

• தூசி அளரவக் கண்காணிக்கவும். 

அட்டவரை 2.9 சுைங்க மூடல் வைவு மசலவுத் திட்டம் 

மசயல்போடு 
ஆை்டு மசலவு 

மமோத்த 

மசலவு I II III IV V 

டதாட்டம்  70 70 70 70 70 @ 100 ரூபாய்/ 

மைக்கன்றுகள் 

பைாமைிப்பு 

உட்பட 

ரூ.35,000 டதாட்ட ஹசலவு 7000 7000 7000 7000 7000 

 கம்பி டவலி (623மீ) 1,86,900 
@ மீட்டருக்கு 

300 ரூபாய் 
ரூ.1,86,900 

காைல்ண்ட் வடிகால் 

(567மீட்டை)் 
1,70,100 

ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 
ரூ.1,70,100 

டவரல 

ஹசய்யப்பட்ட 

சுைங்க கிரடமட்ட 

இருக்ரக 

டதாட்டத்திற்கான 

ஹசலவு 

 20,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மைக்கன்றுகள் 

பைாமைிப்பு 

உட்பட 

ரூ 20,000 

மமோத்தம் ரூ.4,12,000 

 ஆதாைம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்ஹமாழியப்பட்டது 
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2.5 சுைங்க முரற 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான சுைங்க முரற ஹபாதுவானது. 

ஓபன்காஸ்ட் இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட சுைங்க முரறயானது, ஹபஞ்ச ்

உயைத்திற்குக் குரறயாத ஹபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டை ் உயை ஹபஞ்சுகரள 

உருவாக்குவரத உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், சாதாைண கற்கள்  குவாைிகரளப் 

ஹபாறுத்த வரையில், டமடல உள்ள விதிமுரறகள் 106 (2) (b) இன் விதிகரளக் 

கரடப்பிடிப்பது, சுைங்கச ் சிக்கல்களுடன் இரணந்த பல்டவறு உள்ளாைந்்த 

ஹபட்டைாஹஜனடிக் காைணிகளால் அைிதாகடவ சாத்தியமாகும். எனடவ, சுைங்கச ்

சட்டம் - 1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் ஒழுங்குமுரற 106 (2) (b) உடன் டதரவயான 

ஏற்பாடுகள் கிரடக்கப்ஹபற, சுைங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநைிடமிருந்து 

டமற்கண்ட ஒழுங்குமுரற விதிகளில் தளைவ்ு ஹபற முன்ஹமாழியப்பட்டது. 

சாதாைண கற்கள்  ஒரு குளியலரற உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாரறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாரறகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமை ்

துரளயிடுதலின் மூலம் டமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஸ்லைி ஹவடிமருந்துகள் 

ஹவடிப்பதற்கு பயன்படுதத்ப்படும். ைாக் பிடைக்கைஸ்் யூனிட்டுடன் 

இரணக்கப்பட்ட ரெட்ைாலிக் எக்ஸ்கடவட்டைக்ள் ஹபைிய பாரறகரள 

உரடத்து டதரவயான அளவு துண்டுகளாக உரடத்து இைண்டாம் நிரல 

ஹவடிப்ரபத் தவிைக்்கவும், வாளி யூனிட்டுடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட்ைாலிக் 

அகழ்வாைாய்சச்ிகள் டிப்பைக்ளில் சாதாைண கற்கள் ரல ஏற்றி, பின்னை ்

பிடஹ்ெட்டில் இருந்து கல் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். அருகிலுள்ள ஹநாறுக்கிகள். 

2.5.1 துரளயிடுதல் & மவடித்தல் அளவுருக்கள் 

துரளயிடுதல் & ஹவடித்தல் ஹகாடுக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் படி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும் கீடழ: 

இரடஹவளி     –  1.2மீ 

சுரம      –  1.0 மீ 

துரளயின் ஆழம்    –  1.5 மீ 

ஒரு துரளக்கு கட்டணம்   –  0.50 - 0.75 கிடலா 

தூள் காைணி    –  6.0 டன்கள்/கிடலா 

தியாமீட்டை ்துரள    –  32 மி.மீ 

2.5.1.1 மவடிமபோருட்களின் வரக  

குழம்பு ஹவடிஹபாருடக்ள் (ஒரு திைவம், ஆக்ஸிஜடனற்றிகள் மற்றும் 

எைிஹபாருளின் கணிசமான பகுதிகரளக் ஹகாண்ட ஒரு ஹவடிக்கும் ஹபாருள், 

டமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட்ைிக் ஹடட்டடனட்டை ்& ஹவடிக்கும் உருகி. 

2.5.1.2 மவடிமபோருட்களின் நசமிப்பு 

 திட்டப் பகுதிக்குள் ஹவடிஹபாருடக்ரள டசமிப்பதற்கான முன்ஹமாழிவு 

எதுவும் இல்ரல, அந்தந்த திட்ட ஆதைவாளைக்ள் ஹவடிகுண்டு நடவடிக்ரககரள 

டமற்ஹகாள்வதற்காக அங்கீகைிக்கப்பட்ட ஹவடிஹபாருள் ஏஹஜன்சிகளுடன் 

ஒப்பந்தம் ஹசய்துள்ளனை ் மற்றும் DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி திறரமயான 
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நபை ் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுஹமாதத் குவாைி நடவடிக்ரககளின் 

டமற்பாைர்வக்கு பணியமைத்்தப்படுவாை.் 

ஹவடிமருந்துகள் தினசைி அடிப்பரடயில் ஹவடிகுண்டு ஏஹஜன்சியில் 

இருந்து ஹபறப்படும் மற்றும் திறரமயான பிளாஸ்டை ் டமற்பாைர்வயின் கீழ் 

குண்டுஹவடிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் ஹவடிக்கும் இருப்பு இருப்பு இல்ரல 

என்பரத உறுதி ஹசய்யும்; ஏடதனும் இருப்பு இருப்பு சப்ரளயை ் மூலம் திரும்ப 

எடுக்கப்படும். 

2.5.2 இய ்திைமயமோக்கலின் அளவு 

 அட்டவரை 2.10 முன்மமோழியப்பட்ட இய ்திைங்கள் வைிரசப்படுத்தல் 

எஸ்.எை். வரக எை்கள் அளவு/திறன் 
உ ்துதல் 

சக்தி 

1 ஜாக் சுத்தியல் 4 
1.2 மீ முதல் 2 

மீ 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 அமுக்கி  1 400psi டீசல் டிரைவ் 

3 
 ரெட்ைாலிக் 

அகழ்எந்திைம் 
1 300 ஹெசப்ி டீசல் டிரைவ் 

4 டிப்பை ்லாைி 2 20 டன் டீசல் டிரைவ் 

 ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

          2.6  மபோது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்நபோதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

சுைங்க அலுவலகம், ஹதாழிலாளைக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வரறகள், 

கழிவரற மற்றும் சிறுநீை ்கழிப்பிட வசதிகள் டபான்ற உள்கட்டரமப்புகள் குவாைி 
குத்தரகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுைங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகோல் முரற 

வடிகால் முரற என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுரகயில் உள்ள 

நீடைாரடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏைிகளால் உருவாக்கப்பட்ட வடிவமாகும், இது ஒரு 

நிலப்பைப்பில் உள்ள பாரறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டரமப்புகளின் 

பண்புகரள ஹவளிப்படுத்துகிறது. நிலத்தின் நிலப்பைப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட 

பகுதியில் கடினமான அல்லது ஹமன்ரமயான பாரறகள் ஆதிக்கம் 

ஹசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு ஆகியவற்றால் அரவ 

நிைவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

ஹடன்ட்ைிடிக் வடிகால் முரற என்பது ஓரடயின் அடியில் உள்ள பாரற 

(அல்லது ஒருங்கிரணக்கப்படாத ஹபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது 

அரமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகும் மிகவும் ஹபாதுவான வரககளில் 

ஒன்றாகும், டமலும் அரனத்து திரசகளிலும் சமமாக எளிதில் 

அைிக்கப்பட்டுவிடும். 
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திட்டப் பகுதிக்குள் ஓரடகள், கால்வாய்கள், நீைந்ிரலகள் எதுவும் கடக்கவில்ரல. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு ஹடன்ட்ைிடிக் - துரண ஹடன்ட்ைிடிக் ஆகும். 

2.6.3 நபோக்குவைத்து அடை்த்தி 

ஹபாருடக்ளின் டபாக்குவைத்து வழியின் அடிப்பரடயில் நடத்தப்பட்ட 

டபாக்குவைத்து கணக்ஹகடுப்பு, சாதாைண கற்கள்  முக்கியமாக பஞ்சாயத்து 

சாரல-வடசித்தூை ்சாரல வழியாக ஹகாண்டு ஹசல்லப்பட்டு, SH-163-பல்லடத்தில் 

இருந்து ஹகாசச்ி எல்ரலப்புற சாரல வடடமற்குப் பக்கத்ரத இரணக்கும்.  

இைண்டு இடங்களில் டபாக்குவைத்து அடைத்்தி அளவீடுகள் 

டமற்ஹகாள்ளப்பட்டன  

1. ஊைாட்சி சாரல-வடசித்தூை ்சாரல 

2. மாநில ஹநடுஞ்சாரல -163-பல்லடம் முதல் ஹகாசச்ி எல்ரலச ்சாரல 

டபாக்குவைத்து அடைத்்தி அளவீடுகள் 24 மணி டநைமும் காட்சி 

கண்காணிப்பு மற்றும் வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக ஆகிய மூன்று பிைிவுகளின் 

கீழ் ஹதாடைச்ச்ியாக டமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. கனமானது டமாட்டாை ்வாகனங்கள், 

இலகுைக டமாட்டாை ் வாகனங்கள் மற்றும் இரு/முசச்க்கை வாகனங்கள். 

சாரலகளில் டபாக்குவைத்து ஹநைிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்ஹவாரு 

நிரலயத்திலும் ஒடை டநைத்தில் இைண்டு திறரமயான நபைக்ள் பணியில் 

ஈடுபடுதத்ப்பட்டனை.் ஒவ்ஹவாரு ஷிப்டிலும் ஒரு நபை ் டபாக்குவைத்ரத 

கணக்கிடுவதற்கு இரு திரசகளிலும். ஒவ்ஹவாரு மணி டநைத்தின் முடிவிலும், 

புதியது எண்ணும் பணியும் நடந்தது. 

அட்டவரை.2.11 நபோக்குவைத்து கைக்மகடுப்பு இடங்கள் 

நிரலயக் 

குறியீடு 
சாரலயின் ஹபயை ்

தூைம் மற்றும் 

திரச 
சாரல வரக 

TS1 
ஊைாட்சி சாரல-வடசித்தூை ்

சாரல 

0 ஹதன்கிழக்கு 

8.75 கி.மீ 

கிைாம சாரல 

(ஒற்ரற வழி) 

TS2 

மாநில ஹநடுஞ்சாரல -163-

பல்லடம் முதல் ஹகாசச்ி 

எல்ரலச ்சாரல 

ஹதன் டமற்கு 4.7 

கிமீ 

மாநில 

ஹநடுஞ்சாரல 

 ஆதாைம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு 

அட்டவரை 2.12 தற்நபோதுள்ள நபோக்குவைத்து அளவு 

நிரலயக் 

குறியீடு 

எச.்எம்.வி எல்எம்வி 
2/3 சக்கை 

வாகனங்கள் 
ஹமாதத் 

PCU 
இல்ரல PCU இல்ரல PCU இல்ரல PCU 

TS1 50 150 35 35 84 42 227 

TS2 286 858 118 118 367 184 1160 

 ஆதாைம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு 
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* PCU மாற்றும் காைணி: HMV (டிைக்குகள் மற்றும் டபருந்து) = 3, LMV (காை,் ஜீப் 

மற்றும் ஆட்டடா) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கை வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரை 2.13 சோதோைை கற்கள்  மைிந ை நபோக்குவைத்து நதரவ 

ஒரு நாரளக்கு சாதாைண கற்கள்  மற்றும் சைரள டபாக்குவைத்து 

லாைிகளின் 

திறன் 

ஒரு நாரளக்கு 

ஒட்டுஹமாத்த 

பயணங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

PCU இல் ஹதாகுதி 

20 டன் 18 18 

 ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

அட்டவரை 2.14 நபோக்குவைத்து மதோகுதியின் சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்டபாதுள்
ள 

டபாக்குவைத்
து அளவு 

திட்டத்
தால் 

டபாக்கு
வைத்து 

ஹபருகும் 

அளவு 

ஹமாதத் 

டபாக்கு
வைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

PCU இல் மணிடநைத் 
திறன் 

ஊைாட்சி சாரல-

வடசித்தூை ்சாரல 
227 18 245 1200 

மாநில 

ஹநடுஞ்சாரல -163-

பல்லடம் முதல் 

ஹகாசச்ி எல்ரலச ்

சாரல 

1160 18 1178 1500 

ஆதாைம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வு சுருக்கம் 

• இந்த திட்டத்தால் தற்டபாதுள்ள டபாக்குவைத்து ஹநைிசல் அதிகமாக 

இருக்காது  

• IRC 1960 இன் படி தற்டபாதுள்ள இந்த கிைாம சாரல ஒரு மணி டநைத்தில் 

1,200 PCU ஐ ரகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாரல ஒரு மணி 
டநைத்தில் 1500 PCU ஐ ரகயாள முடியும். எனடவ இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட 

டபாக்குவைத்து காைணமாக எந்த இரணப்பும் இருக்காது. 
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 படம் 2.14 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ சுற்றளவில் 

வடிகோல் வரைபடம்

 

படம் 2.15 கனிம நபோக்குவைத்து போரத வரைபடம்படம். 
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    2.6.3     கனிம  ன்ரம மற்றும் மசயலோக்கம் 

      முன்ஹமாழியப்பட்ட எந்தத் திட்டதத்ிலும் கனிமச ் ஹசயலாக்கம் அல்லது    
தாதுப்        பயன் படுத்தும் திட்டம் எதுவும் இல்ரல. 

     2.64    தற்நபோதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் திட்டத் நதரவகள் 

குவாைி குத்தரகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு, சுைங்க அலுவலகம், 
ஹதாழிலாளைக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வரறகள், கழிவரற, சிறுநீை ்கழிப்பரற 
டபான்ற உள்கட்டரமப்புகள் சுைங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

   2.7    திட்டத் நதரவகள் 

   2.7.1   ீை் ஆதோைம் மற்றும் நதரவ 

    KLD இல் தண்ணீை ்டதரவகள் பற்றிய விவைங்கள் கீடழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவரை 2.15 திட்டத்திற்கோன  ீை் நதரவ 

ந ோக்கம் அளவு ஆதோைம் 

தூசி அடக்குமுரற 1.05 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகளில் இருந்து 

பசுரம அைண் வளைச்ச்ி 0.84 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகளில் இருந்து 

குடிப்பழக்கம் மற்றும் 

வீடட்ு டநாக்கம்  

0.72 KLD தற்டபாதுள்ள, ஆழ்துரள கிணறுகள் 

மற்றும் குடிநீை ்அங்கீகைிக்கப்பட்ட நீை ்

விற்பரனயாளைக்ளிடமிருந்து 

ஹபறப்படும். 

மமோத்தம் 2.61 KLD 

     ஆதாைம்: முன்னுைிரம அறிக்ரக  

 2.7.2  மின்சோைம் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மறுசீைரமப்பு  

முன்ஹமாழியப்படவில்ரல திட்டம் சுைங்க நடவடிக்ரககளுக்கு மின்சாைம் 

டதரவ. குவாைி ஹசயல்பாடு பகல் டநைத்தில் மட்டுடம பைிந்துரைக்கப்படுகிறது 

(ஹபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, மதிய உணவு இரடடவரள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் 

மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்புகளில் பயன்படுதத் மின்சாைம் SEB இலிருந்து 

ஹபறப்படும் அந்தந்த திட்ட ஆதைவாளைால். 

திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டரறகள் எதுவும் முன்ஹமாழியப்படவில்ரல. 

எனடவ, அதிலிருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுநீை ் உற்பத்தி இருக்காதுதிட்டம் பகுதி. 

சுைங்க அலுவலகதத்ில் இருந்து ஹவளிடயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் டடங்க் 

மற்றும் சாக் பிட ் ஆகியவற்றில் ஹவளிடயற்றப்படும்.திட, திைவ அல்லது வாயு 

வடிவில் உருவாகும் நசச்ுக் கழிவுகள் எதுவும் இல்ரல. எனடவ கழிவு சுத்திகைிப்பு 

நிரலயம் டதரவ இல்ரல. 

 

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

40 | P a g e  

  

  

2.7.3 எைிமபோருள் நதரவ 

டீசல் சுைங்க இயந்திைங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும். அருகில் உள்ள 
எைிஹபாருள் நிரலயங்களில் இருந்து டீசல் ஹகாண்டு வைப்படும். 

அகழ்வாைாய்சச்ி எைிஹபாருள் நுகைவ்ு  = 16 லிட்டை ்/ மணி 
சைாசைியாக டீசல் நுகைவ்ு =குவாைி காலதத்ிற்கும் முழுவதும்    

                                                           1,12,582 லிட்டை ்டீசல். 

                                                                     =ஆண்டுக்கு 22,518 லிட்டை ்டீசல்.        

                                                      = 75லிட்டை ்டீசல் /நாள் 

 

2.7.4 திட்ட மசலவு 

அட்டவரை 2.16 முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் திட்டச ்மசலவு 

ஹசயல்பாட்டு ஹசலவு  ரூ. 34,53,400/- 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம 

திட்டம் (EMP) 

ரூ. 3,80,000/- 

மமோத்த திட்டச ்மசலவு ரூ.38,33,400/- 

         ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் & முன்னுைிரம அறிக்ரக 

           2.8 நவரல வோய்ப்பு நதரவகள்: 

நாளாந்த குவாைி நடவடிக்ரககரள டமற்ஹகாள்ள சுைங்கத் திட்டத்தில் 
பின்வரும் சுைங்கபணி டவரலயாட்கள் முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளது. 
டவரலவாய்ப்பு என்பது முன்ஹமாழியப்பட்ட உற்பத்தி இலக்ரக இலக்காகக் 
ஹகாண்டது மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான உடலாக சுைங்க 
விதிமுரறகள், 1961 இன் சட்டப்பூைவ் விதிகளுக்கு இணங்க டவண்டும். 

 

அட்டவரை 2.17 முன்மமோழியப்பட்ட மனிதவள வைிரசப்படுத்தல் 

சுைங்க டமலாளை/் சுைங்க ஃடபாைட்மன் 1 

டமட்/பிளாஸ்டை ் 1 

ஜாக் சுத்தி இயக்குபவை ் 8 

அகழ்வுஎந்திை ஆபடைட்டை ்& டிரைவை ் 3 

உதவி ஹசய்பவை ் 3 

துப்புைவாளை ்& கூட்டுறவு 3 

பாதுகாப்பு 1 

மமோத்தம் 20 

       ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டங்கள்  
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          2.9 திட்ட அமலோக்க அட்டவரை 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிரடதத் பிறகு வணிக நடவடிக்ரக ஹதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாைியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

ஹபறப்படும். சுைங்க நடவடிக்ரக ஹதாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

டபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தரனகள் ஹதாகுக்கப்படும். 

                  அட்டவரை 2.18 எதிை்போை்க்கப்படும் ந ை அட்டவரை 

Sl.No. விவைங்கள் 

ந ை அட்டவரை (மோதத்தில்) குறிப்புகள் 

ஏநதனும் 

இரு ்தோல் 
1வது 2வது 3வது 4வது 5வது 

1 சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி 

      

2 நிறுவ 

ஒப்புதல் 

     திட்டம் 

நிறுவப்பட்ட 

காலம் 

3 இயக்க 

ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி 

ஹதாடங்கும் 

காலம் 

காலவைிரச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுரறகளுக்கு 

உட்பட்டது /& பிற எதிைப்ாைாத சூழ்நிரலகள் 

    ஆதாைம்: EIA அறிவிப்பு & CPCB வழிகாட்டுதல்கள் 
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 3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

          3.0  மபோது 

இந்த அத்தியாயம் ஆைம்பத்திடலடய அடிப்பரடத் தைவுகளுக்கு ஒரு 

பிைாந்திய பின்னணிரய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சூழலியல் பண்புகளில் உருவாக்கப்பட்ட ரமக்டைா-ஹலவல் களத் தைரவ 

சிறப்பாகப் பாைாட்ட உதவும். பைந்த-ஸ்ஹபக்ட்ைம் நிரலரமகரள நன்கு 

புைிந்துஹகாள்ள திட்ட சூழலின் அடிப்பரட நிரல பிைிவு வாைியாக 

விவைிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் தைமானது நிலம், நீை,் காற்று, 

சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிைியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதாை நிரல டபான்ற 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிரயக் 

குறிக்கிறது. CPCB வழிகாட்டுதல்களுடன் மாைச்,் ஏப்ைல் மற்றும் டம 2021 

மாதங்களில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பரட நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. கிளஸ்டை ் குவாைிகள் குறித்து 

சுற்றுசச்ூழல் தைவுகள் டசகைிக்கப்பட்டுள்ளன Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம், 

ISO 9001: 2015 மற்றும் OHSAS 18001: 2007 சான்றிதழ் & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகம் கீடழ உள்ள பண்புகளுக்கு -  

o நில 

o தண்ணீை ்

o காற்று 

o சத்தம் 

o உயிைியல் 

o சமூக ஹபாருளாதாை நிரல 

படிப்பு பகுதி 

சுற்றிலும் 10 கிமீ சுற்றளவு (வான்வழி தூைம்) பைப்பளவு சுற்றளவு இன் 

சுைங்க ஹதாகுப்பு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுக்காக 

கருதப்படுகிறது. தற்டபாதுள்ள சூழரலப் புைிந்து ஹகாள்ள தைவு டசகைிப்பு 

பயன்படுதத்ப்பட்டது ஹகாத்து அதற்கு எதிைாக திட்டதத்ின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கரள மதிப்பிட முடியும். ஆய்வு பகுதி இைண்டு மண்டலங்களாக 

பிைிக்கப்பட்டுள்ளது: ரமய மண்டலம் மற்றும் இரடயக மண்டலம். ரமய 

மண்டலம் ஆகும்ஹகாத்து என கருதப்படுகிறது மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் 

கிளஸ்டைின் சுற்றளவில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு. ரமய மற்றும் இரடயக 

மண்டலங்கள் இைண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படுகின்றன. 

படிப்பு காலம் அடிப்பரட ஆய்வு டகாரட-மரழக்காலத்தின் டபாது அதாவது 

மாைச்-்டம 2021 இல் நடத்தப்பட்டது. 
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ஆய்வு முரற  

• ஹமாதத் ஸ்டடஷன் உதவியுடன் திட்டப் பகுதி விைிவாக ஆய்வு 

ஹசய்யப்பட்டு, ஜிபிஎஸ் உதவியுடன் எல்ரலத ் தூண்கள் எடுக்கப்பட்டன. 

அப்பகுதியின் நிவாைணதர்தப் புைிந்துஹகாள்வதற்காக, 

ஹசயற்ரகக்டகாள் படங்களின் மீது எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

மிரகப்படுதத்ப்பட்டன.புவன் (இஸ்டைா) மூலம் இறந்தாை.் 

• மண் மாதிைிகள் டசகைிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது 

ஹதாடைப்ுரடய இயற்பியல்-டவதியியல் பண்புகள், பைிமாற்றம் டகஷன்ஸ், 

ஊட்டச ் சத்துக்கள் & நுண்ணூட்டச ் சத்துக்கள் டபான்றரவ, பாதிப்ரப 

மதிப்பிடுவதற்காக காைணமாக சுைங்க நடவடிக்ரககள் மற்றும் 

கிைீன்ஹபல்ட்டுக்கு மைக்கன்றுகரள பைிந்துரைக்க டவண்டும் வளைச்ச்ி. 

• நிலத்தடி நீை ் மாதிைிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்டபாதுள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகளிலிருந்து டசகைிக்கப்பட்டன, அடத டநைதத்ில் இரடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள குளங்களிலிருந்து டமற்பைப்பு நீை ்டசகைிக்கப்பட்டது. 

மாதிைிகள் இருந்தனபகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது நீைின் தைதர்த 

தீைம்ானிக்க டதரவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 அளவுடகால்களின் 

அடிப்பரடயில்) மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பாைர்வயில் 

ஹபாருதத்மானரவமுன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கங்களின் தாக்கம். 

• ஏn தளத்தில் வானிரல ஆய்வு ரமயம் அரமக்கப்பட்டது w பற்றிய 

தைவுகரள டசகைிக்க கிளஸ்டை ் பகுதிind டவகம், காற்றின் திரச, 

ஹவப்பநிரல, ஈைப்பதம், மரழப்ஹபாழிவு மற்றும் ஹபாதுவான வானிரல 

ஆகியரவ பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளனபடிக்கும் காலம் முழுவதும் ded. 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தைத்ரத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிக்கும் 

தூசிக்கான சுவாச தூசி மாதிைிகள் (RDS), வாயு இரணப்புகளுடன் கூடிய 

PM10 மற்றும் SO2, NOX மற்றும் PM2.5 மற்றும் பிறவற்றிற்கான ஃரபன் டஸ்ட் 

மாதிைிகள் (FDS) ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்புற காற்றின் 

மாதிைிகள் டசகைிக்கப்பட்டன. NAAQ விதிமுரறகளின்படி அளவுருக்கள் 

மற்றும்பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது முதன்ரம காற்று மாசுபடுத்திகள் 

காற்றின் தைத்தின் தற்டபாரதய நிரலரய உருவாக்குவதற்கு. 

• தி சத்தம் அடிப்பரட அளரவ நிறுவ ஒலி அளவு மீட்டை ் உதவியுடன் 

ஹவவ்டவறு இடங்களில் ஹவவ்டவறு இடங்களில் நிரல அளவீடுகள் 

ஹசய்யப்பட்டன. தாக்க மண்டலத்தில் இரைசச்ல் அளவுகள். 

• தற்டபாதுள்ள தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்ரத ஆய்வு 

ஹசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியரல மதிப்பிடுவதற்கு 

அடிப்பரட உயிைியல் ஆய்வுகள் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டன.. 
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• தற்டபாரதய சமூக-ஹபாருளாதாை நிரலரமகரளப் 

புைிந்துஹகாள்வதற்கும் அதனால் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அளரவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிைாமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் 

சமூக-ஹபாருளாதாை ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத ்

திட்டத்திற்கு. 

ஆய்வுக்குத் டதரவயான பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான 

மாதிைி முரறகள், மாதிைியின் அதிைஹ்வண், மாதிைி பகுப்பாய்வு முரற 

டபான்றரவ அட்டவரண 3.1 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.1 கை்கோைிப்பு பை்புக்கூறுகள் மற்றும் கை்கோைிப்பின் 

அதிை்மவை் 

பை்பு 
அளவுருக்க

ள் 

கை்கோைிப்பி
ன் 

அதிை்மவை் 

இடங்களி
ன் 

எை்ைிக்
ரக 

ம றிமுரற 

நில 

பயன்பாடு
/ 

நில உரற 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிரு
ந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவுக்கு
ள் நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முரற 

2011 மக்கள் 

ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 

ரகடயடு 

மற்றும் 

ஹசயற்ரகக்
டகாள் 

படங்களிலிருந்
து தைவு 

சுைங்க 

ரமய 

பகுதி 

ஹசயற்ரகக்டகா
ள் படங்கள் 

முதன்ரம ஆய்வு 

*மண்  

இயற்பியல்-

டவதியியல் 

பண்புகள் 

படிக்கும் 

காலத்தில் 

ஒருமுரற 

6 

(2ரமய&4 

இரடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

டவளாண்ரம 

ரகடயடு - இந்திய 

டவளாண் 

ஆைாய்சச்ி 

கவுன்சில், புது 

தில்லி 

* தண்ணீை ்

தைம்  

உடல், 

இைசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீைியா
வியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் 

காலத்தில் 

ஒருமுரற 

6 

(1டமற்பைப்
பு நீை ் & 5 

நிலத்தடி 

நீை)் 

IS 10500& CPCB 

தைநிரலகள் 

வானிரல 

ஆய்வு  

காற்றின் 

டவகம் 

காற்றடிக்கு
ம் திரச 

ஹவப்ப நிரல 

டமக மூடி 

1 மணிடநை 

ஹதாடைச்ச்ி 

இயந்திை/தானி
யங்கி 

வானிரல 

நிரலயம் 

1 

தள குறிப்பிட்ட 

முதன்ரம தைவு & 

IMD 

நிரலயத்திலிருந்
து இைண்டாம் 

நிரல தைவு 
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உலை ் குமிழ் 

ஹவப்பநிரல 

மரழப்ஹபா
ழிவு 

* 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தைம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிடயாடி
ய தூசி  

24 மணி 
டநைமும், 

வாைத்திற்கு 

இைண்டு 

முரறயும் 

(மாைச்-்டம 2021.) 

8 

(1 ரமய ை ்

& 7 பஃபை)் 

IS 5182 பகுதி 1-23 

டதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தை 

தைநிரலகள், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கள் 

சுற்றுப்புறச ்

சத்தம் 

ஒவ்ஹவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிடநைம் 

மணிடநை 

கண்காணிப்பு 

8 

ரமய & 7 

இரடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்களி
ன்படி 

சூழலியல்  

தற்டபாதுள்ள 

தாவைங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்
கள் 

படிக்கும் 

காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

படிப்பு 

பகுதி 

குவாட்டைட் & 

டிைான்ஹஸக்ட் 

ஆய்வு மூலம் 

முதன்ரம ஆய்வு 

இைண்டாம் நிரல 

தைவு - வன டவரல 

திட்டம் 

சமூக 

ஹபாருளா
தாை 

அம்சங்க
ள் 

சமூக-

ஹபாருளாதா
ை பண்புகள், 

மக்கள்ஹதா
ரக 

புள்ளிவிவை
ங்கள் மற்றும் 

ஆய்வு 

பகுதியில் 

இருக்கும் 

உள்கட்டரம
ப்பு 

தள வருரக & 

மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 

ரகடயடு, 2011 

படிப்பு 

பகுதி 

முதன்ரம 

கணக்ஹகடுப்பு, 

மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு 

ரகடயடு & 

டதரவ 

அடிப்பரடயிலா
ன மதிப்பீடுகள். 

 ஆதாைம்: GTMS உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் ஆன்-ரசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிைி 
 * அரனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் டசாதரன டவண்டும் CPCB மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்களின்படி டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 
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3.1  ிலச ்சூழல் 

இந்த பிைிவின் முக்கிய டநாக்கம், முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத ்தளத்ரதச ்

சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பரட நிரலரய 

வழங்குவதாகும், இதனால் சுைங்க நடவடிக்ரககள் காைணமாக 

சுற்றுப்புறங்களில் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கரள எதிைக்ாலத்தில் மதிப்பிட 

முடியும். 

 

3.1.1  ில பயன்போடு/  ில கவை ்

 நிலப் பயன்பாட்டு டமப்பிங்ரகத் தயாைிப்பதற்காக 1:50,000 அளவுடகால் 

ஹகாண்ட NNRMS, ஹபங்களூை ் & ஹலவல் III வரகப்பாடு ஆகியவற்றால் 

வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களான அதத்ியாயம் - V இல் பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

விரசகளின் அடிப்பரடயில் நில பயன்பாட்டு வரகப்பாட்டிற்கு ஒரு காட்சி 

விளக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற LISS 

III படத்தின் மூலம் ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டதுபுவன் (இஸ்டைா). ஆய்வுப் பகுதியின் 10 

கிமீ சுற்றளவு வரைபடம் நிலப் பயன்பாட்டுக் கவரைப் பகுப்பாய்வு 

ஹசய்வதற்காக எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரை 3.2 LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவைங்கள் 

வ.எை். வரகப்போடு 
பகுதி 

(நேக்டை)் 
பகுதி (%) 

 
கட்டப்பட்ட  ிலம் 

1 நகைப்்புறம் 792.44 2.31 

2 கிைாமப்புறம் 2946.66 8.60 

3 சுைங்கம் 2296.15 6.70 

 விவசோய  ிலம் 

4 விவசாய டதாட்டம் 5177.62 15.11 

5 பயிை ்நிலம் 10534.29 30.73 

 தைிசு/கழிவு  ிலங்கள் 

6 புதை ்நிலம்  11919.97 34.78 

 ஈை ிலங்கள்/  ீை ்ிரலகள் 

7 நீைந்ிரலகள் 608.87 1.78 

மமோத்த பைப்பளவு 34276 100.00 

 ஆதாைம்: LISS III ஹசயற்ரகக்டகாள் படங்கள் 

டமடல உள்ள அட்டவரணயில் (3.2), ரப வரைபடம் (படம்.3.1), ரப வரைபடம் 

மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு வரைபடம் ஆகியவற்றிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய நிலம் (பயிை ் நிலதர்தயும் 

உள்ளடக்கியது) 45.84% அரதத் ஹதாடைந்்து பில்ட்-அப் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

கிைாமப்புறம் 17.61%, நீைந்ிரலகள் 1.78% மற்றும் சுைங்கம் - 6.70%. ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள ஹமாத்த சுைங்கப் பகுதி 2296.15 ஹெக்டடை,் அதாவது 6.70 %. 5.38.0 

ஹெக்டடை ்பைப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள ஹமாத்த சுைங்கப் பைப்பில் 
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0.0023% பங்களிக்கிறது. சுைங்க நடவடிக்ரககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் 

சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதர்த ஏற்படுத்தாது. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.1  1 ஆய்வுப் பகுதியில்  ில பயன்போட்டு  ிலப்பைப்பு 

விகிதத்ரதக் கோட்டும் ரப வரைபடம் 

3.1.2 நிலப்பரப்பு 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது 2-4மீ தடிமன் ஹகாண்ட சைரளக் 

கற்களால் மூடப்பட்ட தடர்டயான நிலப்பைப்பாகும். 2-4 மீ சைரள 

உருவாக்கத்தின் அடியில் பாைிய சாைட்னாக்ரகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது 

3.1.3 பகுதியின் வடிகோல் அரமப்பு 

வடிகால் அரமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுரகயில் உள்ள 

ஓரடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏைிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். அரவ நிலத்தின் 

நிலப்பைப்பு, சாய்வு மற்றும் புவியியல் ஆகியவற்றால் நிைவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

வடிகால் வடிவங்கள் நீடைாரடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பைப்புப் பகுதியில் உள்ள 

பாரறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டரமப்புகளின் பண்புகரள 

ஹவளிப்படுத்துகின்றன. 

ஹடன்ட்ைிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் ஹபாதுவானரவ, நீடைாரடக்கு அடியில் 

உள்ள பாரறயில் குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அரமப்பு இல்லாத பகுதிகளில் 

உருவாகிறது மற்றும் எல்லா திரசகளிலும் சமமாக எளிதில் 

அைிக்கப்பட்டுவிடும். 

2%
8%

7%

31%

15%

35%

2%

URBAN

RURAL

MINING

CROP LAND

AGRICULTURAL PLANTATION

SCRUB LAND

WATER BODIES
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படம் 
3.2 முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் நிலப் பயன்பொடு  

  ிலப்பைப்பு வரரபடம் 
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திட்டப் பகுதிக்குள் ஓரடகள், கால்வாய்கள், நீைந்ிரலகள் எதுவும் 

கடக்கவில்ரல. இப்பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு ஹடன்ட்ைிடிக் - துரண 

ஹடன்ட்ைிடிக் ஆகும். 

3.1.4  ில அதிை்வு உைைத்ிறன் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் நிலநடுக்கத்தில் விழுகிறது மண்டலம் III, 

BMTPC இன் படி குரறந்த டசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிைவ்ு 

மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸில் காட்டப்பட்டுள்ளது IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி 

இல் விழுகிறது கடினமான பாரற ஹதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் 

நிலப்பைப்பு மிகவும் உறுதியானது. 

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

3.15 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சைணாலயங்கள், டதசிய பூங்கா மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருள் நிரனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்ரல. பாதுகாக்கப்படவில்ரல 

மற்றும் திட்டப் பகுதிக்குள் ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி அரமந்துள்ளது. 

எனடவ, வன நிலதர்த ரகயகப்படுத்துதல்/திருப்புதல் டதரவயில்ரல. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்க குத்தரகப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உணைத்ிறன் ஹதாடைப்ான விவைங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீைந்ிரலகள் அட்டவரணகள் 3.3&3.4 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.3 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுசச்ூழல் உைை்வுப்பூை்வமோன 

சூழலியல் அம்சங்களின் விவைங்கள் 

வ.எை். 
உைைத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 
மபயை ்

குவோைி மதோகுப்புலிரு ்து 

கிமீ தூைம் 

1 

டதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சைணாலயங்கள் 

இல்ரல 
10கிமீ சுற்றளவில் 

இல்ரல 

2 காப்பு காடு இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில் இல்ரல 

3 

ஏைிகள்/நீைத்்டதக்கங்கள்/ 

அரணகள் / ஓரடகள் / 

ஆறுகள் 

இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில் இல்ரல 

இல்ரல 

10கிமீசுற்றளவில்இல்ரல 

4 

புலிகள் 

காப்பகம்/யாரனகள் 

காப்பகம்/ உயிைக்்டகாள 

காப்பகம் 

இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில்இல்ரல 

5 
கடுரமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 
இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில்இல்ரல 

6 சதுப்புநிலங்கள் இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில் இல்ரல 

7 மரலகள்/மரலகள் இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

ஹதால்லியல் தளங்கள் 
இல்ரல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ல 

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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9 
ஹதாழில்கள்/ 

அனல்மின் நிரலயங்கள் 
இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில்இல்ரல 

10 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்ரல 10கிமீசுற்றளவில்இல்ரல 

 ஆதாைம்: சைட்வ ஆஃப் இந்தியா டடாடபாஷீட ்

அட்டவரை 3.4 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்திற்கு அருகில் உள்ள 

 ீை ்ிரலகள் 

முன்மமோழியப்பட்ட தளம் 

வ.எை். மபயை ் தூைம் & திரச 

1 ஓரட பனப்பட்டி அருகில் 2.7கிமீ ஹதன்கிழக்கு 

2 ஓரட 430மீ வடடமற்கு 

3 கண்மாய் அக்கநாயக்கன்பாரளயம் 7.4 கிமீ கிழக்கு 

4 கண்மாய் குறுநல்லிபாரளயம் 6.6 கி.மீ ஹதற்கு 

 ஆதாைம்: கிைாம காடாஸ்ட்ைல் வரைபடம் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.1.6 மை் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான 

கூறுகளில் ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிைிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

டசகைிக்கப்பட்டனபகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டதுஹவவ்டவறு அளவுருக்களுக்கு. 

கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டவரண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. மண் மாதிைி எடுப்பதன் டநாக்கம்: 

❖ ஆய்வு பகுதியின் அடிப்பரட மண் பண்புகரள தீைம்ானிக்க 

❖ படிப்பதற்கு முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹசயல்பாட்டின் தாக்கம் மண்ணின் 

பண்புகள் மற்றும்  

❖ படிப்பதற்கு விவசாய உற்பத்தியில் பாதிப்பு. 

அட்டவரை 3.5 மை் மோதிைி இடங்கள் 

வ. 
எண் 

மண்மாதிைி 
இருப்பிடக் 

குறியீடு 

கண்காணிப்பு 
இடங்கள் 

தூைம் 
மற்றும் 
திரச 

அட்சநைரக மற்றும் 

தீை்க்கநைரக 

1 மண் மாதிைி-1 ரமய மண்டலம் - 10°53'1.94"N 77° 4'18.39"E 

2 மண் மாதிைி-2 ரமய மண்டலம் 600மீ SE 10°52'39.82"N 77° 4'16.23"E 

3 மண் மாதிைி-3 காைசட்சைி 600m SE 10°52'20.48"N77° 3'42.26"E 

4 மண் மாதிைி-4 டபாகம்பட்டி 600m SW 10°54'11.86"N 77° 7'14.21"E 

5 மண் மாதிைி-5 ஹசட்டிபாரளயம் 5km NE 10°54'23.14"N 77° 2'14.25"E 

6 மண் மாதிைி-6 வடசந்தூை ் 4km NW 10°50'26.41"N 77° 4'55.00"E 

ஆதாைம்: GTMS உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் ஆன்-ரசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிைி 

 

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

51 | P a g e  

  

  

3.1.6.1 ஆய்வு முரற   
மண்ணின் தைத்ரத ஆய்வு ஹசய்வதற்காக, மற்றும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிரலரய மதிப்பிடுவதற்கு மாதிைி இடங்கள் 

டதைந்்ஹதடுக்கப்பட்டன திட்ட தளம்பல்டவறு நில பயன்பாட்டு நிரலரமகரள 

பிைதிபலிக்கிறது. 90 ஹச.மீ ஆழம் வரை மண்ணில் துரளயிடட்ு மாதிைிகள் 

டசகைிக்கப்பட்டன.ஆறு (6) மண்ணின் வரககள், தாவை உரற, உள்கட்டரமப்பு 

வசதிகள் உள்ளிட்ட ஹதாழில்துரற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்ரககள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் மண் மாதிைி எடுப்பதற்கு இடங்கள் 

டதைந்்ஹதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுஹமாத்த 

டயாசரனரய வழங்கும். மாதிைிகள் இருந்தனபகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பட்டதுஉடல் மற்றும் இைசாயன பண்புகள். மாதிைிகள் ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மாதிைிகள் பாலித்தீன் ரபகளில் 

நிைப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டன 

மற்றும் முரறயின் விவைங்கள் அட்டவரண 3.6 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 3.6 மை் மோதிைியின் விவைங்கள்  

விவைங்கள் விவைங்கள் 

அதிைஹ்வண் ஒவ்ஹவாரு நிரலயத்திலிருந்தும் ஒரு கிைாப் சாம்பிள்-

ஆய்வு காலத்தில் ஒருமுரற 

முரற டமல் மண்ணின் கலரவயான கிைாப் மாதிைிகள் 3 ஆழம் 

மட்டங்களில் இருந்து டசகைிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வுக்கான 

பிைதிநிதி மாதிைிரய வழங்க கலக்கப்பட்டன. அரவ 

காற்று புகாத பாலிதத்ீன் ரபகளில் டசமிக்கப்பட்டு 

ஆய்வகத்தில் ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

 ஆதாைம்: GTMS உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் ஆன்-ரசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிைி 
3.1.6.2 மை் பைிநசோதரன முடிவுகள்  

"மண் இைசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & டவளாண்ரம, 
கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துரற, டவளாண்ரம மற்றும் விவசாயிகள் 
நல அரமசச்கம், இந்திய அைசு" ஆகியவற்றில் பைிந்துரைக்கப்பட்ட நிரலயான 
முரறகளின்படி மாதிைிகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன மண் பகுப்பாய்வு 
ஹசய்யப்பட்ட முக்கிய பண்புகள் ஹமாதத் அடைத்்தி, டபாடைாசிட்டி, ஊடுருவல் 
விகிதம், pH மற்றும் கைிமப் ஹபாருடக்ள், kjeldahi ரநட்ைஜன், பாஸ்பைஸ் மற்றும் 
ஹபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் நிரலயான வரகப்பாடுகள் படம் 3.4 இல் கீடழ 
வழங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-டவதியியல் பண்புகள் 
மற்றும் டசாதரன முடிவுகள் அட்டவரண 3.7 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.. 

3.1.6.3 முடிவுகள் மற்றும் விவோதம் 

இயற்பியல் பை்புகள் 
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மண் மாதிைிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அரமப்பு, ஹமாதத் அடைத்்தி, 

டபாடைாசிட்டி மற்றும் நீை ் ரவத்திருக்கும் திறன் ஆகியரவ ஆைாயப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண் அரமப்பு களிமண் ஆகும்களிமண் 

டவண்டும் களிமண். ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் ஹமாத்த அடைத்த்ி 

டவறுபடும்0.91 மற்றும் 1.3g/cc. நீைப்்பிடிப்பு திறன் 40.1 முதல் 49.1 வரை. 

 டவதியியல் பண்புகள் 

• மண்ணின் தன்ரம சற்று காைமானது முதல் வலுவான காைமானது pH 
வைம்பு 7.21 முதல் 8.37 வரை இருக்கும் 

• கிரடக்கக்கூடிய கால்சியம் (Ca) உள்ளடக்கம் ஹெக்டடருக்கு 168.7 முதல் 
193.8 mg/kg 

•  கிரடக்கும் ஹமக்னீசியம் (Mg) உள்ளடக்க வைம்பு 27.1 முதல் 30.4 mg/kg   
வரை 

• கிரடக்கக்கூடிய ஹபாட்டாசியம் இரடயில் உள்ளது 35.5 mg/kg   மற்றும் 46.0 

mg/kg  

• கிரடக்கும் டசாடியம் (Na) உள்ளடக்க வைம்பு 101 mg/kg   முதல் 130 mg/kg  வரை 

• கிரடக்கக்கூடிய ஹபாட்டாசியம் (டக) உள்ளடக்க வைம்பு 21.9 முதல் 27.2 mg/kg  

வரை 

• கிரடக்கக்கூடிய குடளாரைடுகளின் உள்ளடக்கம் 158 முதல் 192 மி.கி./கி.கி 

3.2  ீை் சூழல் 

நீை ் ஆதாைங்கள், டமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை ் ஆகிய இைண்டும் 

இப்பகுதியின் வளைச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்ரகக் ஹகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் டநாக்கம், முக்கியமான நீை ்தை அளவுருக்கரள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, ஹபாழுதுடபாக்கு 

வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கங்கரள 

மதிப்பீடு ஹசய்வதாகும். தண்ணீை ்மாதிைிகள் டசகைிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசர்ச 

அளிக்கப்பட்ட மாதிைி டகன்களில் விதிமுரறகளின்படி ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்பட்டன. 

3.2.1  நமற்பைப்பு  ீை் வளங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய டமற்பைப்பு நீைந்ிரல பசச்ாபாரளயத்தில் 

அரமந்துள்ளது மற்றும் அப்பகுதியில் மிதமான மரழப்ஹபாழிவு உள்ளது, 

திறந்தஹவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மரழநீை ் டசமிப்பு அப்பகுதி 

முழுவதும் நரடமுரறயில் உள்ளது மற்றும் டசமிக்கப்பட்ட நீை ் சில 

மாதங்களுக்கு குடிநீை ்ஆதாைமாக ஹசயல்படுகிறது. மரழக்காலம். 

3.2.2  ிலத்தடி  ீை் வளங்கள் 

நிலத்தடி நீை ் ஏற்படுகிறதுஅரனத்து படிக உருவாக்கங்கள் ஆைக்்கியன் 

மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் மண். நிலத்தடி நீைின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்ரத 

மரழப்ஹபாழிவு, நிலப்பைப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டரமப்புகள் 

டபான்றவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.. 
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நிலத்தடி நீை ் வானிரல மற்றும் உரடந்த பாரறகளில் ஹவறிதத்னமான 

நிரலயில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீைின் இயக்கம் வானிரல மற்றும் முறிவின் 

தீவிைதத்ால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துரளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள 

கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் கட்டரமப்புகள் ஆகும். 

டதாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 முதல் 10 மீ வரையிலும், ஆழ்துரள 

கிணறுகளின் ஆழம் 7.2 முதல் 13 மீட்டை ் வரையிலும் இருக்கும். டதாண்டப்பட்ட 

கிணறுகள் டகாரட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வரை மகசூல் தரும் மற்றும் சில 

கிணறுகள் வறண்டு இருக்கும். பருவமரழ காலத்தில் ஒன்று அல்லது இைண்டு 

பயிைக்ளுக்கு நீை ்பாய்சச்ுவதற்கு மகசூல் டபாதுமானது. 

3.2.3 ஆய்வு முரற 

உளவு ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பரடயில் இறுதி ஹசய்யப்பட்டன: 

• வடிகால் அரமப்பு 

• இடம் குடியிருப்பு பகுதிகள் / பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் 

• அடிப்பரட நிரலரமகரள பிைதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய 

சாத்தியமான பகுதிகள் 

இைண்டு (2) டமற்பைப்பு நீை ் மற்றும் இைண்டு (2) திறந்த கிணறு. இைண்டு (2) 

கிணறுஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து தண்ணீை ் மாதிைிகள் டசகைிக்கப்பட்டன 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது இயற்பியல்ஓ- இைசாயன நிரலரமகள், கன 

உடலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீைியாவியல் உள்ளடக்கங்கள் மதிப்பிடுவதற்காக 

டமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீைில் சுைங்கம் மற்றும் பிற நடவடிக்ரககளின் 

விரளவு. அஹமைிக்க ஹபாது சுகாதாை சங்கம் (APHA) ஹவளியிட்ட CPCB, IS-

10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீை ் மற்றும் கழிவுநீரை ஆய்வு ஹசய்வதற்கான 

நிரலயான முரறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நரடமுரறகளின்படி 

மாதிைிகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. நீை ்மாதிைி இடங்கள் ஜிஅட்டவரண 3.8 

இல் iven மற்றும் படம் 3.5  காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 3.7  ீை் மோதிைி நசகைிக்கப்பட்ட இடங்கள் 

S.NO குறியீடு இடங்கள் தூைம் & திரச ஒருங்கிரைப்புகள் 

நமற்பைப்பு  ீை் 

1 SW-1 ரமய மண்டலம்  - 10°48'38.05" N 77° 4'2.94"E 

 ிலத்தடி  ீை் 

2 WW-1 ரமய மண்டலம் - 10°52'44.53"N 77° 4'24.00"E 

3 WW2 டபாகம்பட்டி 5.5km East 10°54'10.92"N 77° 7'28.58"E 

4 WW-3 காைசட்சைி 600m SW 10°52'4.53" N 77° 3'40.67"E 

5 BW-1 ரமய மண்டலம் - 10°52'58.63"N 77° 4'4.47"E 

6 BW-2 ஹசட்டிபாரளயம் 4km NW 10°54'23.47"N 77° 2'22.86"E 

 ஆதாைம்: GT உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் ஆன்-ரசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிைி 
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படம் 3.3 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட இரடவிளக்க  வரைதோள், 10கிமீ சுற்றளவில் மை் மோதிைி இடங்கரள 

கோட்டுகிறது  
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படம் 3.4 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து சுமார் 10 கிமீ சுற்றளவில் மண் வவதியியலில்  

இடஞ்சார்ந்த மாறுபாடு 
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அட்டவரை 3.8 ஆய்வுப் பகுதியின் மை்ைின் தைம் 

ஆதாைம்: சாம்ப்லிஎக்டாண்ட் என்விடைா சைவ்ீசஸ் (பி) லிமிஹடட்டின் முடிவுகள் 

Parameters Unit 

S-1 

திட்டப் 

பகுதி 

S-2 

திட்டப் 

பகுதி 

S-3 

கோைசந்சைி 
S-4 

நபோகம்பட்டி 

S-5 

மசட்டிபோ
ரளயம் 

S-6 

Vadasandur 

இயற்பியல் அளவுருக்கள் 

1 காைகாடித்தன்ரமச ்

சுட்ஹடண் (pH)  

- 
7.21 7.96 7.68 8.37 7.78 7.69 

2 மின்கடத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 318 571 521 551 493 438 

3 அரமப்பு - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Sandy Clay Loam Clay Loam Clay Loam 

4 ஈைப்பதம் % 2.43 3.08 3.75 2.55 3.05 2.95 

5  மணல் % 42.9 38.1 42.0 56.7 44.4 41.3 

6 பிளவு % 34.5 35.2 38.7 30.7 36.2 35.3 

7 களிமண் % 22.6 26.7 19.3 12.6 19.4 23.4 

8 நீைத்ாங்கும்திறன் % 

44.9 49.1 45.8 44.3 40.9 46.5 

9 ஹமாத்த அடைத்்தி g/cc 0.91 1.3 1.02 1.11 1.09 1.18 

10 கைிமப் ஹபாருள் % 1.57 2.01 2.41 2.53 2.19 2.01 

 நவதியியல் அளவுருக்கள் 

11 காைத்தன்ரம mg/kg 74.0 102 92 118 110 101 

12 கால்சியம் (Ca) mg/kg 191 193.8 190 172.7 171.2 168.7 

13 ஹமக்னீசியம் (Mg) mg/kg 27.1 28.4 29.1 30.4 31 28.7 

14 டசாடியம் (Na) mg/kg 101 117 130 119 110 121 

15 ஹபாட்டாசியம(K) mg/kg 24.1 21.9 27.2 24.5 24.1 24.7 

16 குடளாரைடு mg/kg 158 192 181 176 188 173 

17 தாமிைம்  (Cu) mg/kg BLQ(LOQ=

0.05) 

BLQ(LOQ

=0.05) 

BLQ(LOQ=0.05) BLQ(LOQ=0.05)) BLQ(LOQ=0.05) BLQ(LOQ=0.05) 

18   இரும்பு mg/kg 2.71 3.11 2.81 2.05 2.43 2.72 

BLQ= அளவீட்டு வைம்புக்குக் கீடழ;LOQ= அளவீட்டு வைம்பு 
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படம்3.5 குறிப்பிடப்பட்ட இரடவிளக்க வரைதோள் முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத் தளத்ரதச ்சுற்றி 

10kmசுற்றளவுக்குள்  ீை் மோதிைி நசகைிக்கப்பட்ட இடங்கரளக் கோட்டுகிறது



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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அட்டவரை 3.9  ிலத்தடி  ீை் மோதிைியின் ஆய்வக நசோதரனயின் தை முடிவுகள் 

வ . 

எ
ை். 

அளவுருக்கள் அலகு 

முடிவுகள் IS 10500: 2012 ன் படி தை ிரலகள் 

WW2 WW2 WW4 BW5 BW6 
ஏற்றுக்மகோள்ள
க்கூடிய வைம்பு 

அனுமதிக்கப்ப
ட்ட வைம்பு 

1 
காைகாடித்தன்ரமச ்

சுடஹ்டண் (pH)  
- 7.08 7.31 8.08 6.71 7.14 6.5-8.5 6.5-8.5 

2 
மின்கடத்துத்திறன் 

@ 25°C 
µs/cm 781 510 906 762 771 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

3 கலங்கிய நிரல NTU 0.10 
BLQ 

(LOQ=0.1) 

BLQ 

(LOQ=0.1) 

BLQ 

(LOQ=0.1) 

BLQ 

(LOQ=0.1) 
1 5 

4 

ஹமாத்த 

இரடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஹபாருட்கள் 

mg/l 
BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

BLQ 

(LOQ=1.0) 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

5 
ஹமாத்த கரைந்த 

திடப்ஹபாருள்கள் 
mg /l 448 312 552 458 452 500 2000 

6 
ஹமாத்த 

கடினத்தன்ரமCaCo3 
mg/l 138 86 172 136 130 200 600 

7 குடளாரைடு Cl- mg/l 182 102 191 151 162 250 1000 

8 சல்டபட் SO4- mg/l 16 18 29 16 19 200 200 

9 
சிலிக்கா 

(எதிைவ்ிரன)SiO2 
mg/l 38 22 35 20 26   

10 ஹமாத்த இரும்புFe mg/l BLQ (LOQ=0.01) 0.3 0.3 

BLQ= Below Limit of Quantification       LOQ= Limit of Quantification 

 நுை்ணுயிைியல் பைிநசோதரன 

11 
ஹமாத்த 

டகாலிஃபாைம்்கள் 
MPN/100ml - - - - - 

எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்டறியப்படக்கூடாது 

12 இ - டகாலி MPN/100ml - - - - - 
எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்டறியப்படக்கூடாது 

 MPN- மிகவும் சாத்தியமான எண் 

* IS: 10500:2012-குடிநீை ் தைநிரலகள்; # WHO தைநிரலயின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்புக்குள். மாற்று ஆதாைங்கள் 

இல்லாத நிரலயில் குடிநீரை குடிநீருக்கு பயன்படுதத்லாம். குறிப்பு: SW- டமற்பைப்பு நீை,் GW - நிலதத்டி நீை ்



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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அட்டவரை 3.10 நமற்பைப்பு  ீை் மோதிைியின் ஆய்வக நசோதரனயின் தை முடிவுகள் 

S. No. அளவுருக்கள் அலகு 

முடிவுகள் 
IS 10500: 2012 ன் படி தை ிரலகள்  

SW1 
Acceptable Limit Permissible Limit 

1 
காைகாடித்தன்ரமச ்

சுட்ஹடண் (pH 
- 7.84 6.5 6.5 – 8.5 

2 மின்கடத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 768 - - 

3 கலங்கிய நிரல NTU 8.10 1 5 

4 
ஹமாதத் இரடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஹபாருடக்ள் 
mg/l 22 - - 

5 
ஹமாதத் கரைந்த 

திடப்ஹபாருள்கள் 
mg /l 462 500 2000 

6 ஹமாதத் கடினதத்ன்ரமCaCo3 mg/l 115 200 600 

7 குடளாரைடு Cl- mg/l 170 250 1000 

8 சல்டபட் SO4- mg/l 14 200 400 

9  ஹமாத்த இரும்புFe mg/l 0.18 0.3 0.3 

10 ஹமாதத் இரும்புFe mg/l 32 - - 

நுை்ணுயிைியல் பைிநசோதரன  

11 ஹமாதத் டகாலிஃபாைம்்கள் MPN/100ml 110 
எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்டறியப்படக்கூடாது 

12 இ - டகாலி MPN/100ml - 
எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்டறியப்படக்கூடாது 

 MPN- மிகவும் சாத்தியமான எண் 

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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3.2.4 முடிவுகள் மற்றும் விவோதம் 

முக்கியமான நீை ் தை அளவுருக்களின் முடிவுகள் IS 10500:2012 இன் 

தைநிரலகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு பின்வரும் பிைிவுகளில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.2.4.1 நமற்பைப்பு  ீை் 
நீைின் காைகாடிதத்ன்ரமச ்சுட்ஹடண் (pH) மதிப்பு 7.84 மற்றும் கலங்கிய நிரல 
8.10 தைநிரலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிரலயான நீைவ்ாழ் 
உயிைினங்களுக்கான உகந்த pH வைம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வரை).ஹமாதத் கரைந்த 
திடம் 462 mg/l, ஹமாத்த கரைந்த திடமானது முக்கியமாக காைப்டனட்டுகள், 
ரபகாைப்டனட்டுகள், குடளாரைடுகள், பாஸ்டபட்கள் மற்றும் கால்சியம், 
ஹமக்னீசியம், டசாடியம் மற்றும் பிற கைிமப் ஹபாருடக்ளின் ரநட்டைட்டுகளால் 
ஆனது.டளாரைடு உள்ளடக்கம் 170 மி.கி/லி. சல்டபட்ஸ் 14 மி.கி/லி. ஹமாதத் 
கடினத்தன்ரம 115 mg/l. 
 

3.2.4.2  ிலத்தடி  ீை ்

நீை ் மாதிைிகளின் காைகாடித்தன்ரமச ் சுட்ஹடண்(pH) 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய வைம்பு 6.5 முதல் 8.5 வரை, 6.88 முதல் 8.10 வரை இருக்கும். 

அரனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீை ் மாதிைிகளின் சல்டபட்டுகள் மற்றும் 

குடளாரைடுகள் நீைின் தைத் தைத்தின்படி ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய 

வைம்புகளுக்குள் உள்ளன. தண்ணீை ் மாதிைிகளில் உள்ள கலங்கிய நிரல 

டதரவரய பூைத்்தி ஹசய்கிறது. அரனத்து மாதிைிகளிலும் ஹமாதத் கரைந்த 

திடப்ஹபாருடக்ள் (TDS) 312 - 552 mg/l வைம்பில் காணப்படுகிறது. அரனத்து 

மாதிைிகளுக்கும் ஹமாத்த கடினத்தன்ரம 86 மற்றும் 172 mg/l வரை மாறுபடும். 

நுண்ணுயிைியல் அளவுருக்கள் பற்றி டபசுரகயில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் 

தண்ணீை ் மாதிைிகள் டதரவரய பூைத்்தி ஹசய்கின்றன. IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடும்டபாது இவ்வாறு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ட அரனத்து அளவுருக்களும் 

பைிந்துரைக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் வரும். 

3.2.5  ீை்வளவியல் ஆய்வுகள் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளரவ 

உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் பகுதி படம் 3.6 இல் உள்ளபடி ஹடன்ட்ைிடிக் வடிகால் 

வடிவத்ரதக் காட்டுகிறது குறிக்கும்பைந்த பகுதியில் உள்ள கடினமான 

பாரறகள். 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பகுதியில் ஏைாளமான திறந்தஹவளி 
கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள கிணறுகள் உள்ளன. 10 கிமீ சுற்றளவு நிலத்தடி நீை ்

வாய்ப்பு வரைபடம் (படம் 3.7) ஆய்வுப் பகுதியில் அரமந்துள்ள கிணறுகள் 

நிமிடத்திற்கு 10 முதல் > 800 லிட்டை ் வரை விரளவிக்கின்றன என்பரதக் 

காட்டுகிறது.  

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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படம் 3.6 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ சுற்றளவில்  

 ிலத்தடி  ீை் எதிை்போை்ப்பு வரைபடம் 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி 
திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  
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3.2.5.1  ிலத்தடி  ீை்  ிரலகள் மற்றும் ஓட்டம் திரச 

நிலத்தடி நீை ் புவியீைப்்பு ஹசல்வாக்கின் கீழ் மிக உயைந்்த நிரலயான 

நிலத்தடி நீை ்உயைதத்ின் புள்ளிகளிலிருந்து குரறந்த நிரலயான நிலத்தடி நீை ்

உயைத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரும் டபாது, ஆய்வு பகுதிக்குள் நிலத்தடி நீை ்

இயக்கத்தின் திரசரய ஊகிக்க நிலதத்டி நீை ் மட்டங்களின் ஆழம் பற்றிய 

தைவு அவசியம். பின்னணி நிலத்தடி நீைின் தைத்ரத நன்றாகக் 

கண்காணிப்பதற்கும், ைசீாைஜ்் மற்றும் ஹவளிடயற்றப் பகுதிகரளக் 

கண்டறிவதற்கும் இடத்ரதத் டதைந்்ஹதடுப்பதில் நிலத்தடி நீைின் ஓட்டத்தின் 

திரசரயப் பற்றிய அறிவு அவசியம். எனடவ, மாைச் ் முதல் டம, 2021 

வரைவரையிலான காலகட்டத்தில், உதட்தச திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றி 1 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு இடங்களில் உள்ள 8 திறந்தஹவளி கிணறுகள் 

மற்றும் 8 ஆழ்துரள கிணறுகள் கிணறுகளில் இருந்து நிலதத்டி நீை ் உயைவ்ு 

ஹதாடைப்ான தைவு டசகைிக்கப்பட்டது. அட்டவரணகள் 3.11 மற்றும் 3.12 இல். 

தைவுகளின்படி, திறந்தஹவளி கிணறுகளில் நிரலயான நீை ் அட்டவரணயின் 

சைாசைி ஆழம் 12.86 முதல் 14.66 மீ வரை இருக்கும்; 52.66 முதல் 67.68மீ 

வரையிலான ஆழ்துரள கிணறுகளில் நிரலயான ஹபாட்ஹடன்டடாஹமட்ைிக் 

டமற்பைப்பில் சைாசைி ஆழம். நிரலயான நீை ் அட்டவரண மற்றும் 

ஹபாட்ஹடன்டடாஹமட்ைிக் விளிம்பு வரைபடங்கள் புள்ளிவிவைங்கள் 3.8-3.13-ல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. நிரலயான நீை ் அட்டவரணயின் ஆழம் மற்றும் 

ஹபாட்ஹடன்டடாஹமட்ைிக் டமற்பைப்பு தைவு நிரலயான நிலதத்டி நீை ்

அட்டவரண மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள கிணறுகளுக்கான 

ஹபாட்ஹடன்டடாஹமட்ைிக் டமற்பைப்பு உயைங்கரளக் கணக்கிடப் 

பயன்படுதத்ப்பட்டது. (ஈக்விடபாஹடன்ஷியல் ரெட்ைாலிக் ஹெட் என்றும் 

அரழக்கப்படுகிறது) நிலத்தடி நீை ் ஓட்டத்தின் திரசரய ஹசங்குதத்ாகக் 

டகாடுகளுக்குத் தீைம்ானிக்கிறது. 

இவ்வாறு தயாைிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் படம் 3.14 மற்றும் 3.15 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. நிலத்தடி நீை ்ஓட்டம் திரசயின் வரைபடங்களில் இருந்து, 

ஹபரும்பாலான திறந்தஹவளி கிணறு நிலதத்டி நீை ் முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்தின் SW இல் அரமந்துள்ள திறந்த கிணறு எண் 2 ஐ டநாக்கி பாய்கிறது 

மற்றும் ஹபரும்பாலான டபாைஹ்வல் நிலதத்டி நீை ் SW இல் அரமந்துள்ள 

ஆழ்துரள கிணறு எண் 8 ஐ டநாக்கி பாய்கிறது. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்தின். நிலத்தடி நீை ்ஓட்டத் தகவலின் அடிப்பரடயில், முன்ஹமாழியப்பட்ட 

திட்டத் தளத்தின் SW இல் அரமந்துள்ள திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்குழாய் 

கிணறுகள் இைண்ரடயும் நீை ் தை கண்காணிப்பு டநாக்கதத்ிற்காக டதைவ்ு 

ஹசய்யலாம், ஏஹனனில் தளத்தின் சுைங்க நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

அசுத்தங்களால் கிணறுகள் எளிதில் பாதிக்கப்படலாம். எதிைக்ாலம். 
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அட்டவரை 3.11.  1 கிமீ சுற்றளவில் திற ்தமவளி கிைறுகளின் 

 ீை்மட்டம் 

 ிரலய

க்  

குறியீடு 

 ிரலயோன  ிலத்தடி  ீை் மட்ட 

ஆழம்  bgl(m) 
அட்சநைரக தீை்க்கநைரக 

மோை்ச ்

 2021 

ஏப்ைல் 

 2021 

நம  

2021 
சைோசைி  

OW1 10.5 13.5 15.5 13.16 10°52'44.4447" N 77° 04' 23.9335" E 

OW2 11.3 14.3 16.3 13.96 10° 52' 32.2028" N 77° 04' 10.5493" E 

OW3 11.8 14.8 16.8 14.46 10° 52' 42.0322" N 77° 03' 49.7149" E 

OW5 12 15 17 14.66 10° 52' 59.1266" N 77° 03' 49.1061" E 

OW4 11.9 14.9 16.9 14.56 10° 53' 35.3546" N 77° 04' 01.8001" E 

OW6 10.5 13.5 15.5 13.16 10° 53' 40.0412" N 77° 04' 30.5404" E 

OW7 10.2 13.2 15.2 12.86 10° 53' 19.2783" N 77° 04' 26.2156" E 

OW8 11.4 14.4 16.4 14.06 10° 53' 10.3675" N 77° 05' 03.9143" E 

 ஆதாைம்: ஆன்ரசட் கண்காணிப்பு தைவு 

அட்டவரை 3.12. 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ளஆழ்துரளக் 

கிைறுகளின்  ீைம்ட்டம் 

 ிரல

யக்  

குறியீ

டு 

 ிரலயோன  ிலத்தடி  ீை ்மட்ட 

நமற்பைப்புக்கு  ஆழம்  bgl(m) 
அட்சநைரக தீை்க்கநைரக 

மாைச் ்

2021 

ஏப்ைல் 

2021 

டம 

2021 
சைாசைி  

BW1 50 53 55 52.66 10° 52' 58.8583" N 77° 04' 04.8075" E 

BW2 65 68 70 67.68 10° 53' 29.9418" N 77° 03' 53.8286" E 

BW3 60 63 65 63 10° 53' 37.0503" N 77° 04' 10.8982" E 

BW4 58 61 63 61 10° 53' 31.9404" N 77° 04' 35.1592" E 

BW5 55 58 60 58 10° 53' 07.6917" N 77° 05' 00.2414" E 

BW6 64 67 69 66.67 10° 52' 44.0767" N 77° 04' 39.8644" E 

BW7 61 64 66 63.66 10° 52' 20.7126" N 77° 04' 25.6130" E 

BW8 53 56 58 56 10° 52' 27.0810" N 77° 04' 07.6828" E 

ஆதாைம்: ஆன்ரசட் கண்காணிப்பு தைவு 
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 படம் 3.7  1கிமீ சுற்றளவில்   ிரலயோன  ீை்மட்ட ஆழ விளிம்பு வரைபடம் 

மோை்ச ்2021 

 

படம் 3.8   1கிமீ சுற்றளவில்   ிரலயோன  ீை்மட்ட ஆழ விளிம்பு வரைபடம் 

ஏப்ைல் 2021 
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படம் 3.9  1கிமீ சுற்றளவில்   ிரலயோன  ீை்மட்ட ஆழ விளிம்பு வரைபடம்  

நம  2021 

படம் 3.10    1 கிமீ சுற்றளவில்  ஆழ்துரளக்கிைறுகளின்    ிரலயோன 

 ீை்மட்ட ஆழ  விளிம்பு வரைபடம் மோை்ச ்2021  
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படம் 3.11 1 கிமீ சுற்றளவில்  ஆழ்துரளக்கிைறுகளின்    ிரலயோன  ீை்  ீை்மட்ட 

ஆழ வரைபடம்  ஏப்ைல் 2021

  

படம் 3.12   1 கிமீ சுற்றளவில் ஆழ்துரளக்கிைறுகளின்      ிரலயோன 

 ீை்மட்ட ஆழ விளிம்பு வரைபடம்  நம  2021 
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படம் 3.13 திற ்தமவளி கிைறுகளின்  ிரலயோன  ிலத்தடி  ீை் ஆழ 

வரைபடம், கட்டுப்படுத்தப்படோத  ீை் ிரலக்குள்  ிலத்தடி  ீை் ஓட்டத்தின் 

திரசரயக் கோட்டுகிறது 

 

படம் 3.14  ஆழ்துரளக்கிைறுகளின்      ிரலயோன  ிலத்தடி  ீை் ஆழ 

வரைபடம் வரையறுக்கப்பட்ட  ீை் ிரலக்குள்  ிலத்தடி  ீை் ஓட்டத்தின் 

திரசரயக் கோட்டுகிறது 
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3.2.5.2 மின் எதிை்ப்போற்றல் விசோைரை  

நிலத்தடி நீைவ்ளவியல் நிரலரமகரளப் புைிந்துஹகாள்வதற்காக புவி 

இயற்பியல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

குறிப்பாக நீைந்ிரல நிரலரமகள் பற்றிய டபாதுமான ஆய்வுக் கிணறு தைவு 

இல்லாத பகுதிகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பூமியின் டமற்பைப்பு 

அடுக்குகளின் எதிைப்்பில் உள்ள பக்கவாட்டு மற்றும் ஹசங்குத்து 

இரடநிறுத்தங்கரள வரையறுப்பதற்கான நன்கு அறியப்பட்ட புவி 

இயற்பியல் முரறகளில் ஒன்று மின்சாை எதிைப்்பாற்றல் முரற. இது 

முக்கியமாக ரெட்டைாஜியாலஜி துரறயில் நீைந்ிரலகரளக் 

கண்டறிவதற்குப் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. தற்டபாரதய ஆய்வு பூமியின் 

டமற்பைப்பு அடுக்குகரள வரையறுக்க ஹசங்குத்து மின்சாை ஒலிரய (VES) 

பயன்படுத்துகிறது. மின் எதிைப்்பாற்றல் ஆய்வு நான்கு மின்முரனகள் 

டகாலினியை ் அரமப்பில் பயன்படுதத்ப்பட்டது, அங்கு மின்டனாட்டம் 

ஹவளிப்புற மின்முரனகரள தரையில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் 

மின்முரனகள் படம் 3.15 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சாத்தியமான 

டவறுபாட்ரட அளவிடுகின்றன.   

3.2.5.3 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

தற்டபாரதய ஆய்வு ஹசங்குத்து மின் ஒலி அளவீடுகரளச ்ஹசய்வதற்கு 

ஸ்க்லம்ஹபைக்ை ்வைிரசரயப் பயன்படுத்துகிறது, ஏஹனனில் இது பக்கவாட்டு 

ஒத்திரசவற்றால் குரறந்த தாக்கதர்த ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் அதிக 

ஆழமான விசாைரணரய வழங்கும் திறன் ஹகாண்டது. தற்டபாரதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்டகாள், அளவிடப்பட்ட தைவுகளுடன் ஒத்துப்டபாகும் 

ஹசங்குத்து ஒத்திரசவுகரளத் டதடுவதாகும். 

ஒரு ஷ்லம்ஹபைக்ருக்கு, ஹவளிப்பரடயான எதிைப்்ரப பின்வருமாறு 

கணக்கிடலாம்: 

ρa = GΔV 

   I 

ΔV = சாத்தியமான டவறுபாடு  

G = வடிவியல் காைணி. 
ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகைணமானது SSR – MP – ATS 

மாதிைியுடன் கூடிய ஆழமான மின்தரட மீட்டை ் ஆகும். இந்த சிக்னல் 

ஸ்டடக்கிங் ஹைசிஸ்டிவிட்டி மீட்டை ் என்பது பூமியின் மின்தரட 

அளவீடுகளுக்கான பல புதுரம அம்சங்கரள உள்ளடக்கிய உயைத்ை தைவு 

ரகயகப்படுத்தும் அரமப்பாகும். கருவி பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, 

உற்பத்தியாளைின் ரகடயட்ரடப் பாைக்்கவும்.  
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படம் 3.15 மின் எதிை்ப்பு விசோைரையின் நகோட்போடு 

3.2.5.4 தைவு வழங்கல் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து ஹபறப்பட்ட புவி இயற்பியல் VES தைவு 

அட்டவரண 3.13 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. விைிவான புவி இயற்பியல் ஆய்வில் 

இருந்து ஹபறப்பட்ட களத ் தைவு, விளக்கதத்ிற்காக உற்பத்தியாளை ் (IGIS) 

வழங்கிய ஹமன்ஹபாருளின் உதவியுடன் திட்டமிடப்பட்டது. விளக்கதத்ின் 

டநாக்கத்திற்காக பயன்படுதத்ப்படும் தரலகீழ் சாய்வு எனப்படும் சதி படம் 

3.15 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 3.13 மசங்குத்து மின் ஒலி தைவு 

அட்சநைரக மற்றும் தீை்க்கநைரக- 10°53'6.56"N 76°56'46.56"E 

வ.எை். ஏபி/2(மீ) MN/2(m) 

வடிவியல் 

கோைைி 
(ஜி) 

மின் 
எதிை்ப்பு Ω 

மவளிப்பரடயோன 

எதிை்ப்போற்றல் Ωm 

1 2 1 4.71 22.45 105.79 

2 3 1 12.56 11.88 148.96 

3 4 1 23.55 7.35 173.33 

4 6 1 54.95 4.01 219.80 

5 8 1 98.91 2.81 276.95 

6 10 1 155.45 2.09 326.45 

7 10 5 23.55 16.45 387.63 

8 15 5 62.80 7.05 443.37 

9 20 5 117.75 4.23 499.26 

10 30 5 274.75 2.02 549.50 

11 40 5 494.55 1.22 598.41 

12 50 5 777.15 0.90 707.21 

13 60 5 1122.55 0.63 718.43 

14 70 5 1530.75 0.54 811.30 

15 80 5 2001.75 0.46 900.79 

16 90 5 2535.55 0.35 912.80 

17 100 5 3132.15 0.28 939.65 
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படம் 3.16  ஊதோ  ிற சதுைங்களோல் குறிக்கப்பட்ட பரற இடுக்கு 

இரடமவளி இடங்களின்   ீை் தோங்கி  ிகழ்ரவக் கோட்டும் வரைபடம் 

3.2.5.5.புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 

குறைந்த எதிரப்்புத ்திைன் ககொண்ட பொறை உருவொக்கம், நில மட்டத்திலிருந்து 
60மீ முதல் 70மீ வறர ஆழத்தில் நீர ் இருப்பறதக் குறிக்கிைது. 
முன்கமொழியப்பட்ட திட்டத்திை்கு முன்கமொழியப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் தறர 
மட்டத்திை்கு கீழழ 32மீ. எனழவ, சுரங்க  சுரங்க ஹசயல்பாடு  நிலதத்டிநீை ்

மட்டத்ரத பொதிக்கொது. 
 

3.3  கோற்று சூழல் 

சுை்றுப்புை கொை்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்றககளின் தொக்கத்றத 
மதிப்பிடுவதை்கு, தை்ழபொதுள்ள சுை்றுப்புை கொை்றின் தரம் முக்கியமொனது. 
கொை்று சூழல் குறித்த அடிப்பறட ஆய்வுகளில் குறிப்பிடட் கொை்று மொசு 
அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை கொை்றில் அவை்றின் தை்ழபொறதய நிறலகள் 
ஆகியறவ அடங்கும். கிளஸ்டறரச ் சுை்றி 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வு 
மண்டலத்றதப் கபொறுத்து சுை்றுப்புை கொை்றின் தரம் அடிப்பறடத் தகவறல 
உருவொக்குகிைது. இப்பகுதியில் கொை்று மொசுபொட்டின் ஆதொரங்கள் 
கபரும்பொலும் வொகன ழபொக்குவரத்து, கசப்பனிடப்படொத கிரொம சொறல 
மை்றும் உள்நொட்டு மை்றும் விவசொய நடவடிக்றககளொல் எழும் தூசுகள் 
கொரணமொகும். அடிப்பறடக் கொை்றின் தர ஆய்வின் முதன்றம ழநொக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியின் தை்ழபொறதய சுை்றுப்புை கொை்றின் தரதற்த நிறுவுவதொகும். 
கிளஸ்டரில் முன்கமொழியப்பட்ட திட்டத்தின் கசயல்பொட்டின் ழபொது 
சுை்றுப்புை கொை்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவறத மதிப்பிடுவதை்கும் 
இறவ பயனுள்ளதொக இருக்கும். 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

0 20 40 60 80 100 120

R
e

si
st

iv
it

y
 V

a
lu

e
s 

in
  

O
h

m
s

Depth in meters

Vertical Electrical Sounding  Graph 
2

3

4

6

8

10

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி 
திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

71 | P a g e  

 

   

இந்த பகுதி மொதிரி இடங்கறள அறடயொளம் கொணுதல், கண்கொணிப்பு 
கொலத்தில் பின்பை்ைப்பட்ட முறை மை்றும் மொதிரி அதிரக்வண் ஆகியவை்றை 
விவரிக்கிைது 

3.3.1  வொனிரலயியல் 

கொை்றின் தரத்றதப் புரிந்துககொள்வதை்கு வொனிறல ஆய்வு முக்கியமொனது. 
வொனிறல நிறல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் ஆகியவை்றுக்கு இறடழயயொன 
அத்தியொவசிய உைவு கொை்றை பரந்த கபொருளில் உள்ளடக்கியது. கொை்றின் 
ஏை்ை இைக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கொல இறடகவளியில் சிதைல் மை்றும் 
அவை்றுடன் கதொடரப்ுறடய பிை கசயல்முறைகறள வலுவொக பொதிக்கின்ைன. 
ககொத்து குவொரிகறள மூடி, திட்ட தளத்தில் ஒரு தை்கொலிக வொனிறல 
நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. கொை்றின் ஓட்டம், கொை்றின் ழவகம், கொை்றின் திறச, 

ஈரப்பதம் மை்றும் கவப்பநிறல ஆகியவை்றிை்கு எந்த தறடகளும் இல்றல 
என்பதொல் தறர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. 
ஆன்றசட் கண்கொணிப்பு நிறலயத்திலிருந்து கபைப்பட்ட வொனிறல தரவு 
அட்டவறண 3.14 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
திட்ட தளத் தைவுகளின்படி, மாைச்,் 2021 இல் ஹவப்பநிரல சைாசைியாக 29.10C 

உடன் 21.3 முதல் 370C வரை மாறுபடுகிறது; ஏப்ைல், 2021 இல் சைாசைியாக 30.20C 

உடன் 22.9 முதல் 37.40C வரை; மற்றும் டம, 2021 இல் சைாசைியாக 29.70C உடன் 

22.4 முதல் 370C வரை. மூன்று மாத காலப்பகுதியில், ஈைப்பதம் சைாசைியாக 51 

முதல் 66% வரை இருந்தது. அதிகபட்ச சைாசைி ஈைப்பதம் ஏப்ைல், 2021 இல் 

அளவிடப்பட்டது, அடதசமயம் மாைச்,் 2021 இல் குரறந்தபட்சம். காற்றின் 

டவகத்ரதப் பற்றி டபசும்டபாது, மாைச்,் 2021 இல் காற்றின் டவகம் சைாசைியாக 

3.923m/s ஆக 1.458 முதல் 6.389m/s வரை மாறுபடுகிறது; ஏப்ைல், 2021 இல் 1.278 

முதல் 4.375m/s வரை சைாசைியாக 2.951m/s; மற்றும் டம,2021 இல் 0.903 முதல் 

8.00m/s வரை சைாசைியாக 4.451m/s.மூன்று மாதங்களில், டமக மூட்டம் 

மதிப்புகள் 0 முதல் 8 octas வரை இருந்தது. மாைச்,்2021 இல் NE, ENE மற்றும் E 

திரசயில் காற்று ஆதிக்கம் ஹசலுத்தியது; ஏப்ைல்,2021 இல் SW மற்றும் S 

திரசயில்; மற்றும் டம,2021 இல் W மற்றும் SW திரசயில். 

                             அட்டவரை 3.14 ஆன்ரசட் வோனிரல தைவு 

வ.எை். அளவுருக்கள் 
மோை்ச-்

2021 

ஏப்ைல்– 
2021 

நம- 

2021 

1 
ஹவப்ப நிரல 

(0C) 

அதிகபட்சம் 37 37.4 37 

குரறந்தபட்சம் 21.3 22.9 22.4 

சைாசைி 29.1 30.2 29.7 

2 
ஒப்பு 

ஈைப்பதம் (%) 
சைாசைி 51 66 63 

3 
காற்றின் 

டவகம் (m/s) 

அதிகபட்சம் 6.389 4.375 8.000 

குரறந்தபட்சம் 1.458 1.528 0.903 

சைாசைி 3.923 2.951 4.451 

4 
டமக மூட்டம் 

r (OKTAS) 
 0-8 0-8 0-8 
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5 
காற்றடிக்கும் 

திரச 
 NE,ENE SSW,SSE WSW,SSW 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services (P) Limited in association with GTMS 

3.3.1.1 கொலநிரல 

ழகொயம்புத்தூர ் சரொசரி கடல் மட்டதத்ிலிருந்து 421 மீட்டர ் உயரத்தில் 
அறமந்துள்ளது. https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/ இன் 
தரவுகளின்படி, ழகொறவயின் கொலநிறல கவப்பமண்டலமொக 
வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு ழகொறட கொலத்தில் நல்ல மறழப்கபொழிவு 
இருக்கும், அழத சமயம் குளிரக்ொலத்தில் மிகக் குறைவொன மறழழய இருக்கும். 
சரொசரி ஆண்டு கவப்பநிறல 25.4 டிகிரி கசல்சியஸ் ஆகும். ஏப்ரல் மொதத்தில் 
சரொசரி கவப்பநிறல 28.9°C ஆகவும், டிசம்பர ் மொதத்தில் குறைந்தபட்ச 
கவப்பநிறல 23.2°C ஆகவும் இருக்கும். ஆண்டு மறழப்கபொழிவு சுமொர ்952 மிமீ 
ஆகும். அக்ழடொபரில் சரொசரியொக 181 மிமீ மறழப்கபொழிவு ஏை்படுகிைது, 

அழதசமயம் ஜனவரியில் குறைந்த மறழப்கபொழிவு சரொசரியொக 13 மிமீ ஆகும். 
வைண்ட மொதத்திை்கும் அதிக மறழ கபய்யும் மொதத்திை்கும் இறடழய உள்ள 
மறழப்கபொழிவின் ழவறுபொடு 168 மி.மீ. ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டு 
கவப்பநிறலயில் உள்ள மொறுபொடு 5.8 டிகிரி கசல்சியஸ் ஆகும். 
3.3.1.2 மரைப்மபொழிவு 

                                      அட்டவரை 3.15 மரழப்மபோழிவு 

உண்ரமயொன மரைப்மபொழிவு மிமீ 

 

சொதொரண 
மரைப்மபொழிவு 
மி.மீ 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

901.0 1221.7 992.9 505.5 873.4 1302.0 689.3 

ஆய்வுப் பகுதியின் மாவட்டத்திற்கான மழைப்பபாைிவு பதாடர்பான தரவு 
https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/ இலிருந்து 
சேகரிக்கப்பட்டது, 2013-28 காலப்பகுதிக்கான தரவுகளிலிருந்து, ஆண்டு ேராேரி 
மழையளவு 689.3 மிமீ என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 6 ஆண்டுகளில், 2016 ஆம் 
ஆண்டில் மிகக் குழைந்த மழை (505.5 மிமீ), 2018 ஆம் ஆண்டில் அதிக மழை 
(1302 மிமீ) பதிவாகியுள்ளது 

3.3.1.3 கொற்று முரற 

முன்கமொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து கொை்று மொசுபடுத்திகள் மை்றும் 
இறரசச்ல் ஆகியவை்றின் சிதைல் முறைறய உள்ளூர ் கொை்றின் முறை 
கபரிதும் பொதிக்கும். கொை்றின் வடிவதற்த பகுப்பொய்வு கசய்வதை்கு 3 மொத 
கொலப்பகுதியில் கொை்றின் ழவகம் மை்றும் திறசயின் மணிழநர தளம் சொரந்்த 
தரவு ழதறவப்படுகிைது. படம் 3.17 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி இவ்வொறு 
உருவொக்கப்பட்ட கொை்று ழரொஜொ கவளிப்படுத்துகிைது: 

 ஆய்வுக் கொலத்தில் அளவிடப்பட்ட சரொசரி கொை்றின் ழவகம் 4.53m/s ஆகும் 

 கதன்ழமை்கு முதல் கதன்கிழக்கு வறரயிலொன திறசகளில் ழலசொன கொை்று 
ஆதிக்கம் கசலுத்துகிைது 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/coimbatore-2788/
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 ஆய்வுக் கொலதத்ில் கொை்றின் முக்கிய திறச கதன்ழமை்கிலிருந்து 
வடகிழக்கு, அறதத் கதொடரந்்து ழமை்கிலிருந்து கிழக்கு 

 

 

 

                      படம் 3.17தளத்தில் கோற்றடிக்கும் திரச வரைபடம் 

 

3.3.1.4 முதன்ரம மற்றும் இைை்டோம்  ிரல தைவுகளுக்கு இரடநய உள்ள 

மதோடை்பு 

தளத்தில் ழசகரிக்கப்பட்ட வொனிறல தரவு, ஐஎம்டி ழகொயம்புத்தூர ்அக்ழரொவில் 
இருந்து ழசகரிக்கப்பட்ட இரண்டொம் நிறல தரவுகறளப் ழபொலழவ உள்ளது. 
கதொடரப்ு பகுப்பொய்வு பின்வரும் விவரங்கறள கவளிப்படுத்துகிைது: 

 ஐஎம்டி, ழகொயம்புத்தூர ் அக்ழரொவின் சரொசரி அதிகபட்ச மை்றும் 
குறைந்தபட்ச கவப்பநிறலகள் ஆன்-றசட் தரவுகறளப் கபொறுதத்மட்டில், 

அதொவது றமழலரிபொறளயம் கிரொமத்தில் அதிகமொக இருந்தது. 

ஐஎம்டி, ழகொயம்புத்தூர ் அக்ழரொவுடன் ஒப்பிடும்ழபொது, தளத்தில் ஈரப்பதம் 
குறைவொக இருந்தது 

 தளத்தில் கொை்றின் ழவகம் மை்றும் திறசயொனது IMD, ழகொயம்புத்தூர ்
அக்ழரொவின் அழத ழபொக்றகக் கொட்டுகிைது ஆய்வு தளதத்ின் விண்ட்டைாஸ் 

மாதிைி வரைபடம் படத்தில் சிதத்ைிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.14 ஆய்வுக் காலத்தில் 

இப்பகுதியின் பிைதானமான கீழ்க்காற்று திரசயானது வடகிழக்கு முதல் 

ஹதன்டமற்கு வரை ஆகும். சுற்றுசூழல் டசகைிக்கப்பட்ட தைவுகளின் 
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சுருக்கத்தில் காற்று டைாஜா ஆய்வு பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் 

வழங்கப்பட்டது. 

1. டமடலாங்கிய காற்று NE- SW & SE - NW இலிருந்து வீசியது 

2. காற்றின் டவக அளவீடுகள் 0.00 முதல் 8.80 மீ/வி வரை பதிவு ஹசய்யப்பட்டன 

3. கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமாை ்3.33% அரமதியான சூழ்நிரல நிலவுகிறது 

4. ஹவப்பநிரல அளவீடுகள் 28 முதல் 29 °C வரை 

5. ஈைப்பதம் 39.17 முதல் 82.3% வரை 

6. மூன்று மாதங்கள் ஹதாடைந்்து கண்காணிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது 

சுற்றுசூழல் டசகைிக்கப்பட்ட தைவுகளின் சுருக்கத்தில் சுற்று மாதிைி ஆய்வு 

பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

3.3.2 ஆய்வு முரற மற்றும் குறிக்நகோள்கள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தை ஆய்வின் முதன்ரம டநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்டபாரதய காற்றின் தைம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கதர்த 

மதிப்பிடுவது ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட 

ஆதாைங்கள் ஹதாழில்துரற, டபாக்குவைத்து மற்றும் உள்நாட்டு 

நடவடிக்ரககள். பின்வருவனவற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு விஞ்ஞான 

ைீதியாக வடிவரமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு 

ஹநட்ஹவாைக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தைத்தின் அடிப்பரட நிரல 

நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

 சிடனாப்டிக் அளவில் வானிரல நிரல 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பைப்பு 

 அடிப்பரட நிரலரயப் ஹபறுவதற்கான பிைாந்திய பின்னணி காற்றின்           

தைத்தின் பிைதிநிதிகள்      

 ஹவவ்டவறு ஹசயல்பாடுகரளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளின் 

இருப்பிடம் 

அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிரடக்கும் தன்ரம 

அட்டவரை 3.16 சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் பகுப்போய்விற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் கருவி மற்றும் ஆய்வு முரற 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
Gravimetric method 

Beta attenuation method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental 

Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric method 

Beta attenuation method 
Respirable Dust Sampler 
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Make –Thermo Environmental Instruments 

– TEI 108 

SO2 

IS-5182 Part II 

(Improved West& Gaeke 

method) 

Respirable Dust Sampler with gaseous 

attachment 

NOx 

IS-5182 Part II 

(Jacob & Hochheiser 

modifiedmethod) 

Respirable Dust Sampler with gaseous 

attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

ஆதாைம்: Ekdant Enviro Services (P) Limited & CPCB அறிவிப்பு அடிப்பரடயில் மாதிைி முரற 

             அட்டவரை 3.17 நதசிய சுற்றுப்புற கோற்று தை தை ிரலகள் 

வ.எை். மோசுபடுத்தும் ந ைம் 

எரடயுள்ள 

சைோசைி 

சுற்றுப்புற கோற்றில் மசறிவு 

சுற்றுப்புற 

கோற்றில் 

மசறிவு 

சுற்றுசச்ூழல் 

உைைத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அைசோங்கத்தோல் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 சல்பை ் ரட 

ஆக்ரசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சைாசைி* 

24 மணி 
டநைம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 ரநட்ைஜன் 

ரட ஆக்ரசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சைாசைி 
24 மணி 
டநைம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் 

(10µm க்கும் 

குரறவான 

அளவு) PM10 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சைாசைி 
24 மணி 
டநைம் 

60.0 

10°.0 

60.0 

10°.0 

  4 நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm 

PM2.5 (μg/m3) 
க்கும் 

குரறவானது 

ஆண்டு 

சைாசைி 
24 மணி 
டநைம் 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாைம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I டததி: 18 நவம்பை ்2009 

3.3.3 மோதிைி மற்றும் பகுப்போய்வு நுட்பங்கள் 

*ஒரு வருடத்தில் குரறந்தபட்சம் 104 அளவீடுகளின் வருடாந்திை 

எண்கணிதம் வாைத்திற்கு இைண்டு முரற 24 மணிடநைத்திற்கு சீைான 

இரடஹவளியில் எடுக்கப்பட்டது. 

** 24 மணிடநைம் / 8 மணிடநைம் அல்லது 1 மணிடநைம் 

கண்காணிக்கப்படும் மதிப்பு ஒரு வருடத்தில் 98 % டநைதத்ிற்கு இணங்க 
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டவண்டும். இருப்பினும், 2% டநைம், அரவ வைம்புகரள மீறலாம் ஆனால் 

ஹதாடைந்்து இைண்டு நாட்கள் கண்காணிப்பில் இல்ரல. 

3.3.4 மோதிைிக்கோன அதிை்மவை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

அக்டடாபை ்- டிசம்பை ்2021 காலப்பகுதியில் ஹதாடைச்ச்ியான 24 மணிடநை 

(8 மணி டநை 3 ஷிப்ட்) அட்டவரணரய ஏற்று, எட்டு (8) இடங்களில் வாைத்திற்கு 

இைண்டு மாதிைிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு 

டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. சுற்றுப்புறதத்ின் அடிப்பரடத் தைவு CPCB, MoEF 

வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பை ் ரட 

ஆக்ரசடு (SO2) மற்றும் ரநட்ைஜன் ரட ஆக்ரசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக 

காற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தரை தூசியின் விரளவுகரள மறுப்பதற்காக ஒவ்ஹவாரு 

கண்காணிப்பு நிரலயத்திலும் தரை மட்டத்திலிருந்து குரறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ 

உயைத்தில் உபகைணங்கள் ரவக்கப்படுவது உறுதி ஹசய்யப்பட்டது. கருவிகள் 

மைங்கள் மற்றும் தாவைங்கள் இல்லாத திறந்தஹவளியில் ரவக்கப்பட்டுள்ளன, 

இல்ரலஹயனில் அரவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக ஹசயல்படுகின்றன, 

இதன் விரளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குரறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற கோற்றின் தை கை்கோைிப்பு  ிரலயங்கள் 

தற்டபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தைத்ரத மதிப்பிடுவதற்காக, படம் 

3.18 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி, எடட்ு கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் அரமக்கப்பட்டன. மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

அட்டவரண 3.18 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளத்தில் இருந்து அளவிடப்பட்ட காற்று மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு 

அட்டவரணகள் 3.18 இல் ஹகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரை 3.18 சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் (AAQ) கை்கோைிப்பு 

இடங்கள் 

வ.எை் 
இருப்பிடக் 

குறியீடு 

கை்கோைிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் 

மற்றும் 

திரச 

அட்சநைரக 
மற்றும் 

தீைக்்கநைரக 

1 AAQ-1  ரமய மண்டலம் - 10°53'1.22"N 77°4'21.02"E 

2 AAQ-2  ரமய மண்டலம் 600m SE 10°52'49.02"N 77°4'13.86"E 

3 AAQ-3  காைசட்சைி 600m SW 10°52'20.34"N 77°3'43.30"E 

4 AAQ-4  டபாகம்பட்டி 5km NE 10°54'11.08"N 77°7'15.05"E 

5 AAQ-5  பசச்பாரளயம் 1.2km North 10°53'57.19"N 77°4'32.22"E 

6 AAQ-6 வடசந்தூை ் 3.8km SE 10°50'21.34"N 77°4'56.05"E 

7 AAQ-7 பணப்பட்டி 2.5km East 10°52'44.56"N  7° 6'1.26"E 

8 AAQ-8 ஹசட்டிபாரளயம் 4km NW 10°54'21.85"N 77°2'10.35"E 

ஆதாைம்: GTMS உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் ஆன்-ரசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிைி 
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படம் 3.18 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட இடவிலக்க வரைப்படம்  முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 

10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுப்புற கோற்றின் தை கை்கோைிப்பு  ிரலயத்தின் இருப்பிடங்கரளக் கோட்டுகிறது 
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அட்டவரை 3.19 சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் (AAQ 1 to AAQ8) 

கை்கோைிப்பின் சுருக்கம் 

PM2.5 

 ிரலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் 
குரற ்த 

பட்சம் 

சைோசைி 98 Percentile  STDEV 

AAQ-1 23.6 19.1 21.89 23.5 1.15 

AAQ-2 21.8 18.3 20.1 21.7 0.9 
AAQ-3 20.5 17.8 19.36 20.5 0.64 
AAQ-4 19.5 15.9 17.94 19.2 0.83 
AAQ-5 21.6 19.1 20.28 21.6 0.78 
AAQ-6 20.9 17.5 19.37 20.8 0.84 
AAQ-7 21.9 18.3 20.5 21.9 1.13 
AAQ-8 20.2 18.3 19.38 20.5 0.38 

PM10 
 ிரலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குரற ்தபட்

சம் 

சைோசைி 
98 Percentile  STDEV 

AAQ-1 46.6 42.8 44.72 46.55 1.23 
AAQ-2 44.9 41.4 43.12 44.65 0.77 
AAQ-3 42.9 39.2 41.13 41.13 0.89 
AAQ-4 42.7 37.1 39.54 42.1 1.21 
AAQ-5 42.6 40.1 41.47 42.55 0.65 
AAQ-6 43.9 40.1 42.24 43.7 1.02 
AAQ-7 43.6 40 41.24 43.25 0.79 
AAQ-8 39.7 36.9 38.5 39.7 0.75 

SO2  
 ிரலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குரற ்தபட்

சம் 

சைோசைி 98 Percentile  STDEV 

AAQ-1 9.9 8 9.15 9.85 0.53 
AAQ-2 9.5 7.4 8.42 9.45 0.57 
AAQ-3 7.9 5.8 6.62 7.6 0.47 
AAQ-4 6.8 5.1 5.91 6.8 0.52 
AAQ-5 7.2 5.1 6.3 7.2 0.61 
AAQ-6 6.3 5.2 5.82 6.3 0.34 
AAQ-7 6.9 5.5 6.39 6.9 0.34 
AAQ-8 5.8 4.1 4.85 5.8 0.54 

NO2 
 ிரலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குரற ்தபட்

சம் 

சைோசைி 98 Percentile  STDEV 

AAQ-1 21.3 19.1 20.12 21.3 0.64 
AAQ-2 20.8 18.9 19.62 20.65 0.45 
AAQ-3 17.8 16 16.96 17.8 0.55 
AAQ-4 18.3 15.8 16.79 18.2 0.62 
AAQ-5 19.8 17.1 18.75 19.65 0.68 
AAQ-6 21.2 18.1 19.14 21 0.80 
AAQ-7 19.4 16.3 17.95 19.15 0.74 
AAQ-8 17.7 14.5 16.04 17.6 0.84 
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அட்டவரை 3.20 அதிகபட்சம், குரற ்தபட்சம், சைோசைி மற்றும் 

சைோசைியின் 98வது சதவீதம்ஆய்வுப் பகுதியில் கோற்று மோசுபடுத்தும் 

மசறிவுகள் 

 

Sl.No. 

 

அளவுரு 

மோசுபடுத்தும் மசறிவு, µg/m3 
PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அதிகபட்சம் 21.25 43.36 7.53 19.53 

2 குரறந்தபட்சம் 18.03 39.7 5.77 16.95 

3 சைாசைி 19.85 41.49 6.68 18.17 

4 98வது சதம்  21.21 42.95 7.48 19.41 

5 
NAAQ 

விதிமுரறகள்  
60 100 80 80 

குறிப்பு: PM2.5-துகள்களின் அளவு 2.5 µm க்கும் குரறவோனது; PM10- 

துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குரறவோனது; SO2-சல்பை ்ரட ஆக்ரசடு; 

ர ட்ைஜனின் NOx-ஆக்ரசடுகள்; SD-தை ிரல விலகல் 

 

 

படம் 3.19 போை் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குரற ்தபட்சம் மற்றும் 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கோற்றின் தை கை்கோைிப்பு  ிரலயங்களில் இரு ்து 

அளவிடப்பட்ட PM2.5 இன் சைோசைி மசறிவுகரளக் கோட்டுகிறது 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 23.6 21.8 20.5 19.5 21.6 20.9 21.9 20.2

Minimum 19.1 18.3 17.8 15.9 19.1 17.5 18.3 18.3

Mean 21.89 20.10 19.36 17.94 20.28 19.37 20.50 19.38

98th percentile 23.5 21.7 20.5 19.2 21.6 20.8 21.9 20.5

NAAQ Norms 60 60 60 60 60 60 60 60
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படம் 3.20 போை் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குரற ்தபட்சம் மற்றும் PM10 இன் 

சைோசைி மசறிவுகரளக் கோட்டும் எட்டு கோற்றின் தை கை்கோைிப்பு 

 ிரலயங்களில் இரு ்து 10கிமீ சுற்றளவில் அளவிடப்படுகிறது 

 

 

படம் 3.21 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கோற்றின் தை கை்கோைிப்பு 

 ிரலயங்களில் இரு ்து அளவிடப்பட்ட SO2 இன் அதிகபட்ச, குரற ்தபட்ச 

மற்றும் சைோசைி மசறிவுகரளக் கோட்டும் போை் விளக்கப்படம் 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 46.6 44.9 42.9 42.7 42.6 43.9 43.6 39.7

Minimum 42.8 41.4 39.2 37.1 40.1 40.1 40 36.9

Mean 44.72 43.12 41.13 39.54 41.47 42.24 41.24 38.50

98th percentile 46.55 44.65 41.13 42.1 42.55 43.7 43.25 39.7

NAAQ Norms 100 100 100 100 100 100 100 100
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 9.9 9.5 7.9 6.8 7.2 6.3 6.9 5.8

Minimum 8 7.4 5.8 5.1 5.1 5.2 5.5 4.1

Mean 9.15 8.42 6.62 5.91 6.30 5.82 6.39 4.85

98th percentile 9.85 9.45 7.6 6.8 7.2 6.3 6.9 5.8

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80 80
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படம் 3.22 போை் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குரற ்தபட்சம் மற்றும் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள எட்டு கோற்றின் தை கை்கோைிப்பு  ிரலயங்களில் இரு ்து 

அளவிடப்பட்ட Nox இன் சைோசைி மசறிவுகரளக் கோட்டுகிறது 
 

 

படம் 3.23 போை் விளக்கப்படம் 10கிமீ சுற்றளவில் வளிமை்டலத்தில் மோசுகளின் 

அதிகபட்ச, குரற ்தபட்ச மற்றும் சைோசைி மசறிவுகரளக் கோட்டுகிறது 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 21.3 20.8 17.8 18.3 19.8 21.2 19.4 17.7

Minimum 19.1 18.9 16 15.8 17.1 18.1 16.3 14.5

Mean 20.12 19.62 16.96 16.79 18.75 19.14 17.95 16.04

98th percentile 21.3 20.65 17.8 18.2 19.65 21 19.15 17.6

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80 80
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 PM2.5  PM10  SO2  NO2

Maximum 21.25 43.36 7.53 19.53

Minimum 18.03 39.70 5.77 16.95

Mean 19.85 41.49 6.68 18.17

98th percentile 21.21 42.95 7.48 19.41
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3.3.6 பறக்கும் தூசி உமிழ்வு 

ஆய்வுக் காலத்தில் 8 AAQ கண்காணிப்பு நிரலயங்களில் 30 நாட்களுக்கு 

தப்பிடயாடிய தூசி பதிவு ஹசய்யப்பட்டது. முடிவுகள் அட்டவரண 3.21  இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

                அட்டவரை 3.21 சைோசைி  பறக்கும் தூசி மோதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைோசைி SPM (µg/m3) 

AAQ 1 64.1 

AAQ 2 64.7 

AAQ 3 63.5 

AAQ 4 63.8 

AAQ 5 63.4 

AAQ 6 63.2 

AAQ7 63.4 

AAQ 8 64.4 

                      ஆதாைம்: எக்டாண்ட் என்விடைா சைவ்ீசஸ் (பி) லிமிஹடட் மூலம் ஆன்ரசட் கண்காணிப்பு/ மாதிைி 
 

 

படம் 3.24  சைோசைி SPM மசறிவில் உள்ள மோறுபோடுகரளக் கோட்டும் வைி 
விளக்கப்படம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள எட்டு கை்கோைிப்பு 

 ிரலயங்களில் 

அட்டவரை 3.22 பறக்கும் தூசி மோதிைி மதிப்புகள் 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

அதிகபடச்ம் 64.1 64.7 63.5 63.8 63.4 63.2 63.4 64.4 

குரறந்தபடச்ம் 63.1 63.2 61.9 62.8 61.8 61.2 61 62.9 

சைாசைி 65 65.9 64.7 64.5 65.3 65.7 65.6 66.8 

  ஆதாைம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்ரககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Average 64.1 64.7 63.5 63.8 63.4 63.2 63.4 64.4
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படம் 3.25 போை் விளக்கப்படம் 10 கிமீ சுற்றளவில் வளிமை்டலத்தில் 

குரற ்தபட்சம், அதிகபட்சம் மற்றும் சைோசைியோன SPM மசறிவுகரளக் 

கோட்டுகிறது 

3.3.7 முடிவுகள் & கல ்துரையோடல் 

கண்காணிப்பு தைவுகளின்படி, PM10 36.9µg/m3 முதல் 46.6 µg/m3 வரை இருக்கும்; 

PM2.5 15.9 µg/m3 முதல் 23.6µg/m3 வரை; SO2 4.1µg/m3 முதல் 9.9 µg/m3 வரை; NO2 

14.5 µg/m3 முதல் 21.3 µg/m3 வரை. மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு அளவுகள் CPCB 

ஆல் பைிந்துரைக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய வைம்புகளுக்குள் 

வரும்.. 

3.4 இரைசச்ல் சூழல் 

சாரல மற்றும் சுைங்க நடவடிக்ரககளில் வாகன இயக்கம் என்பது 

ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாைங்கள், சுைங்க நடவடிக்ரக 

மற்றும் வாகனப் டபாக்குவைத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

ஹசவிப்புலன், உடலியல் பதில்கள் டபான்ற பல்டவறு காைணிகரளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு டமற்ஹகாள்ளலாம். எைிசச்ல் மற்றும் ஹபாது சமூக பதில்கள். 

ஆய்வுப் பகுதியில் இரைசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய டநாக்கம், அடிப்பரட 

இரைசச்ல் அளரவ நிறுவுவதும், திட்டத் தளத்ரதச ் சுற்றியுள்ள திட்டச ்

ஹசயல்பாடுகளின் டபாது உருவாக்கப்படும் என எதிைப்ாைக்்கப்படும் ஹமாதத் 

இரைசச்லின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மோதிைி இடங்கரள அரடயோளம் கோணுதல் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளரவ மதிப்பிடுவதற்காக, 

அட்டவரண 3.23 மற்றும் படம் 3.29 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி எட்டு (8) 

இடங்களில் இரைசச்ல் கண்காணிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது, 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வணிக, குடியிருப்பு, கிைாமப்புற பகுதிகரள உள்ளடக்கியது. 

ஆய்வின் டநாக்கம் மற்றும் டநாக்கங்கரளப் பூைத்்தி ஹசய்ய ஹபாருத்தமான 

இரைசச்ல் கண்காணிப்பு முரற டதைவ்ு ஹசய்யப்பட்டது 

         

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Average 64.1 64.7 63.5 63.8 63.4 63.2 63.4 64.4

Min 63.1 63.2 61.9 62.8 61.8 61.2 61.0 62.9

Max 65.0 65.9 64.7 64.5 65.3 65.7 65.6 66.8

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

CHART TITLE

Average Min Max
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 அட்டவரை 3.23 இரைசச்ல் கை்கோைிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 

எை் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

கை்கோைிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் 

மற்றும் 

திரச 

அட்சநைரக மற்றும் 

தீை்க்கநைரக 

1 N1 ரமய மண்டலம் - 10°53'01.07"N77°04'21.11"E 

2 N2 ரமய மண்டலம் - 10°52'48.83"N77°04'13.93"E 

3 N3 காைசட்சைி 600m SW 10°52'20.28"N77°03'43.35"E 

4 N4 டபாகம்பட்டி 5km NE 10°54'11.03"N77°07'14.98"E 

5 N5 பசச்பாரளயம் 1.2kmNorth 10°53'57.26"N77°04'31.98"E 

6 N6 வடசந்தூை ் 3.8km SE 10°50'21.11"N77°04'56.38"E 

7 N7 பணப்பட்டி 2.5km East 10°52'43.99"N77°06'01.21"E 

8 N8 ஹசட்டிபாரளயம் 4km NW 10°54'21.63"N 77°2'10.16"E 

ஆதாைம்: GTMS உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் ஆன்-ரசட் 
கண்காணிப்பு/மாதிைி 
3.4.2 கை்கோைிப்பு முரற 

ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் ஹலவல் மீட்டை ் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

அரனத்து வாசிப்பும் தரை மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டை ் உயைத்தில் உள்ள ‘ஏ-

ஹவயிட்டிங்’ அரலவைிரச ஹநடஹ்வாைக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி நிரல மீட்டை ்

ஒரு நிரலயான மற்றும் நிரலயான வாசிப்ரபக் ஹகாடுக்காது மற்றும் முழு 

கண்காணிப்பு காலத்திலும் உண்ரமயான ஒலி அளரவ மதிப்பிடுவது 

மிகவும் கடினம். இந்தக் குரறபாட்ரடத ் தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட 

ஹதாடைச்ச்ியான சமமான ஒலி நிரல பயன்படுதத்ப்படுகிறது. சமமான ஒலி 

நிரல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாட்ரடப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட 

காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிரல, 'L' இலிருந்து ஹபறலாம். சமமான 

இரைசச்ல் நிரல கணித ைீதியாக பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10) 

L = டநைத்தின் ஹசயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிரல dB (A) 

T = கவனிப்பின் டநை இரடஹவளி 
டநைத்தின் ஹசயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இரைசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிரலரய விவைிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

ஒவ்ஹவாரு நிரலயத்திலும் சுமாை ் 60 நிமிட டநை இரடஹவளியில் 

பதிவுஹசய்யப்பட்ட இரைசச்ல் அளவுகள் சமமான இரைசச்ல் அளவுகளுக்குக் 

கணக்கிடப்படும். சமமான இரைசச்ல் நிரல என்பது டநைம் மாறுபடும் 

இரைசச்ல் நிரலகரள விவைிக்கும் ஒற்ரற எண் விளக்கமாகும் 

3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளவின் பகுப்போய்வு 

டிஜிட்டல் ஒலி அழுதத் நிரல ஒலி நிரல மீட்டை ் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் ஹபறப்பட்ட பல்டவறு Leq தைவுகளின் 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டது. பகல் டநைத்திலும் இைவு டநைதத்ிலும் மாறுபாடு 

காணப்பட்டது. முடிவுகள் கீடழ உள்ள அட்டவரண 3.24 புள்ளிவிவைங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பகல் டநைம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வரை. 

இைவு டநைம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வரை   
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படம் 3.26 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ சுற்றளவில் இரைசச்ல்  ிரல கை்கோைிப்பு  ிரலயத்தின்  

இருப்பிடங்கரளக் கோட்டும் புவி-குறிப்பிடப்பட்ட இட  விலக்க வரைப்படம்
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                அட்டவரை 3.24 சுற்றுப்புற இரைசச்ல் தை முடிவு 

வ. 

எை் 
இடங்கள் 

இரைசச்ல் 

 ிரல (dB (A) 

Leq) 
சுற்றுப்புற ஒலி 

தை ிரலகள் பகல் 

ந ைம் 

இைவு 

ந ைம் 

1 

ரமய மண்டலம் 

41.1 38.0 

மதோழில்துரற 

 ோள் ந ைம்- 75 dB 

(A) 

இைவு ந ைம்- 70 dB 

(A) 

2 ரமய மண்டலம் 45.1 37.5 

குடியிருப்பு 

பகல் ந ைம் – 55 

dB (A) 

இைவு ந ைம்- 45 dB 

(A) 

3 காைசட்சைி 42.3 39.2 

4 டபாகம்பட்டி 45.8 38.4 

5 பசச்பாரளயம் 43.6 37.0 

6 வடசந்தூை ் 44.4 38.5 

7 பணப்பட்டி 43.7 38.1 

8 ஹசட்டிபாரளயம் 41.8 37.7 

ஆதாைம்: GTMS உடன் இரணந்து Ekdant Enviro Services (P) Limited மூலம் 

ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதிைி 
 

படம் 3.27 போை் விளக்கப்படம் ரமய மற்றும் இரடயக மை்டலங்களில் 

அளவிடப்பட்ட பகல் ந ை இரைசச்ல் அளரவக் கோட்டுகிறது 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (dB (A) Leq) 41.1 45.1 42.3 45.8 43.6 44.4 43.7 41.7

Standards 75 75 75 55 55 55 55 55
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Day Time Noise Level in Core and Buffer Zone
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படம் 3.28 ரமய மை்டலம் மற்றும் இரட மை்டலங்களில் இைவு ந ை 

இரைசச்ல் அளரவக் கோட்டும் போை் விளக்கப்படம் 

3.4.4 முடிவுகள் & கல ்துரையோடல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் பகல் 

டநைத்தில் 41.1 முதல் 45.1 dB (A) Leq வரையிலும், இைவில் 37.5 முதல் 38.0 dB (A) Leq 

வரையிலும் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. இரடயக மண்டலத்தில் பகல் 

டநைத்தில் 41.8 முதல் 45.8 dB (A) Leq வரையும், இைவில் 37.0 முதல் 39.2 dB (A) Leq 

வரையும் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஹதாழில்துரற மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிக்கான இரைசச்ல் அளவு CPCB இன் டதரவகரளப் பூைத்்தி 

ஹசய்கிறது. 

3.5 சூழலியல் சுற்றுசச்ூழல் 

சூழலியல் என்பது உயிைினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

இரடயிலான உறவுகள் மற்றும் ஹதாடைப்ுகரளக் ரகயாளும் அறிவியலின் 

ஒரு கிரள ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, 

குறிப்பாக உயிைினங்களின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் 

அடிப்பரட சூழலியல் நிரலரமகரள மதிப்பீடு ஹசய்தல். உயிைியல் ஆய்வின் 

முக்கிய டநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் ஹதாடைப்ான அடிப்பரடத் தைவுகரள டசகைிப்பதாகும். 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியின் விைிவான 

ஆய்வுமூலம் தைவு டசகைிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்டவறு ஆதாைங்களில் இருந்தும், 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Night Time (dB (A) Leq) 38.0 37.5 39.2 38.4 37.0 38.5 38.1 37.7

Standards 70 70 70 45 45 45 45 45
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அதாவது, மாவட்ட வன அலுவலகம், தமிழ்நாடு அைசு டபான்ற அைசுத் 

துரறகளிலிருந்தும் தகவல் டசகைிக்கப்படுகிறது. தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் சைிபாைப்்பு பட்டியல் ஆன்ரசட் கண்காணிப்பு மற்றும் 

வனத்துரற பதிவுகளின் அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்டது 

3.5.1 நவரலயின் ந ோக்கம் 

இலக்கிய ஆய்வு, கள ஆய்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஹசயல் திட்டத்துடன் 

அவற்றின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் சுற்றுசச்ூழல் உணைத்ிறன் 

ஏற்பிகரள அரடயாளம் காண்பது இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் 

டநாக்கத்தில் அடங்கும். முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாைண கற்கள்  குவாைியின் 

ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சுைங்கத ்

தளம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் நிரலரமகள் 

குறிதத் உண்ரமத் தகவல்கரளக் ஹகாண்டு வருவதற்காக முதன்ரம மற்றும் 

இைண்டாம் நிரலத ் தைவுகரளப் பயன்படுத்தி முரறயாகவும் அறிவியல் 

பூைவ்மாகவும் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

சுைங்க தளம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாைி தளத்தின் எல்ரலயில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள ஹபாதுவான வாழ்விட வரக, தாவை அரமப்பு, 

தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் சைக்குகரள தயாைித்தல் ஆகியரவ 

ஆய்வில் அடங்கும். சூழலியல் ைீதியாக உணைத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகரள 

அரடயாளம் காணவும், ரமயப் பகுதியிலும் அதன் இரடயக மண்டலத்திலும் 

ஏடதனும் அைிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூை ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான (REET) தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்பரத 

அரடயாளம் காணவும் தளத்தின் உயிைியல் மதிப்பீடு ஹசய்யப்பட்டது 

 

படம் 3.29 (a) மை் நவதியியல் பகுப்போய்விற்கோக நமோட்டோை் 

மபோருத்தப்பட்ட அக்கிரயப் பயன்படுத்தி மை் மோதிைி நசகைிப்பு 
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படம் 3.29 (b) புலத்தில் சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தரரவச ்சசகரிக்கும் நபர் 

 

                  படம் 3.29 (c) சோரலயில் இரைசச்ல்  அளவு தைவு நசகைிக்கும்  பை ்

 

டம் 3.29 (d)  ீைின் தை பகுப்போய்விற்கோக திற ்த மவளி கிைற்று  ீை் 

மோதிைி நசகைிப்பு 
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. டதரவப்பட்டால், வனவிலங்கு வாழ்விடங்கரளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET 

இனங்கள் ஏடதனும் இருந்தால் அவற்ரறப் பாதுகாப்பதற்கும் ஹபாருத்தமான 

தணிப்பு நடவடிக்ரககரள பைிந்துரைக்கவும் இந்த ஆய்வு 

வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.5.2 உயிைியல் ஆய்வுகளின் ந ோக்கங்கள் 

தற்டபாரதய ஆய்வு பின்வரும் டநாக்கங்களுடன் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூை ் பல்லுயிை ் ஹபருக்கத்தில் முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத் 
திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கதர்த ஆய்வு ஹசய்தல் மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிைியக்கத்திற்கு டதரவப்பட்டால், தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள பைிந்துரைத்தல். 

2. சுைங்க நடவடிக்ரக மற்றும் அரதச ் சுற்றியுள்ள தாவைங்களின் 

(நிலப்பைப்பு மற்றும் நீைவ்ாழ்) தன்ரம மற்றும் விநிடயாகத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்கு. 

3. தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்ஹடமிக், அைிய, அழிந்து 

வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) ரமய 

மற்றும் தாங்கல் பகுதியிலிருந்து தனித்தனியாக டசகைிக்கவும் 

மற்றும் தற்டபாதுள்ள விலங்கினங்களின் அட்டவரணரய 

ஹதளிவாகக் குறிப்பிடவும்.  

4. மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் துரறயுடன் கலந்தாடலாசித்து, 

அவற்ரறப் பாதுகாப்பதற்கான பட்ஹஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

டதரவயான திட்டத்ரதத் தயாைித்து, ஏடதனும் அட்டவரண 

இருந்தால், ஆய்வுப் பகுதியில் விலங்கினங்கள் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

5. பல்லுயிை ் ஹபருக்கத்திற்கான பயனுள்ள டமலாண்ரம மற்றும் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககரள வகுக்க. 

3.5.3 ஆய்வுமோதிைியின் முரற 

தற்டபாரதய ஆய்வு பின்வரும் படிகளில் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது: 

1. முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாைி தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவைங்களுக்கான காட்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் 

கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. ரமய மற்றும் தாங்கல் பகுதிகரள ஆய்வு ஹசய்த பிறகு, விைிவான 

மலை ் சைக்கு ஹதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அரனத்து 

தாவைங்களின் பட்டியல் தயாைிக்கப்பட்டு அவற்றின் வாழ்விடங்கள் 

பதிவு ஹசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN ஹைட ் டடட்டா புக் மூலம் அைிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவை இனங்கள் சைிபாைக்்கப்பட்டன. 

4. தாவைங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 
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 தள நதை்வு அளவுநகோல்கள்:  

ரமய ஆய்வுப் பகுதி கிைாமம்: பசச்பாரளயம் , தாலுகா: சூலூை ்மதுக்கரை, 

மாவட்டம்: டகாயம்புத்தூை,் தமிழ்நாடு. முன்ஹமாழியப்பட்ட சாதாைண 

கற்கள்  குவாைிப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் தாங்கல் ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளது. 

நிலப்பைப்பு, நிலப்பயன்பாடு, தாவை அரமப்பு டபான்றவற்ரறக் 

ஹகாண்டு மாதிைி இடங்கரளத் டதைவ்ுஹசய்தது. இயற்ரகத் தாவைங்கள், 

சாரலடயாைத் டதாட்டம் மற்றும் காடு அல்லாத பகுதி (விவசாய களம், 

சமஹவளிப் பகுதிகளில், கிைாம தைிசு நிலம் டபான்றரவ) ஆகியவற்றில் 

அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. ஹவவ்டவறு இனங்களின் அளவு 

பிைதிநிதித்துவம். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வரை ரமயப் பகுதி மற்றும் 

தாங்கல் பகுதி ஆகியவற்றில் நிலவும் தாவை மற்றும் விலங்கு இனங்களின் 

பட்டியரல மதிப்பிடுவதற்கு தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ஆய்வுகள் 

டமற்ஹகாள்ளப்பட்டன. மாதிைி எடுக்கும்டபாது தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த டசதமும் ஏற்படாது. 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிைதிநிதித்துவ சூழலியல் நிரலரய 

வழங்குவதற்காக, பல்லுயிை ் மாதிைிக்காக 10-கிமீ இரடயக மண்டலம் 

நான்கு காலாண்டுகளாகப் பிைிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, NE (குவாைர்டல்-

1), NW (குவாைர்டல்-2) SW (குவாைர்டல்-3) மற்றும் SE (குவாைர்டல்-4) படம் 3.30 

இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. மைங்கள் (25x25மீ), புதைக்ள் (10x10மீ) மற்றும் 

மூலிரககள் (2x2மீ) ஆகியவற்றில் நிலவும் புவியியல் நிரலரமகள் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் உயிைியல்-பன்முகதத்ன்ரம அம்சங்கரளப் ஹபாறுத்து, 

ஒவ்ஹவாரு காலாண்டுகளும் டதாைாயமாக மாதிைியான நாற்கைங்களில் 

உள்ள பிைதிநிதித் தாவைங்களுக்காக ஆய்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.5.3.1ரபட்நடோ-சமூகவியல் ஆய்வு முரற  

ரபட்டடா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அடைத்்தி, 

அதிைஹ்வண் (%) அளவிடப்பட்டது. ரமயப் பகுதிக்குள் ஹமாதத்ம் 10 

குவாட்ைட்டுகள் டதாைாயமாகவும், இரடயகப் பகுதியில் 40 குவாட்ைட்டுகள் 

நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் டதாைாயமாக (10/குவாைர்டல்) 

அரமக்கப்பட்டன. ஆய்வு ஹசய்யப்பட்ட 10 நாற்கைங்களில் 

எதிைஹ்காள்ளப்பட்ட மலை ் இனங்களின் அதிைஹ்வண் (%), மிகுதி மற்றும் 

அடைத்்தி ஆகியவற்ரறக் கணக்கிடப் பயன்படுதத்ப்படும் பின்வரும் 

சூத்திைங்களின்படி, ரமயப் பகுதியில் 10 குவாட்ைட்டுகள் டதாைாயமாக 

எண்ணப்பட்ட மைங்கள், புதைக்ள் மற்றும் மூலிரககளுக்குப் டபாடப்பட்டன. 

3.5.3.2  குவோட்ைோட்ஸ் முரற  

25 × 25 மீ அளவுள்ள குவாட்ைட்டுகள் டகாை ் மற்றும் 5 கிமீ தாங்கல் 

பகுதிக்குள் டதாைாயமாக அரமக்கப்பட்டன; ஒவ்ஹவாரு நாற்கைமும் 
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மைங்கரள (>5 ஹச.மீ. ஜிபிஹெச)் மதிப்பிடுவதற்காக அரமக்கப்பட்டது 

மற்றும் ஒன்று, புதைக்ளுக்கு நாற்கைத்திற்குள் 10 × 10மீ துரண நாற்கைங்கள் 

கூடு கட்டப்பட்டுள்ளன. சிறிய ஓரட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள 

மைங்கள், டடங்க் பண்ட்கள், பண்ரண வனத் டதாட்டங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்ரக வனப் பகுதி, அஹவன்யூ டதாட்டங்கள், வீட்டுக் 

ஹகால்ரலப்புறங்கள் டபான்ற மாதிைி முயற்சிகரள அதிகப்படுத்தவும், 

இனங்கள் ஒருரமப்பாட்ரடக் குரறக்கவும் டதாைாயமாக நாற்கைங்கள் 

அரமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்ஹவாரு நாற்கைத்திலும் மைம் (25 × 25 மீ) 

மற்றும் புதை ் (10 × 10 மீ) ஆகியவற்ரறச ் டசைந்்த நபைக்ள் தனித்தனியாகப் 

பதிவு ஹசய்யப்பட்டு களத்தில் அரடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனை.் 

குவாட்டைட்ஸ் மாதிைி முரறகள் படம் எண்.3.30 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 படம் 3.30 தோவைங்களின் சீைற்ற மோதிைியின் திட்ட வரைபடம் 

 

3.5.4 தவைோயினங்கள்  

தவைாயினங்கலின் ஆய்வு டமற்கூறிய முரறரயப் பயன்படுத்தி ரமய 

மற்றும் இரடயக மண்டலங்களில் தற்டபாதுள்ள நிலப்பைப்பு தாவைங்கரள 

பட்டியலிடப்பட்டது. தாவைங்களின் விவைங்கள் அடுதத்டுதத் பிைிவுகளில் 

விவைிக்கப்பட்டுள்ளன 
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3.5.4.1 ரமய மை்டலத்தில் (CORE ZONE) உள்ள தவைோயினங்கள் 

வரகபிைித்தல் அடிப்பரடயில் ரமய மண்டலப் பகுதியில் இருந்து 12 

குடும்பங்கரளச ்டசைந்்த ஹமாதத்ம் 13 இனங்கள் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஹவற்று நிலப்பைப்ரபக் காட்டுகிறது. 

கணக்கிடப்பட்ட தாவைங்களின் வாழ்விட வரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில் 

ஹபரும்பாலான இனங்கள் மைங்கள் 5 (38%) மற்றும் மூலிரக 4 (31%), புதை ் 3 

(23%) மற்றும் ஏறுபவைக்ள் 1 (8%). அறிவியல் ஹபயை ்ஹகாண்ட தாவைங்களின் 

விவைங்கள் அட்டவரண எண். 3.25 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவை 

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவரண 3.25 இல் 

குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃடபடபசி மற்றும் லாமியாசிடய, 

அமைாந்டதசிடய முதன்ரமயான ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பரதக் காட்டுகிறது மற்றும் தாவை குடும்பத்தின் வடிவத்தின் 

பன்முகத்தன்ரமயின் விவைங்கள் புள்ளிவிவைங்கள் 3.31 இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.5.4.2 இரடயக மை்டலத்தில் (BUFFER ZONE) உள்ள தவைோயினங்கள் 

இடதடபான்ற சூழல் தாங்கல் பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் ரமய 

மண்டல பகுதிரய விட அதிக தாவை பன்முகத்தன்ரமயுடன் ஒப்பிடலாம், 

ஏஹனனில் அருகிலுள்ள விவசாய நிலம் ஹபரும்பாலும் ஹதன்கிழக்கு மற்றும் 

ஹதன்டமற்கு திரசகளில் ஆதிக்கம் ஹசலுத்துகிறது. திட்டப் பிைிரவச ்

சுற்றியுள்ள தடர்டயான நிலப்பைப்பின் ஹபரும்பகுதி விவசாய நிலங்களால் 

ஆக்கிைமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 43 குடும்பங்கரளச ் டசைந்்த ஹமாத்தம் 94 

இனங்கள் தாங்கல் மண்டலத்திலிருந்து பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றில் உள்ள மலை ் (94) வரககள் முப்பதஹ்தடட்ு மைங்கள் 38 (41%) 

இருபத்தி ஒரு மூலிரககள் 21 (22%) மற்றும் பதிஹனட்டு புதைக்ள் 18 (19%) 

மற்றும் பன்னிைண்டு ஏறுகள் 12 (13%), இைண்டு ஹகாடிகள் 2 (2%) , இைண்டு புல் 

2 (2%) மற்றும் ஒரு கற்றாரழ 1 (1%) கண்டறியப்பட்டது. தாவை ஆய்வுகளின் 

தாங்கல் மண்டலதத்ின் முடிவு, அட்டவரண எண்.3.25 இல் குறிப்பிட்டுள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஃடபடபசி மற்றும் யூடபா 

ைப்ியாசிடய, டசாலடனசிடய முக்கிய ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பரதக் காட்டுகிறது. 

சுைங்கப் பகுதியிலும் அவற்ரறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அைிய, 

அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவை இனங்கள் இல்ரல. அறிவியல் 

ஹபயை ் ஹகாண்ட தாவைங்களின் விவைங்கள் அட்டவரண எண்.3.26 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவை குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்ரம படம் 3.32 

இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி 
திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

94 | P a g e  

 

   

  அட்டவரை 3.25 நகோை் மை்டலத்தில் தவைோயினங்கள் 

வ. 

எ
ை் 

ஆங்கிலப் மபயை் 
வட்டோை மமோழி 

மபயை் 
அறிவியல் மபயை் 

குடும்பப் 

மபயை் 

மைங்கள் 

1 அகாசியா 

நிடலாட்டிகா 

கருடவலம் மைம் வசஹ்சலியா 

நிடலாட்டிகா 

ஃடபடபசிடய 

2 ஹமஸ்குயிட் டவலிகாத்தான் 

மைம் 

புடைாடசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்டளாைா 

ஃடபடபசிடய 

3 டநானி நுனா மைம் ஹமாைிண்டா 

சிட்ைிஃடபாலியா 

ரூபியாசிடய 

4 டவம்பு  டவம்பு அசாடிைாக்டா 

இண்டிகா 

ஹமலிடயசி 

5 ஆசிய பல்ரமைா 

பிளாம் 

பரன மைம் டபாைாசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபை ்

அடைடகசிடய 

புதை்கள் 

6 டச-்மீ-நாட் ஹதாட்டால்சிணு
ங்கி 

மிடமாசா புடிகா மிடமாடசசி 

7 பால் கரள எருக்கு கடலாட்டைாபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அடபாசிடனசி
டய 

8 காட்டு முனிவை ் யுனிஹசடி லந்தனா டகமைா ஹவைஹ்படனசி
டய 

மூலிரககள் 

9 ஹபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்ரப லியூகாஸ் 

அஸ்ஹபைா 

லாமியாசிடய 

10 பிசாசின் முள் ஹநருஞ்சி டிைிபுலஸ் 

ஹடஹைஸ்ட்ைிஸ் 

ஜிடகாபிடலல்
ஸ் 

11 ஹபாதுவான நட்டு 

ஹசம்பு 

டகாரை ரசபைஸ் 

டைாட்டுண்டஸ் 

ரசபடைசி 

12 இந்திய doab அருகம்புல் ரசடனாடான் 

டாக்ரடலான் 

Poaceae 

மகோடி வரக 

13 தண்டு ஹகாண்ட 

ஹகாடி 

டபைண்ரட சிசஸ் 

குவாட்ைாங்குலைி
ஸ் 

விட்டடசி 
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அட்டவரை 3.26 இரடயக மை்டலத்தில் உள்ள தவைோயினங்கள் 

வ. 

எை் 
ஆங்கிலப் மபயை் வட்டோை மமோழி மபயை் அறிவியல் மபயை் குடும்பப் மபயை ்

வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் 

வரக 

*(E,M,EM) 

மைங்கள்  

1 டவம்பு அல்லது 

இந்திய இளஞ்சிவப்பு 

டவம்பு அசாடிைாக்டா இண்டிகா ஹமலிடயசி எம் 

2 Millettia pinnata ஹபாங்கம் எண்ஹணய் 

மைம் 

ஹபாங்கமியா பின்னடா ஃடபடபசிடய ஈ 

3 கசப்பான அல்பீசியா அைப்பு அல்பிசியா அமைா ஃடபடபசிடய எம் 

4 டதங்காய் ஹதன்ரன மைம் டகாடகாஸ் நியூசிஃஹபைா அடைடகசிடய இ.எம் 

5 டநானி நுனா மைம் ஹமாைிண்டா 

சிட்ைிஃடபாலியா 

ரூபியாசிடய எம் 

6 எலுமிசர்ச ஏழுமுசர்சபாலம் சிட்ைஸ் எலுமிசர்ச ருடடசி இ.எம் 

7 ஹமட்ைாஸ் முள் குடுக புலி பித்ஹதஹசல்டலாபியம் 

டல்ஸ் 

மிடமாடசசி இ.எம் 

8 மாங்கனி மங்கா மங்கிஃஹபைா இண்டிகா அனகாைட்ியாசிடய ஈ 

9 ஹசஸ்பன் சித்தகத்தி ஹசஸ்டபனியா ஹசஸ்பன் ஃடபடபசிடய எம் 

10 புளி புளியமைம் புளி இண்டிகா பருப்பு வரககள் இ.எம் 

11 கிைீமி மயில் மலை ் வதநாைாயணி ஹடடலானிக்ஸ் எலாடா ஃடபடபசிடய எம் 

12 அழகு இரல புன்ரன Calophyllu inophyllum கடலாபிடலசிடய எம் 

13 ஆமணக்கு 

எண்ஹணய் ஆரல 

அமனக்கு ைிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae எம் 

14 கம் அைபு மைம் கருடவலம் அகாசியா நிடலாட்டிகா மிடமாடசசி என் இ 

15 யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் குடளாபுல்ஸ் மிைட்டசி இ.எம் 

16 ஹசபுலிக் 

ரமடைாபாலன் 

கடுக்காய் ஹடைம்ினாலியா ஹசபுலா காம்ப்டைடடசி எம் 

17 ஆசிய பரனமைம் பரன மைம் டபாைாசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபை ்

அடைடகசிடய ஈ 

18 வாரழ மைம் வாரழமைம் மூசா முடசசிடய இ.எம் 

19 ைாட்சத முட்கள் 

நிரறந்த மூங்கில் 

ஹபருமுங்கில் பம்புசா மூங்கில்கள் Poaceae எம் 

20 கருப்பு பிளம் நாவல்மைம் ரசஜியம் சீைகம் மிைட்டசி இ.எம் 

21 இந்திய அத்தி மைம் அதி ஃபிகஸ் ஹைசிடமாசா ஹமாடைசிடய இ.எம் 

22 ஆலமைம் ஆலமைம் ஃபிகஸ் ஹபங்காஹலன்சிஸ் ஹமாடைசிடய ஈ 

23 ஹநல்லிக்காய் அரை ஹநல்லி ஃபில்லாந்தஸ் அமிலம் Euphorbiaceae இ.எம் 

24 டதக்கு ஹதக்கு ஹடக்டடானா கிைாண்டிஸ் ஹவைஹ்படனசிடய ஈ 
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25 இந்திய ஹநல்லிக்காய் ஹநல்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 

ஃபிலாந்டதசிடய இ.எம் 

26 பலா பழம் பலமைம் ஆைட்டாகாைப்ஸ் 

ஹீட்டடாடைாஃபில்லஸ் 

ஹமாடைசிடய ஈ 

27 மருதாணி மருதாணி லாடசானியா இன்ைம்ிஸ் லித்டைசி இ.எம் 

28 ஐந்து இரல 

சாஸ்ஹடைா 

ஹநாசச்ி ரவஹடக்ஸ் ஹநகுண்டடா லாமியாசிடய எம் 

29 பப்பாளி  பப்பாளி மைம் கைிகா பப்பாளி எல் காைிடகசி இ.எம் 

30 அகாசியா 

நிடலாட்டிகா 

கருடவலம் மைம் வசஹ்சலியா நிடலாட்டிகா ஃடபடபசிடய எம் 

31 பீப்பல் அைசன்மைம் Ficus religiosa ஹமாடைசிடய எம் 

32 இந்திய டபல் வில்வம் ஏகல் மாைஹ்மடலாஸ் ருடடசி இ.எம் 

33 சீன தூய்ரமயான 

மைம் 

ஹநாசச்ி ரவஹடக்ஸ் ஹநகுண்டடா ஹவைஹ்படனசிடய ஈ 

34 பீப்பல் அைசன்மைம் Ficus religiosa ஹமாடைசிடய எம் 

35 ஹகாய்யா ஹகாய்யா ரசடியம் குஜாவா மிைட்டசி இ.எம் 

36 கஸ்டைட்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்டனானா 

ஹைட்டிகுலாட்டா 

அன்டனாடனசிடய
  

ஈ 

37 கறிடவப்பிரல மைம் ஹவளிப்பருத்தி முைட்ையா டகானிகி அஸ்க்ஹலபியாடட
சி 

இ.எம் 

38 மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்டபா Poaceae ஈ 

புதை்கள்  

39 ஆவாைம் ஆவரை ஹசன்னா ஆைிகுலட்டா ஃடபடபசிடய எம் 

40 இந்திய ஒலியாண்டை ் அைாலி டநைியம் இண்டிகம் அடபாசிடனசிடய எம் 

41 டைாஸி ஹபைிவிங்கிள் நித்யகல்யாணி காத்ைாந்தஸ் டைாஸஸ் அடபாசிடனசிடய எம் 

42 காட்டு டகப்பை ்புஷ். கைிந்து கப்பைிஸ் ஹசபிைியா கப்படைசிடய எம் 

43 முள் ஆப்பிள் ஊமத்ரத டதுைா ஸ்ட்டைாடமானியம் டசாலடனசிடய ஈ 

44 சிடலான் 

டபைசீச்ம்பழம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அடைடகசிடய இ.எம் 

45 காடுகளின் சுடை ் இட்லிப்பூ Xoracoc சினியா ரூபியாசிடய எம் 

46 சுத்திகைிப்பு நட்டு கட்டமணக்கு ஜட்டைாபா கைக்ாஸ் Euphorbiaceae இ.எம் 

47 ஹநடுவைிரச 

கற்றாரழ 

சப்பாத்திக்கல்லி ஹசைியஸ் 

ப்ஹடடைாடகானஸ் 

கற்றாரழ எம் 

48 இைவு நிழல் திட்டம் சுண்ரடகா டசாலனம் டதாைவ்ும் டசாலடனசிடய இ.எம் 

49 இந்திய மல்டலா துத்தி அபுடிடலான் இண்டிகம் ஹமலிடயசி எம் 

50 முக்டகாண தளிை ் சதுைகல்லி யூடபாைப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae NE 

51 காலணி மலை ் ஹசம்பருத்தி ரெபிஸ்கு டைாசா-

சிஹனன்சிஸ் 

மால்டவசி இ.எம் 

52 டைாசைி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப்ைிடகடடாைியஸ் ஃடபடபசிடய எம் 
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53 டதுைா ஹமட்டல் ஊமத்ரத டதுைா ஹமட்டல் டசாலடனசிடய என் இ 

54 பால் கரள எருக்கு கடலாட்டைாபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அடபாசிடனசிடய எம் 

55 சிடலான் 

டபைசீச்ம்பழம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அடைடகசிடய இ.எம் 

56 டச-்மீ-நாட் ஹதாட்டால்சிணுங்கி மிடமாசா புடிகா மிடமாடசசி எம் 

மூலிரககள்  

57 முட்கள் நிரறந்த 

சாஃப் பூ 

நாயுருவ் அசச்ிைாந்தஸ் அஸ்ஹபைா அமைந்டதசி எம் 

58 டிைிடாக்ஸ் ஹடய்சி வீட்டுகாயபூண்டு டிைிடாக்ஸ் 

ப்டைாகம்ஹபன்ஸ் 

ஆஸ்ஹடடைசி எம் 

59 ரெபிஸ்கஸ் 

ஹிஸ்பிடிசிமஸ் 

காட்டு ரபைல் ரெபிஸ்கஸ் 

ஹிஸ்பிடிசிமஸ் 

மால்டவசி எம் 

60 இந்திய காப்பைல்ீஃப் குப்ரபடமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae எம் 

61 கிளிடயாம் 

விஸ்டகாசா 

நாய் கடுகு ஹசடலாம் விஸ்டகாசா கப்பைிடடசி எம் 

62 தவறான ஹடய்சி கைிசிலங்கண்ணி எக்லிப்டா புடைாஸ்டடட்டா ஆஸ்ஹடடைசி இ.எம் 

63 புனைண்வ முக்கிைட்ரட Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae இ.எம் 

64 ஹபாதுவான நட்டு 

ஹசம்பு 

டகாரை ரசபைஸ் டைாட்டுண்டஸ் ரசபடைசி என் இ 

65 முரன மலை ் குமட்டிக்கீரை அல்டமனியா 

டநாடிஃப்டளாைா 

அமைந்டதசி எம் 

66 ஏரழ நிலம் 

தட்ரடயானது 

குன்னடகாைா ரசபைஸ் கம்ப்ைஸஸ் ரசபடைசி என் இ 

67 காற்றின் புயல் கீழநீலி Phyllanthus niruri ஃபிலாந்டதசிடய இ.எம் 

68 வங்காள பகல்பூ கானம்வாழ் கஹமலினா 

ஹபங்காஹலன்சிஸ் 

கஹமலிடனசிடய எம் 

69 டகைட் புல் பாைத்்தீனியம் பாைத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டடைாடபாைஸ் 

ஆஸ்ஹடடைசி என் இ 

70 மஞ்சள் தான் மஞ்சள் குைக்ுமா லாங்கா ஜிங்கிஹபடைசி இ.எம் 

71 ஊைந்்து ஹசல்லும் மைச ்

சிவந்த ஹசடி 

புல்லியைி ஆக்ஸாலிஸ் 

காைன்ிகுலாட்டா 

ஆக்ஸாலிடடசி எம் 

72 கருப்பு கடுகு விரத கடுகு பிைாசிகா ஜுன்சியா பித்தரள இ.எம் 

73 ஹைட் ொக்வீட ் முகூைத்ரத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae எம் 

74 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் ஹடனுஃப்டளாைம் லாமியாசிடய எம் 

75 டிஜீைியா முைிகாட்டா டதாய்யா கீரை டிஜீைியா முைிகாட்டா அமைன்தீசிடய இ.எம் 

76 இந்திய doab அருகம்புல் ரசடனாடான் 

டாக்ரடலான் 

Poaceae ஈ 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

98 | P a g e  

    

77 ஐடைாப்பிய கருப்பு 

ரநட்டஷட ்

மணத்தக்காளி டசாலனும்னிக்ைம் டசாலடனசிடய இ.எம் 

மகோடி வரக 

78 ஐவி பூசணி டகாரவ ஹகாக்கினியா 

கிைாண்டிஸ் 

குக்குைப்ிடடசி எம் 

79 தண்டு ஹகாண்ட 

ஹகாடி 

டபைண்ரட சிசஸ் குவாட்ைாங்குலைிஸ் விட்டடசி எம் 

80 பலூன் ஹகாடி முடக்டகாடன் காைட்ிடயாஸ்ஹபைம்ம் 

ஹெலிகாபம் 

சபிண்டடசி எம் 

81 ஹவற்றிரல ஹவற்றிரல ரபபை ்ஹவற்றிரல ரபப்படைசி இ.எம் 

82 பட்டாம்பூசச்ி 

பட்டாணி 
கைக்கைட்ும் கிளிட்டடாைியா 

ஹடைட்னடியா 

ஃடபடபசிடய எம் 

83 காட்டு கசப்பு பாவற்காய் ஹமாடமாைட்ிகா 

சைண்டியா 

குக்குைப்ிடடசி இ.எம் 

84 ஊதா பழம் ஹகாண்ட 

பட்டாணி 
கத்திைிக்காய் 

துத்துடவரல டசாலனம் 

ட்ரைடலாபாட்டம் 

டசாலடனசிடய இ.எம் 

85 இந்திய 

சாைஸ்்பைில்லா 

நன்னாைி ஹெமிஹடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 

அஸ்க்ஹலபியாடட
சி 

எம் 

86 கூைான பாக்கு டகாவக்காய் டிைிடகாசாந்ஹதஸ் 

டிடயாகா 

குக்குைப்ிடடசி இ.எம் 

87 பட்டாம்பூசச்ி-

பட்டாணி  
சங்குபூ கிளிட்டடாைியாஹடைட்நஷி

யா 

ஃடபடபசிடய எம் 

88 காட்டு மல்லிரக மல்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃடபாலியம் 

ஒலிடயசி இ.எம் 

89 பாட்டில் காவலை ் ஹசாைக்காய் லாஹஜனாைியா 

சிஹசைாைியா 

குக்குைப்ிடடசி இ.எம் 

க்ைீப்பை் 
90 கிைவுண்ட் ஸ்பைஜ்் சித்ைபாலவி Euphorbia prostrata Euphorbiaceae இ.எம் 

91 தவழும்-எக்ஸ்ஐ மாரல மூக்குத்தி 

பூண்டு 

ஹவடடலியா ட்ைிடலாபாடா ஆஸ்ஹடடைசி எம் 

புல் 

92 காட்டில் அைிசி குதிரை வால் கட்டு 

அறுசி 

எக்கிடனாகுடளாவா 

ஹகாடலானா 

Poaceae என் இ 

93 காற்றாரல புல் ஹசவ்வைகுப்புல் குடளாைிஸ் பாைப்டா  அமைந்டதசி என் இ 

கற்றோரழ 

94 முட்கள் நிரறந்த 

டபைிக்காய் 

நாகதாலி ஓபன்டியா டில்லினி கற்றாரழ எம் 

*E- ஹபாருளாதாைம், M- மருத்துவம், EM- ஹபாருளாதாைம் மற்றும் மருத்துவம், NE- மதிப்பீடு ஹசய்யப்படவில்ரல 
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3.5.5  ீை்வோழ் தவைோயினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் நீைவ்ாழ் தாவைங்கரள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட நீைவ்ாழ் 

தாவைங்களின் பட்டியல் அட்டவரண 3.27 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 3.27  ீை்வோழ் தவைோயினங்கள் 

வ. 

எ
ை் 

அறிவியல் மபயை ்
மபோது 

மபயை ்

வடமமோழி 

மபயை் 
(தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்டவ
ை்களின் சிவப்பு 

பட்டியல் 

இனங்கள் 

1 ஐடகாைன்ியா 

கிைாசிப் 

நீை ்

பதுமைாகம் 

அகாயதாம
ரை 

NA 

2 அடபாடனாஹஜடடா
னாடன்ஸ் 

மிதக்கும் 

டலஸ்பிளா
ண்ட் 

ஹகாட்டிகிழ
ங்கு 

NA 

3 Nymphaea nouchali நீல 

வாட்டைல்ி
லி 

ஹநல்லம்பா
ள் 

LC 

4 டகஹைக்ஸ் 

க்ரூசியாட்டா 

குறுக்கு 

புல் 

டகாரைப்பு
ல்லு 

NA 

5 ஹகாடலாகாசியா 

எஸ்குஹலண்டா 

டாடைா ஹசப்பகிழங்
கு 

LC 

6 ரசடனாடான் 

டாக்ரடலான் 

ஸ்கட்ச ்புல் அருகம்புல் LC 

7 ரசபைஸ் 

எக்சல்டடஸ் 

உயைமான 

பிளாட் 

ஹசட்ஜ் 

டகாரைக்கி
ழங்கு 

LC 

8 Nymphaea nauchali நீல 

தாமரை 

அல்லி LC 

9 மாைச்ிலியா 

குவாட்ைிஃடபாலியா 

நீை ்

க்டளாவை ்

ஆரைகீரை LC 

*LC- குரறந்த கவரல, NA-இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்ரல 

3.5.6 விலங்குயினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறரவகள், ஊைவ்ன, நீைவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்ரறப் பட்டியலிட்ட முரறயின்படி விலங்கினங்கள் 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அரனத்து 

உயிைினங்களும் சிவப்பு தைவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய பகுதியில் அைிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூை ்இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. 
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3.5.6.1 விலங்கினங்களின் முரற  

விலங்கினங்கரளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிடட் 

விலங்கினப் பண்புகரளப் புைிந்து ஹகாள்ள கணிசமான அளவு டநைம் எடுக்கும். 

குத்தரக இடங்களிலிருந்து டசகைிக்கப்பட்ட முதன்ரம தைவுகளின் 

அடிப்பரடயில் விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

விலங்குகளின் பாைர்வ மற்றும் திட்டப் பகுதியில் அவைக்ளின் வருரககளின் 

அதிைஹ்வண் ஆகியவற்ரறப் ஹபாறுத்து உள்ளூை ் மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு 

உறுதி ஹசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாைிகள், உள்ளூை ்மக்கள் இப்பகுதியின் 

விலங்கினங்கரள ஆய்வு ஹசய்வதற்கான மற்ஹறாரு ஆதாைமாக இருந்தனை.் 

களச ் ஹசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான டதடல், பாரறகள், துவாைங்கள், 

ஹவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கட்டும் தளங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் வாழ்விட 

மதிப்பீடு டபான்றரவ ஆகும். வரகபிைித்தல் அரடயாளம் என்பது கள 

வழிகாட்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிலங்குகள் பற்றிய தைவு தளம் 

(wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் ஹசய்யப்பட்டது. தைவுத்தளம்) மற்றும் 

இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). விைிவான விலங்கினங்கள் அட்டவரண 3.28 

மற்றும் 3.29 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

3.5.6.1.1 போலூட்டிகளின் கைக்மகடுப்பு மற்றும் கை்கோைிப்பு 

டநைடி மற்றும் மரறமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகரள ஆய்வு 

ஹசய்வதற்காக அரனத்து முக்கிய வாழ்விடங்களுக்கும் ரலன் டிைான்ஹசக்ட் 

முரறகள் (நரடபயிற்சி மற்றும் வாகனத்தில்) மூலம் தீவிை ஆய்வு 

ஹசய்யப்பட்டது. வாழ்விடதர்தப் ஹபாறுத்து 10 × 100-மீ லீனியை ்

டிைான்ஹசக்ட்கரள நிறுவுவதன் மூலம் மலம் (அதாவது, சிதறல்) மற்றும் பக் 

மாைக்் டபான்ற மரறமுக முரறகள் (அதாவது, தற்டபாதுள்ள வனவிலங்கு 

விரளயாட்டு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாரதகள்). 

ஹபைிய மற்றும் நடுதத்ை அளவிலான பாலூட்டிகரள ஆய்வு ஹசய்ய டநைடி 

கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த நுட்பம் தினசைி 
பாலூட்டிகளின் கணக்ஹகடுப்புக்கு மிகவும் ஹபாருத்தமானது; இருப்பினும், 

இனங்கரள அரடயாளம் காண நல்ல புரகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

3.5.6.1.2 பறரவகளின் கைக்மகடுப்பு மற்றும் கை்கோைிப்பு  

புள்ளி எண்ணிக்ரக முரறகள் மற்றும் சந்தைப்்பவாத பறரவ 

பாைர்வகரளப் பயன்படுத்தி பறரவகள் மாதிைிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

பறரவ குைல் ஒலிகள் மற்றும் புரகப்படங்கள் மூலம், கிைாம உள்ளூை ்

மக்களுடன் கலந்தாடலாசித்து இனங்கள் அரடயாளம் காணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்ரக: இந்த முரறகளில், பாைர்வயாளை ் டதாைாயமாக 

டதைந்்ஹதடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் நிற்பாை ்மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் காணப்படும் 

அல்லது டகட்ட பறரவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு ஹசய்யப்படும். இந்த 

கவனிப்பு முதல் புள்ளியிலிருந்து குரறந்தது 30 மீ ஹதாரலவில் மற்ஹறாரு 
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புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் ஹசய்யப்படுகிறது. ஒவ்ஹவாரு காலாண்டிலும் 20-

புள்ளி எண்ணிக்ரகரய நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்டளாம், இது 10 கிமீ சுற்றளவு 

பகுதிக்குள் ஹமாத்தம் 80 புள்ளிகள் (20 x 4) ஆகும். 

சந்தைப்்பவாத பறரவ பாைர்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் ஹசய்யும் 

டபாது, கணக்ஹகடுப்பு டநைத்தில் பல பறரவ இனங்கள் கண்டறியப்படும். 

இத்தரகய இனங்கள் அவற்றின் டதாற்றம் அல்லது அவற்றின் அரழப்பின் 

மூலம் மீண்டும் குறியிடப்படுகின்றன. 

3.5.6.1. ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கை்கோைிப்பு  

ஸ்டாண்டைட்் வாக் ட்ைான்ஹசக்ட் விஷுவல் என்கவுன்டை ்சைட்வ முரறகள் 

டபான்ற பல கணக்ஹகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்ஹவாரு 

வாழ்விடத்திலும் ஊைவ்ன மாதிைியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த 

கணக்ஹகடுப்பின் டபாது, இனங்கரள அரடயாளம் காண புரகப்படங்கள் 

எடுக்கப்பட்டன. கிைாம மக்கள் நிபுணைக்ளுடன் கலந்தாடலாசித்து நிரலயான 

கள வழிகாட்டிகரளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் அரடயாளம் காணப்பட்டது. 

பட்டாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ அளவுள்ள 2 டநைியல் குறுக்குஹவடட்ுகளால் 

கணக்கிடப்பட்டது, ஒவ்ஹவாரு காலாண்டிலும் குரறந்தபட்சம் 1 கிமீ 

இரடஹவளியில் டபாடப்பட்டது. டமலும், உள்ளூை ் மக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 

நிபுணைக்ளுடன் கலந்தாடலாசித்து தற்டபாதுள்ள இலக்கியங்கள் மற்றும் 

இைண்டாம் நிரல தகவல்களில் நீைவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

3.5.6.2 நகோை் மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

பசச்பாரளயம் கிைாமத்தின் ரமய மண்டலத்தில் ஹமாத்தம் 16 

வரகயான இனங்கள் காணப்படுகின்றன, சாதாைண கற்கள்  மற்றும் சைரள 

குவாைிகளில் பூசச்ிகள் 5 (31%), ஊைவ்ன 4 (25%), பாலூட்டிகள் 3 (15%) மற்றும் 

பறரவ 4 (25) %). ரமய சுைங்க குத்தரக பகுதியில் இருந்து 13 குடும்பங்கரளச ்

டசைந்்த ஹமாத்தம் 16 இனங்கள் பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் 

எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாகடவா அல்லது பைவக்கூடியதாகடவா இல்ரல. அட்டவரண I இனங்கள் 

இல்ரல மற்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவரண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுைங்க குத்தரக பகுதியில் ஹமாத்தம் 4 

வரகயான பறரவகள் காணப்பட்டன. ஆபதத்ான, ஆபதத்ான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூை ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ரல. 

அறிவியல் ஹபயருடன் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

விவைங்கள் அட்டவரண 3.28 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரை 3.28 நகோை் மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

வ. 

எ
ை் 

மபோதுவோனது 

மபயை்/ஆங்கில
ப் மபயை் 

குடும்பப் 

மபயை் 
அறிவியல் மபயை் 

வனவிலங்கு 

போதுகோப்பு 

சட்டம் 1972 

அட்டவரை 

பட்டியல் 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டிய
ல் தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 ஹவட்டுக்கிளி  அக்ைிடிடட ரெடைாகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

என்.எல் LC 

2 சிவப்பு 

நைம்புகள் 

ஹகாண்ட 

டாைட்்டை ்

லிஹபல்லு
லிடட 

சிம்ஹபட்ைம் 

ஃடபான்ஸ்டகாலம்
பி 

என்.எல் LC 

3 டமாட்டல் 

குடிடயறியவை ்

ஹபைிடட டகடடாப்சிலியா 

ரபைந்டத 

என்.எல் LC 

4 டகாடிட்ட புலி  நிம்பலிடட டானஸ் 

பிஹளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டவரண IV LC 

5 ஹபாதுவான புலி நிம்பலிடட டானஸ் ஹஜனுடியா என்.எல் NL 

ஊை்வன 

6 பிைாமினி டதால் சின்சிடட யூட்டைாபிஸ் 

கைினாட்டா 

என்.எல் LC 

7 டதாட்ட பல்லி அகமிடட கடலாட்ஸ் 

ஹவைச்ிகலை ்

என்.எல் LC 

8 ஹபாதுவான 

வீட்டு ஹகக்டகா 

ஹகக்டகா
னிடட 

ஹெமிடாக்ரடல
ஸ் ஃப்ைீனாடஸ் 

என்.எல் LC 

11 விசிறி-

ஹதாண்ரடப் 

பல்லி 

அகமிடட சிதனாஹபான்டிஹச
ைியானா 

என்.எல் LC 

9 ஹபாதுவான 

டதால் 

சின்சிடட Mabuya carinatus என்.எல் LC 

போலூட்டிகள் 

10 இந்திய புல சுட்டி முரிழட முஸ் பூடுகா அட்டவரண IV NL 

11 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

ஹெைஹ்ப
ஸ்டிடட 

ஹெைஹ்பஸ்ஹடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அட்டவரண II LC 

12 ஹபாதுவான எலி முைிடட ைாட்டஸ் ைாட்டஸ் அட்டவரண IV LC 

AVES 

13 ஆசிய பசர்ச 

டதனீ உண்பவை ்

ஹமடைாபி
டட 

ஹமடைாப்டசாைிய
ண்டலிஸ் 

என்.எல் LC 

14 ஹபாதுவான 

ரமனா 

ஸ்டைன்ி
டட 

அக்ைிடடாஹதைஸ் 

டிைிஸ்டிஸ் 

என்.எல் LC 

15 டகாயல் குக்கலிடட யூடினாமிஸ் அட்டவரண IV LC 

16 வீட்டுக் காகம் டகாைவ்ி
டட 

டகாைவ்ஸ்ஸ்ப்ஹள
ண்டன்ஸ் 

என்.எல் LC 

 *NE- மதிப்பீடு ஹசய்யப்படவில்ரல; LC- குரறந்த கவரல, NT - அருகில் 

அசச்ுறுத்தல், T- அசச்ுறுத்தல் 
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3.5.6.3 தோங்கல் மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வரகபிைித்தல் ைீதியாக 36 குடும்பங்கரளச ் டசைந்்த ஹமாத்தம் 48 இனங்கள் 

தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. வாழ்விட 

வரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில் ஹபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 15 (31%), 

அரதத் ஹதாடைந்்து பறரவகள் 17 (36%), ஊைவ்ன 9 (19%), மற்றும் பாலூட்டிகள் 4 

(8%), நீைவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (6). ஆறு அட்டவரண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 26 

இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவரண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் ஹமாதத்ம் 17 வரகயான பறரவகள் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூை ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கல் மண்டலத்தின் 

முடிவு, நிம்ஃபாலிடட மற்றும் சின்சிடட, அகமிடட ஆகியரவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

முதன்ரமயான ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் என்பரதக் காட்டுகிறது; இது 

அட்டவரண 3.29 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் அட்டவரண I 

இனங்கள் இல்ரல. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்ரமயின் விவைம் படம் எண்.3.34 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆபத்தான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூை ்இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. தாங்கல் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் 

பன்முகத்தன்ரமயின் விவைங்கள் அட்டவரண 3.29 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரை 3.29 இரடயக மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

வ. 

எை் 

மபோதுவோனது 

மபயை்/ஆங்கிலப் 

மபயை ்

குடும்பப் மபயை ் அறிவியல் மபயை ்

வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரை பட்டியல் 

போதுகோப்பு சடட்ம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 நீலப்புலி நிம்பலிடட திருமரல லிமினியஸ் அட்டவரண IV LC 

2 மில்க்வீட் 

பட்டாம்பூசச்ி 

நிம்பலிடட டாரனடன என்.எல் LC 

3 டவ்னி டகாஸ்டை ் நிம்பலிடட Danaus chrysippus அட்டவரண IV LC 

4 இந்திய டதன ீ அபிடட அபிஸ் ஹசைானா அட்டவரண IV LC 

5 ஹவட்டுக்கிளி  அக்ைிடிடட ரெடைாகிளிபஸ் எஸ்பி என்.எல் LC 

6 சிவப்பு நைம்புகள் 

ஹகாண்ட டாைட்்டை ்

லிஹபல்லுலிடட சிம்ஹபட்ைம் ஃடபான்ஸ்டகாலம்பி என்.எல் LC 

7 சுண்ணாம்பு 

வண்ணத்துப்பூசச்ி 

பாபிலிடயானிடட பாபிலிடயா ஹடடமாலியஸ் அட்டவரண IV LC 

8 எறும்பு ஃபாைம்ிசிடட காம்டபாடனாடஸ் விசினஸ் என்.எல் NL 

9 தட்டான் டகாம்பிடட ஹசைடடாடகாம்பஸ் பிக்டஸ் அட்டவரண IV LC 

10 ஹபாதுவான புலி நிம்பலிடட டானஸ் ஹஜனுடியா அட்டவரண IV LC 

11 ஹபாதுவான இந்திய 

காகம் 

நிம்பலிடட யூப்டலாயா டகாை ் அட்டவரண IV LC 

12 மன்டிஸ் 

பிைாைத்்தரன 

மாண்டிடட மாண்டிஸ் மதம் என்.எல் NL 

13 டகாடிட்ட புலி  நிம்பலிடட டானஸ் பிஹளக்ஸிப்பஸ் அட்டவரண IV LC 

14 குரறவான புல் நீலம் ரலஹசனிடட ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா அட்டவரண IV LC 

15 நரக வண்டு புப்ஹைஸ்டிடட யூைிதிைியா ஆஸ்திைியாக்கா அட்டவரண IV NA 

ஊை்வன 

16 டதாட்ட பல்லி அகமிடட கடலாட்ஸ் ஹவைச்ிகலை ் என்.எல் LC 

17 ஹபாதுவான வீட்டு 

ஹகக்டகா 

ஹகக்டகானிடட ஹெமிடாக்ரடலஸ் ஃப்ைீனாடஸ் என்.எல் LC 

18 இந்திய பசட்சாந்தி சாமலிடயானிடட Chamaeleo zeylanicus Sch II (பகுதி I) LC 

19 ஆலிவ் கீல்டபக் நீை ்

பாம்பு 

நாட்ைிசிடட அட்ைீடியம் ஸ்கிஸ்டடாசம் Sch II (பகுதி II) LC 

20 பிைாமினி டதால் சின்சிடட யூட்டைாபிஸ் கைினாட்டா என்.எல் LC 

21 எலி பாம்பு ஹகாலுப்ைிடட Ptyas சளி Sch II (பகுதி II) LC 

22 ஹபாதுவான டதால் சின்சிடட Mabuya carinatus என்.எல் LC 

போலூட்டிகள் 

23 இந்திய பரன 

அணில் 

சியூைிடட Funambulus palmarum அட்டவரண IV LC 

24 இந்திய முயல் ஹலடபாைிடட ஹலபஸ் நிக்ைிடகாலிஸ் அட்டவரண IV LC 

25 இந்திய புல சுட்டி முைிடட முஸ் பூடுகா அட்டவரண IV LC 
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26 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

ஹெைஹ்பஸ்டிடட ஹெைஹ்பஸ்ஹடஸ் ஜாவானிகஸ் அட்டவரண (பகுதி II) LC 

AVES 

27 இந்திய குளம் 

ஹெைான் 

ஆைட்ிடட ஆைட்ிடயாலா கிடையி அட்டவரண IV LC 

28 கருப்பு ட்டைாங்டகா டிக்ரூைிடட Dicrurus macrocercus அட்டவரண IV LC 

29 ஆசிய பசர்ச டதன ீ

உண்பவை ்

ஹமடைாபிடட ஹமடைாப்டசாைியண்டலிஸ் என்.எல் LC 

30 சிவப்பு மாைப்கக் 

கிளி 
பிட்டாகுலிடட பிசிட்டாகுலா அஹலக்ஸாண்ட்ைி என்.எல் LC 

31 ஹபாதுவான கூடு ைாலிடட ஃபுலிகா அட்ைா அட்டவரண IV LC 

32 ஹபாதுவான ரமனா ஸ்டைன்ிடட அக்ைிடடாஹதைஸ் டிைிஸ்டிஸ் என்.எல் LC 

33 ஷிக்ைா அசிபிட்ைிடட ஆக்சிபிட்டை ்டபடியஸ் என்.எல் LC 

34 டகாயல் குக்கலிடட யூடினாமிஸ் அட்டவரண IV LC 

35 ஹபாதுவான காரட ஃபாசியானிடட Coturnix coturnix அட்டவரண IV LC 

36 சிவப்பு 

காற்டறாட்டமான 

புல்புல் 

ரபக்டனாடனாடிடட ரபக்டனாடடாஸ்டகஃபை ் அட்டவரண IV LC 

37 பிைாமினி நட்சத்திைம் ஸ்டைன்ிடட ஸ்துைன்ியா படகாடாைம் அட்டவரண IV LC 

38 இந்திய தங்க 

ஓைிடயால் 

ஓைிடயாலிடட ஓைிடயாலஸ் குண்டூ அட்டவரண IV LC 

39 டைாஜா வரளயம் 

ஹகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிடட பிட்டசுலா கிைாடமைி என்.எல் LC 

40 கால்நரட எக்டைட் ஆைட்ிடட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் என்.எல் LC 

41 ஹபாதுவான காரட ஃபாசியானிடட Coturnix coturnix அட்டவரண IV LC 

42 ஹவள்ரள மாைப்க 

நீைக்்கட்டி 

ைாலிடட அமடைாைன்ிஸ் ஃபீனிகுைஸ் என்.எல் LC 

43 இைண்டு வால் குருவி டிக்ரூைிடட Dicrurus macrocercus அட்டவரண IV LC 

44 சாம்பல் 

ஃபிைாங்டகாலின் 

ஃபாசியானிடட ஃபிைாங்டகாலினஸ் 

பாண்டிசீைியனஸ் 

அட்டவரண IV LC 

45 வீட்டுக் காகம் டகாைவ்ிடட டகாைவ்ஸ்ஸ்ப்ஹளண்டன்ஸ் என்.எல் LC 

ஆம்பிபியன்ஸ் 

46 இந்திய பைட்ைாவ் 

தவரள 

டிக்டைாக்டளாசிடட Sphaerotheca breviceps அட்டவரண IV LC 

47 பசர்ச குளம் தவரள ைாணிடட ைாணா ஹெக்ஸாடாக்ரடலா அட்டவரண IV LC 

48 புலி தவரள டகாைட்டட்டா டொப்டலாபாட்ைாசஸ் ரடகிைினஸ் 

(ைானா ரடகைினா) 

அட்டவரண IV LC 

 

 *என்எல்-பட்டியலிடப்பட்டது, எல்சி-குரறந்த கவரல, என்டி-அருகில் உள்ளது 
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படம் 3.31 ரமய மை்டலத்தில் தவைோயினங்கள்      பன்முகத்தன்ரம 

 

               படம் 3.32 தோங்கல் மை்டலத்தில் தவைோயினங்கள் பன்முகத்தன்ரம 

 

 

        படம் 3.33 முக்கிய மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 
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    படம் 3.34 தோங்கல் மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

3.5.7 முடிவுகள் மற்றும் கல ்துரையோடல்  

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதியில் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவரண I வரக விலங்குகள் இல்ரல மற்றும் IUCN இன் படி 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபதத்ான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வரககளில் எந்த 

உயிைினமும் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. எனடவ, குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுைங்க 

நடவடிக்ரக சுற்றியுள்ள தாவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடதத்க்க 

தாக்கதர்த ஏற்படுதத்ாது.  

3.6 சமூக-மபோருளோதோை சூழல் 

சமூக-ஹபாருளாதாை ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியரமயாத பகுதியாகும். இது பகுதியின் மக்கள்ஹதாரக அரமப்பு, 

அடிப்பரட வழங்கல் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியதுவசதிகள் அதாவது., வீடு, 

கல்வி, சுகாதாைம் மற்றும் மருத்துவ டசரவகள், ஹதாழில், தண்ணீை ் வழங்கல், 

சுகாதாைம், ஹதாடைப்ு, டபாக்குவைத்து, நரடமுரறயில் உள்ள டநாய்களின் முரற 

மற்றும் அம்சங்கள் டபான்றரவ டகாவில்கள், வைலாற்றுச ் சின்னங்கள் 

டபான்றரவ.,அடிப்பரட மட்டத்தில். இதுவிருப்பம் திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் 

அளரவப் ஹபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்ரத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் 

உதவுகிறது. 

என்று எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது சமூக ஹபாருளாதாை நிரல இந்த 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காைணமாக இப்பகுதி கணிசமாக டமம்படும். 

என முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் டநைடி மற்றும் மரறமுக டவரலவாய்ப்ரப 

வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டரமப்பு வசதிகரள டமம்படுத்தும், 

இதனால் அவைக்ளின் வாழ்க்ரகத் தைதர்த டமம்படுத்தும். 
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3.6.1 ஆய்வின் ந ோக்கங்கள்  

சமூக-ஹபாருளாதாை ஆய்வின் டநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் 

மக்களின் சமூக-ஹபாருளாதாை நிரலரய ஆய்வு ஹசய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்ரகத் தைத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கதர்த மதிப்பிடுதல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் எடுக்கப்பட டவண்டிய சமூக டமம்பாட்டு 

நடவடிக்ரககரள பைிந்துரைத்தல் 

3.6.2 நவரலயின் ந ோக்கம் 

• இைண்டாம் நிரல ஆதாைங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-

ஹபாருளாதாை சூழரல ஆய்வு ஹசய்தல் 

• தைவு டசகைிப்பு & பகுப்பாய்வு  

• திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு  

• தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

3.6.3 மோவட்ட சுயவிவைம் 

தமிழ்நாட்டின் மூன்றாவது ஹபைிய நகைமான டகாயம்புத்தூை,் 

ஹதன்னிந்தியாவின் ஜவுளித ் தரலநகைம் அல்லது ஹதன்னிந்தியாவின் 

மான்ஹசஸ்டை ் என்று அரழக்கப்படும் தமிழ்நாட்டின் மிகவும் ஹதாழில்மயமான 

நகைங்களில் ஒன்றாகும், இந்த நகைம் ஹநாய்யல் ஆற்றின் கரையில் 

அரமந்துள்ளது, டகாயம்புத்தூை ் கூட இருந்தது. 2வது அல்லது 3வது 

நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட டசாழைக்ளில் முதன்ரமயான கைிகாலனால் கி.பி. 

அதன் மற்ற ஹபைிய ஆட்சியாளைக்ளில் ைாஷ்டிைகூடைக்ள், சாளுக்கியைக்ள், 

பாண்டியைக்ள், ஹொய்சாலைக்ள் மற்றும் விஜயநகை மன்னைக்ள். 

25,000க்கும் டமற்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தை, ஹபைிய விற்பரனத் ஹதாழில்கள் 

மற்றும் ஜவுளி ஆரலகள் உள்ளன. டகாயம்புத்தூை ்டமாட்டாை ்பம்ப் ஹசட் மற்றும் 

பல்டவறு ஹபாறியியல் ஹபாருடக்ள் தயாைிப்பதற்கும் பிைபலமானது. 1930 இல் 

ரபக்காைா நீைவ்ீழ்சச்ியில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட நீை ்மின்சாைம் டகாரவயில் 

பருத்தி ஏற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது. 

டகாயம்புத்தூை ்அண்ரட நாடான டகைளாவிற்கும், எப்டபாதும் பிைபலமான 

மரலவாசஸ்தலமான உதகமண்டலதத்ிற்கும் (ஊட்டி) நுரழவு மற்றும் 

ஹவளிடயறும் இடமாக ஹசயல்படுகிறது. டகாயம்புத்தூைில் இருந்து 35 

கிடலாமீட்டை ்ஹதாரலவில் உள்ள டமட்டுப்பாரளயத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் 

மரல ையிலில் ஹசல்ல விரும்புடவாருக்கு இது இறங்கும் இடமாகும். 

டகாயம்புத்தூைில் இருந்து ஊட்டிக்கு வழக்கமான டபருந்து டசரவகளும் உள்ளன. 

3.6.4 முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் சமூக-மபோருளோதோை  ிரல 

பசச்பாரளயம் என்பது தமிழ்நாட்டின் டகாயம்புத்தூை ் மாவட்டத்தில் 

உள்ள சூலூை ்தாலுகாவில் உள்ள ஒரு ஹபைிய கிைாமமாகும், இதில் ஹமாத்தம் 842 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு. அ. மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டம் 

(அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)்  

109 | P a g e  

  

  

குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. 2011 மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின்படி, 

பசச்பாரளயம் கிைாமத்தில் 2933 டபை ் உள்ளனை,் இதில் 1488 டபை ் ஆண்கள் 

மற்றும் 1445 டபை ்ஹபண்கள். 

பசச்பாரளயம் கிைாமத்தில் 0-6 வயதுரடய குழந்ரதகளின் மக்கள் 

ஹதாரக 271 ஆகும், இது கிைாமத்தின் ஹமாத்த மக்கள் ஹதாரகயில் 9.24% ஆகும். 

பசச்பாரளயம் கிைாமத்தின் சைாசைி பாலின விகிதம் 962 ஆகும், இது 

தமிழ்நாட்டின் மாநில சைாசைியான 996 ஐ விடக் குரறவு. மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பின்படி பசச்பாரளயத்தில் குழந்ரத பாலின விகிதம் 922 ஆகும், 

இது தமிழக சைாசைியான 943ஐ விடக் குரறவு. 

தமிழ்நாட்டுடன் ஒப்பிடும்டபாது பசச்பாரளயம் கிைாமம் கல்வியறிவு 

விகிதம் குரறவாக உள்ளது. 2011 இல், பசச்பாரளயம் கிைாமத்தின் கல்வியறிவு 

விகிதம் 65.89% ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நாட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. 

பசச்பாரளயத்தில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 74.46% ஆகவும், ஹபண்களின் 

கல்வியறிவு விகிதம் 57.11% ஆகவும் உள்ளது.       

அட்டவரை 3.30 மதுக்கரை டவுன் பஞ்சோயத்து மக்கள்மதோரக 

உை்ரமகள் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்ரக 842 

மக்கள் ஹதாரக 2933 

ஆண் மக்கள் ஹதாரக 1488(50.73%) 

ஹபண் மக்கள் ஹதாரக 1445 (49.27%) 

குழந்ரதகள் மக்கள் ஹதாரக 271 

பாலின விகிதம் 962 

எழுத்தறிவு 65.89% 

ஆண் எழுதத்றிவு 161 

ஹபண் எழுத்தறிவு 1466 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினை ்(ST) % 0 

பட்டியல் சாதி (SC)% 5.6% 

 ஆதோைம்:https://www.census2011.co.in/data/village/644389-pachapalayam-tamil-nadu.html  

3.6.4.1 பசச்போரளயம் கிைோமத்தின் போலின விகிதம் - 2011 மக்கள் மதோரக 

கணக்ஹகடுப்பு 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின்படி, ஹமாத்த மக்கள் 

ஹதாரகயான 2933 கிைாமத்தில் 1000 ஆண்களுக்கு 971 ஹபண்கள் உள்ளனை.் 

கிைாமத்தில் 6 வயதுக்குட்பட்ட 1000 ஆண் குழந்ரதகளுக்கு 922 ஹபண்கள் 

உள்ளனை.் 
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               அட்டவரை 3.31 பசச்போரளயம் கிைோமத்தின் மக்கள்மதோரக 

மமோத்த மக்கள் 

மதோரக 

ஆை்கள் மக்கள் 

மதோரக 

மபை்கள் மக்கள் 

மதோரக 

2933 1488 1445 

ஆதாைம்:https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu644389 

 3.6.4.2 பசச்போரளயம் கிைோமத்தின் எழுத்தறிவு 

பசச்ாபாரளயம் கிைாமத்தில் ஹமாத்த மக்கள் ஹதாரகயில் 1754 டபை ்கல்வியறிவு 

ஹபற்றவைக்ள், அவைக்ளில் 1003 ஆண்கள் மற்றும் 751 ஹபண்கள் கிைாமத்தில் 

உள்ளனை.் பசச்பாரளயத்தின் ஹமாதத் கல்வியறிவு விகிதம் 65.89%, ஆண்களின் 

கல்வியறிவு 74.46% மற்றும் ஹபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 57.11% ஆகும். 

3.6.4.3 பசச்போரளயம் கிைோமத்தின் மதோழிலோளியின் விவைம் 

 சச்பாரளயத்தின் ஹமாதத் உரழக்கும் மக்கள் ஹதாரக 1627 ஆகும், 

அவைக்ள் முக்கிய அல்லது குறு ஹதாழிலாளைக்ள். கிைாமத்தில் உள்ள ஹமாதத் 

ஹதாழிலாளைக்ள் 1627 டபைில் 981 ஆண்கள் மற்றும் 646 ஹபண்கள். ஹமாதத் 

முக்கிய ஹதாழிலாளைக்ள் 1466 டபைில் ஹபண் முக்கிய ஹதாழிலாளைக்ள் 921 

மற்றும் ஆண் முக்கிய ஹதாழிலாளைக்ள் 545. கிைாமத்தின் ஹமாத்த விளிம்புநிரல 

ஹதாழிலாளைக்ள் 161. 

                        அட்டவரை   3.32 பசச்போரளயம் கிைோமத்தின் தைவு 

விளக்கம் மக்கள் மதோரக 

கைக்மகடுப்பு 2011 

தைவு 

ஊை ்ஹபயை ் பசச்பாரளயம் 

தாலுகா ஹபயை ் சூலூை ்

மாவட்டத்தின் ஹபயை ் டகாயம்புத்தூை ்

மாநில ஹபயை ் தமிழ்நாடு 

ஹமாதத் மக்கள் ஹதாரக 30,357 

ஹமாதத் பைப்பளவு 1559 (ஹெக்டடை)் 

வீடுகளின் ஹமாத்த எண்ணிக்ரக 842 

ஹமாதத் ஆண் மக்கள் ஹதாரக 1488 

ஹமாதத் ஹபண் மக்கள் ஹதாரக 1445 

0-6 வயது பிைிவு ஹமாத்த மக்கள் ஹதாரக 271 

0-6 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் ஹதாரக 141 

0-6 வயது ஹபண் மக்கள் ஹதாரக 130 

ஹமாதத் நபை ்எழுதத்றிவு 1754 

ஹமாதத் ஆண் எழுதத்றிவு ஹபற்றவைக்ள் 1003 
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ஹமாதத் ஹபண் எழுதத்றிவு ஹபற்றவைக்ள் 751 

ஹமாதத் நபை ்படிப்பறிவற்றவைக்ள் 1179 

ஹமாதத் ஆண் கல்வியறிவற்றவைக்ள் 485 

ஹமாதத் ஹபண் படிப்பறிவில்லாதவைக்ள் 694 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி நபைக்ள் 556 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி ஆண்கள் 278 

திட்டமிடப்பட்ட சாதிப் ஹபண்கள் 278 

பட்டியல் பழங்குடியினை ் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஆண்கள் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஹபண்கள் 0 

ஆதாைம்:https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-

644389/ 

அட்டவரை 3.33 மதுக்கரை மதோழிலோளை் மக்கள் மதோரக 

 மமோத்தம் ஆை் மபை் 

முக்கிய ஹதாழிலாளைக்ள் 1627 981 646 

உழவைக்ள் 1466 921 545 

விவசாயத் ஹதாழிலாளி 491 285 206 

வீடட்ுத் ஹதாழில்கள் 177 97 80 

மற்ற ஹதாழிலாளைக்ள் 19 9 10 

விளிம்புநிரல ஹதாழிலாளைக்ள் 779 530 249 

டவரல ஹசய்யாத நபைக்ள் 161 60 101 

ஆதாைம்https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-

644389/ 

https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/
https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/
https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/
https://etrace.in/census/village/pachapalayam-sulur-district-coimbatore-tamil-nadu-644389/
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படம் 3.35 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதிக்குள் மக்கள் மதோரக அடை்த்தி
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அட்டவரை 3.34 ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள் மதோரக மற்றும் எழுத்தறிவுத் தைவு 
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1 ஆண்டிபாரளயம் 1006 3315 1624 1691 2278 1245 1033 1037 379 658 

2 அப்பநாயக்கன்பட்டி 1121 3992 1998 1994 2665 1413 1252 1327 585 742 

3 அைசம்பாரளயம் 1090 3818 1894 1924 2473 1384 1089 1345 510 835 

4 அைிசிப்பாரளயம் 700 2400 1212 1188 1670 883 787 730 329 401 

5 டபாகம்பட்டி 686 2415 1254 1161 1515 905 610 900 349 551 

6 ஹசட்டிபாரளயம் (TP) - - - - - - -  -- - - 
7 எட்டயபாரளயம் 667 2251 1130 1121 1659 930 729 592 200 392 

8 கலங்கல் 1639 5590 2853 2737 3889 2158 1731 1701 695 1006 

9 கல்லாபாரளயம் 860 3066 1581 1485 2350 1293 1057 716 288 428 

10 
கருஞ்சமிகவுண்டன்பா
ரளயம் 

95 343 171 172 213 111 102 130 60 70 

11 காட்டம்பட்டி 2519 8685 4325 4361 6158 3351 2807 2528 974 1554 

12 கிணத்துக்கடவு (டி.பி.) 56010 194450 95316 95834 125672 69842 55830 65478 25474 4004 

13 டகாடாங்கிபாரளயம் 463 1481 730 751 887 479 408 594 251 343 

14 ஹகாண்டம்பட்டி 738 2467 1218 1249 1625 889 736 842 329 513 

15 ஹகாதத்வாடி 500 1565 767 798 1005 556 449 560 211 349 

16 குறிசச்ி (TP) - - - - - - -  -- - - 
17 குருநல்லிபாரளயம் 1351 4508 2265 2243 2878 1624 1254 1630 641 989 

18 மலுமிசச்ம்பட்டி (CT) 3594 12936 6568 6368 10023 5315 4708 2913 1253 1660 

19 டமட்டுபாவி 719 2485 1281 1204 1671 971 700 814 310 504 

20 ரமடலைிபாரளயம் 1393 4990 2451 2539 3169 1746 1423 1821 705 1116 
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21 ஒத்தகல்மண்டபம் (TP) - - - - - - -  -- - - 
22 பசச்ாபாரளயம் 1525 5292 2679 2613 3270 1870 1400 2022 809 1213 

23 பணப்பட்டி 763 2635 1383 1252 1740 1026 714 895 357 538 

24 பாப்பம்பட்டி 1172 4143 2052 2091 2865 1524 1341 1278 528 750 

25 பட்டணம் (CT) 2604 9196 4681 4515 7239 3895 3344 1957 786 1171 

26 பீடம்பள்ளி 1134 3896 1955 1941 2982 1601 1381 914 354 560 

27 ஹபைியகளந்ரத 571 1915 951 964 1224 687 537 691 264 427 

28 பூைாண்டாம்பாரளயம் 933 3135 1554 1581 2131 1165 966 1004 389 615 

29 சீைப்பாரளயம் 1646 5881 3053 2828 4457 2470 1987 1424 583 841 

30 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 1863 6209 3109 3100 4368 2447 1921 1841 662 1179 

31 ஹசாலவம்பாரளயம் 1837 6387 3195 3192 4074 2234 1840 2313 961 1352 

32 வடபுத்தூை ் 1467 5176 2561 2615 3663 1985 1678 1513 576 937 

33 வடசித்தூை ் 1532 5080 2483 2597 3452 1878 1574 1628 605 1023 

34 வடவள்ளி 2060 7030 3469 3561 4506 2452 2054 2524 1017 1507 

35 வைப்பட்டி 2315 7644 3790 3854 5161 2813 2348 2483 977 1506 

36 ஹவள்ளலூை ்(TP) - - - - - - -  -- - - 
ஆதாைம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் ஹதாரகக் கணக்ஹகடுப்பு – 2011 
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அட்டவரை 3.35 ஆய்வுப் பகுதியின் பைியோளை்கள் விவைம் 
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1 ஆண்டிபாரளயம் 1840 1126 714 1749 1087 662 203 899 605 1475 

2 
அப்பநாயக்கன்ப
ட்டி 

2199 1285 914 2006 1197 809 115 430 1416 1793 

3 அைசம்பாரளயம் 2041 1269 772 1863 1166 697 360 746 734 1777 

4 அைிசிப்பாரளயம் 1126 771 355 974 702 272 117 281 561 1274 

5 டபாகம்பட்டி 1165 813 352 985 731 254 470 278 223 1250 

6 
ஹசட்டிபாரளயம் 

(TP) 
- - - - - - -  -- - - 

7 எட்டயபாரளயம் 1150 748 402 977 676 301 200 178 556 1101 

8 கலங்கல் 3112 1893 1219 2784 1806 978 243 639 1863 2478 

9 கல்லாபாரளயம் 1547 979 568 1522 961 561 362 454 662 1519 

10 
கருஞ்சமிகவுண்ட
ன்பாரளயம் 

182 113 69 152 109 43 57 2 93 161 

11 காட்டம்பட்டி 4361 2837 1524 4100 2756 1344 476 1029 2452 4325 

12 
கிணத்துக்கடவு(டி.

பி.) 
106296 64966 41330 98654 61838 36816 17400 36164 42498 84854 

13 
டகாடாங்கிபாரள
யம் 

978 527 451 649 471 178 217 226 189 503 

14 ஹகாண்டம்பட்டி 1310 818 492 986 635 351 140 414 423 1157 

15 ஹகாதத்வாடி 935 550 385 929 549 380 247 420 241 630 

16 குறிசச்ி (TP) - - - - - - -  -- - - 

17 
குருநல்லிபாரளய
ம் 

1070 614 456 1061 612 449 335 427 299 683 
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18 
மலுமிசச்ம்பட்டி 

(CT) 
5517 4055 1462 5222 3922 1300 188 104 4829 7419 

19 டமட்டுபாவி 1372 891 481 1325 879 446 477 457 383 1113 

20 
ரமடலைிபாரளய
ம் 

2912 1666 1246 2581 1539 1042 568 584 1343 2078 

21 
ஒத்தகல்மண்டபம் 

(TP) 
- - - - - - -  -- - - 

22 பசச்பாரளயம் 2882 1789 1093 2652 1701 951 685 540 1374 2410 

23 பணப்பட்டி 1579 974 605 1566 969 597 631 604 320 1056 

24 பாப்பம்பட்டி 1977 1341 636 1761 1262 499 143 383 1160 2166 

25 பட்டணம் (CT) 4402 2940 1462 3596 2533 1063 121 65 3328 4794 

26 பீடம்பள்ளி 1869 1241 628 1465 1023 442 178 183 974 2027 

27 ஹபைியகளந்ரத 1087 659 428 1082 657 425 221 551 298 828 

28 
பூைாண்டாம்பா
ரளயம் 

1852 1089 763 1831 1082 749 477 989 351 1283 

29 சீைப்பாரளயம் 2623 1845 778 2451 1760 691 149 450 1786 3258 

30 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 3200 2034 1166 2662 1768 894 403 1024 1097 3009 

31 
ஹசாலவம்பாரள
யம் 

3367 2134 1233 3037 2014 1023 240 926 1827 3020 

32 வடபுத்தூை ் 2670 1677 993 2479 1623 856 491 466 1487 2506 

33 வடசித்தூை ் 2512 1671 841 2419 1631 788 548 717 1126 2568 

34 வடவள்ளி 4413 2506 1907 4278 2452 1826 1318 1754 961 2617 

35 வைப்பட்டி 4485 2639 1846 3837 2365 1472 846 1258 1547 3159 

36 ஹவள்ளனூை ் - - - - - - -  -- - - 
ஆதாைம்: www.censusindia.gov.in – தமிழ்நாடு மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு – 2011 
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அட்டவரை 3.36 ஆய்வுப் பகுதியில் தகவல் மதோடை்பு மற்றும் நபோக்குவைத்து வசதிகள் 
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1 ஆண்டிபாரளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

2 

அப்பநாயக்கன்பட்
டி 

2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

3 அைசம்பாரளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

4 அைிசிப்பாரளயம் 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

5 டபாகம்பட்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

6 

ஹசட்டிபாரளயம( 

TP) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - 

7 எட்டயபாரளயம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

8 கலங்கல் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

9 கல்லாபாரளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

10 

கருஞ்சமிகவுண்ட
ன்பாரளயம் 

2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

11 காட்டம்பட்டி 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

12 

கிணத்துக்கடவு ( 

டிபி) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - 

13 

டகாடாங்கிபாரள
யம் 

2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

14 ஹகாண்டம்பட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

15 ஹகாதத்வாடி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

16 குறிசச்ி ( TP) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - 

17 

குருநல்லிபாரளய
ம் 

2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

18 டமட்டுபாவி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

19 

ரமடலைிபாரளய
ம் 

2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
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20 

ஒத்தகல்மண்டபம் 

(TP) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - 

21 பசச்பாரளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

22 பணப்பட்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

23 பாப்பம்பட்டி 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

24 பட்டணம் (CT) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - 
25 பீடம்பள்ளி 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

26 ஹபைியகளந்ரத 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

27 

பூைாண்டாம்பா
ரளயம் 

2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

28 சீைப்பாரளயம் 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

29 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

30 

ஹசாலவம்பாரளய
ம் 

2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

31 வடபுத்தூை ் 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

32 வடசித்தூை ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

33 வடவள்ளி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

34 வடவள்ளி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

35 வைப்பட்டி 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

36 ஹவள்ளலூை ்( TP) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - 
சுருக்கங்கள்: PO - தபால் அலுவலகம்; MP - ஹமாரபல் டபான் கவடைஜ்; RS - ையில் நிரலயம்; GR - சைரள சாரலகள்; SPO - 

துரண தபால் அலுவலகம்; IC / CSC - இன்டைஹ்நட் கஃடப/ஹபாது டசரவ ரமயம்; NH - டதசிய ஹநடுஞ்சாரலகள்; NWR - 

நீைவ்ழிகள் நதிக்கு ஹசல்லவும்; PTO - தபால் மற்றும் தந்தி அலுவலகம்; PCF - தனியாை ் கூைியை ் வசதி; SH - மாநில 

ஹநடுஞ்சாரலகள்; FP - கால் பாரத; T- ஹதாரலடபசி (டலண்ட்ரலன்); BS - ஹபாது டபருந்து டசரவ; MDR - முக்கிய மாவட்ட 

சாரல; PCO - ஹபாது அரழப்பு அலுவலகம் / ஹமாரபல்; PBS - தனியாை ் டபருந்து டசரவ; BTR - பிளாக் டாப்ட் (புக்கா 

சாரலகள்). குறிப்பு: 1 - கிைாமத்திற்குள் கிரடக்கும் 2 - கிரடக்கவில்ரல  
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                 அட்டவரை 3.37 ஆய்வுப் பகுதியில்  ீை் மற்றும் வடிகோல் வசதிகள் 

வ. 

எை் 
ஊை் மபயை ் TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 ஆண்டிபாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

2 அப்பநாயக்கன்பட்டி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

3 அைசம்பாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

4 அைிசிப்பாரளயம் 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

5 டபாகம்பட்டி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

6 ஹசட்டிபாரளயம் ( TP) - - - - - - -  -- - - - 
7 எட்டயபாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

8 கலங்கல் 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

9 கல்லாபாரளயம் 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

10 கருஞ்சமிகவுண்டன்பாரளயம் 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

11 காட்டம்பட்டி 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

12 கிணத்துக்கடவு ( டிபி) - - - - - - -  -- - - - 
13 டகாடாங்கிபாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 

14 ஹகாண்டம்பட்டி 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

15 ஹகாதத்வாடி 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

16 குருசச்ி - - - - - - -  -- - - - 
17 குருநல்லிபாரளயம் 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

18 டமட்டுபாவி 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

19 ரமடலைிபாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

20 ஒத்தகல்மண்டபம் (TP) - - - - - - -  -- - - - 
21 பசச்பாரளயம் 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

22 பணப்பட்டி 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

23 பாப்பம்பட்டி 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

24 பட்டணம் (CT) - - - - - - -  -- - - - 
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25 பீடம்பள்ளி 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

26 ஹபைியகளந்ரத 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

27 பூைாண்டாம்பாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

28 சீைப்பாரளயம் 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

29 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

30 ஹசாலவம்பாரளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

31 வடபுத்தூை ் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

32 வடசித்தூை ் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

33 வடவள்ளி 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 

34 வடவள்ளி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

35 வைப்பட்டி 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

36 ஹவள்ளலூை ்(TP) - - - - - - -  -- - - - 
சுருக்கங்கள்: டி - குழாய் நீை;் ஆை ்/ சி - ஆறு / கால்வாய்; CW - மூடப்பட்ட கிணறு; T/P/L - ஹதாட்டி / குளம் / ஏைி; UCW - மூடப்படாத 

கிணறு; குறுவட்டு - மூடப்பட்ட வடிகால்; ஹெசப்ி - ரக பம்ப்; OD - திறந்த வடிகால்; TW/BH - குழாய் / ஆழ்துரள கிணறு; CT - 

ஹபாது மக்களுக்கான சமூக கழிப்பரற வளாகம்; எஸ் - ஸ்பிைிங்டநாட் - 1 - கிைாமத்திற்குள் கிரடக்கும்; 2 - கிரடக்கவில்ரல 
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அட்டவரை 3.38 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 

வ. 

எை். 
ஊை் மபயை ் ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC 

NC-

AC 
CC SF PL APS BSRO PS 

1 ஆண்டிபாரளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
அப்பநாயக்கன்பட்
டி 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 அைசம்பாரளயம் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

4 அைிசிப்பாரளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

5 டபாகம்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

6 
ஹசட்டிபாரளயம் ( 

TP) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - 

7 எட்டயபாரளயம் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 கலங்கல் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

9 கல்லாபாரளயம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
கருஞ்சமிகவுண்ட
ன்பாரளயம் 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

11 காட்டம்பட்டி 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

12 
டகாடாங்கிபாரள
யம் 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

13 ஹகாண்டம்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

14 
கிணத்துக்கடவு ( 

டிபி) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - 

15 ஹகாதத்வாடி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

16 குருசச்ி - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - 

17 
குருநல்லிபாரளய
ம் 

2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 டமட்டுபாவி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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19 ரமடலைிபாரளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

20 
ஒத்தகல்மண்டபம் 

(TP) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - 

21 பசச்பாரளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 பணப்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

23 பாப்பம்பட்டி 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 பட்டணம் (CT) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - 
25 பீடம்பள்ளி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

26 ஹபைியகளந்ரத 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

27 
பூைாண்டாம்பாரள
யம் 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 சீைப்பாரளயம் 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

29 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

30 
ஹசாலவம்பாரளய
ம் 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 

31 வடபுத்தூை ் 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 வடசித்தூை ் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 வடவள்ளி 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

34 வடவள்ளி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 வைப்பட்டி 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 ஹவள்ளலூை ்(TP) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - 
சுருக்கங்கள்: ஏடிஎம் - தானியங்கி பணம் ஹசலுத்தும் இயந்திைம்; PDS - ஹபாது விநிடயாக அரமப்பு (கரட); CB - வணிக வங்கி; 

ஆைஎ்ம் - வழக்கமான சந்ரத; COB - கூட்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - விவசாய சந்ரத சங்கம்; ஏசிஎஸ் - விவசாய கடன் 

சங்கங்கள்; NC - ஊட்டசச்த்து ரமயங்கள்; SHG - சுய உதவிக் குழு; NC-AC - ஊட்டசச்த்து ரமயங்கள் - அங்கன்வாடி ரமயம்; 

DBRO - பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு அலுவலகம்; PS - பவை ்சப்ரள  குறிப்பு – 1 - கிைாமத்திற்குள் கிரடக்கும்; 2 - 

கிரடக்கவில்ரல  
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                                                       அட்டவரை 3.39 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

வ. 

எ
ை் 

ஊை் மபயை ்

PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 ஆண்டிபாரளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
அப்பநாயக்கன்பட்
டி 

1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 அைசம்பாரளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

4 அைிசிப்பாரளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 டபாகம்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
ஹசட்டிபாரளயம் ( 

TP) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - - - - - - - 

7 எட்டயபாரளயம் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 கலங்கல் 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 கல்லாபாரளயம் 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 
கருஞ்சமிகவுண்ட
ன்பாரளயம் 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 காட்டம்பட்டி 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 
டகாடாங்கிபாரள
யம் 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 ஹகாண்டம்பட்டி 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 
கிணத்துக்கடவு ( 

டிபி) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - - - - - - - 

15 ஹகாதத்வாடி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 குருசச்ி - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - - - - - - - 

17 
குருநல்லிபாரளய
ம் 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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18 டமட்டுபாவி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 
ரமடலைிபாரளய
ம் 

1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

20 
ஒத்தகல்மண்டபம் 

(TP) 
- - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - - - - - - - 

21 பசச்பாரளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 பணப்பட்டி 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 பாப்பம்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 பட்டணம் (CT) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - - - - - - - 
25 பீடம்பள்ளி 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 ஹபைியகளந்ரத 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 
பூைாண்டாம்பா
ரளயம் 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 சீைப்பாரளயம் 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

29 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 
ஹசாலவம்பாரள
யம் 

1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 வடபுத்தூை ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

32 வடசித்தூை ் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 வடவள்ளி 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 வடவள்ளி 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

35 வைப்பட்டி 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36 ஹவள்ளலூை ்(TP) - - - - - - -  -- - - - - - -  -- - - - - - - - - - 
சுருக்கங்கள் : PPS-Pre-Primary School; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிரல டமல்நிரலப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-பாலிஹடக்னிக்; PS-

ஆைம்ப பள்ளி; ஜி-அைசு; EC-ஹபாறியியல் கல்லூைி; VTS-ஹதாழிற்பயிற்சி பள்ளி / ITI; எம்எஸ்-நடுநிரலப் பள்ளி; பி-தனியாை;் 

MC-மருத்துவக் கல்லூைி; SSD- ஊனமுற்டறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-டமல்நிரலப் பள்ளி; MI-டமலாண்ரம 

கல்லூைி/நிறுவனம்; குறிப்பு – 1 - கிைாமத்திற்குள் கிரடக்கும்; 2 - கிரடக்கவில்ரல 
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அட்டவரை 3.40 ஆய்வுப் பகுதியில் மருத்துவ வசதிகள் 

S.NO ஊை் மபயை் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC 
NGM-

I/O 

1 ஆண்டிபாரளயம் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 அப்பநாயக்கன்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 அைசம்பாரளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 அைிசிப்பாரளயம் 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

5 டபாகம்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 ஹசட்டிபாரளயம் (CT) - - - - - - - -- - - - - 

7 எட்டயபாரளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 கலங்கல் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

9 கல்லாபாரளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 கருஞ்சமிகவுண்டன்பாரளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 காட்டம்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

12 டகாடாங்கிபாரளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ஹகாண்டம்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 கிணத்துக்கடவு (டி.பி.) - - - - - - - -- - - - - 

15 ஹகாத்தவாடி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 குருசச்ி - - - - - - - -- - - - - 

17 குருநல்லிபாரளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 டமட்டுபாவி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 ரமடலைிபாரளயம் 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

20 ஒத்தகல்மண்டபம் (TP) - - - - - - - -- - - - - 
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21 பசச்பாரளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 பணப்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

23 பாப்பம்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

24 பட்டணம் (CT) - - - - - - - -- - - - - 

25 பீடம்பள்ளி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 ஹபைியகளந்ரத 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 பூைாண்டாம்பாரளயம் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 சீைப்பாரளயம் 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 ஹசல்லக்கைிசச்ல் 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

30 ஹசாலவம்பாரளயம் 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 வடபுத்தூை ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

32 வடசித்தூை ் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

33 வடவள்ளி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 வடவள்ளி 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 வைப்பட்டி 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 

36 ஹவள்ளலூை ்(TP) - - - - - - - -- - - - - 

ஆதாைம்: www.censusindia.gov.in – இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு – 2011 சுருக்கங்கள் : CHC- சமூக 

சுகாதாை ரமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- கால்நரட மருத்துவமரன; PHC-ஆைம்ப சுகாதாை நிரலயம்; HA- அடலாபதி 

மருத்துவமரன  ; FWC-குடும்ப நல ரமயம்; PHSC-ஆைம்ப சுகாதாை துரண ரமயம்; HAM-மாற்று மருத்துவ 

மருத்துவமரன; MH-ஹமாரபல் ஹெல்த் கிளினிக்; MCW-மகப்டபறு மற்றும் குழந்ரதகள் நல ரமயம்; டி-டிஸ்ஹபன்சைி; NGM-

I/O-அைசு சாைாத மருத்துவ வசதிகள் டநாயாளிகள் மற்றும் ஹவளியில் - 1 - கிைாமத்திற்குள் கிரடக்கும்; 2 - <5kms b- வசதி> 

10kms இல் கிரடக்கிறது. 
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3.6.5 பைி ்துரை மற்றும் பைி ்துரை  

• விழிப்புணைவ்ு நிகழ்சச்ி டவண்டும் கல்வி குறித்து மக்களுக்கு 

விழிப்புணைவ்ு ஏற்படுத்தவும், சிறந்த வாழ்வாதாைதர்தப் ஹபறவும் 

நடத்தப்படும்.  

• ஹதாழில் பயிற்சி திட்டம் இருக்க டவண்டும் அல்லதுமக்கரள சுயமாக 

ஆக்குவதற்காக அரமக்கப்பட்டது - குறிப்பாக ஹபண்கள் மற்றும் 

டவரலயில்லாத இரளஞைக்ளுக்கு டவரல.  

• உள்ளூை ் தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பரடயில் சமூக இருக்கலாம் 

விருப்பமான. நீண்ட கால மற்றும்குறுகிய காலம் டவரலவாய்ப்புகரள 

உருவாக்க டவண்டும்.  

• ஹபாதுமக்களுக்கு சுகாதாை ரமயம், ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுதத் 

டவண்டும்எளிதாக அணுகுவதற்கு மருத்துவ வசதிகள். மகப்டபறு வசதி 

ஹசய்ய டவண்டும்அவை ் ஹதாரலதூை இடங்களுக்கு ஹசல்வரத தவிைக்்க 

டவண்டும் ஆபத்துகரள உள்ளடக்கிய சிகிசர்சக்காக. 

அதுமட்டுமல்லாமல், இப்பகுதிகள் பல்டவறு டநாய்களால் பாதிக்கப்படும் 

பகுதிகளாக இருப்பதால், திட்டதர்தச ் சுற்றியுள்ள கிைாம மக்களுக்கு 

சிறந்த சுகாதாை வசதிகரள வழங்கும் வரகயில், நவீன வசதிகளுடன் 

கூடிய மருத்துவமரனரய முன்னுைிரம அடிப்பரடயில் ரமயமான 

இடத்தில் திறக்க டவண்டும். 

• ஒரு ஹசயல் திட்டத்ரத உருவாக்கும் டபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கரளக் கண்டறிவது 

மிகவும் முக்கியம். எனடவ ஹசயல் திட்டங்கரள உருவாக்கும் டபாது 

சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் ஹசலுத்த 

முடியும். 

 

3.6.6 சுருக்கம் & முடிவுரை  

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக-ஹபாருளாதாை ஆய்வு அதன் மக்கள் 

ஹதாரக, சைாசைி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

டபான்றவற்ரறப் பற்றிய ஹதளிவான படத்ரத அளிக்கிறது. டமலும் மக்கள் 

ஹதாரகயில் ஒரு பகுதியினை ் தங்கள் நாரள நடத்த நிைந்தை டவரலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது- இன்ரறய வாழ்க்ரக. நீண்ட கால 

அடிப்பரடயில் தங்களுரடய நிரலதத்ன்ரமக்காக ஓைளவு வருமானம் ஈட்ட 

டவண்டும் என்படத அவைக்ளின் எதிைப்ாைப்்பு. 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள டவரல வாய்ப்ரப 

டமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூை ் மக்களுக்கு முன்னுைிரம டவரலகரள 

வழங்குவரத டநாக்கமாகக் ஹகாண்டது, டமலும் சமூக தைதர்த டமம்படுத்தும். 
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4 எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.0 பபாது 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்ரகயின் காைணமாக பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் டநைடியாகவும் மரறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகள், ஹசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்ரதய ஹசயல்பாட்டின் டபாது சுற்றியுள்ள 

சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம ரவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், 

அவற்றின் சுைண்டல், ஹபரும்பாலும், சூழல் நட்பு ஹசயல்பாட்ரடத் தவிை டவறு 

எந்த விருப்பத்ரதயும் அனுமதிக்காது. நிரலயான வளைச்ச்ிரய 

உறுதிஹசய்யும் வரகயில் சுற்றுசச்ூழலின் சமநிரலரய பைாமைிக்கும் 

வரகயில் முரறகள் டதைந்்ஹதடுக்கப்பட டவண்டும். 

சுைங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுற்றுசச்ூழரலத் தக்கரவக்க, தற்டபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள டமற்ஹகாள்வது மற்றும் பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிரலயான 

வளங்கரளப் பிைித்ஹதடுப்பதற்கான ஹபாருத்தமான டமலாண்ரமத் 

திட்டங்கரள உருவாக்க இது உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கரளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் 

மற்றும் வழிமுரறகள் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலின் பல்டவறு கூறுகளுக்கு இரடடய உள்ள காைண-விரளவு 

உறவுகரள அளவுடகாலாக விவைிக்க கணித மாதிைிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிரலக்கான மாதிைிரய அரடயாளம் கண்டு சைிபாைக்்க 

முடியாத சந்தைப்்பங்களில், தைக்்கைீதியான பகுத்தறிவு / ஆடலாசரன / 

எக்ஸ்ட்ைாடபாடலஷன் அடிப்பரடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தரவ மற்றும் விைிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன 

• நிலச ்சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீை ்சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இரைசச்ல் சூழல் 

• சமூக ஹபாருளாதாை சூழல் 

• உயிைியல் சூழல் 

அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் நிரலயின் அடிப்பரடயில் திட்ட தளத்தில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காைணிகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு மதிப்பீடு ஹசய்யப்படுகின்றன. 
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 4.1 நிலச ்சூழல் 

 4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம்  

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பைப்பில் நிைந்தை அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• சுைங்க குத்தரக பகுதியின் நிலப்பைப்பில் மாற்றம் சுைங்கத்தின் 

ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் மாறும். 

• கனைக வாகனங்கள் ஹசல்வதால் ஏற்படும் தூசி மற்றும் சத்தம் காைணமாக 

விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு ஏற்படும் 

சிக்கல்கள்  

• குவாைிகளால் ரமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் சீைழிவு 

• மரழக் காலங்களில் மண் அள்ளுவதால், அருகில் உள்ள நீைந்ிரலகளில் 

மண் அைிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவு 

• ஹவளிப்படும் டவரல ஹசய்யும் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதால் நீை ்

ஓட்டத்தின் வண்டல் 

 4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

▪ சுைங்க ஹசயல்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் அகழ்வாைாய்சச்ி படிப்படியாக டமற்ஹகாள்ளப்படும், டமலும் 

பசுரம அைண்  கட்டம் வாைியான டமம்பாடு டபான்ற பிற குரறப்பு 

நடவடிக்ரககளுடன்.  

▪ குவாைி குழிரயச ் சுற்றி மாரல வாய்க்கால் அரமத்தல்கள் மற்றும் 

மரழப்ஹபாழிவின் டபாது டமற்பைப்பு நீடைாட்டத்தால் ஏற்படும் அைிப்ரபத் 

தடுக்கவும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்டவறு 

பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீரை டசகைிக்கவும் குரறந்த உயைத்தில் 

மூடலாபாய இடத்தில் தடுப்பரண கட்டுதல். 

▪    பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்ரலயில் பசுரம பட்ரட டமம்பாடு. சிறிய 

அளவுஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழியில் டசமிக்கப்படும் தண்ணீை ்

பசுரமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

▪    பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, ஹவட்டப்பட்ட குழிகளின் டமல் ஹபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தரட டபான்றவற்றில் தடித்த டதாட்டம் டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

▪    கருத்தியல் கட்டத்தில், நில பயன்பாட்டு முரற குவாைி கிைீன்ஹபல்ட் 

பகுதியாகவும், தற்காலிக நீைத்்டதக்கமாகவும் மாற்றப்படும். 

▪    அழகியல் அடிப்பரடயில், குவாைிரயச ்சுற்றியுள்ள இயற்ரக தாவைங்கள் 

தக்கரவக்கப்படும் (உதாைணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது) தூசி ஹவளிடயற்றத்ரதக் குரறக்க 

உதவும். 

▪ கருத்தியல் கட்டத்தில் முரறயான டவலிகள் அரமக்கப்படும், 

ஹபாதுமக்களின் உள்ளாைந்்த நுரழரவத் தடுக்க, 24 மணி டநைமும் 

பாதுகாப்பு டபாடப்படும்.மற்றும் கால்நரடகள். 
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4.2 மண் சூழல் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி சைரள உருவாக்கத்தின் ஹமல்லிய 

அடுக்கால் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் சைாசைியாக 2 மீ தடிமன் ஹகாண்டது, 

டதாண்டப்பட்ட சைரள டநைடியாக திறந்த சந்ரதயில் டதரவப்படும் 

வாடிக்ரகயாளைக்ளுக்கு விற்கப்படும். 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம்  

சுைங்க நடவடிக்ரககளால் பின்வரும் பாதிப்புகள்      

எதிைப்ாைக்்கப்படுகின்றன: 

▪ பாதுகாப்பு தாவை உரறகரள அகற்றுதல் 

▪ டமற்பைப்பு அடுக்குகரள விட குரறவான ஊடுருவக்கூடிய அல்லது 

அதிக அைிக்கும் தன்ரம ஹகாண்ட மண்ணின் அடிவானத்தின் 

ஹவளிப்பாடு 

▪ மரழரய உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் குரறக்கப்பட்டது 

▪ ஹசறிவு மற்றும் டவகம் காைணமாக புயல்-நீை ் ஓட்டத்தில் அதிகைிதத் 

ஆற்றல் 

▪ தாவைங்கரள நிறுவுவதற்குப் ஹபாருதத்மற்ற நிலதத்டிப் ஹபாருடக்ளின் 

ஹவளிப்பாடு 

4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

▪ ைன்-ஆஃப் திரசதிருப்பல் - குவாைி டவரல ஹசய்யும் பகுதிகளுக்குள் 

டமற்பைப்பு ஓட்டங்கள் நுரழவரதத் தடுக்க திட்ட எல்ரலரயச ் சுற்றி 

காைல்ண்ட் வடிகால்கள் கட்டப்பட்டு, தாவைங்கள் நிரறந்த இயற்ரக 

வடிகால் டகாடுகளில் ஹவளிடயற்றப்படும், அல்லது அைிப்புக்கு எதிைாக 

உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிடயாகிக்கப்படும்.  

▪ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுைியும் பகுதிகளில் இருந்து ஹவளிடயறும் நீை ்

வண்டல் குளங்கரள டநாக்கி அனுப்பப்படும். இரவ வண்டரலப் 

பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாைி தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் 

ஹவளிடயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இரடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 

சுரமகரளக் குரறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கரவக்கும் 

டநைம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் 

வடிவரமக்கப்பட டவண்டும். விரும்பிய முடிரவ அரடய ஹதாடைச்ச்ியான 

வண்டல் குளங்கரள வழங்க டவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

▪ தாவைங்கரளத் தக்கரவத்தல் - முடிந்தவரை தளத்தில் இருக்கும் 

தாவைங்கரளத் தக்கரவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு ஹசய்யவும்.  

▪ கண்காணிப்பு மற்றும் பைாமைிப்பு - அைிப்புக் கட்டுப்பாட்டு 

அரமப்புகளின் வாைாந்திை கண்காணிப்பு மற்றும் தினசைி பைாமைிப்பு, 

இதனால் அரவ மரழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்ஹசயல்படும். 

4.2.3 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்கம  

 இந்த சாதாைண கற்கள்  குவாைி நடவடிக்ரகயில் எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

கழிவுகள் எதுவும் இல்ரல. ஹவட்டப்பட்ட ஹபாருட்கள் முழுவதும் 

பயன்படுத்தப்படும். 
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4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம்  

• சுைங்கம் மற்றும் அதனுடன் ஹதாடைப்ுரடய ஹசயல்பாடுகளால் 

ஹபாதுவாக ஹதாடைப்ுரடய நீை ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாைங்கள்:  

• வாகனங்கரள கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீரை உருவாக்குதல்.  

• டமற்பைப்பு ஹவளிப்பாடு அல்லது டவரல ஹசய்யும் 

பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல்  

• வீடட்ு கழிவுநீை ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாரதயில் இரடயூறு 

• ரமன் குழி நீை ்ஹவளிடயற்றம்  

• குத்தரக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமரழயின் டபாது வண்டல் 

சுரம அதிகைிப்பு 

• இது ஒரு சுைங்கத ் திட்டமாக இருப்பதால், ஹசயல்முரற கழிவுகள் 

இருக்காது. இயந்திைங்கரள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் 

எண்ஹணய் மற்றும் கிைீஸ், இரடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்ஹபாருடக்ரள 

ஹவளிடயற்றும். 

• ஊறரவக்கும் குழியிலிருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுநீை ் நிலதத்டி நீை ்

மட்டத்தில் ஊடுருவி அரத மாசுபடுத்துகிறது. 

• சுைங்கம் காைணமாக டமற்பைப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீரை உறிஞ்சுவது நீைம்ட்டத்ரத குரறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

4.3.1.1 KLD இல் தண்ணீர ்மதகவகள் பற்றிய விவரங்கள்  

அட்டவகண 4.1 தண்ணீர் மதகவகள் 

மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுரற 1.05KLD சுைங்க குழி/தண்ணீை ் டடங்கைில் 

மரழநீை ்டதங்கியுள்ளது 

பசுரம அைண்  

வளைச்ச்ி 

0.84 KLD சுைங்க குழி/தண்ணீை ் டடங்கைில் 

மரழநீை ்டதங்கியுள்ளது 

குடிப்பழக்கம் மற்றும் 

வீட்டு டநாக்கம்  

0.72 KLD குடிநீை ் மற்றும் வீட்டு 

உபடயாகத்திற்காக 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட தண்ணீை ்

விற்பரனயாளைக்ளிடமிருந்து 

தண்ணீை ்ஹபறப்படும் 

பமாத்தம் 2.61 KLD 

 ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்திற்கு முந்ரதய சாத்தியக்கூறு 

அறிக்ரக 

4.3.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

▪ உத்டதச சுைங்க குதத்ரக பகுதியில் மாரல வடிகால் அரமப்பு மற்றும் 

தீைவ்ு ஹதாட்டி கட்டப்படும். மாரல வடிகால் ஹசட்டில்லிங் ஹதாட்டியுடன் 

இரணக்கப்பட்டு, ஹசட்டில்லிங் ஹதாட்டிகளில் வண்டல்கள் சிக்கி, 

ஹதளிவான நீை ்மட்டுடம இயற்ரக வடிகால்க்கு ஹவளிடயற்றப்படும். 

• சுைங்க குழியிலிருந்து மரழநீைக்ள்சம்ப்பில் டசகைிக்கப்பட்டு, 15 mx 10m x 

3m அளவுள்ள டமற்பைப்பு ஹசட்டில்லிங் ஹதாட்டியில் டசமித்து ரவக்க 

அனுமதிக்கப்படும். இந்த டசகைிக்கப்படும் தண்ணீை,் தூசிரய 

அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுரம 

மண்டலத்ரத வளைப்்பதற்கும் நியாயமான முரறயில் 

பயன்படுதத்ப்படும். முன்ஹமாழிபவை ் மரழநீை ் டசகைிப்பின் ஒரு 
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பகுதியாக மரழநீரை டசகைித்து நீதித்துரறயில் பயன்படுத்துவாை ்

அரமப்பு 

▪ ஹபஞ்சுகள் உள் சைிவுகளுடன் வழங்கப்படும் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அரமப்பு மூலம், மரழ நீை,் கட்டுப்பாடற்ற நீைின் 

இறக்கத்தால் ஏற்படும் அைிப்பு மற்றும் நீை ்டதக்கத்தின் விரளவுகரள 

குரறக்க சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க அனுமதிக்கப்படும். 

▪ புயலின் டபாது டசகைிக்கப்படும் நீை,் தூசிரய அடக்குவதற்கும், 

சுைங்கங்களுக்குள் பசுரமப் பட்ரடரய உருவாக்குவதற்கும் மீண்டும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

▪ எண்ஹணய்கள் மற்றும் கிைீஸ்கரள அகற்ற இரடமறிக்கும் 

ஹபாறிகள்/எண்ஹணய் பிைிப்பான்கள் நிறுவப்படும். டிப்பை ்வாஷ்-டவுன் 

வசதி மற்றும் இயந்திை பைாமைிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீை ்

மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் இரடமறிப்பு ஹபாறிகள் / எண்ஹணய் 

பிைிப்பான்கள் வழியாக அனுப்பப்படும். 

▪ மரழக்காலங்களில் இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்ஹபாருடக்ரள 

நிரலநிறுத்துவதற்கு உதவ, மிதக்கும் அல்லது உரறதல் முகவைக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

• காலமுரற (6 மாதத்திற்கு ஒருமுரற) குவாைி குழி நீை ் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிைாமங்களின் நிலத்தடி நீை ்ஆகியவற்றின் நிலத்தடி நீைின் 

தைம் பற்றிய ஆய்வு நடத்தப்படும். 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீை ்கழிப்பரறகள் / 

கழிப்பரறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீை ் ஹசப்டிக் டடங்கில் 

ஹவளிடயற்றப்படுகிறது, அரதத் ஹதாடைந்்து ஊறரவக்கும் குழிகள் 

• கழிவு சுைங்கத்தில் இருந்து ஹவளிடயற்றப்படும் நீை,் தூசிரய 

அடக்குவதற்கும், மைங்கரள வளைப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், 

ஹதாட்டிகளில் சுத்திகைிக்கப்படும்.  

▪ பருவமரழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 
டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

 

▪ வழக்கமான கண்காணிப்பு (6 மாதங்களுக்கு ஒருமுரற) மற்றும் 

திறந்தஹவளி கிணறு, ஆழ்துரள கிணறு மற்றும் டமற்பைப்பு நீைின் 

தைத்ரத ஆய்வு ஹசய்தல். 

 

   4.4 காற்று சூழல் 

4.4.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

▪ அகழ்வாைாய்சச்ி, துரளயிடுதல், ஹவடித்தல் மற்றும் ஹபாருடக்ளின் 

டபாக்குவைத்து, குறிப்பிட்ட ஹபாருள் (PM), சல்பை ்ரட ஆக்ரசடு டபான்ற 

வாயுக்கள், வாகன ஹவளிடயற்றத்திலிருந்து ரநட்ைஜன் ஆக்ரசடுகள் 

டபான்ற பல்டவறு நிரலகளில் சுைங்கத்தின் டபாது முக்கிய காற்று 

மாசுபாடுகள் உள்ளன. 

▪ ஹவடிப்பு முழுரமயரடயாமல் ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் 

சில டநைங்களில் காற்ரற மாசுபடுதத்லாம். 
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▪ சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து ஹவளிடயறும் தப்பிடயாடிய தூசி, 

தப்பிடயாடிய தூசிக்கு டநைடியாக ஹவளிப்படும் சுைங்கத ்

ஹதாழிலாளைக்ள் மீது விரளரவ ஏற்படுத்தக்கூடும். 

▪ அடத டநைத்தில், காற்றில் பைவும் தூசி நீண்ட தூைம் பயணித்து சுைங்க 

குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிைாமங்களில் குடிடயறலாம். 

4.4.1.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு  

உமிழ்வு காைணி என்பது ஒரு பிைதிநிதி மதிப்பு ஆகும், இது 

வளிமண்டலத்தில் ஹவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளரவ அந்த மாசுபாட்டின் 

ஹவளியீட்டடாடு ஹதாடைப்ுரடய ஹசயல்பாட்டுடன் ஹதாடைப்ுபடுத்த 

முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான ஹபாதுவான சமன்பாடு கீடழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

 E = A x EF x (1-ER/100) 

எங்டக, 

E = உமிழ்வுகள் 

A = ஹசயல்பாட்டு விகிதம் 

EF = உமிழ்வு காைணி 
ER =ஒட்டுஹமாத்த உமிழ்வு குரறப்பு திறன், % 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்ரகயானது, தரைரயத ்

தயாைிதத்ல், அகழ்வாைாய்சச்ி ஹசய்தல், கைடுமுைடான கற்கரளக் 

ரகயாளுதல் மற்றும் ஹகாண்டு ஹசல்வது டபான்ற பல்டவறு 

நடவடிக்ரககரள உள்ளடக்கியது. வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 

உமிழ்வுகரள அரடய AP-42 சுைங்கதத்ிற்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு 

நுட்பக் ரகடயட்டின் அடிப்பரடயில் இந்த  

நடவடிக்ரககள் முரறயாக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டு மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவரண 4.2 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.4.1.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் சட்ட மவகல 

 டமற்கூறிய உள்ளடீுகரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாைி 
நடவடிக்ரககளின் காைணமாக தரைமட்ட ஹசறிவுகள் (GLC) சுற்றுப்புற 

காற்றின் தைம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகைிப்பு 

ஹசறிரவ அறிய மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று 

மாசுபடுத்திகளின் விரளவு மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு மற்றும் 

வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பைவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. 

காற்று தைம் மாடலிங் என்பது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககரள முன்னறிவிதத்ல், திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு 

ஹசய்வதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், டமலும் இது ஒழுங்குமுரற 

தைநிரலகரளப் பூைத்்தி ஹசய்வதற்கும், குவாைி நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்ரபக் குரறப்பதற்குத் தணிப்பு நடவடிக்ரககரளப் 

பயன்படுத்துவதற்கும் உமிழ்ரவக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான டதரவகரளக் 

கண்டறிதல். சஸ்ஹபண்டட் பாைட்்டிகுடலட் டமட்டை ் (SPM) என்பது குவாைி 
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நடவடிக்ரககளின் டபாது ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். 

டபாக்குவைத்தின் டபாது அகழ்வாைாய்சச்ி, துரளயிடுதல், ஹவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் காற்றின் டவகம், காற்றின் திரச, 

ஹவப்பநிரல, மரழப்ஹபாழிவு, ஈைப்பதம் மற்றும் டமக மூட்டம் டபான்ற 

வானிரல அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் தாக்கங்கள் கணிப்பில் அடங்கும். 

திட்டத் தளதர்தச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு இடங்களில் 

உள்ள ஒவ்ஹவாரு ஏற்பியிலும் சுற்றுப்புறக் காற்றுச ் சூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கதர்தயும், திட்டத் தளத்தில் அதிகபட்சமாக அதிகைிக்கும் GLCஐயும் 

கணிக்க இந்த மாதிைி பயன்படுத்தப்பட்டது. புள்ளிவிவைங்கள் 4.1- 4.6 இல் 

உள்ள அரனத்து முன்கணிப்பு மாதிைிகளும் PM2.5, PM10, SO2, NOX 

ஆகியவற்றின் அதிகபட்ச ஹசறிவுகரளயும், குரறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் டவகம் காைணமாக முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள ஃப்யூஜிடிவ் தூசிரயயும் காட்டுகிறது. 

அட்டவகண 4.2 PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வகக மதிப்பு அலகு 

துரளயிடுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.067886855 g/s 

ஹவடிதத்ல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.000348773 g/s 

கனிம 

ஏற்றுதல் 

புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.039781622 g/s 

ொல் சாரல வைி ஆதாைம் 0.002487351 g/s 

ஹமாதத்த்தில் 

என்னுரடயது 

பகுதி 

ஆதாைம் 
0.047047467 g/s 

அட்டவகண 4.3 SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

ஹசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

ஹமாதத்த்தில் 

என்னுரடயது 

பகுதி 

ஆதாைம் 0.000339782 

g/s 

அட்டவகண 4.4 NOXக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வகக மதிப்பு 
அலகு 

ஹமாதத்த்தில் 

என்னுரடயது 

பகுதி 

ஆதாைம் 0.000012639 

g/s 
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4.4.1.3 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாதிரியாக்கம்  

 குவாைி இயக்கம், டபாக்குவைத்து மற்றும் ஹவளிப்படும் பகுதிகளில் 

காற்று அைிப்பு மற்றும் சல்பை ் ரட ஆக்ரசடு (SO2) மற்றும் ரநடை்ஜன் 

ஆக்ரசடுகளின் (NOx) உமிழ்வுகள் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட PM10 

மற்றும் PM2.5 டபான்ற காற்றில் பைவும் துகள்கள். சுைங்கச ்ஹசயல்பாட்டினால் 

ஏற்படும் குறிப்பிடதத்க்க காற்று மாசுபாடுகள், திட்டப் பகுதியிலும் அரதச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற காற்றுச ் சூழலிலும் டமாசமான தாக்கதர்த 

ஏற்படுத்தும். 

திட்டப் பகுதிரயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் உள்ள குவாைி 
நடவடிக்ரககளால் எதிைப்ாைக்்கப்படும் அதிகைிக்கும் ஹசறிவு மற்றும் 

உமிழ்வுகளின் நிகை அதிகைிப்பு, AERMOD ஹமன்ஹபாருரளப் பயன்படுத்தி 

திறந்த குழி மூல மாதிைியாக்கம் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பரட வைி 
தைவுகளில் காற்று மாசுபடுத்திகளின் அதிகைிப்பு மதிப்புகள் டசைக்்கப்பட்டன. 

அட்டவரணகள் 4.5-4.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி மாசுபடுதத்ிகளின் ஹமாதத் 

GLC.  

 

 படம் 4.1 ஏர்மமாட் நிலப்பரப்பு வகரபடம் 

படம் 4.2 PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3 PM10 இன் அதிகரிக்கும்  பசறிவு கணிக்கப்பட்டது  

 

படம் 4.4 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.5 NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.6 தப்பிமயாடியதூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது  

4.4.1.4 மாதிரி முடிவுகள்  

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) ஆகியவற்றின் பிந்ரதய திட்ட விரளவான 

ஹசறிவுகள் அட்டவரண 4.5 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.5 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்
கி

கண
ப்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்
கி

கணப்
பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கு
ம் 

மதிப்பு 

PM2.5 

பசலுத்த 

மவண்டும் 

சுரங்கத்தி
ற்கு 

(μg/m3) 

பமாத்
தம் 

PM2.5 

(μg/m3
) 

AAQ1 
10°53'01.22”N 

77°04'21.02"E 
53 -28 21.89 8.99 30.87 

AAQ2 
10°52'49.02"N 

77°04'13.86"E 
-162 -408 20.1 8.10 28.1 

AAQ3 
10°51'48.68"N 

77°03'35.03"E 
-1344 -2271 19.36 7.42 26.78 

AAQ4 
10°54'11.08"N 

77°07'15.05"E 
5359 2138 17.94 3.46 21.40 

AAQ5 
10°54'08.88”N 

77°04'58.63"E 
1201 2065 20.28 1.28 21.56 

AAQ6 
10°53'17.25"N 

77°02'41.02"E 
-2991 464 19.37 5.41 24.78 

AAQ7 
10°52'44.56"N 

77°06'10.26"E 
3105 -551 20.5 0 20.50 

AAQ8 
10°55'09.87"N 

77°03'00.72"E 
-2391 3957 19.38 2.39 21.77 
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அட்டவகண 4.6 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகலய
ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகண
ப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

PM10 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கு
ம் 

மதிப்பு 

PM10 

பசலுத்த 

மவண்டும் 

சுரங்கத்திற்
கு 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 

PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22"N 

77° 4'21.02"E 
53 -28 44.72 15.92 60.64 

AAQ2 
10°52'49.02"N 

77° 4'13.86"E 
-162 -408 43.12 15.16 58.28 

AAQ3 
10°51'48.68"N 

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 41.13 7.98 49.11 

AAQ4 
10°54'11.08"N 

77° 7'15.05"E 
5359 2138 39.54 5.01 44.55 

AAQ5 
10°54'08.88” N 

77° 4'58.63"E 
1201 2065 41.47 0 41.47 

AAQ6 
10°53'17.25"N 

77° 2'41.02"E 
-2991 464 42.24 6.38 48.62 

AAQ7 
10°52'44.56"N 

77° 6'1.26"E 
3105 -551 41.24 0 41.24 

AAQ8 
10°55'09.87"N 

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 38.5 1.63 40.13 

அட்டவகண 4.7 SO2 இன் கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

நிலய 

குறியீடு 

 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

SO2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்
கும் 

பசலுத்த 

மவண்டிய 

மதிப்பு 

சுரங்கத்தி
ற்கு 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 

SO2(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22"N    

77° 4'21.02"E 
53 -28 9.15 2.69 11.84 

AAQ2 
10°52'49.02"N 

77° 4'13.86"E 
-162 -408 8.42 2.62 11.04 

AAQ3 
10°51'48.68"N 

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 6.62 1.17 7.79 

AAQ4 
10°54'11.08"N 

77° 7'15.05"E 
5359 2138 5.91 0 5.91 

AAQ5 

10°54'08.88” 
N   77° 

4'58.63"E 

1201 2065 6.3 0 6.30 

AAQ6 
10°53'17.25"N 

77° 2'41.02"E 
-2991 464 5.82 0.29 6.11 

AAQ7 
10°52'44.56"N 

77° 6'1.26"E 
3105 -551 6.39 0 6.39 

AAQ8 
10°55'09.87"N    

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 4.85 0 4.85 
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அட்டவகண 4.8 NOX இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்

பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கி
கணப்

பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

NOx(μg/m
3) 

அதிகரி
க்கும் 

சுரங்கத்
தின் 

காரண
மாக 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

பமாத்தம் 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22"N  

77° 4'21.02"E 
53 -28 20.12 10.69 30.81 

AAQ2 
10°52'49.02"N  

77° 4'13.86"E 
-162 -408 19.62 7.34 26.96 

AAQ3 
10°51'48.68"N  

77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 16.96 0 16.96 

AAQ4 
10°54'11.08"N  

77° 7'15.05"E 
5359 2138 16.79 0 16.79 

AAQ5 
10°54'08.88” N 

 77° 4'58.63"E 
1201 2065 18.75 0 18.75 

AAQ6 
10°53'17.25"N  

77° 2'41.02"E 
-2991 464 19.14 0 19.14 

AAQ7 
10°52'44.56"N  

77° 6'1.26"E 
3105 -551 17.95 0 17.95 

AAQ8 
10°55'09.87"N  

77° 3'0.72"E 
-2391 3957 16.04 0 16.04 

 

அட்டவகண 4.9 தப்பிமயாடியதூசியின் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

 

நிகலய 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்
கி

கணப்
பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்
கி

கணப்
பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

NOx(μg/
m3) 

அதிகரி
க்கும் 

சுரங்கத்
தின் 

காரண
மாக 

மதிப்பு 

(μg/m3) 

பமாத்த
ம் 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°53'01.22” N     
77° 4'21.02"E 

53 -28 64.1 28.63 92.73 

AAQ2 
10°52'49.02"N      

77° 4'13.86"E 
-162 -408 64.7 18.91 83.61 

AAQ3 
10°51'48.68"N    

  77° 3'35.03"E 
-1344 -2271 63.5 0 63.5 

AAQ4 
10°54'11.08"N     

 77° 7'15.05"E 
5359 2138 63.8 0 63.8 

AAQ5 
10°54'08.88” N     
77° 4'58.63"E 

1201 2065 63.4 0 63.4 

AAQ6 
10°53'17.25"N     

 77° 2'41.02"E 
-2991 464 63.2 0 63.2 

AAQ7 
10°52'44.56"N      

77° 6'1.26"E 
3105 -551 63.4 0 63.4 

AAQ8 
10°55'09.87"N      

 77° 3'0.72"E 
-2391 3957 64.4 0 64.4 
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ஒட்டுஹமாத்த ஹசறிவு விரளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் இல்லாமல் அரனத்து ஏற்பி இடங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் 

பின்னணி + அதிகைிக்கும் ஹசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முரறடய 100, 80 

& 80 µg/m3 என்ற NAAQ வைம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள டமற்ஹகாள்வதன் மூலம், வளிமண்டலதத்ில் உள்ள மாசு 

அளவுகரள டமலும் கட்டுப்படுதத்லாம். 

4.4.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள்  

4.4.2.1 துகளயிடுதல்  

மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கட்டுப்படுத்த, ஈைமான துரளயிடல் பயிற்சி 

ஹசய்யப்படும். தண்ணீை ் பற்றாக்குரற உள்ள இடங்களில், ட்ைில்-டொல் 

காலைின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலை ்துரளயிடுவதற்கு ஹபாருத்தமான 

வடிவரமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ைாக்டை ்வழங்கப்படும். 

ஈரமான துகளயிடுதலின் நன்கமகள் 

• இந்த அரமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுரற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் 

மற்றும் ஹதாழில் வசதி மற்றும் ஆடைாக்கியத்தின் பாைர்வயில் 

பணிசச்ூழல் டமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ைசை ் டபான்றவற்றின் 

ஆயுள் அதிகைிக்கும் 

• டிைில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகைிக்கும் 

• துைப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகைிக்கப்படும் 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாைர்வத் திறன் டமம்படுத்தப்படும், 

இதன் விரளவாக பாதுகாப்பான டவரல நிரலரமகள் ஏற்படும் 

4.4.2.2 பவடித்தல்  

• உள்ளூை ் சூழ்நிரலகளுக்கு ஏற்ப ஹவடிப்பதற்கு ஏற்ற டநைம் டதைவ்ு 

ஹசய்யப்பட்டு, ஹவடிக்கும் முகத்தில் தண்ணீை ்ஹதளிக்கப்படும். 

• ஹவப்பநிரல தரலகீழாக ஏற்படும் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகரள 

டநாக்கி பலத்த காற்று வீசும் டபாது குண்டு ஹவடிப்பது தவிைக்்கப்படும் 

• கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட ஹவடிப்பு ஹபாருதத்மான ஹவடிகுண்டு கட்டணம் 

மற்றும் குறுகிய தாமத ஹடட்டடனட்டைக்ரளப் பயன்படுதத்ி 

டமற்ஹகாள்ளப்படும், காலை ் மண்டலதத்ில் டபாதுமான துரளகரள 

உருவாக்குதல் 

• பகலில் ஒரு குறிப்பிட்ட டநைத்திற்கு அதாவது மதிய உணவு டநைத்தின் 

டபாது ஹவடிப்பது கட்டுப்படுத்தப்படும் 

• ஹபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், ஹவடிதத் ஹபாருடக்ளின் மீது தண்ணீை ்

ஹதளிக்கப்படும் 

• ஹதாழிலாளைக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 
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4.4.2.3 ஹால் சாகல மற்றும் மபாக்குவரத்து  

• டபாக்குவைத்தின் டபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாரளக்கு 

இைண்டு முரற இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகளில் தண்ணீை ்

ஹதளிக்கப்படும் 

• ஹபாருள் டபாக்குவைத்து பகல் டநைத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் 

ஹபாருள் டாைப்ாலின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவரதத் தவிைப்்பதற்காக, டிப்பைக்ளின் டவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குரறவாக இருக்கும். 

• இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீை ்

ஹதளிதத்ல் ஒரு நாரளக்கு இைண்டு முரற டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாைம் தாதுப் டபாக்குவைத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனடவ, இயந்திைங்களின் 

வாைாந்திை பைாமைிப்பு எைிப்பு ஹசயல்முரறரய டமம்படுத்துகிறது 

மற்றும் மாசுபாட்ரடக் குரறக்கிறது 

• உடலாகம் இல்லாத இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாரலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் 

முன் வாைந்டதாறும் சுருக்கப்படும் 

• கசிரவத் தடுக்க டிப்பைக்ளில் அதிக பாைம் ஏற்றுவது தவிைக்்கப்படும் 

• அரனத்து டபாக்குவைத்து வாகனங்களும் ஹசல்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ் ரவத்திருப்பது உறுதி ஹசய்யப்படும் 

• இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாரலகள் மற்றும் சைவ்ீஸ் சாரலகள் தளைவ்ான 

ஹபாருடக்ள் குவிந்துள்ளரத அகற்ற தைப்படுத்தப்படும் 

4.4.2.4 பசுகம அரண் 

டிைாக்டைக்ள்/டிப்பைக்ளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவரதத் தடுக்க 

பிைதான சுைங்கப் பாரதகள் முழுவதும் மைங்கள் நடுதல் மற்றும் சுைங்கச ்

சாரலகரள வழக்கமான தைப்படுத்துதல் ஆகியரவ 

நரடமுரறப்படுதத்ப்படும். 

• திட்ட இடத்ரதச ் சுற்றி டபாதுமான அகலத்தில் பசுரமப் பட்ரட 

உருவாக்கப்படும் 

4.4.2.5 பதாழில்சார் சுகாதாரம்  

• ஹதாழிலாளைக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அரனத்து சுைங்கத் ஹதாழிலாளைக்ள் மற்றும் டிப்பை ்ஓட்டுநைக்ளிரடடய 

தூசி முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறிதத் விழிப்புணைர்வ 

உறுதி ஹசய்வதற்காக வருடாந்திை மருத்துவ பைிடசாதரனகள், 

பயிற்சிகள் மற்றும் பிைசச்ாைங்கள் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு ஒவ்ஹவாரு முரறயும் 

நடத்தப்படும் முன்ஹமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் 

ஹசயல்திறரன மதிப்பிடுவதற்கு ஆறு மாதங்கள் 
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  4 .5 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக டிைக்குகள் மற்றும் ஹெசஎ்ம்எம் 

துரளயிடுதல், ஹவடித்தல் மற்றும் ஓட்டுதல் டபான்ற ஹசயல்பாடுகளால் 

ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகாரமயில் மக்கள் குடியிருப்பு 

இல்லாததால், இந்த நடவடிக்ரககளால் இந்தப் பகுதியில் வசிப்பவைக்ளுக்கு 

எந்தப் பிைசர்னயும் ஏற்படாது. ஹவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி ஹசயல்பாடு 

(துரளயிடுதல்) மற்றும் டபாக்குவைத்து நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு இரைசச்ல் மாதிைியாக்கம் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்த முக்கிய சத்ததர்த உருவாக்கும் ஆதாைங்கள் காைணமாக டவரல 

ஹசய்யும் குழிரயச ் சுற்றியுள்ள பல்டவறு தூைங்களில் இரைசச்ல் அளரவக் 

கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கதர்த மதிப்பிடுவதற்கு 

இரைசச்ல் மாதிைியாக்கம் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மாதிைியின் அடிப்பரட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு 

புள்ளியில் சதத்ம் டகாள அரலகரள உருவாக்குகிறது, அரவ மூலத்திலிருந்து 

காற்றின் வழியாக 1,100 அடி/வி டவகத்தில் பைவுகின்றன, முதல் அரல 

காலப்டபாக்கில் எப்டபாதும் அதிகைித்து வரும் டகாளதர்த உருவாக்குகிறது. 

அரல பைவும்டபாது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் டகாளத்தின் பைப்பளவில் 

பைவுவதால், இரைசச்லின் தீவிைம் குரறகிறது. மாதிைியின் அனுமானம் புள்ளி 
மூல உறரவ அடிப்பரடயாகக் ஹகாண்டது, அதாவது, தூைதத்ின் ஒவ்ஹவாரு 

இைட்டிப்புக்கும் இரைசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குரறக்கப்படும். 

ஒடை மாதிைியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அரைக்டகாள ஒலி 

அரல பைவலுக்கு, முதல் ஹகாள்ரகயின் அடிப்பரடயில் கணித மாதிைிரயப் 

பயன்படுத்தி ஹவவ்டவறு ஆதாைங்களில் பல்டவறு இடங்களில் இரைசச்ல் 

அளரவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்டக, 

Lp1 & Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1 மற்றும் r2 ஹதாரலவில் அரமந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள் 

Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் காைணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

டதய்மானம் ஆகும். அரனத்து ஆதாைங்களின் ஒருங்கிரணந்த விரளரவ 

மடக்ரகச ்டசைத்த்ல் மூலம் பல்டவறு இடங்களில் தீைம்ானிக்க முடியும். 

Lp பமாத்தம் = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம்  

பசுரம அைண்  காைணமாக குரறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. 

மாதிைிக்கு டதரவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதாை தைவு 

• ஏற்பி தைவு 

• குரறப்பு காைணி 
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சுைங்க ஹசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திைங்கள் மற்றும் 

ஹசயல்பாடுகரள கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாண்டு மூல தைவு கணக்கிடப்பட்டது. 

இது அட்டவரண 4.10 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.10 இயந்திரம் மூலம் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு 

மற்றும் இகரசச்ல் நிகல 

வ. 

எண் 

இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிருந்து 50 

அடியில் dB(A) இல் 

உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

சத்தம்* 

1 ஹவடிதத்ல் ஆம் 94 

2 ஜாக் டெமை ் ஆம் 88 

3 அமுக்கி இல்ரல 81 

4 அகழ்வாைாய்சச்ி இல்ரல 85 

5 டிப்பை ் இல்ரல 84 

பமாத்த இகரசச்ல் உற்பத்தி 95.8 

*மூலத்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டை ்

ஆதாைம்: யுஎஸ் டிபாைட்்ஹமண்ட் ஆஃப் டிைான்ஸ்டபாைட்்டடஷன் (ஃஹபடைல் 

ரெடவ அட்மினிஸ்ட்டைஷன்) – கட்டுமான சத்தம் ரகடயடு 

சுைங்க நடவடிக்ரக மூலம் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ஹமாதத் சத்தம் 95.8 

dB (ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. ஹபாதுவாக, ஹபரும்பாலான சுைங்க 

நடவடிக்ரககள் 100-109 dB (A) க்கு இரடயில் சதத்தர்த உருவாக்குகின்றன. 

உபகைணங்கள் மற்றும் ஹசயல்பாட்டு இரைசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) 

டதாைாயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிடனாம். 109 dB (A) இரைசச்ல் 

முன்கணிப்பு மாடலிங். 

அட்டவகண 4.11 கணிக்கப்பட்ட இகரசச்ல்  அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட ஐடி N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு 

மதிப்பு (நாள்) dB(A) 

47.9 50.4 50.7 53.4 55.4 52.7 56.7 50.2 

அதிகைிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 49.5 36.3 24.8 34.3 26.2 30.0 26.8 

ஹமாதத் கணிக்கப்பட்ட 

இரைசச்ல் நிரல dB(A) 

60.4 53.0 50.9 53.4 55.4 52.7 56.7 50.2 

 

 அதிகைிக்கும் இரைசச்ல் நிரல ரமய மண்டலத்தில் 70.6 dB (A) ஆகவும், 

இரடயக மண்டலதத்ில் 27 மற்றும் 44.5 dB (A) க்கு இரடப்பட்ட வைம்பாகவும் 

உள்ளது. இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள ஹவவ்டவறு ஏற்பிகளில் சதத்ம் அளவு 

குரறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூைம் மற்றும் மற்ற நிலப்பைப்பு அம்சங்கள் 

இரைசச்ரலக் குரறக்கிறது. க்ைீன் ஹபல்ட் காைணமாக 4.9 dB (A) தரட 

விரளவாகக் குரறவரதக் கருதத்ில் ஹகாண்டு, ைிஹசப்டைக்ளில் 

கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் விரளவாக இரைசச்ல் அளவு கணித சூத்திைத்தின் 

அடிப்பரடயில் அரமந்துள்ளது. டமடல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, ஒலி 
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மாசுபாடு (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுரற 

மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அரனத்து இடங்களிலும் உள்ள 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளவுகள் ஹதாழில்துரற பகுதி (டகாை ் மண்டலம்) 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இரடநிரல மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம். முதன்ரம 

விதிகள் இந்திய அைசிதழில் ஹவளியிடப்பட்டன, SO 123(E), டததியிட்ட 14.2.2000 

மற்றும் பின்னை ்SO இன் படி திருதத்ப்பட்டது 

4.5.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள்  

சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் இரைசச்ல் குரறப்பு நடவடிக்ரககள் 

முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன:  

• துரளயிடும் டபாது கூைர்மயான டிைில் பிடக்ரளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்ரதக் குரறக்க உதவும் 

• இைண்டாம் நிரல ஹவடிப்பு முற்றிலும் தவிைக்்கப்படும் மற்றும் 

பாரறகரள உரடக்க ரெட்ைாலிக் ைாக் பிடைக்கை ்பயன்படுதத்ப்படும் 

• சைியான இரடஹவளி, சுரம, தண்டு மற்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட ஹவடிப்பு பைாமைிக்கப்படும் 

• சாதகமான வளிமண்டல நிரல மற்றும் குரறவான மனித ஹசயல்பாடு 

டநைங்களின் டபாது, மின்சாைம் அல்லாத துவக்க அரமப்ரபப் 

பயன்படுத்தி ஹவடிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• ஒவ்ஹவாரு வாைமும் இயந்திைங்களின் சைியான பைாமைிப்பு, எண்ஹணய் 

மற்றும் கிைீஸ் ஆகியரவ ஒலி உருவாக்கத்ரதக் குரறக்கும் 

• அதிக அளவு சத்ததர்த உருவாக்கும் இயந்திைங்களில் (HEMM) பணிபுைியும் 

ஹதாழிலாளைக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அரறகரள வழங்குதல் 

• அரனத்து இயந்திைங்களிலும் ரசலன்சைக்ள் / மஃப்லைக்ள் நிறுவப்படும் 

• திட்டப் பகுதிரயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாரலகளிலும் பசுரமப் 

பட்ரட/டதாட்டம் உருவாக்கப்படும். டதாட்டம் சதத்ம் பைவுவரதக் 

குரறக்கிறது 

• ஹெசஇ்எம்எம் ஆபடைட்டைக்ள் மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் அருடக 

பணிபுைிபவைக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயை ்பிளக்குகள் டபான்ற தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணைவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி ஹசய்யப்படும். 

▪ டமாசமான இரைசச்ல் நிரல விரளவுகரளப் பற்றிய விழிப்புணைர்வ 

ஏற்படுதத், வழக்கமான மருத்துவ பைிடசாதரன மற்றும் 

பணியாளைக்ளுக்கு முரறயான பயிற்சி 

4.5.3 தகர அதிர்வுகள் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்ரககளின் காைணமாக நில 

அதிைவ்ுகள், அகழ்வாைாய்சச்ிகள், துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், 

டபாக்குவைத்து வாகனங்கள் டபான்ற சுைங்க இயந்திைங்களின் 

ஹசயல்பாட்டின் காைணமாக எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது, இருப்பினும், குவாைியில் 

இருந்து நில அதிைவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாைம் ஹவடிப்பு ஆகும். நில 

அதிைவ்ுகளின் ஹபரும் தாக்கம் சுைங்க குத்தரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 
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கிைாமங்களில் அரமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் ஹவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிைவ்ுகளால் விைிசல் மற்றும் 

டசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அடதசமயம் RCC கட்டரமக்கப்பட்ட 

கட்டரமப்புகள் அதிக நில அதிைவ்ுகரளத் தாங்கும். இது தவிை, தரை 

அதிைவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயதர்த உருவாக்கலாம். 

ஹவடிப்பு நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் மற்ஹறாரு தாக்கம் ஈ பாரறகள் ஆகும். 

இரவ சுைங்க குதத்ரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபைக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு டசதம் 

ஏற்படலாம். முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் கீடழ உள்ள அட்டவரணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

குவாைியில் ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிைவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்ரடப் 

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் டவகதர்த (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு கீடழ 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

எங்டக, 

V = உசச் துகள் டவகம் (மிமீ/வி), K = தளம் மற்றும் ைாக் காைணி மாறிலி (500) 

K = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிடலா), B = பாரற மற்றும் தளத்துடன் 

ஹதாடைப்ுரடய மாறிலி (ஹபாதுவாக 1.6), R = கட்டணத்திலிருந்து தூைம் (மீ) 

உசச் துகள் டவகம்29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிரல அளவுடகால்களின்படி சுைங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநைகத்தின் ஹஜனைல் படி 18.75 கிடலா 8 மிமீ/விக்குக் குரறவாக உள்ளது. 

ஆனால், ஒரு குண்டுஹவடிப்புக்கான கட்டணம் 100 கிடலாவிற்கும் குரறவாக 

இருக்க டவண்டும் என்பரதயும், பணியமைத்த்ப்பட்ட நபைின் 

டமற்பாைர்வயின் கீழ் ஆன்ரசட் நிரலரமகளின் அடிப்பரடயில் 

முன்ஹமாழிபவை ் ஒரு நாரளக்கு இைண்டு அல்லது மூன்று முரற 

குண்டுஹவடிப்ரபச ்ஹசய்ய டவண்டும் என்பரதயும் திட்ட ஆதைவாளை ்உறுதி 

ஹசய்கிறாை.் எவ்வாறாயினும், நில அதிைவ்ுகள் மற்றும் ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் 

பாரறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தவிைக்்க சட்டப்பூைவ் 

டதரவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

அட்டவகண 4.12 பவடிப்பு காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட ஐடி 
அதிகபட்ச 

கட்டணம் 

m இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

திரு .மயில்சாமி 

குவாைிரய 

முன்ஹமாழிந்தாை ்

29 400m 0.508 
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படம் 4.7 நில அதிர்வு கணிப்பு 

 

4.5.3.1 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள்  

• கிளஸ்டை ் குவாைிகளில் குண்டுஹவடிப்பு நடவடிக்ரககள் ஆழமான 

துரள துரளயிடுதல் மற்றும் தரை அதிைவ்ுகரளக் குரறக்கும் 

தாமதமான ஹடட்டடனட்டைக்ரளப் பயன்படுத்தி ஹவடிக்காமல் 

டமற்ஹகாள்ளப்படுகின்றன. 

• அதிக கட்டணம் வசூலிப்பரதத ் தவிைக்்கவும் பாதுகாப்பான 

ஹவடிப்பிற்காகவும் சைியான அளவு ஹவடிமருந்துகள், ஹபாருத்தமான 

தண்டுப் ஹபாருடக்ள் மற்றும் ஹபாருத்தமான தாமத அரமப்பு 

பின்பற்றப்படும். 

• டிஜிஎம்எஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி குண்டுஹவடிப்பிலிருந்து 

டபாதுமான பாதுகாப்பான தூைம் பைாமைிக்கப்படும் 

• டிஜிஎம்எஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி குண்டுஹவடிப்பு தங்குமிடம் 

வழங்கப்படும் 

• பகல் டநைத்தில் மட்டுடம குண்டு ஹவடிப்பு பணிகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

• ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குரறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு 

குண்டுஹவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ரகயிலான தாமதங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படும் 

• குண்டுஹவடிப்பின் டபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்ரககள் 

தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் 
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• ஆழம், விட்டம் மற்றும் இரடஹவளி டபான்ற துரளயிடல் அளவுருக்கள் 

சைியான ஹவடிப்ரபக் ஹகாடுக்கும் வரகயில் சைியாக 

வடிவரமக்கப்படும் 

• முழு பயிற்சி ஹபற்ற ஹவடிகுண்டு ஹவடிக்கும் நபை ் (ரமனிங் டமட், 

ரமன்ஸ் ஃடபாைட்மன், 2ம் வகுப்பு சுைங்க டமலாளை/் 1வது வகுப்பு சுைங்க 

டமலாளை)் நியமிக்கப்படுவாை.் 

• ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஹதாகுப்பு வரையப்படும் மற்றும் 

ஹவடிப்புத் ஹதாடங்கும் விைிவான ஹசயல்பாட்டு நரடமுரறகரளக் 

டகாடிட்டுக் காட்டுவதுடன், பணியாளைக்ள் அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு 

ஆபத்து ஏற்படாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ் சூடு நடவடிக்ரககள் 

நரடஹபறுவரத உறுதிஹசய்யும். 

• ஹவடிக்கும் சக்திரயக் கட்டுப்படுதத்வும், காற்டறாட்டம் / தவறான 

தீயினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இரடயூறுகரளக் குரறக்கவும் 

டபாதுமான டகாணத ்தண்டுப் ஹபாருள் பயன்படுதத்ப்படும். 

• எந்த டநைத்திலும் ஒடை ஒரு சாைஜ்் மட்டுடம ஹவடிக்கப்படுவரத 

உறுதிஹசய்ய, ஹடட்டடனட்டைக்ள் முன்னடை தீைம்ானிக்கப்பட்ட 

வைிரசயில் இரணக்கப்படும், டமலும் NONEL அல்லது அதுடபான்ற 

வரக துவக்க அரமப்பு பயன்படுதத்ப்படும். 

• அதிைவ்ு விரளவுகரள குரறக்கும் வரகயில் துரளகரள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திரசயில் இருப்பரத உறுதி ஹசய்யும் வரகயில் 

ஹவடிப்பு தாமத வைிரச வடிவரமக்கப்பட டவண்டும். 

• கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவகம் அதிகமாக இல்லாத வரகயில் 

ஹபாருதத்மான ஹவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 0.251மிமீ/வி 

• குண்டுஹவடிப்பு நரடமுரறகளின் ஹசயல்திறரன சைிபாைக்்க 

ஒவ்ஹவாரு 6 மாதங்களுக்கும் அதிைவ்ு கண்காணிப்பு 

டமற்ஹகாள்ளப்படும் 

  4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

  4.6.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

 பல்லுயிை ்ஹபருக்கத்தின் தாக்கம் அதன் மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க 

பண்புகளால் கணக்கிட கடினமாக உள்ளது, சுைங்க நடவடிக்ரககள் ஹபாதுவாக 

காடழிப்பு, நிலச ் சீைழிவு, நீை,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஆகியவற்றில் 

விரளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் விலங்குகள் மற்றும் பூக்களின் 

நிரலரய டநைடியாகடவா அல்லது மரறமுகமாகடவா பாதிக்கிறது. 

எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அளவு முற்றிலும் 

திட்டத்தின் இடம், ஹசயல்பாட்டு முரற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

ஹதாழில்நுட்பத்ரதப் ஹபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் 

முக்கிய அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கரளக் 

ஹகாண்டு வைக்கூடிய திட்டச ் ஹசயல்கரள அரடயாளம் காட்டுகிறது. 

தற்டபாரதய ஆய்வு, மதுக்கைவில்டலஜ் மற்றும் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலில் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கரள கணிக்க, 
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வாழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதனுடன் ஹதாடைப்ுரடய பல்லுயிைியரல 

உள்ளடக்கிய உயிைியல் பண்புகளின் சிறப்புக் குறிப்புடன் 

டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்க நடவடிக்ரககளில் சில சிதறிய புதைக்ள் 

மற்றும் பிற முள் இனங்கரள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வாழ்விடக் 

கூறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் உள்ளூை ் அளவில் ஏற்படும் என்றாலும், 

பிைாந்திய அளவில் அரவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

உயிைினங்களின் வாழ்க்ரகச ் சுழற்சி டதரவகளுக்கு முக்கியமானதாக 

இருக்காது. டமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், டமல் ஹபஞ்சில் ஹவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூை ் / பூைவ்ீக இனங்கரள நடவு ஹசய்வதன் மூலம் மீண்டும் 

தாவைமாக்கப்படும் மற்றும் சுைங்க நடவடிக்ரககள் முடிந்தபின் கீழ் ஹபஞ்சுகள் 

மரழநீை ் டசகைிப்பு அரமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் 

வாழ்விட வளங்கரள மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்டபாதுள்ள 

சாரலகள் பயன்படுத்தப்படும்; தாவைங்களின் பாதிப்ரபக் குரறக்க புதிய 

சாரலகள் அரமக்கப்படாது. 

வனவிலங்குகள் ஹபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் 

தாவை உரற மற்றும் டமற்பைப்பு நீை ்இல்லாததால் காணப்படுவதில்ரல. சில 

வீட்டு விலங்குகள் தவிை, ஊைவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில ஹபாதுவான 

பறரவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

4.6.1.1 தாவரங்களின் மீது எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

I. சுைங்கத்தின் ஹசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆரலகள் எதுவும் ஹவட்டப்படாது 

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குரறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க டவண்டும். லாைிரய ஏற்றும் டபாது, தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விரளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவைங்கரள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிைப்ாைக்்கப்படுவதில்ரல 

III. தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி பயிை ் நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதைக்ள் ஹகாண்ட அரலயில்லாத 

நிலப்பைப்பாகும். எனடவ, இப்பகுதியின் தாவைங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்படாது 

4.6.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

 இரவ அரனத்ரதயும் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம 

திட்டத்தின் கீழ் தணிப்பு பைிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்ரடக் 

கட்டுப்படுத்த உயிைி-வடிப்பானாக தாவை இனங்களின் பங்ரகப் 

புைிந்துஹகாள்வதன் மூலம், ஹபாருத்தமான தாவை இனங்கள் (முக்கியமாக மை 

இனங்கள்) பைப்பளவு/தளத் டதரவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட உயிைினங்களின் 

டதரவயான ஹசயல்திறன் ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

பைிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வாைியாக முன்ஹமாழியப்பட்ட டதாட்டத் 

திட்டத்தின் விவைங்கள் அட்டவரண 4.13 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 பசுரம மண்டலத்தின் முக்கிய டநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இரடயில் ஒரு தரடரய வழங்குவதாகும். தாவைப் 
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பைப்பின் இழப்ரப ஈடுஹசய்யும் வரகயில், அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் 

திட்டத்தின்படி, காடு வளைப்்புத் திட்டத்ரத முக்கியமாகக் ஹகாத்துக்குள் விழும் 

பகுதிகளில் ஹவவ்டவறு கட்டங்களில் டமற்ஹகாள்ள பைிந்துரைக்கப்படுகிறது. 

இந்த வாழ்விட டமம்பாட்டுத் திட்டம், விலங்கினங்கள் மீண்டும் 

குடிடயற்றப்படுவரத உறுதிஹசய்து, ரமய மண்டலத்தில் மிகுதியான 

நிரலரய டமம்படுத்தும். 

பசர்ச ஹபல்ட் அட்ரடயின் டநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்ரற உள்ளடக்கும்:  

▪ சத்தம் குரறப்பு  

▪ சுற்றுசச்ூழல் மறுசீைரமப்பு  

▪ டமம்படுத்தப்பட்ட தாவைங்கள் மற்றும் டதாட்டப் பைப்பின் காைணமாக 

அழகியல், உயிைியல் மற்றும் காட்சி டமம்பாடு. 

 

4.6.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்ககலக்கான இனங்கள் பரிந்துகர 

வழங்கப்பட்டது 

பயிைிடுவதற்கு வரககரள பைிந்துரைக்கும் டபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பைிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

▪ தற்டபாதுள்ள உயிைினங்களின் இயற்ரகயான வளைச்ச்ி மற்றும் 

பல்டவறு உயிைினங்களின் உயிைவ்ாழ்வு விகிதம். 

▪ ஒரு குறிப்பிட்ட வரக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவை இனத்தின் 

ஹபாருத்தம். 

▪ பல்லுயிை ்ஹபருக்கத்ரத உருவாக்குதல். 

▪ டவகமாக வளரும், அடைத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் 

பசுரமயான ஹபைிய இரல பகுதி. 

▪ இயற்ரக வளைச்ச்ியின் ஹபைிய விரளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கரள 

உறிஞ்சுவதில் திறரமயானது. 

▪ பின்வரும் இனங்கள் முதன்ரமயாக டதாட்டத்திற்காகக் கருதப்படலாம், 

அரவ அப்பகுதியில் நிலவும் காலநிரல நிரலக்கு மிகவும் 

ஹபாருத்தமானரவ. 

 

4.6.2.2. காடு வளர்ப்பு 

எல்ரலயில் உள்ள 7.5 மீட்டை ் பாதுகாப்பு தூைம், அடுத்தடுதத் காடு 

வளைப்்புக்குப் பயன்படுத்த அரடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 

காடு வளைப்்பு எப்ஹபாழுதும் முரறயாகவும் அறிவியல் பூைவ்மாகவும் 

டமற்ஹகாள்ளப்பட டவண்டும். குத்தரக எல்ரலயில் டவம்பு, ஹபாங்கமியா, 

பின்னட்டா மற்றும் டகசுவைினா டபான்ற பிைாந்திய மைங்கள் நடப்பட்டு, 

அஹவன்யூ டதாட்டம் அந்தந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிைவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் 

என எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. காடு வளைப்்புத் திட்டம் அட்டவரண எண்.4.13 

இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பசுரம மண்டல டமம்பாட்டுத ்

திட்டத்திற்கான பட்ஹஜட் அட்டவரண எண்.4.14 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகண 4.13 காடு வளர்ப்பு மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ. 

எண் 

தாவரத்தின் பபயர் 

(தாவரவியல்) 
குடும்பப் பபயர் பபாது பபயர் பழக்கம் 

1 அசாடிைாக்டா 

இண்டிகா 

ஹமலிடயசி டவம்பு, டவம்பு மைம்  

2 அல்பிசியா 

ஃபால்டகடடாைியா 

ஃடபடபசிடய புளி, 
புளியமைம் 

மைம்  

3 பாலியால்தியா 

லாங்கிஃடபாலியா 

அன்டனாடனசிடய அடசாக மைம், 

ஹநட்டிலிங்கம் 

மைம்  

4 டபாைாசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபை ்

அடைடகசிடய பரனமை 

பரன 

மைம்  

  

அட்டவகண 4.14 காடு வளர்ப்பு மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உயிர் 

பிகழப்பு 

% 

சதுரமீட்டரில் 

மூடப்பட 

மவண்டிய 

பகுதி 

இனத்தின் 

பபயர் 

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

I 70 80% 600 அசாடிைாக்டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

ஹலஹபக் 

ஹடடலானிக்ஸ் 

ஹைஜியா 

ஹடக்டடானா 

கிைாண்டிஸ் 

டநைியம் 

இண்டிகம், 

முதலியன, 

56 
II 70 80% 600 56 
III 70 80% 600 56 
IV 70 80% 600 56 

V 70 80% 600 56 

அட்டவகண 4.15 காடு வளர்ப்பு மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

பட்பெட் 

பசயல்பாடு 

ஆண்டு 

பசலவு 
பமாத்த 
பசலவு I II III IV V 

எண்களில் டதாட்டம் 70 70 70 70 70 @ 100 ரூபாய்/ 
மைக்கன்றுகள் 
பைாமைிப்பு 
உட்பட 

ரூ.35,000 டதாட்ட ஹசலவு 7000 7000 7000 7000 7000 

பைாமைிப்பு (ரூ.) 
(உருவம், உைம், 
பூசச்ிக்ஹகால்லி 
பயன்பாடு, 
காவலாளி முதலியன) 

ஆண்டுக்கு ஹசலவு (ரூ. 10,000/-).  ரூ.50,000 

பமாத்தம் ரூ.85,000 

 கனிமத்ரத முழுரமயாக பிைித்ஹதடுத்த பிறகு, டதாண்டப்பட்ட 

குழிகளில் மரழநீை ் மற்றும் கசிவு நீை ் டசகைிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது 

அருகிலுள்ள கிணறுகரள சாைஜ்் ஹசய்வதற்கான நீைத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும். 

மீன் வளைப்்பும் முயற்சி டமற்ஹகாள்ளப்படும். பள்ளங்கரளச ் சுற்றிலும் 
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தடுப்பரண அரமக்கப்படும். சுைங்க குத்தரக பகுதிக்கு ஹவளிடய உள்ள 

தாவைங்களின் மீது சுைங்கத்தின் தாக்கத்ரத குரறக்க, டபாதுமான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்தப்பட டவண்டும் என்று பைிந்துரைக்கப்படுகிறது. 

சுைங்கம் என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகைித்த மானுடவியல் 

ஹசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியதால், உள்ளூை ் மக்கரள ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலமும், அத்தரகய நடவடிக்ரககளின் அதிகைித்த நன்ரமகரளப் பற்றி 

அவைக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலமும் சில பகுதிகளுக்கு டவலி அரமக்கலாம். 

4.6.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

▪ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சைணாலயம் 

மற்றும் உயிைக்்டகாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்ரல.  

▪ இரடயக மண்டலத்தில் அைிய, உள்ளூை ் மற்றும் அழிந்து வரும் 

உயிைினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்ரல. எவ்வாறாயினும், சுைங்கத்தின் 

டபாது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விரளவிக்காமல் இருக்க, 

குறிப்பாக காற்று மற்றும் சத்தத்திற்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககள் உட்பட முரறயான சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரமத் 

திட்டத்துடன் சுைங்கத்தின் விஞ்ஞான முரறரய நிைவ்ாகம் 

நரடமுரறப்படுத்துகிறது. 

▪ உத்டதச சுைங்க குத்தரகப் பகுதிகள் அரனத்திலும் சுற்றித் திைியும் 

விலங்குகள் நுரழவரதத் தடுக்க டவலி அரமக்கப்படும்.  

▪ இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவைங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான 

பாதிப்ரபக் குரறக்க உதவும் பசுரமப் பட்ரட டமம்பாடு 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

4.6.3.1. வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

நடவடிக்கககள் 

▪ வனத்துரறயுடன் கலந்தாடலாசித்து தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்த சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

டமற்ஹகாள்வது. 

▪ முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக என்னுரடய மற்றும் சுற்றளவில் 

தூசிரய அடக்கும் அரமப்பு நிறுவப்படும் 

▪ சுைங்கப் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள டதாட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களுக்கான வாழ்விடங்கரள உருவாக்குவதற்கும் பல்டவறு 

விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழரல உருவாக்குவதற்கும் உதவும். 

பக்கத்து கிைாமங்களில் இயற்ரக மற்றும் வனவிலங்குகள் குறித்த 

விழிப்புணைர்வ உருவாக்கி டமம்படுத்துதல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

▪ விலங்கினங்களின் வளைச்ச்ி மற்றும் வளைச்ச்ிக்கு அரனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்ரககளும் எடுக்கப்படும். 

▪ பக்கத்து கிைாமங்களில் இயற்ரக மற்றும் வனவிலங்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணைர்வ உருவாக்கி டமம்படுத்துதல். 
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▪ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அரவகளுக்கு தீங்கு 

விரளவிக்காதவாறு பணியாளைக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாரல 

6.00 மணிக்கு டமல் எந்த பணியும் டமற்ஹகாள்ளக்கூடாது. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

 சாதாைண கற்கள்  குவாைியில் இருந்து கழிவுநீை ் ஹவளிடயற்றம் 

முன்ஹமாழியப்படாததால், சுைங்க நடவடிக்ரககள் தற்டபாதுள்ள நீைவ்ாழ் சூழலுக்கு 

இரடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுைங்க குத்தரக பகுதிக்குள் இயற்ரகயான வற்றாத 

டமற்பைப்பு நீைந்ிரல இல்ரல. எனடவ, சுைங்க குத்தரக பகுதியில் நீைவ்ாழ் பல்லுயிை ்

ஹபருக்கம் காணப்படவில்ரல. 

4.6.5 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவைம் அட்டவரண எண் 4.16 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.16 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ. 

எண் 

பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டத்தின் ஹசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

பறரவகள் மற்றும் 

விலங்குகளின் 

இனப்ஹபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் 

சுைங்க குத்தரக தளத்தில் 

இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்ரல. 

விலங்கினங்கள் ஹபரும்பாலும் தாங்கல் 

பகுதியில் இருந்து இடம்ஹபயைந்்தன. 

2 அைிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிைினங்கள் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அரமந்துள்ளது 

முக்கிய சுைங்க குத்தரக பகுதியில் 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. 

3 டதசிய 

பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாரமயில் 

சைணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கரை / 

முகத்துவாைம் / கடல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் டதசிய பூங்கா 

அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணைத்ிறன் 

மண்டலம் இல்ரல. ஒரு சிறிய குன்று 

வடடமற்கு பகுதியில் சுமாை ் 5.5 கிமீ 

ஹதாரலவில் அரமந்துள்ளது. 

4 முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீைந்ிரலகளுக்கு அணுகரல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்ரல' 

5 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத் 

திட்டம் டமற்பைப்பு நீைின் தைத்ரத 

பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் 

தண்ணீரை வழங்குகிறது 

'இல்ரல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு 

விலங்குகள் ரமயப் பகுதியில் 

வழக்கமாகக் காணப்படுகின்றன. 

6 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத் 

திட்டம் அருகில் உள்ள பல்லுயிைப்் 

பகுதிரய பாதிக்கும் வண்டல் 

மண்ரண அதிகைிக்கிறது. 

வடிகால் டபான்ற டமற்பைப்பு ஓரட 

டமலாண்ரம முரறயாக 

கட்டப்படுவதால், அருகில் உள்ள 

சுைங்கப் பகுதியில் மண் படிதல் பாதிப்பு 

இருக்காது. 

7 திட்ட நடவடிக்ரககளால் வன 

விலங்குகள் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது இறப்பு ஏற்படும் 

அபாயம் 

'இல்ரல' 
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8 இத்திட்டம் கழிவுநீரை 

நீைந்ிரலகளில் ஹவளியிடுகிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கு நீரை 

வழங்குகிறது 

ரமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீைந்ிரலகள் 

இல்லாததால் நீை ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குரறவு. 

9 சுைங்கத் திட்டம் வன 

அடிப்பரடயிலான 

வாழ்வாதாைத்ரத பாதிக்கிறது / 

உள்ளூை ் வாழ்வாதாைம் சாைந்்து 

இருக்கும் எந்தஹவாரு குறிப்பிட்ட 

வன உற்பத்திரயயும் 

பாதிக்கிறது 

'இல்ரல' 

10 இந்த திட்டம் இடம்ஹபயைவ்ு 

பாரதகரள பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் 

இடம்ஹபயைத்ல் பாரத 

காணப்படவில்ரல. 

11 இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் 

ஹகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவைங்கரள பாதிக்கும் 

'இல்ரல' 

12 வனப்பகுதி திரசதிருப்பப்பட 

டவண்டும், காைப்ன் உயை ்

சீக்ஹவஸ்ட்டைஷன் உள்ளது 

'இல்ரல 'எந்த வன நிலமும் 

மாற்றப்படவில்ரல. 

13 இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கரள 

பாதிக்கும் 

மீன் இனப்ஹபருக்கம், கடல் 

சூழலியல் 

'இல்ரல'. ரமய சுைங்க குத்தரகக்கு 

அருகில் ஈைநிலம் இல்ரல. முக்கிய 

சுைங்கப் பகுதியில் இனப்ஹபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்ரல. 

அட்டவகண 4.17 சூழலியல் மற்றும் உயிரினப் பபருக்கத்தின் 

எதிரப்ார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

வ. 

எ
ண் 

அம்ச 

விளக்கம் 

சூழலியல் 

மற்றும் 

பல்லுயிர் 

(EB) மீதான 

சாத்தியமா
ன 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் / 

நியாயப்படுத்
தல் 

முக்கியத்
துவம் 

தணிப்பு 

நடவடிக்ககக
ள் 

சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய கட்டம் 

1 குத்தரக 

பகுதியின் 

தாவைங்க
ரள 

டவடைாடு 

பிடுங்குதல் 

ஹபாதுவான 

மலை ்

பன்முகத்தன்
ரமயின் தள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு (டநைடி 

தாக்கம்) 

தளத்தில் 

ஹபாதுவான 

மலை ் (மைங்கள் 

அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்த 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவ
தால் 

தாவைங்கள் 

இழப்பு 

ஏற்படாது 

குரறவா
ன தீவிைம் 

உடனடி 

நடவடிக்ரக 

டதரவயில்ரல. 

எவ்வாறாயினும்
, திட்டப் 

பகுதியின் 

தாவைங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்க
ளின் 

பன்முகத்தன்
ரமரய 

டமம்படுத்தும் 

திட்ட 

தளத்திலும் 

திட்ட 

ஹதாடைப்ுரட
ய 

விலங்கினங்
களின் 

இந்த தளம் 

ஹபாதுவான 

இனங்கரள 

மட்டுடம 
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பன்முகத்தன்
ரமயின் தள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு (பகுதி 

தாக்கம்) 

ஆதைிக்கிறது, 

அரவ 

தாங்கல் 

மண்டல 

ைிசைவ்் வனப் 

பகுதியின் 

பல்டவறு 

வரகயான 

வாழ்விடங்க
ரளப் 

பயன்படுத்து
கின்றன. 

எனடவ 

விலங்கினங்க
ளின் 

பன்முகத்தன்
ரம 

அசச்ுறுத்தல் 

இல்ரல. 

எல்ரலயின் 

சுற்றளவிலும் 

கிைீன்ஹபல்ட்/
டதாட்டம் 

உருவாக்கப்படு
ம். 

-வாழ்விட 

இழப்பு (டநைடி 

தாக்கம்) 

தனித்துவமா
ன தாவைங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கான 

தனித்த / 

முக்கியமான 

வாழ்விட 

அரமப்ரப 

தளம் 

உருவாக்கவில்
ரல. 

சுைங்க கட்டம் 

2 இயந்திைம் 

மற்றும் 

ஹதாழிலாள
ைக்ரளப் 

பயன்படுத்
தி கனிம 

அகழ்வு, 

டபாக்குவைத்
து 

நடவடிக்ரக
கள் 

சத்தத்ரத 

உருவாக்கும். 

இரைசச்ல் 

காைணமாக 

தளத்தில் 

சாதாைண 

விலங்கினங்
களின் 

இயக்கங்களு
க்கு தளம் 

சாைந்்த 

இரடயூறு. 

(பகுதி 

தாக்கம்) 

தனித்த 

தாவைங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்காக தளம் 

தனித்துவமா
ன / 

முக்கியமான 

வாழ்விட 

அரமப்ரப 

உருவாக்கவில்
ரல. 

குரறவா
ன தீவிைம் 

மாரல 5 

மணிக்குப் பிறகு 

சுைங்கத் 
ஹதாழிரல 

டமற்ஹகாள்ளக் 

கூடாது. 

குப்ரப 

கிடங்கின் 

அகழ்வு மற்றும் 

டபாக்குவைத்து 

பணிகள் இைவு 7 

மணிக்கு முன் 

நிறுத்தப்பட 

டவண்டும். 

3 ஹபாருட்க
ரளக் 

ஹகாண்டு 

ஹசல்வதற்
கான வாகன 

இயக்கம், 

தூசி படிதல் 

மற்றும் CO 

உமிழ்வு 

காைணமாக 

சுற்றியுள்ள 

விவசாயம் 

ரமயப் 

பகுதியிலிருந்
து ஹவகு 

ஹதாரலவில் 

உள்ள 

விவசாய நிலம் 

குரறவா
ன தீவிைம் 

அரனத்து 

வாகனங்களும் 

தகுந்த மாசு 

அளவுகளுக்குச ்

சான்றளிக்கப்ப
டும். 
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இழுத்துச ்

ஹசல்லும் 

சாரலகள் 

மற்றும் SO2, 

NO2, CO 

டபான்றவற்
றின் உமிழ்வு 

காைணமாக 

தூசிரய 

(SPM) 

உருவாக்கும். 

மற்றும் 

அதனுடன் 

ஹதாடைப்ுரட
ய 

விலங்கினங்
கள் மீதான 

தாக்கம். 

(மரறமுக 

தாக்கம்) 

என்பதால் 

பாதிப்பு 

குரறவு. 

டமலும் 

டதாட்டக்கரல 

பைிந்துரைக்கப்
பட்டுள்ளது 

சுைங்கப் 

பகுதிரயச ்

சுற்றி 

படயாடீசல், 

ஹமத்தனால் 

மற்றும் உயிைி 
எைிஹபாருள் 

டபான்ற மாற்று 

எைிஹபாருரளக் 

ஹகாண்டு 

வாகனங்கரள 

டமம்படுத்தவும். 

 

4.7 சமூக பபாருளாதாரம் 

4.7.1 முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள திட்டங்களில் இருந்து 

எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

▪ சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து தூசி உற்பத்தியானது, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள ஹதாழிலாளைக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆடைாக்கியத்தில் 

எதிைம்ரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 

▪ டிப்பைக்ளின் இயக்கத்தால் அப்டைாச ்டைாடுகள் டசதமரடயும்  

▪ டநைடியாகவும் மரறமுகமாகவும் டவரல வாய்ப்புகரள அதிகைிப்பதன் 

மூலம் இப்பகுதி மக்களின் ஹபாருளாதாை நிரலரய டமம்படுத்துகிறது. 

4.7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

▪ நல்ல பைாமைிப்பு நரடமுரறகள் பின்பற்றப்படும் அரனத்து இயந்திைங்கள் 

மற்றும் உபகைணங்கள், இது சாத்தியமான இரைசச்ல் சிக்கல்கரளத் 

தவிைக்்க உதவும்.  

▪ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாைியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலும் அரதச ்சுற்றிலும் பசுரமப் பட்ரட உருவாக்கப்படும்.  

▪ ரமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ரபக் குரறக்க காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.  

▪ ஹதாழிலாளைக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுைங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி ரகயுரறகள், ஹெல்ஹமட்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ைன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகரளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் டபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

▪ இந்த திட்டத்தில் இருந்து டநைடியாகவும் மரறமுகமாகவும் ைாயல்டி, வைி, 
வைிகள் டபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய 

அைசுகளுக்கு பலன் கிரடக்கும். 

▪ டமற்கூறிய விவைங்களிலிருந்து, குவாைி ஹசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் 

அதிக நன்ரம பயக்கும் டநைம்ரறயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் 
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4.8 பதாழில்சார் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுைங்கத்தின் ஹசயல்பாட்டு கட்டத்தில் ஹதாழில்சாை ் ஆடைாக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்ரமயாக பின்வருவன 

அடங்கும்: 

▪ சுவாச ஆபத்துகள் 

▪ சத்தம் 

▪ உடல் அபாயங்கள் 

▪ ஹவடிக்கும் டசமிப்பு மற்றும் ரகயாளுதல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால ஹவளிப்பாடு சிலிடகாசிரஸ ஏற்படுத்தக்கூடும், 

பின்வரும் நடவடிக்ரககள் பைிந்துரைக்கப்படுகின்றன: 

▪ அகழ்வாைாய்சச்ி மற்றும் டிப்பைக்ளின் டகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி 

ஆதாைத்துடன் இரணக்கப்படும் 

▪ தனிப்பட்ட முகமூடிகரள பயன்படுத்துவது கட்டாயமாக்கப்படும் 

 

4.8.2 சத்தம் 

சுைங்க நடவடிக்ரககளின் டபாது ஹதாழிலாளைக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு 

ஆளாக டநைிடும். பின்வரும் நடவடிக்ரககள் ஹசயல்படுத்த 

முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன 

▪ எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான சத்தத்ரத ஒரு நாரளக்கு 8 

மணிடநைத்திற்கு டமல் டகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹவளிப்படுத்த 

மாட்டாைக்ள். 

▪ 8 மணிடநைத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C), 

அல்லது சைாசைி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அரடயும் டபாது 

ஹசவிப்புலன் பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிைமாக ஹசயல்படுத்தப்படும். 

▪ ஹகாடுக்கப்பட்ட காது மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளரவக் குரறந்தது 85 dB(A) 

ஆகக் குரறக்கும். 

▪ அதிக இரைசச்ல் அளவுக்கு ஹவளிப்படும் ஹதாழிலாளைக்ளுக்கு 

அவ்வப்டபாது மருத்துவ ஹசவிப்புலன் டசாதரனகள் ஹசய்யப்படும். 

4.8.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கரளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்ரககள் 

முன்ஹமாழியப்பட்டுள்ளன 

▪ பணியிட பாதுகாப்பு டமலாண்ரம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளைக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

▪ தற்ஹசயலான பாரற வீழ்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ைிரவத் தடுக்க, 

குறிப்பாக ஹவடிப்பு நடவடிக்ரககளுக்குப் பிறகு, ஹதாழிலாளைக்ளுக்கு 

ஹவளிப்படும் ஒவ்ஹவாரு டமற்பைப்ரபயும் பாரற அளவிடுவதன் மூலம் 

பணித் தள மதிப்பீடு ஹசய்யப்படும்; 

▪ இயற்ரக தரடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட 

ஆபத்து சமிக்ரஞகள் பாரற ஹபஞ்சுகள் அல்லது தரை மட்டத்திலிருந்து 2 

மீட்டருக்கும் அதிகமான உயைத்தில் டவரல ஹசய்யப்படும் மற்ற குழி 

பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 
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▪ யாைட்ுகள், சாரலகள் மற்றும் நரடபாரதகரள பைாமைித்தல், டபாதுமான 

நீை ்வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் கைடுமுைடான சைரள டபான்ற அரனத்து 

வானிரல டமற்பைப்புடன் வழுக்கும் பைப்புகரளத் தடுப்பதும் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

4.8.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

 அரனத்து நபைக்ளும் முன் டவரலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்டபாது 

மருத்துவ பைிடசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவாைக்ள். பின்வரும் 

டசாதரனகரள நடத்துவதன் மூலம் பணியாளைக்ள் ஹதாழில் சாைந்்த 

டநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாைக்ள் 

▪ ஹபாது உடல் பைிடசாதரனகள் 

▪ ஆடிடயாஹமட்ைிக் டசாதரனகள் 

▪ முழு மாைப்ு, எக்ஸ்டை, நுரையீைல் ஹசயல்பாடு டசாதரனகள், 

ஸ்ரபடைாஹமட்ைிக் டசாதரனகள் 

▪ காலமுரற மருத்துவ பைிடசாதரன - ஆண்டுடதாறும் 

▪ நுரையீைல் ஹசயல்பாடு டசாதரன - ஆண்டுடதாறும், தூசி ஹவளிப்படும் 

▪ கண் பைிடசாதரன 

▪ தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதை பைிடசாதரன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகிசர்சக்காக சுைங்கத்தில் முதலுதவி ஹபட்டி ரவக்கப்படும். 

டதைந்்ஹதடுக்கப்பட்ட ஊழியைக்ளுக்கு முதலுதவி பயிற்சி ஹதாடைந்்து 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி ஹபற்ற உறுப்பினைக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூடலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

4.9 கமன் மவஸ்ட் மமமனெ்பமன்ட் 

 முன்ஹமாழியப்பட்ட எந்த குவாைிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுவதில்ரல. 

4.10 சுரங்க மூடல் 

 சுைங்கத் திட்டத்தில் சுைங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

டதரவ. சுைங்க மூடல் திட்டம் ஹதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் 

நிதி அம்சங்கரள முற்டபாக்கான மற்றும் மூடுதலுக்குப் பிந்ரதய 

ஹசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியதாக இருக்க டவண்டும். மூடல் ஹசயல்பாடு 

என்பது இலிருந்து ஹதாடங்கும் ஹதாடைச்ச்ியான ஹசயல்பாடுகள் 

ஆகும்திட்டத்தின் பணிநீக்கம். எனடவ, சுைங்கத் திட்டத்தில் முற்டபாக்கான 

சுைங்க மூடல் திட்டம் குறிப்பாகக் ரகயாளப்பட டவண்டும் மற்றும் சுைங்கத் 

திட்டத்துடன் மறுபைிசீலரன ஹசய்யப்பட டவண்டும். முற்டபாக்கான சுைங்க 

மூடல் என்பது ஹதாடைச்ச்ியான ஹசயல்பாடுகளாக இருப்பதால், விஞ்ஞான 

சுைங்கத்தின் முன்ஹமாழிவுகள் மூடல் திட்டத்தில் டசைக்்கப்பட டவண்டிய 

ஹபரும்பாலான ஹசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியது என்பது 

ஹவளிப்பரடயானது. தளத்திற்கான மூடல் டநாக்கங்கரள உருவாக்கும் டபாது, 

தளத்தின் ஏற்கனடவ உள்ள அல்லது சுைங்கத்திற்கு முந்ரதய நில 

பயன்பாட்ரட கருத்தில் ஹகாள்வது அவசியம்; மற்றும் ஹசயல்பாடு இந்த 

ஹசயல்பாட்ரட எவ்வாறு பாதிக்கும். 
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 சுைங்கத்ரத ரகவிடுவதுடன் பின்வரும் பைந்த டநாக்கங்களும் 

ஹவற்றிகைமாக அரடயப்படுவரத உறுதி ஹசய்வடத முதன்ரமயான 

டநாக்கமாகும்: 

▪ சுைங்க உைிரமயாளைக்ள், ஒழுங்குமுரற ஏஹஜன்சிகள் மற்றும் 

ஹபாதுமக்களுக்கு ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் 

நிரலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உருவாக்க 

▪ ஹபாது சுகாதாைம் மற்றும் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் பாதுகாப்ரபப் 

பாதுகாக்க 

▪ சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ரபக் குரறக்க 

▪ மதிப்புமிக்க பண்புகரளயும் அழகியரலயும் பாதுகாக்க 

▪ பாதகமான சமூக-ஹபாருளாதாை தாக்கங்கரள சமாளிக்க.  

4.10.1 சுரங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுைங்கத்ரத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தரனகள் கீடழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 

4.10.1.1 உடல் நிகலத்தன்கம 

 சுைங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் டபான்றவற்ரற 

உள்ளடக்கிய அரனத்து மானுடவியல் கட்டரமப்புகளும், சுைங்கம் ஹசயலிழந்த 

பிறகு மீதமுள்ளரவ உடல் ைீதியாக நிரலயானதாக இருக்க டவண்டும். டதால்வி 

அல்லது உடல் ைீதியான சீைழிவு காைணமாக ஹபாது சுகாதாைம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கு அவைக்ள் எந்த ஆபத்ரதயும் முன்ரவக்கக்கூடாது, டமலும் 

அவைக்ள் வடிவரமக்கப்பட்ட ஹசயல்பாடுகரள அவைக்ள் ஹதாடைந்்து ஹசய்ய 

டவண்டும். முன்ஹமாழியப்பட்ட வடிவரமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

காைணிகள் ஹவள்ளம், சூறாவளி, காற்று அல்லது பூகம்பங்கள் டபான்ற தீவிை 

நிகழ்வுகள் மற்றும் அைிப்பு டபான்ற பிற இயற்ரக நிைந்தை சக்திகரள 

முழுரமயாக கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ள டவண்டும். 

4.10.1.2 இரசாயன நிகலத்தன்கம 

 சுைங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இைசாயன நிரலத்தன்ரமயுடன் இருக்க 

டவண்டும். இதன் ஹபாருள், உடலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கைிம 

டசைம்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கும் இைசாயன மாற்றங்கள் அல்லது 

நிரலரமகளின் விரளவுகள் ஹபாது சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு 

ஆபத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புகரள 

சீைக்ுரலக்கக்கூடாது. மாசுபடுத்தும் ஹவளிடயற்றம் பாதகமான தாக்கங்கரள 

ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று முன்கூட்டிடய கணிக்கப்பட்டால், இரடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்ஹபாருட்கரள நிரலநிறுத்துவது அல்லது நீைின் தைம் மற்றும் அளவு 

டபான்றவற்ரற டமம்படுத்த ஹசயலற்ற சிகிசர்ச டபான்ற ஹபாருத்தமான 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுைங்கத்ரதச ்சுற்றியுள்ள 

பகுதியில் உள்ள நீை,் மண் மற்றும் காற்றின் தைங்களுக்கு சட்ட வைம்புகரள 

மீறும் மாசுபடுத்தும் ஹசறிவுகளின் பாதகமான விரளவு எதுவும் இல்ரல 

என்பரத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க டவண்டும். 
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4.10.1.3 உயிரியல் நிகலத்தன்கம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திைத்தன்ரம முதன்ரமயாக தளத்தின் 

இயற்பியல் மற்றும் இைசாயன பண்புகரள சாைந்்துள்ளது, அடதசமயம் சுைங்க 

தளத்தின் உயிைியல் உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில 

பயன்பாட்டுடன் ஹநருக்கமாக ஹதாடைப்ுரடயது. ஆயினும்கூட, உயிைியல் 

நிரலத்தன்ரமயானது, மண்ணின் உரறரய உறுதிப்படுத்துதல், 

அைிப்பு/கழுவி, கசிவு டபான்றவற்ரறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் அல்லது 

இைசாயன நிரலத்தன்ரமரய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனைவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய டநாக்கங்களில் ஒன்று சீைக்ுரலந்த 

தளத்தின் மீது ஒரு தாவை உரற ஹபாதுவாக உள்ளது, ஏஹனனில் தளத்ரத 

நிரலநிறுத்துவதற்கு தாவை உரற சிறந்த நீண்ட கால முரறயாகும். 

புனைவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிலடவரல கூறுகள் முடிந்ததும், நிரலயான 

தாவை சமூகத்ரத நிறுவுவதற்கான ஹசயல்முரற ஹதாடங்குகிறது. மறு 

தாவைங்களுக்கு, மண் ஊட்டசச்த்து அளரவ டமலாண்ரம ஹசய்வது ஒரு 

முக்கியமான கருத்தாகும். ஊட்டசச்த்துக்கரளச ் டசைப்்பது மூன்று 

சூழ்நிரலகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• சமூக வனவளைச்ச்ிக்கான டமம்பாட்டிற்காக பைப்பப்பட்ட 

டமல்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிரல உள்ள ஹபாருரள விட குரறவாக 

இருந்தால் 

• இயற்ரகயாக நிகழும் தாவைங்கரள விட அதிக ஊட்டசச்த்து 

டதரவப்படும் தாவைங்கரள வளைக்்கும் டநாக்கம் எ.கா. 

விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

• ஈைப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காைணியாக இல்லாத காலங்களில் பூைவ்ீக 

தாவைங்களிலிருந்து விரைவான வளைச்ச்ிப் பதிரலப் ஹபறுவது 

விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுரமத் தரடகளின் வளைச்ச்ி 

• சுைங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டத்தின்படி 

இருக்க டவண்டும். சுைங்க மூடல் என்பது அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் சுைங்க மூடல் 

திட்டத்தில் விவைிக்கப்பட்டுள்ள ஹசயல்முரறயின்படி மூடல் 

நடவடிக்ரககள் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (த ாழில்நுடப்ம் மற்றும்  ளம்) 

 

5.0 அறிமுகம். 

திட்ட முன்மமொழிவுக்கு மொற்றொக கருதுவது EIA மெயல்முறறயின் 
தேறவயொகும். ஸ்தகொப்பிங் மெயல்பொட்டின் தபொது, ஒரு முன்மமொழிவுக்கொன 
மொற்றுகறை தேரடியொகதவொ அல்லது அறடயொைம் கொணப்பட்ட முக்கிய 
சிக்கல்கறைக் குறிப்பிடுவேன் மூலமொகதவொ பரிசீலிக்கலொம் அல்லது 
சுே்திகரிக்கலொம். மொற்றுகைின் ஒப்பீடு, குறறே்ேபட்ெ சுற்றுெச்ூழல் 
ேொக்கங்களுடன் திட்ட தேொக்கங்கறை அறடவேற்கொன சிறே்ே முறறறயே ்
தீரம்ொனிக்க உேவுகிறது அல்லது மிகவும் சுற்றுெச்ூழல் ேட்பு மற்றும் மெலவு 
குறறே்ே விருப்பங்கறைக் குறிக்கிறது. 
5.1 திட்ட தளத்தின் ததர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

❖ பெெ்ப்பொறையம் கிரொமே்தில் உை்ை மயில்ெொமி கரடுமுரடொன கல் குவொரி 
திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட இடே்தில் உை்ை கரடுமுரடொன கல்றல 
தேொண்டுவேற்கொன ஒரு சுரங்க திட்டமொகும். திட்டப் பகுதி பின்வரும் 
ேன்றமகறைக் மகொண்டுை்ைது: 

❖ கனிமப் படிவு கொடு அல்லொே பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் குடியிருப்பு இல்றல; எனதவ ஆர ் & ஆர ் சிக்கல்கை் 
இல்றல. 

❖ சுரங்க குே்ேறகக்கு பயன்படுேே்ப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓறட, ேல்லொ 
மற்றும் ேீரே்ிறலகை் இல்றல. 

❖ இப்பகுதியில் திறறமயொன, அறர திறன் மற்றும் திறறமயற்ற 
மேொழிலொைரக்ை் கிறடப்பது. 

❖ மருே்துவம், தீயறணப்பு, கல்வி, தபொக்குவரே்து, ேகவல் மேொடரப்ு மற்றும் 
உை்கட்டறமப்பு வெதிகை் தபொன்ற அறனே்து அடிப்பறட வெதிகளும் ேன்கு 
இறணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியேொக  

❖ சுரங்க ேடவடிக்றககை் ேிலே்ேடி ேீர ் மட்டே்தில் குறுக்கிடொது. எனதவ, 

ேிலே்ேடி ேீர ்சுற்றுெச்ூழலுக்கு எே்ே பொதிப்பும் இல்றல. 

ஆய்வுப் பகுதி ேில அதிரவ்ு மண்டலேத்ில் விழுகிறது - III, கடே்ே கொல 
வரலொற்றில் ேிலெெ்ரிவு, ேிலேடுக்கம், ெரிவு தபொன்ற மபரிய வரலொறுகை் 
எதுவும் பதிவு மெய்யப்படவில்றல 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கே் ேைம் கனிமப் பகுதி என்பேொல் மொற்று வழிகை் எதுவும் 
பரிே்துறரக்கப்படவில்றல. 
5.3 முன்மமாழியப்பட்ட மதாழில்நுட்பத்தின் ததர்வின் பின்னணியில் 
உள்ள காரணிகள் 

இயே்திரமயமொக்கப்பட்ட திறே்ே வொரப்்பு சுரங்க மெயல்பொடு, 

துறையிடுேல் மற்றும் மவடிக்கும் முறற ஆகியறவ அப்பகுதியில் 
கரடுமுரடொன கல்றலப் பிரிேம்ேடுக்க பயன்படுே்ேப்படும். 
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முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க குேே்றகப் பகுதிகை் பின்வரும் ேன்றமகறைக் 
மகொண்டுை்ைன. 

❖ ேொதுப் படிவு ஒதர மொதிரியொகவும், பொே்தேொலிே் உருவொக்கமொகவும் 
இருப்பேொல், ேிலேே்டி முறறறய விட திறே்ேமவைி தவறல மெய்யும் முறற 
விரும்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டரக்ை் / டிரிப்பரக்ைில் அகழ்வொரொய்ெச்ிகைின் உேவியுடன் மபொருை் 
ஏற்றப்பட்டு வொடிக்றகயொைரக்ைின் தேறவக்கு மகொண்டு மெல்லப்படும். 

❖ பிைொஸ்டிங் மற்றும் ட்ரில்ஸ் கிறடப்பது மற்றும் கட்டுப்படுே்ேப்பட்ட 
மவடிக்கும் மேொழில்நுட்பம் தேறவயொன துண்டு துண்டொக மகொடுக்கிறது, 

இேனொல் கனிமம் பொதுகொப்பொக றகயொைப்படுகிறது மற்றும் இரண்டொம் 
ேிறல மவடிப்பு இல்லொமல் பயன்படுேே்ப்படுகிறது. 

    குவொரிகளுக்குே் ேகுே்ே அறரே் திறன் மகொண்ட மேொழிலொைரக்ை் அருகில்                        
உை்ை கிரொமங்கறைெ ்சுற்றி எைிேொகக் கிறடக்கும். 
5.4 மாற்றுத் மதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இே்ே திட்டே்திற்கு திறே்ே வொரப்்பு இயே்திரமயமொக்கப்பட்ட முறற 
தேரே்்மேடுக்கப்பட்டதுஇே்ே மேொழில்நுட்பம் குறறவொன கரப்்ப கொலே்றேக் 
மகொண்டுை்ைது, மபொருைொேொர ரீதியொக லொபகரமொனது, பொதுகொப்பொனது 
மற்றும் குறறே்ே உறழப்புெ ் மெலறவக் மகொண்டது. ெே்றே ேிறலறமக்கு 
ஏற்ப உற்பே்திறய அதிகரிக்க அல்லது குறறக்க இே்ே முறற உை்ைறமே்ே 
மேகிழ்வுேே்ன்றமறயக் மகொண்டுை்ைது. 
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6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 மபாது 

சுற்றுெச்ூழல் அைவுருக்கைின் கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 
சுற்றுெச்ூழலில் ேிகழக்கூடிய ெொே்தியமொன மொற்றங்கறைக் குறிக்கிறது, இது 
இயற்றக சூழலின் ேிறலறய பரொமரிக்க தேறவயொன இடங்கைில் 
ெரிமெய்யும் ேடவடிக்றககறை மெயல்படுேே் வழி 
வகுக்கிறது.ஏற்றுக்மகொை்ைப்பட்ட ேடவடிக்றககைின் மெயல்திறன் அல்லது 
குறறபொட்றட மதிப்பிடுவேற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுை்ை கருவியொகும் 
மற்றும் எதிரக்ொல திருே்ேங்களுக்கொன நுண்ணறிறவ வழங்குகிறது. 
சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பின் முக்கிய தேொக்கம், சுற்றுெச்ூழல் 
பண்புக்கூறுகை் மற்றும் மெயல்பொட்டுக் கட்டே்தில் ேறடமுறறயில் உை்ை 
ேிறலறமகை் ஆகியவற்றில் மபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டே்தில் 
கணிப்புக்கு இணங்குவறே உறுதி மெய்வேொகும். முடிவுகைின் முே்றேய 
கணிப்பிலிருே்து கணிெமொன விலகல் ஏற்பட்டொல், கொரணே்றேக் 
கண்டறிே்து, தீரவ்ு ேடவடிக்றககறை பரிே்துறரக்க இது அடிப்பறடே் ேரவொக 
அறமகிறது. சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு என்பது சுற்றுெச்ூழல் (பொதுகொப்பு) 
ெட்டம், 1986, SEIAA-TN வழங்கிய EC ஆறணகை் மற்றும் ேமிழ்ேொடு மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டின் உேே்ரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை ேிபே்ேறனகைின் கீழ் 
உை்ை கண்கொணிப்பு மேொடரப்ொன ேிபே்ேறனகளுக்கு இணங்குவேற்கு 
கட்டொயமொகும். CTE/CTO வழங்கும் தபொது தபொரட்ு. 
6.1 கண்காணிப்பு மபாறிமுறறயின் முறற 

 இஎம்பிறய விரிவுபடுே்துேல் மற்றும் அவ்வப்தபொது கண்கொணிப்பு 
ஆகியறவ அே்ேே்ே திட்ட ஆேரவொைரக்ைொல் தமற்மகொை்ைப்படும் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டே்ேொல் ஏற்படும் பொதிப்புகறை 
கண்கொணிப்பேற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுறற 
வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிறய அடக்குேல், ெே்ேம் மற்றும் மவடிப்பு 
அதிரவ்ுகறை கட்டுப்படுே்துேல், இயே்திரங்கை் மற்றும் வொகனங்கறை 
பரொமரிே்ேல், சுரங்க வைொகே்தில் வீட்டு பரொமரிப்பு, தேொட்டம், சுற்றுெச்ூழல் 
தமலொண்றம திட்டே்றே மெயல்படுே்துேல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி 
ேிறலறமகை் தபொன்ற சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு ேடவடிக்றககை் அே்ேே்ே 
சுரங்க ேிரவ்ொகேே்ொல் கண்கொணிக்கப்படும். மறுபுறம், கிரீன் மபல்ட் 
தமம்பொடு, சுற்றுெச்ூழல் ேர கண்கொணிப்பு தபொன்ற பகுதி அைவிலொன 
பொதுகொப்பு ேடவடிக்றககறை மெயல்படுே்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க 
ேிரவ்ொகே்திற்கு அறிக்றக மெய்யும் மூே்ே ேிரவ்ொகியொல் 
தமற்மகொை்ைப்படுகிறது.முன்மமொழியப்பட்ட குவொரியில் EMP மற்றும் பிற 
சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு ேடவடிக்றககறை மெயல்படுே்துவறே 
கண்கொணிக்க சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு மெல் (EMC) அறமக்கப்படும். 

 

 

இே்ே கலே்தின் மபொறுப்புகை்: 
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❖ மொசுக்கட்டுப்பொட்டு ேடவடிக்றககறை மெயல்படுே்துேல் 

❖ திட்டே்றே மெயல்படுே்துவறே கண்கொணிே்ேல் 

❖ தேொட்டே்திற்கு பிே்றேய பரொமரிப்பு 

❖ எடுக்கப்பட்ட மொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேடவடிக்றககைின்        
மெயல்திறறன ெரிபொரக்்க 

❖ சுற்றுெச்ூழலுடன் மேொடரப்ுறடய பிற மெயல்பொடு 

❖ தேறவப்படும்தபொது ேிபுணரின் ஆதலொெறனறயப் மபறுேல். 
சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு மெல் ேைே்தில் உை்ை அறனே்து 
கண்கொணிப்பு திட்டங்கறையும் ஒருங்கிறணக்கும் மற்றும் இவ்வொறு 
உருவொக்கப்படும் ேரவு மேொடரே்்து மொேில ஒழுங்குமுறற 
ேிறுவனங்களுக்கு இணக்க ேிறல அறிக்றககைொக வழங்கப்படும். 

கண்கொணிக்கப்படும் சுற்றுெச்ூழல் பண்புகைின் மொதிரி மற்றும் பகுப்பொய்வு 
அறிக்றக ஒவ்மவொரு முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட ஆேரவொைரொலும் 
அறரயொண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு இறடமவைியில் ேமிழ்ேொடு மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு வொரியே்திற்கு (TNPCB) ெமரப்்பிக்கப்படும் 

அறரயொண்டு அறிக்றககை் சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் வன அறமெெ்கம், 

பிரொே்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA-TN ஆகியவற்றிற்கும் 
ெமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 
சுற்றுெச்ூழல் பண்புகைின் மொதிரி மற்றும் பகுப்பொய்வு மே்திய மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (CPCB) / சுற்றுெச்ூழல், வனம் மற்றும் கொலேிறல மொற்ற 
அறமெெ்கம் (MoEF & CC) வழிகொட்டுேல்கைின்படி இருக்கும் படம் 6.1 
முன்மமொழியப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு விைக்கப்படம் உே்தேெ 
திட்டே்தில் சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு உருவொக்கப்படும் 

 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்றககளின் அமலாக்க அட்டவறண 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டே்தின் மெயல்பொடுகைொல் சுற்றுெச்ூழலுக்கு 
ஏற்படும் பொதிப்றபக் குறறக்கும் வறகயில் அேத்ியொயம்-4 இல் 
முன்மமொழியப்பட்ட ேணிப்பு ேடவடிக்றககை் மெயல்படுே்ேப்படும். ேணிப்பு 
ேடவடிக்றககைின் அமலொக்க அட்டவறண அட்டவறண 6.1 இல் 
மகொடுக்கப்பட்டுை்ைது. 
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படம் 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு விளக்கப்படம் 

அட்டவணண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட ்திற்கான தசயல்படு ் ல் 

வா. 
எண். 

 

பரிந்துறரகள் காலங்கள் அட்டவறண 

1 

ேில சுற்றுெச்ூழல் 
கட்டுப்பொட்டு 
ேடவடிக்றக   கை் 

ேில சுற்றுெச்ூழல் 
கட் 

திட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 

திட்டம் 
மேொடங்கிய 
உடதனதய 

2 

மண் ேரக் 
கட்டுப்பொட்டு 
ேடவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 

திட்டம் 
மேொடங்கிய 
உடதனதய 

* அந்தந்த முன்ம ொழியப்பட்டது திட்ட 
ஆதரவொளர். 

அம ப்பின் தமைவர் 

சுரங்க ம ைொண்ம  நிமை 

சுரங்க ம ைொளர் 
 

ம ன் ஃமபொர்ம ன் 

 

சுரங்க துமை 

 

தள ம ற்பொர்மவயொளர் 
 

எம்மபனல் ஆமைொசகர் / மவளி 
ஆய்வகம் NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிமை 

சுற்றுச்சூழல் அதிகொரி 

 

உதவியொளர் கொர்ட்னர் தண்ணீர் மதளிப்பொன் 
ஆபமரட்டர் 
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3 

ேீர ் மொசு 
கட்டுப்பொட்டு 
ேடவடிக்றககை் 

திட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 
மற்றும் சுரங்க 
ேடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியொக 
மற்றும் திட்ட 
முன்தனற்றம் 

4 

கொற்று மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு 
ேடவடிக்றககை் 

ட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 
மற்றும் சுரங்க 
ேடவடிக்றகயுடன் 

உடனடியொக 
மற்றும் திட்ட 
முன்தனற்றம் 

5 

ஒலி மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு 
ேடவடிக்றககை் 

சுரங்க ேடவடிக்றகயுடன் 
திட்டே்றே 
மெயல்படுே்துவேற்கு முன் 
மற்றும் அேனுடன் 

உடனடியொக 
மற்றும் திட்ட 
முன்தனற்றம் 

6 சுற்றுெச்ூழல் 

சுரங்க 
ேடவடிக்றககளுடன் 
ஒவ்மவொரு ஆண்டும் கட்டம் 
வொரியொக 
மெயல்படுே்ேப்படும் 

உடனடியொக 
மற்றும் திட்ட 
முன்தனற்றம் 

 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவறண மற்றும் அதிர்மவண் 

கடறமகை் ேிறறதவற்றப்படுவறே கண்கொணிப்பு உறுதி மெய்யும். இது 
ெட்டப்பூரவ் ேரேிறலகளுக்கு எதிரொக அைவீடு மெய்வேற்கொக 
மவைிதயற்றங்கை், உமிழ்வுகை் மற்றும் கழிவுகைின் அைவுகை் மற்றும் 
மெறிவுகை் தபொன்ற அைவீட்டுே் ேகவல்கைின் தேரடி அைவீடு மற்றும் பதிவு 
வடிவே்றே எடுக்கலொம்.. கண்கொணிப்பில் ெமூக-மபொருைொேொர மேொடரப்ு, 

உை்ளூர ்மேொடரப்ு ேடவடிக்றககை் அல்லது புகொரக்ைின் மதிப்பீடு ஆகியறவ 
அடங்கும்.. 

சுரங்க ேடவடிக்றககைில் சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு பின்வருமொறு 
தமற்மகொை்ைப்படும்: 

❖ கொற்றின் ேரம் 

❖ ேீர ்மற்றும் கழிவு ேீர ்ேரம் 

❖ இறரெெ்ல் அைவுகை் 

❖ மண்ணின் ேரம் மற்றும் 

❖ கிரீன்மபல்ட் தமம்பொடு 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவறண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 
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அட்டவணண 6.2 முன்தமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவணணக்கு 

பிந்ண ய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வ. 

எண் 

சுற்று
சச்ூழ
ல் 
பண்பு
கள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் 
கால  

அதிர்மவண் 

1 
கொற்று 
ேரம் 

2 இடங்கை் (1 

தகொர ்& 1 பஃபர)் 
24 மணி 
தேரம் 

6 

மொேங்களுக்கு 
ஒருமுறற 

ேப்பிக்கும் 
தூசி,PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 

வொனி
றல 
ஆய்வு 

கொற்றின் ேரக் 
கண்கொணிப்பு & 

IMD இரண்டொம் 
ேிறலே் ேரவு 
மேொடங்குவேற்கு 
முன் என்னுறடய 
ேைே்தில் 

மணிதேரம்
/ தினெரி 

மேொடரெ்ச்ியொ
ன ஆன்றலன் 
கண்கொணிப்பு 

கொற்றின் 
தவகம், 

கொற்றின் 
திறெ, 

மவப்பேிறல, 

ஈரப்பேம் 
மற்றும் 
மறழப்மபொழி
வு 

3 

ேீர ் ேர 
கண்
கொணி
ப்பு 

2 இடங்கை் (1SW & 

1 GW) 
- 

6 

மொேங்களுக்கு 
ஒருமுறற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுறறக
ைின் கீழ் 
குறிப்பிடப்பட்
ட 
அைவுருக்கை் 

4 ேீரியல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகைில் 
சுமொர ் 1 

கிதலொமீட்டர ்
மேொறலவில் 
உை்ை 
திறே்ேமவைி 
கிணறுகைில் 
ேீரம்ட்டம் 

- 

6 

மொேங்களுக்கு 
ஒருமுறற 

BGL இல் ஆழம் 

5 ெே்ேம் 
2 இடங்கை் (1 

தகொர ்& 1 பஃபர)் 
மணிதேரம் 
– 1 ேொை் 

6 

மொேங்களுக்கு 
ஒருமுறற 

மலக் 

அதிகபட்ெம், 

தலமின், மலக் 
தினம் & மலக் 
இரவு 

6 
அதிர்
வு 

அருகிலுை்ை 
குடியிருப்பில் 

– குண்டுமவடிப்
பு 

உெெ் துகை் 
தவகம் 
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(அறிக்றகயிடும் 
விஷயே்தில்) 

ேடவடிக்றகயி
ன் தபொது 

7 மண் 
2 இடங்கை் (1 

தகொர ்& 1 பஃபர ்
– 

ஆறு 
மொேங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

உடல் மற்றும் 
இரெொயன 
பண்புகை் 

8 

பசு
றம 
மண்ட
லம் 

திட்டப் 
பகுதிக்குை் 

தினெரி மொேொே்திர பரொமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான றகதயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி  

6.4 EMPக்கான பட்மெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுெச்ூழல் பண்புகறை கண்கொணிப்பேற்கொன மெலவு, 

கண்கொணிக்கப்பட தவண்டிய அைவுரு, அதிரம்வண் மகொண்ட இடங்கறை 
மொதிரி/கண்கொணிேே்ல் மற்றும் ஒவ்மவொரு முன்மமொழிவுக்கும் எதிரொன 
மெலவு ஒதுக்கீடு ஆகியறவ அட்டவறண 6.3 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைது 
கண்கொணிப்பு பணி NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவைிப்புற 
ஆய்வகே்திற்கு அவுட்தெொரஸ்் மெய்யப்படும். சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு 
திட்டே்திற்கொன முன்மமொழியப்பட்ட மூலேனெ ் மெலவு ரூ. 3,80,000/- மற்றும் 
ஒவ்மவொரு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டே்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.76,000/- மேொடர ்
மெலவு ஆகும். 

அட்டவறண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்மெட் 

வா 
எண் 

அளவுரு 
மூலதன 
மசலவு 

ஆண்டுக்கான மதாடர ்
மசலவு 

1 கொற்று ேரம் 

Rs. 3,80,000/- Rs. 76,000/- 

2 
வொனிறல 

ஆய்வு 

3 ேீர ்ேரம் 

4 ேீரியல் 

5 
மண்ணின் 

ேரம் 

6 ெே்ேம் ேரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

Total Rs 3,80,000/- Rs 76,000/- 

           ஆேொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கே் திட்டம் 
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6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்றகயிடல் அட்டவறணகள் 

கொற்றின் ேரம், ேீரின் ேரம், இறரெெ்ல் அைவுகை் மற்றும் பிற 
சுற்றுெச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்பட்ட ேரவு, 

தேறவயொன திருேே் ேடவடிக்றககறை எடுப்பேற்கொக மகொே்து சுரங்க 
தமலொண்றம ஒருங்கிறணப்பொைர ் மற்றும் அே்ேே்ே அறமப்பின் ேறலவர ்
ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மெய்யப்படும். கண்கொணிப்புே ்ேரவுகை் 
ேமிழ்ேொடு மொேில மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியே்திடம் CTO ேிபே்ேறனகை் 
மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் ேணிக்றக அறிக்றககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு 
ஆண்டும் MoEF & CC மற்றும் அறரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 
அறிக்றககை் MoEF & CC பிரொே்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு 
ெமரப்்பிக்கப்படும். 
காலமுறற அறிக்றககள் சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும்: 

❖ MoEF & CC - அறரயொண்டு ேிறல அறிக்றக 

❖ TNPCB - அறரயொண்டு ேிறல அறிக்றக 

❖ புவியியல் மற்றும் சுரங்கே் துறற: கொலொண்டு, அறரயொண்டு 
வருடொே்திர அறிக்றககை் 

சுரங்க தமலாளர் / அந்தந்த திட்டத்தின் முகவர் தவிர, காலமுறற 
அறிக்றககறள சமர்ப்பிக்க தவண்டும்: 

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர ்

❖ மேொழிலொைர ்அமலொக்க அதிகொரி 
❖ துறறயொல் ேிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுறறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்றைக் கட்டுப்படுே்துபவர ்
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             7 கூடுதல் படிப்புகள் 

 

7.0 ப ொது 

திட்ட ஆதரவாளரக்ளால் அடடயாளம் காணப்பட்ட உருப்படிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுடற ஆடணயதத்ால் அடடயாளம் காணப்பட்ட உருப்படிகளின்படி 
பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டன 

சபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அடடயாளம் காணப்பட்ட 
உருப்படிகள் சபாது விொரடணக்குப் பிறகு இடணக்கப்படும் 

சபாது ஆலலாெடன 

❖ இடர ்மதிப்பீடு 

❖ லபரிடர ்லமலாண்டம திட்டம் 

❖ ஒட்டுசமாத்த தாக்க ஆய்வு 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு லமலாண்டம 

❖ லகாவிட்-க்கு பிந்டதய சுகாதார லமலாண்டம திட்டம் 

7.1 முன்ப ொழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கொன ப ொது ஆல ொசனன 

          தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்
செயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 
அதன் அருகாடமயில் பரந்த அளவிலான சபாதுமக்களின் பங்களிப்டப 
உறுதிசெய்யும் வடகயில், முடறயாக, லநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 
சவளிப்படடயான முடறயில் சபாது விொரடண நடதத் லவண்டும். வடரவு 
EIA / EMP அறிக்டக மற்றும் சபாது விொரடண நடவடிக்டககளின் முடிவுகள் 
இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் விவரிக்கப்படும். 
7.2 முன்ப ொழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கொன இடர்  தி ்பீடு 

       2002 டிெம்பர ் 31, 2002 லததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்
மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்படடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான 
வழிமுடற அடமந்துள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இடர ் மதிப்பீட்டு செயல்முடற 
லநாக்கம் பணிெச்ூழல் மற்றும் அடனத்து செயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 
மற்றும் ொத்தியமான அபாயங்கடளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 
லதடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் 
அபாய அளடவ மதிப்பிடுதல். லமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான 
வழிமுடறகள் அடடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்டககள், கால அட்டவடணயில் அடமக்கப்பட்டுள்ள துல்லியமான 
சபாறுப்புகளுடன் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. முன்சமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்காக DGMS வழங்கிய உலலாக சுரங்கதட்த நிரவ்கிப்பதற்கான 
தகுதிெ ் ொன்றிதடழ டவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க லமலாளரின் 
வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்டகயும் லமற்சகாள்ளப்படும். இடர ்
மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க 
லதடவயான நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கும் ஆகும். இந்த 
முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடரப்ுடடய 
செயல்பாடுகள் சதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் 
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காரணிகள் விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் கீலழ அட்டவடண 7.1 இல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அட்டவனை 7.1 முன்ப ொழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கொன இடர்  தி ்பீடு 

 ற்று ் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்னககள் 

எஸ். 
எை் 

 

ஆ த்து 
கொரைிகள் 

 

ஆ த்துக்கொன 
கொரைங்கள் 

 

கட்டு ் ொட்டு 
நடவடிக்னககள் 

 

1 சவடிசபாருடக்ள் 
மற்றும் கனரக 
சுரங்க 
இயந்திரங்கள் 
காரணமாக 
விபத்துக்கள் 

 

தவறான 
டகயாளுதல் 
மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற 
பணி நடடமுடற 

 

சுரங்கெ ்ெட்டம், 1952, 

சமட்டாலிஃசபரஸ் 
டமன்ஸ் ஒழுங்குமுடற, 

1961 மற்றும் சுரங்க 
விதிகள், 1955 இன் 
அடனத்து பாதுகாப்பு 
முன்சனெெ்ரிக்டககள் 
மற்றும் விதிகள் அடனத்து 
சுரங்க நடவடிக்டககளின் 
லபாதும் கண்டிப்பாக 
பின்பற்றப்படும்; 

அருகிலுள்ள குழு 
சதாழிற்பயிற்சி 
டமயத்தில் உள்ள 
பயிற்சிக்கு 
சதாழிலாளரக்ள் 
அனுப்பப்படுவாரக்ள், 

அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபரக்ள் நுடழவது 
தடடசெய்யப்படும். 
சுரங்க அலுவலக வளாகம் 
மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 
தீயடணப்பு மற்றும் 
முதலுதவி ஏற்பாடுகள் 

பாதுகாப்பு பூட,் 

செல்சமட், கண்ணாடி 
லபான்ற அடனத்து 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களின் 
ஏற்பாடுகளும் 
ஊழியரக்ளுக்குக் 
கிடடக்கும் மற்றும் 
அவற்றின் 
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பயன்பாட்டிற்கான 
வழக்கமான லொதடன. 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
திட்டங்களின்படி குவாரி 
லவடல செய்தல் மற்றும் 
சுரங்கத் திட்டங்கடள 
சதாடரந்்து புதுப்பிதத்ல் 

குவாரி முகப்புகள் தினெரி 
அடிப்படடயில் சுத்தம் 
செய்யப்படும் 

சவடிமருந்துகடளக் 
டகயாளுதல் எடுத்தது 
செய்தல் ஆகியடவ சுரங்க 
லமலாளரின் 
லமற்பாரட்வயின் கீழ் 
மட்டுலம திறடமயான 
நபரக்ளால் 
லமற்சகாள்ளப்படும். 
உற்பத்தியாளரின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 
அடனத்து சுரங்க 
உபகரணங்கடளயும் 
பராமரித்தல் மற்றும் 
லொதடன செய்தல். 

2 துடளயிடுதல் முடறயற்ற 
மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற 
நடடமுடறகள் 

அழுத்தப்பட்ட 
காற்றின் அதிக 
அழுத்தம் 
காரணமாக, 

குழல்கடள 
சவடிக்கலாம் 

துரப்பண கம்பி 
உடடந்து 
லபாகலாம் 

துடளயிடுதலுக்காக 
நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 
இயக்க முடற (SOP) 

கண்டிப்பாக 
பின்பற்றப்படும்.  

பயிற்சி சபற்ற 
ஆபலரட்டரக்ள் மட்டுலம 
பணியில் 
அமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

சவடிப்பு/ சவடிக்கும் 
லமற்பாரட்வயாளர ்
அடனத்து இடங்கடளயும் 
முழுடமயாகப் 
பரிலொதிக்கும் வடர, 

துப்பாக்கிெ ் சூடு 
நடத்தப்பட்ட பகுதியில் 
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எந்த துடளயிடுதலும் 
சதாடங்கப்படக்கூடாது. 

ஒன்றின் லமல் ஒன்றாக 
இருக்கும் இடங்களில் 
உள்ள சபஞ்சுகளில் ஒலர 
லநரத்தில் துடளயிடுதல் 
லமற்சகாள்ளப்படக்கூடாது. 

லமற்பாரட்வயாளர ்
டகலயட்டின்படி அமுக்கி 
மற்றும் துரப்பணம் 
உபகரணங்களில் உள்ள 
லதய்ந்து லபான 
பாகங்கடள அவ்வப்லபாது 
தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் 
மாற்றுதல். அடனத்து 
பயிற்சி அலகுகளும் 
ஈரமான துடளயிடலுடன் 
வழங்கப்பட லவண்டும், 

திறடமயான லவடல 
நிடலயில் பராமரிக்கப்பட 
லவண்டும். இயக்குபவர ்
அடனத்து தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கடளயும் 
தவறாமல் பயன்படுத்த 
லவண்டும்.  

4 சவடிதத்ல் பறக்கும் பாடற, 

தடர அதிரவ்ு, 

ெத்தம் மற்றும் 
தூசி. 

 

முடறயற்ற 
முடறயில் இருந்து 
உருவாகிறது 
மற்றும் சவடிப்பு/ 
சவடிக்கும் 
துடளகடள 

முடறயாக  
செய்தல் 

விதிமுடறகளின்படி ஒரு 
தாமதத்திற்கு அதிகபட்ெ 
கட்டணதட்த 
கட்டுப்படுத்துங்கள் 
மற்றும் உகந்த சவடிப்பு 
துடள வடிவத்தின் மூலம், 

அதிரவ்ுகள் 
அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்பிற்குள் 
கட்டுப்படுதத்ப்படும் 
மற்றும் சவடிப்பு 
பாதுகாப்பாக 
நடத்தப்படும். முடறயில் 
இருந்து உருவாகிறது 
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வாகனங்களின் 
இயக்கத்தால் 
அதிரவ்ு 

மற்றும் சவடிப்பு/ 
சவடிக்கும் துடளகடள 

முடறயாக  செய்தல்    

துடளகடள  

ஆகியவற்றிற்கான SOP, 

செயல்பாட்டின் ஆரம்ப 
கட்டத்தின் லபாது 
சவடிக்கும் குழுவினர ்
பின்பற்றுவாரக்ள். 

பகல் லநரத்தில் மட்டுலம 
சவடிக்கப்படுகிறது  

துடளயிடப்பட்ட நாள் 
அன்ட்ரா சவடிக்கப்படும் 

ஆபத்து மண்டலம் 
சதளிவாக 
வடரயறுக்கப்படும் 
(சிவப்புக் சகாடிகள் மூலம்) 

5 லபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 
காயங்களுக்கு 
பங்களிக்கும் 
அபாயங்கள் 
மற்றும் 
பாதுகாப்பற்ற 
லவடலகள் 

சபாருளின் அதிக 
சுடம 

வாகனத்டத 
முந்திெ ் செல்லும் 
லபாது 

டிரக்டக 
இயக்குபவர ்
தனது அடறடய 
ஏற்றும்லபாது 
அடத விட்டு 
சவளிலயறுகிறார.் 

லவடலடயத் 
சதாடங்குவதற்கு முன், 

ஓட்டுநரக்ள் டிரக்/டிப்பரில் 
எண்சணய் (கள்), 
எரிசபாருள் மற்றும் நீர ்
நிடலகள், டயர ் வீக்கம், 

சபாதுத் தூய்டம, 

பிலரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 
அடமப்பு, தானாக 
இயக்கப்படும் ஆடிலயா-
விஷுவல் ரிவரச்ிங் 
அலாரம், ரியர ் வியூ 
கண்ணாடிகள் உள்ளிட்ட 
எெெ்ரிக்டக ொதனங்கடள 
லநரில் ெரிபாரப்்பாரக்ள். 
பக்கவாட்டு விளக்குகள் 
லபான்றடவ நல்ல 
நிடலயில் உள்ளன. எந்த 
ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபடரயும் வாகனத்தில் 
ெவாரி செய்ய 
அனுமதிக்காதீரக்ள் 
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அல்லது எந்த 
அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபடரயும் வாகனத்டத 
இயக்க 
அனுமதிக்காதீரக்ள். 
அடனத்து வடளவுகளிலும் 
குழிவான கண்ணாடிகள் 
டவக்கப்பட லவண்டும் 

அடனத்து 
வாகனங்களிலும் 
ஒவ்சவாரு முடனயிலும் 
ஒரு ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் 
ொரன் 
சபாருதத்ப்பட்டிருக்க 
லவண்டும் வாகனத ்
திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

இயக்குபவர ்
டகலயட்டின்படி 
வாகனங்கடள 
அவ்வப்லபாது பராமரித்தல் 

6 இயற்டக 
சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 
ெம்பவங்கள் 

மடழநீர ் சவள்ளத்தில் 
மூழ்குவடதத் தடுக்க 
தப்பிக்கும் வழிகள் 
ஏற்படுதத்ப்படும் 

தீடய அடணக்கும் 
கருவிகள் மற்றும் மணல் 
வாளிகள் 

7 கனிம 
அடுக்குகள் 
மற்றும் குழி 
ொய்வு லதால்வி 

ொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 
அடமப்பு 

இறுதி அல்லது அடனத்து 
குழி ொய்வு 60 ° கீலழ 
இருக்க லவண்டும் மற்றும் 
ஒவ்சவாரு சபஞ்ெ ் உயரம் 
5m இருக்க லவண்டும். 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு முன்சமாழியப்பட்டது 

 

 

 

 



 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு.அ.மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள குவாைி 
திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)் 

Page | 175  

 

7.3 முன்ப ொழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கொன ல ரிடர் ல  ொை்ன த் திட்ட ்          
நிலநடுக்கம், நிலெெ்ரிவு லபான்ற இயற்டக லபரழிவுகள் கடந்த கால 

வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்படவில்டல, ஏசனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு 
மண்டலம் III இன் கீழ் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து 
சவகு சதாடலவில் உள்ளதால் கடும் சவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் 
லபரழிடவ எதிரப்ாரக்்கவில்டல 

லபரிடர ் லமலாண்டமத் திட்டம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுெச்ூழடலப் 
பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திடய மறுசீரடமத்தல் மற்றும் 
காப்புெ ்செயல்பாடுகடள இலத முன்னுரிடம வரிடெயில் உறுதி செய்வடத 
லநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

லபரிடர ் லமலாண்டமத் திட்டத்தின் லநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் 
சவளிப்புற லெடவகளின் ஒருங்கிடணந்த வளங்கடளப் பயன்படுதத்ி 
பின்வருவனவற்டற அடடவதாகும்.:  

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெட்ெ 

❖ பிறடரப் பாதுகாக்கவும்;  

❖ சொத்து மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்படும் லெததட்த குடறக்கவும்;  

❖ சதாடக்கத்தில் ெம்பவத்டதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 
சகாண்டு வருதல்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவெரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகள் பற்றிய 
அடுத்தடுதத் விொரடணக்கு சதாடரப்ுடடய பதிவுகள் மற்றும் 
உபகரணங்கடள பாதுகாத்தல் 

ஒரு லபரிடர ் நடந்தால், தடுப்பு நடவடிக்டககள் இருந்தலபாதிலும், கீலழ 
உள்ள விளக்கங்களின்படி லபரிடர ் லமலாண்டம செய்யப்பட லவண்டும். 
அவெரகால சூழ்நிடலகடளக் டகயாள்வதற்காக முன்சமாழியப்பட்ட ஒரு 
அடமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு 
இடடலயயான ஒருங்கிடணப்பு படம் 7.1 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளதுமுன்சமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் III, 
BMTPC இன் படி குடறந்த லெத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு 
மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002திட்டப் பகுதி சதன்னிந்தியாவின் 
தீபகற்பக் கவெத்தில் கடினமான பாடற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது, இது 
மிகவும் உறுதியானது. 

 ட ் 7.1 முன்ப ொழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கொன ல ரிடர் ல  ொை்ன  குழு 
அன  ்பு 

அவெரநிடல ஒருங்கிடணப்பாளர ்

சுரங்க லமலாளர ்

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு தீயை அயைக்கும் குழு 
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அவெரநிடல அடமப்பு அவெர ஒருங்கிடணப்பாளரால் 
வழிநடதத்ப்படும், அவர ் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க லமலாளராக இருப்பாரஅ்வர ்
இல்லாத நிடலயில், சுரங்க லமலாளர ் வரும் வடர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் 
சபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவெரகால ஒருங்கிடணப்பாளராக 
இருப்பாரக்ள்அவெரகால சூழ்நிடலகடளக் கவனிப்பதற்காக மூன்று 
குழுக்கள் இருக்கும் - தீயடணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு.. 
அணிகளின் முன்சமாழியப்பட்ட அடமப்பு அட்டவடண 7.2 இல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவனை 7.2 அவசரச ்சூழ்நின னயச ்ச ொளிக்க 
முன்ப ொழிய ் ட்ட குழுக்கள் 

 தவி தகுதி 

தீடய அடணக்கும் குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர ஒருங்கிடணப்பாளர ்(EC) சுரங்க லமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தடலவர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர ஒருங்கிடணப்பாளர ்(EC) சுரங்க லமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 
சுற்றுெச்ூழல் 
அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ்
சுரங்கத் 
சதாழிலாளி 

ஆதரவு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர ஒருங்கிடணப்பாளர ்(EC) சுரங்க லமலாளர ்

உதவி குழு தடலவர ்
சுற்றுெச்ூழல் 
அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தடலவர/் அவெரகால பாதுகாப்புக் 
கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்கத் தடலவர ்

    சுரங்கம் செயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் சபயரக்ளுடன் 
லமலல உள்ள அட்டவடண தயாரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த முன்சமாழியப்பட்ட 
குவாரிகளுக்கான சதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிடடக்கும். சுரங்கம், 

தீயடணப்பு நிடலயம் மற்றும் அண்டட சதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் 
பல்லவறு துடறகடளக் கட்டுப்படுத்த, ஒரு சமாடபல் சதாடரப்ு சநட்சவாரக்் 
மற்றும் வயரச்லஸ் சுரங்க அவெரக் கட்டுப்பாட்டு அடறடய (MECR) 

இடணக்க லவண்டும். 
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7.3.1 அவசரக் குழுவின்  ொத்திரங்கள்  ற்று ் ப ொறு ்புகள்  
A) அவசர ஒருங்கினை ் ொளர் (EC) 

அவெரகால ஒருங்கிடணப்பாளர ் தளதத்ின் முழுடமயான கட்டுப்பாட்டட 
ஏற்றுக்சகாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க லவண்டும்.  
(B) ச ் வக் கட்டு ் டுத்தி (IC) 

ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர,் அவெரநிடலயின் இடத்திற்குெ ் சென்று, 

அவெரநிடலடயக் கடக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயல் 
திட்டத்டத லமற்பாரட்வயிடும் ஒரு நபராக இருப்பார.் லவடலமாற்றம் 

லமற்பாரட்வயாளர ் அல்லது சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் சபாறுப்டப 
ஏற்க லவண்டும்  
(C) பதொடர்பு  ற்று ் ஆல ொசனனக் குழு 

ஆலலாெடன மற்றும் தகவல் சதாடரப்ுக் குழுவில் சுரங்கத் துடறகளின் 
தடலவரக்ள் அதாவது சுரங்க லமலாளர ்இருக்க லவண்டும்  
(D)  ங்களி ்பு அனழ ்பு ஒருங்கினை ் ொளர் 

சுரங்க லமற்பாரட்வயாளர ் பங்களிப்பு அடழப்பு 
ஒருங்கிடணப்பாளராக இருப்பார.் பங்களிப்பு அடழப்பு 
ஒருங்கிடணப்பாளர ் பங்களிப்பு அடழப்பு அடழப்டப நடத்துவார ் மற்றும் 
சுரங்கப் பணியாளரக்டள ெட்டெடப இடத்திற்கு சவளிலயற்றுவார.் 

கடடமயில் இருக்கும் அடனத்து பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு டவப்பலத 
அவரது முக்கிய பணியாக இருக்கும்.  
(E) லதட ்  ற்று ் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்டள மீட்கும் பணிடய லமற்சகாள்வதற்கு 
பயிற்சி சபற்ற மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க லவண்டும். 
முதலுதவி மற்றும் தீடய அடணப்பதில் பயிற்சி சபற்றவரக்ள் மற்றும் மீட்புக் 
குழுவில் லெரக்்கப்படுவாரக்ள். 
 (f) அவசரகொ   ொதுகொ ்பு கட்டு ் ொட்டொளர ்

அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 
அடமந்துள்ள மற்றும் சவளி நிறுவனங்கடள வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு 
நபராக இருக்க லவண்டும். எ.கா. தீயடணப்புப் படட, காவல்துடற, மருத்துவர ்
மற்றும் ஊடகவியலாளரக்ள். 

7.3.2 அவசரக் கட்டு ் ொட்டு நனடமுனற 

அவெரகாலத்தின் ஆரம்பம், அடனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு சபரிய தீ 
அல்லது சவடிப்பு அல்லது அகலாய்வின் லபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் 
சதாடங்கும் மற்றும் பல்லவறு பாதுகாப்பு ொதனங்கள் மற்றும் பணியில் 
இருக்கும் செயல்பாட்டு ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் 
ஊழியர ் ஒருவர ் இருந்தால், அவர ் (அவருக்கு லபாதுமான விவரம் 
சதரிவிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவெர நடடமுடறயின்படி) அருகில் உள்ள 
அலாரம் அடழப்பு அடற சென்று, கண்ணாடிடய உடடத்து அலாரங்கடளத ்
தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்டம குறித்து அவெர 
கட்டுப்பாட்டு அடறக்கு சதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவடர முயற்சி 
செய்வார.் பணி அவெர நடடமுடறக்கு இணங்க, அவெரநிடலடய 
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விளக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்டககள் 
உடனடியாக நடடசபறும். 

❖ தீயடணப்பு வீரர ் தடலடமயில் தீயடணப்புக் குழுவினர ் தீ நுடர 
அடடப்பான் மற்றும் லதடவயான உபகரணங்களுடன் ெம்பவம் நடந்த 
இடத்திற்கு வருவாரக்ள். 

❖ அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான நுடள வாயில் 
அலுவலகத்தில் இருந்து தனது பணிடயத் சதாடங்குவார ்

❖ ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் அவெரகால இடத்துக்கு விடரந்து மீட்புக் 
குழுவின் உதவியுடன் அவெரநிடலடயக் டகயாளத் சதாடங்குவார.் 

❖ தளத்தின் முதன்டமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆலலாெடன மற்றும் 
தகவல் சதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் 
முழுடமயான கட்டுப்பாட்டட ஏற்றுக்சகாள்வார.் 

அவர ் ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து சதாடரந்்து தகவல்கடளப் 
சபறுவார ் மற்றும் இதற்கான முடிவுகடள மற்றும் வழிகாட்டுதல்கடள 
வழங்குவார:் 

 ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

 சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அடறகள் 

 அவெர பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

சவவ்லவறு இடங்களில் முன்சமாழியப்பட்ட தீடய அடணக்கும் கருவிகள் 

சுரங்கத்தில் உள்ள மூலலாபாய இடங்களில் பின்வரும் வடகயான தீடய 
அடணக்கும் கருவிகள் முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. 
அட்டவனை 7.3 P1 இ ் பவவ்லவறு இடங்களி ் தீனய அனைக்கு ் 

கருவிகள் 

இட ் தீனய அனைக்கு ் வனக 

மின் உபகரணம் 
CO2 வடக, நுடர வடக, உலர ்இரொயன தூள் 

வடக 

எரிசபாருள் 
லெமிப்பு பகுதி 

CO2 வடக, நுடர வடக, உலர ்இரொயன தூள் 
வடக, மணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரொயன வடக, நுடர வடக 

7.3.3 ல ரிடரின் ல ொது பின் ற்ற லவை்டிய எசச்ரிக்னக அன  ்பு: 
பக்க கட்டுப்படுத்தி,தீயடணப்புக் குழுவிடம் இருந்து லபரிடர ் செய்திடயப் 
சபற்றவுடன், சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அடற உதவியாளர ் 5 நிமிடங்களுக்கு 
டெரன் ஒலி எழுப்புவார.் சபாது முகவரி அடமப்பு மூலம் லபரிடர ்செய்திடய 
ஒளிபரப்ப ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் ஏற்பாடு செய்வார.் ெம்பவக் 
கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து " அவெரநிடல " என்ற செய்திடயப் சபற்றவுடன், 

அவெரகால கட்டுப்பாட்டு அடற உதவியாளர ் 2 நிமிடங்களுக்கு லநராக 
அலாரம் அடிப்பதன் மூலம் "அடனத்து சதளிவான சிக்னடலயும்" 
வழங்குவார.்லபரிடரின் லபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதடலத் தவிரக்்க 
அலாரம் அடமப்பின் அம்ெங்கள் அடனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / 
லபரழிவுகடளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்டககள் ஏலதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால்அடனத்து பாதுகாப்பு 
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முன்சனெெ்ரிக்டககள் மற்றும் சமட்டாலிஃசபரஸ் டமன்ஸ் விதிமுடறகள் 
(எம்எம்ஆர)், 1961 இன் விதிகள் சுரங்க நடவடிக்டககளின் லபாது கண்டிப்பாக 
பின்பற்றப்படுகின்றன. 
❖ MMR 1961 இன் படி சவடிசபாருட்கடள சவடிக்க டவப்பதற்கும் 

லெமிப்பதற்கும் அடனத்து பாதுகாப்பு முன்சனெெ்ரிக்டக 
நடவடிக்டககடளயும் கடடபிடித்தல். 

❖ என்னுடடய மற்றும் அடதெ ் ொரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபரக்ள் நுடழவது முற்றிலும் தடடசெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயடணப்பு மற்றும் 
முதலுதவி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ பாதுகாப்பு பூட,் செல்சமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது 
பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் லபான்ற அடனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 
கிடடக்கப்சபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 
கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அடனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் 
பயிற்சி மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள்.  

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி என்னுடடய லவடல மற்றும் சுரங்கத ்
திட்டங்கடளத் சதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

❖ என்னுடடய முகங்கடள சுத்தம் செய்வது சதாடரந்்து செய்யப்படுகிறது. 
❖ சவடிமருந்துகடளக் டகயாளுதல், ொரஜ்் செய்தல் மற்றும் சவடித்தல் 

ஆகியடவ SOP ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுலம 
லமற்சகாள்ளப்படுகின்றன.  

❖ சுரங்கப் பள்ளத்தில் லமற்பரப்பு நீர ்வருவடதத் தவிரக்்க  வடிகால் மற்றும் 
மண் கட்டுகடள ெரிபாரத்்து சதாடரந்்து பராமரித்தல் 

❖ அதிக திறன் சகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகடள, குறிப்பாக 
மடழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங் செய்ய லபாதுமான அளவு டீெல் 
சகாண்ட சஜனலரட்டர ்செட்கடள வழங்குதல் 

❖ ஒலி சிக்னலுக்காக சவடிக்கும் லநரத்தில் ஒரு பிளாஸ்டிங் SIREN 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது 

❖ சவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் சவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பெட்ெ 
சகாடிகள் காட்சி காட்டப்படும்.  

❖ குண்டுசவடிப்பு லநரம் மற்றும் அத்துமீறி நுடழயக் கூடாது என்ற 
எெெ்ரிக்டக அறிவிப்புப் பலடககள் முக்கிய இடங்களில் 
டவக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ அடனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் 
லொதடன உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி 
லமற்சகாள்ளப்பட்டது  

7.4 ஒட்டுப ொத்த தொக்க ் ஆய்வு 

குவாைியின் ஹதாகுப்பு முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனலவ உள்ள 
குவாரிகடள எளிதாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் 
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குறியீடுகள் சகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA & EMP அறிக்டகயில் அடடயாளம் 
காணப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. 
அட்டவனை 7.4 500 மீட்டர் சுற்றளவி ் உள்ள குவொரிகளின்  ட்டிய ் 

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி 
குறியீ
டு 

உரிடமயாளரின் 
சபயர ்

புல. எண் 
அள
வு 

நிடல 

P1 

திரு.ஏ.மயில்ொமி, 

அதனால். ஆறுெெ்ாமி, 

எண்.4A, லதக்கனி, 
சபரியகுயிடல 
அஞ்ெல், 

செட்டிபாடளயம் 
வழியாக, 

லகாடவ மாவட்டம் –
641201 

42/1B மற்றும் 
43/1B 

1.62.0 

ha 

.No.SEIAA-

TN/F.No.7180/SEAC/T

oR-748/2020 

லததி:15.09.2020 

இல் சபறப்பட்ட 
ToR 

சமாதத்ம் 1.62.0 ha 

தற்லபாதுள்ள குவாரிகள் 

குறியீ
டு 

உரிடமயாளரின் 
சபயர ்

புல. எண் 
அள
வு 

நிடல 

E1 

திரு.இ.ஆனந்தகுமார,் 

எஸ்\ஓ ஈஸ்வர 
கவுண்டர,் 

எண்.3/105, 

மடலயாண்டிபாடள
யம், ஈெெ்னாரி, 
லகாடவ மாவட்டம் 

245/2A(P),246/1A

(P) & 246/2(P) 

1.62.5 

HA 

02.06.2016 to 

01.06.2021 

E2 

லக.பிரகாஷ் 

S/o.M.கிருஷ்ணொமி, 

எண்.3/96, 

சபரியகுயிடல 
அஞ்ெல், லக.பிரகாஷ் 

S/o.M.கிருஷ்ணொமி, 

எண்.3/96, 

சபரியகுயிடல 
அஞ்ெல், 

51/1A and 51/1B 
2.13.5 

ha 

18.02.2021 to 

17.02.2021 

சமாதத்ம் 3.76.0 ha 

சமாதத் குவாரியின் அளவு 5.38.0 ha 

ஆதாரம்: i). AD கடிதம் – Rc.No.424/Mines/2019 லததி 29.07.2020. 

குறிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குவாரியின் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 

(இ) லததி: 01.07.2016அட்டவடண  
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7.5 முன்ப ொழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய அ ்சங்கள்  

குவொரியின் ப யர ்
திரு.அ. யி ்சொமி சாதாரண கற்கள் 

 ற்று ் சரனள குவொரி 
லடாலபாஷீட் எண் 58-F/01 

இடடலய அடெ்லரடக 10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N 

இடடலய தீரக்்கலரடக 77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 386m-392m AMSL 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 32m bgl(2மீ ெரடள + 30மீ ொதாரண கற்கள்) 

புவியியல் வளங்கள் 
m3 இல் ொதாரண கற்கள் ெரடள m3 

4,36,896 32,064 

சுரங்கம் டகயிருப்பு 
மீ3 இல் ொதாரண கற்கள் ெரடள மீ3 

1,36,150 22,016 

32m bgl ஆழம் வடர ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு 
முன்சமாழியப்பட்ட 
இருப்பு 

1,36,150 22,016 

இறுதி குழி பரிமாணம் 225m (L) x 50m (W) x 32m (D) bgl 

சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் 
நீரம்ட்டம் 

60 to 65 மீ bgl 

சுரங்க முடற 

சவளிப்படடயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 
சுரங்க முடற துடளயிடுதல் மற்றும் 
சவடிதத்ல் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

இப்பகுதியானது கிட்டத்தட்ட சவற்று 
நிலப்பரப்டப சவளிப்படுத்துகிறது, 

சதன்லமற்கு லநாக்கி சமன்டமயான 
ொய்வாக உள்ளது 

இயந்திரங்கள் 
முன்சமாழியப்பட்டன 

இயந்திரங்கள் 
முன்சமாழியப்பட்டன 

4 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

டெட்ராலிக் 
அகழ்வாராய்ெச்ி 

1 எண்கள் 

டிப்பரக்ள் 2 எண்கள் 

சவடிக்கும் முடற 

துடளயிடுதல் மூலம் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 
பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
சவடிமருந்து சிறிய டயா ஆகியடவ ொதாரண 
கற்கள்டல அகற்றுவதற்கும் சவற்றி 
சபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 
விடளடவப் பயன்படுதத் 
பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.. ஆழமான 
துடளயிடல் முன்சமாழியப்படவில்டல. 
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ஆழமான துடளயிடல் 
முன்சமாழியப்படவில்டல. 

20 எண்கள் 

திட்ட செலவு Rs.38,33,400/- 

CER செலவு @ திட்டெ ்
செலவில் 2% 

 Rs.76,600/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகள் 

ஓடட அருலக பணப்பட்டி 2.7கிமீ 
சதன்கிழக்கு 

அக்கநாயக்கன்பாடளயம் 
அருலக சதாட்டி 

கிழக்கு 7.4 கிமீ 

குருநல்லிபாடளயம் அருலக 
சதாட்டி 

சதற்கு 6.6 கிமீ 

ஓடட 430மீவடலமற்கு 

பசுடம மண்டலம் 
லமம்பாட்டுத் திட்டம் 

7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 3150 ெதுர 
மீட்டர ் பரப்பளவில் 350 மரங்கடள நட 
உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்சமாழியப்பட்ட நீர ்
லதடவ 

2.61 லக. எல்.டி 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 400மீ - லமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & சபறப்பட்ட ToR 

அட்டவனை 7.6 தற்ல ொதுள்ள குவொரி "E1" இன் முக்கிய அ ்சங்கள் 

குவொரியின் ப யர ்

 

திரு.இ.ஆனந்தகு ொர் சாதாரண க ்  ற்று ் 
சரனள குவொரி 

 

லடாலபாஷீட் எண் 58-F/01 

இடடலய அடெ்லரடக 10053’00” N to 10053’05”N 

இடடலய தீரக்்கலரடக 77004’35” E to 77004’40”E 

சுரங்கத்தின் 
முன்சமாழியப்பட்ட 
ஆழம் 

37 m 

புவியியல் வளங்கள் 
m3 இல் ொதாரண கற்கள் சைரள மீ3 

5,65,810 32,332 

சுைண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

m3 இல் சாதாைண கல் ெரடள மீ3 

2,05,100 24,240 

சுரங்க முடற 

ஓப்பன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க 
முடற துடளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் 
ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது. 

இயந்திரங்கள் 
முன்சமாழியப்பட்டன 

 

ஜாக் லெமர,் அமுக்கி 2 எண்கள் 

ரெட்ைாலிக் அகழ்வு 1 எண்கள் 

டிப்பை ் 1 எண்கள் 
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ஹவடிக்கும் முரற 

துடளயிடுதல் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
சவடிமருந்து சிறிய டயா ஆகியடவ ொதாரண 
கற்கள்டல அகற்றுவதற்கும் சவற்றி 
சபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 
விடளடவப் பயன்படுதத் 
பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.. ஆழமான துடளயிடல் 
முன்சமாழியப்படவில்டல. 

உத்டதச மனிதவள 

வைிரசப்படுதத்ல் 
12 எண்கள் 

திட்ட ஹசலவு Rs. 58,47,500/- 

CER ஹசலவு @ திட்டச ்

ஹசலவில் 2% 
Rs 1,16,950/- 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

அட்டவணண 7.7 தற்ப ாதுள்ள குவாரி "E2" இன் முக்கிய அம்சங்கள் 

குவாைியின் ஹபயை ்
திரு. பக.பிரகாஷ் சாதாரண கல் கல் மற்றும் 

சரணள குவாரி 
டடாடபாஷீட ்எண் 58-F/01 

இரடடய அட்சடைரக 10°52'38.25"N to 10°52'49.54"N 

இரடடய தீைக்்கடைரக 77°04'11.56"E to 77°04'16.45"E 

சுைங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

ஆழம் 

28மீ பிஜிஎல்(3மீ சைரள + 25மீ சாதாைண கற்கள்) 

புவியியல் வளங்கள் 
m3 இல் சாதாைண கற்கள் சைரள மீ3 

5,33,750 64,050 

சுைண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

m3 இல் சாதாைண கற்கள் சைரள மீ3 

1,58,476 39,288 

சுைங்க முரற 

ஓப்பன்காஸ்ட் இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட சுைங்க 

முரற துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் 

ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியது 

இயந்திைங்கள் 

முன்ஹமாழியப்பட்டன 

சுத்தியல் & அமுக்கி 5 எண்கள் 

நீைியல் அகழ்வாைாய்சச்ி 1 எண்கள் 

டிப்பை ் 2 எண்கள் 

ஹவடிக்கும் முரற 

துடளயிடுதல் மூலம் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 
பிளாஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி 
சவடிமருந்து சிறிய டயா ஆகியடவ சாதாைண 

கல் கல்டல அகற்றுவதற்கும் சவற்றி 
சபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 
விடளடவப் பயன்படுத்த 
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பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.. ஆழமான துடளயிடல் 
முன்சமாழியப்படவில்டல. 

உத்டதச மனிதவள 

வைிரசப்படுதத்ல் 
20 எண்கள் 

திட்ட ஹசலவு Rs. 74,82,400/- 

CER ஹசலவு @ திட்டச ்

ஹசலவில் 2% 
Rs 1,50,000/- 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

குவாைியின் ஹதாகுப்பு உள்ள அரனத்து குவாைிகளிலும் (முன்ஹமாழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள) துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மற்றும் 

அகழ்வாைாய்சச்ி மற்றும் டபாக்குவைத்து நடவடிக்ரககள் காைணமாக 

ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது மற்றும் 

ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இரைசச்ல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில 

அதிைவ்ுகளில் ஹபரும் தாக்கதர்த எதிைப்ாைக்்கலாம். 

7.4.1 காற்று சூழல் 

   சுைங்கத்தின் ஒட்டுஹமாத்த சுரமரய கணக்கிடுவது அட்டவரணயில் 

காட்டப்பட்டுள்ளது 7.11 & 7.12. 

அட்டவணண 7.8 சாதாரண கற்கள்லின் ஒட்டுமமாத்த உற் த்தி சுணம 

உத்டதச உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி 
m3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 1,36,150 27,230 91 15 

E1 2,05,100 41,020 136 23 

E2 1,58,476 31,695 105 18 

ஹமாதத் 

ஹதாரக 
4,99,726 99,945 332 56 

அட்டவணண 7.9 சரணளகளின் ஒட்டுமமாத்த உற் த்தி சுணம 

உத்பதச உற் த்தி விவரங்கள் 

குவாைி 
m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு 

லாைி சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

பி1 22,016 4,403 15 3 

இ1 24,240 4,848 16 3 

இ2 39,288 7,857 26 4 

ஹமாதத் 

ஹதாரக 
85,544 17,108 57 10 
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 3 குவாைிகரளக் கருத்தில் ஹகாண்டு ஒட்டுஹமாத்தமாக சாதாைண கற்கள் 

ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாரளக்கு 332 மீ 3 ஆகவும், சைரள ஒட்டுஹமாதத் 

உற்பத்தி 57 மீ 3 ஒரு நாரளக்கு 56 டிைிப்கள் மற்றும் ஒரு நாரளக்கு 10 முரற 

கைடுமுைடான கற்களாக இருப்பரதக் காணலாம். ஹகாத்து இருந்து சைரள. 

குறிப்பு: கைடுமுைடான கற்களாக ஒரு நாளின் உற்பத்தியானது 5 வருட 

குத்தரகக் காலத்திற்கும், சைரள உற்பத்திக்கு 1, 2 அல்லது 3 அல்லது 5 வருட 

உற்பத்திக் காலத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது. டமலும் தற்டபாதுள்ள 

குவாைிகளின் சுரம தற்டபாதுள்ள ஹகாத்து சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

டமற்கூறிய உற்பதத்ி அளவுகளின் அடிப்பரடயில், 3 சுைங்கங்களிலும் 

பல்டவறு ஹசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உமிழ்வுகள், தரை தயாைிப்பு, 

டதாண்டுதல், ரகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் டபான்ற பல்டவறு 

ஹசயல்பாடுகரள உள்ளடக்கியது. சுைங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு 

மதிப்பீட்டு ஹதாழில்நுட்ப ரகடயடு அடிப்பரடயில் இந்த நடவடிக்ரககள் 

முரறயாக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான 

உமிழ்வுகரள அரடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவரண 7.10 

இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணண 7.10 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து 

உமிழ்வு மதி ்பீடு 

உத்பதச திட்டத்திற்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

மசயல் ாடு 
மூல 

வணக 
மதி ்பு அலகு 

துரளயிடுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.067886855 
g/s 

ஹவடிதத்ல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.000348773 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.039781622 கிைாம்/வி 

 

இழுத்துச ்

ஹசல்ல டைாடு 

வைி 
ஆதாைம் 

0.002487351 கிைாம்/வி/மீ 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.047047467 கிைாம்/வி 

SO2 க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.000339782 

கிைாம்/வி 

NOxக்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.000012639 

கிைாம்/வி 

குவாரி "E1"க்கான மவளிபயற்ற மதி ்பீடு            

PM10க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

மசயல் ாடு 
மூல 

வணக 
மதி ்பு அலகு 

துரளயிடுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.080879949 கிைாம்/வி 

ஹவடிதத்ல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.000837180 கிைாம்/வி 
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கனிம ஏற்றுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.042379984 கிைாம்/வி 

இழுத்துச ்

ஹசல்ல டைாடு 

புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.002491934 கிைாம்/வி/மீ 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.047900372 கிைாம்/வி 

SO2 க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.000628249 

கிைாம்/வி 

NOxக்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.000023692 

கிைாம்/வி 

குவாரி "E2"க்கான மவளிபயற்ற மதி ்பீடு 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

PM10 

மசயல் ாடு 
மூல 

வணக 
மதி ்பு அலகு 

துரளயிடுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.082310431 கிைாம்/வி 

ஹவடிதத்ல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.000913879 கிைாம்/வி 

கனிம ஏற்றுதல் 
புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.042764511 கிைாம்/வி 

இழுத்துச ்

ஹசல்ல டைாடு 

புள்ளி 
ஆதாைம் 

0.002492858 
g/s/m 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.053596999 கிைாம்/வி 

SO2 க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.000701888 

கிைாம்/வி 

NOxக்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஒட்டுஹமாத்த 

கனிம 

பகுதி 

ஆதாைம் 

0.000033911 

கிைாம்/வி 

மூல: உமிழ்வு கணக்கீடுகள் 

அட்டவணண 7.11 குவாரியின் மதாகு ்பு அதிகரிக்கும் & விணளவான GLC 

µg/m3 இல் PM10 

இடம் ணமய  ாகம் 

பின்புலம் 46.6 

அதிகபட்ச அதிகைிப்பு 15.92 

விரளவு 62.52 

NAAQ நியமங்கள் 100 μg/m3 
µg/m3 இல் PM2.5 

இடம் ணமய  ாகம் 

பின்னணி 23.6 

மிக உயைந்்த அதிகைிப்பு 8.99 

விரளவு 32.59 
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NAAQ நியமங்கள் 100 µg/m3 

µg/m3 இல் SO2 

இடம் ணமய  ாகம் 

பின்புலம் 9.9 

அதிகபட்ச அதிகைிப்பு 2.69 

விரளவு 12.59 

NAAQ நியமங்கள் 80 µg/m3 

µg/m3 இல் NOx 

இடம் ணமய  ாகம் 

பின்புலம் 20.8 

அதிகபட்ச அதிகைிப்பு 10.69 

விரளவு 31.49 

NAAQ நியமங்கள் 80 µg/m3 

 

7.4.2 இணரசச்ல் சூழல் 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடிதத்ல் மற்றும் 

லாைிகள் மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் டபான்ற ஹசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. 

ஹவடிதத்ல் மற்றும் அமுக்கி ஹசயல்பாடு (துரளயிடுதல்) மற்றும் 

டபாக்குவைத்து நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரறக் கருதத்ில் ஹகாண்டு 

ஒட்டுஹமாத்த இரைசச்ல் மாதிைியாக்கம் டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு குவாைிகரளச ்சுற்றியுள்ள பல்டவறு தூைங்களில் 

இரைசச்ல் அளரவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒடை மாதிைியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அரைக்டகாள ஒலி அரல 

பைவலுக்கு, முதல் ஹகாள்ரகயின் அடிப்பரடயில் மாதிைிரயப் பயன்படுத்தி 

ஹவவ்டவறு ஆதாைங்களில் பல்டவறு இடங்களில் இரைசச்ல் அளரவ 

மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

  எங்டக 

   Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஹதாரலவில் அரமந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிரலரமகளின் காைணமாக ஏற்படும் 

அதிகப்படியான டதய்மானம் ஆகும். அரனத்து ஆதாைங்களின் 

ஒருங்கிரணந்த விரளரவ மடக்ரகச ்டசைத்த்ல் மூலம் பல்டவறு இடங்களில் 

தீைம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
பசர்ச பட்ரட காைணமாக குரறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது.  

மாதிைிக்கு டதரவயான உள்ளடீுகள்: 

சுைங்க ஹசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திைங்கள் மற்றும் 

ஹசயல்பாடுகரள கணக்கில்எடுத்துக்ஹகாண்டு மூல தைவு கணக்கிடப்பட்டது. 
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அட்டவணண 7.12 குவாரியின் பதாகு ்பு கணிக்க ் ட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதி ்புகள் 

இரு ்பிட 

ஐடி 

பின்னணி 
மதி ்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு dB(A) 

மமாத்த 

கணிக்க ் ட்ட 

dB(A) 

குடியிரு ்பு 

 குதி 

தரநிணலகள் 

dB(A) 

பி1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 53.8 

48.1 54.8 

55 

இ1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 48.1 

40.4 48.8 

இ2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 47.3 

49.0 51.2 

ஆதாைம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தைவு 

இரடயக மண்டலதத்ில் 40.4– 49.0 dB (A) வைம்பிற்குள் அதிகைிக்கும் 
இரைசச்ல் நிரல காணப்படுகிறது. இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள ஹவவ்டவறு 
ஏற்பிகளில் சதத்ம் அளவு குரறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூைம் மற்றும் மற்ற 
நிலப்பைப்பு அம்சங்கள் இரைசச்ரலக் குரறக்கிறது. பசுரம மண்டலம் 
காைணமாக 4.9 dB (A) தரட விரளவாகக் குரறவரதக் கருதத்ில் ஹகாண்டு, 
ஏற்பிகளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்புகள் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் நிரல கணித சூத்திைதர்த 
அடிப்பரடயாகக் ஹகாண்டது. டமடல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, சதத்ம் 
மாசு (ஒழுங்குமுரற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்ரம விதிகள் 
ஹவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அரனத்து 
இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இரைசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் 
(இரடநிரல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட வைம்புகளுக்குள் இருப்பரதக் 
காணலாம். இந்திய அைசிதழில், 14.2.2000 டததியிட்ட SO123(E), பின்னை ்SO 1046(E), 
டததியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), டததி 11.10.2002, SO 1569 (E), 1569 .09.2006 மற்றும் 
SO 50 (E) டததி 11.01.2010 இன் சுற்றுசச்ூழல்(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986.). 
தணர அதிர்வுகள் 

அகல்வு இயந்திைம் துரளயிடுதல் மற்றும் ஹவடிதத்ல், டபாக்குவைத்து 

வாகனங்கள் டபான்ற சுைங்க இயந்திைங்களின் ஹசயல்பாடு காைணமாக 

கிளஸ்டருக்குள் உள்ள 3 சுைங்கங்களிலும் சுைங்க நடவடிக்ரககளால் நில 

அதிைவ்ுகள் எதிைப்ாைக்்கப்படுகின்றன. நில அதிைவ்ுகளின் ஹபரும் தாக்கம் 

சுைங்க குதத்ரக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிைாமங்களில் அரமந்துள்ள வீடட்ு 

வீடுகளில் காணப்படுகிறது. அருகில் வீடுகள் ஹவடிப்பினால் தூண்டப்படும் 

அதிைவ்ுகளால் விைிசல் மற்றும் டசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, 

அடதசமயம் RCC கட்டரமக்கப்பட்ட கட்டரமப்புகள் அதிக நில அதிைவ்ுகரளத ்
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தாங்கும். இது தவிை, தரை அதிைவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்ரத உருவாக்கலாம். 

குண்டுஹவடிப்பு நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் மற்ஹறாரு தாக்கம் 

பறக்கும் பாரறகள் ஆகும். இரவ சுைங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் 

அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, நபைக்ளுக்கு காயம் அல்லது 

கட்டரமப்புகளுக்கு டசதம் ஏற்படலாம். முரறடய 3 இல் இருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் அட்டவரண 7.13 இல் உள்ளன. 

அட்டவணண 7.13 ஒவ்மவாரு சுரங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

இரு ்பிட ஐடி மீட்டர்களில் தூரம் 

பி1க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

400மீ 

இ 1 அருகில் வாழ்விடம் 970 மீ 

இ 2 அருகில் வாழ்விடம் 360 மீ 

அரனத்து சுைங்கங்களிலும் ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிைவ்ுகள், உசச் 

துகள் டவகதர்த (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாட்ரடப் 

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

குறிப்பு – 

V = உசச் துகள் டவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் பாரற காைணி மாறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிடலா) 

B = பாரற மற்றும் தளத்துடன் ஹதாடைப்ுரடய மாறிலி (ஹபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூைம் (மீ) 

அட்டவணண 7.14 3 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இரு ்பிட 

ஐடி 

அதிக ட்ச 

கட்டணம் 

கிபலாவில் 

இல் அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு m 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

பி 1 29.0 400 மீ 0.508 

இ 1 43.74 970 மீ 0.171 

இ 2 33.0 360 மீ 0.666 

   ஆதாைம்: ஹவடிப்பு கணக்கீடுகள் 

 டமடல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, ஒவ்ஹவாரு சுைங்கதத்ிலும் ஒரு 
குண்டுஹவடிப்புக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29 
டததியிட்ட சுற்றறிக்ரக எண். 7-ன் மூலம் சுைங்கப் பாதுகாப்பு 
இயக்குநைகத்தின் ஹபாது இயக்குநைகதத்ின்படி, 8 மிமீ/வி என்ற உசச் துகள் 
டவகத்திற்குக் கீடழ பிபிவி உள்ளது. /8/1997. 
 சமூக ம ாருளாதார சூழல் 

3 சுைங்கங்கள் CER க்கு பங்களிக்கும் மற்றும் சமூகம் வளைச்ச்ியரடயும். 

அட்டவணண 7.15 3 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக ம ாருளாதார நன்ணமகள் 

குறியீடு திட்ட மசலவு CER @ 2% 
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பி 1 Rs.38,33,400 Rs.  76,600 

இ 1 Rs. 58,47,500 Rs.1,16,950 

இ 2 Rs.74,82,400 Rs.1,50,000 

Total Rs.1,71,63,300 Rs.3,43,550 

அலுவலக குறிப்பாரணயின் பாைா 6 (II) இன் படி, அரனத்து 

சுைங்கங்களும் பசுரமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 டகாடிகள், 

அரவ EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% 

பங்களிக்க டவண்டும்.. 

❖ முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு நிதி அளிக்க டவண்டும் CER – Rs 76,600/- 

❖ தற்டபாதுள்ள திட்டதத்ிற்கு நிதியளிக்க டவண்டும் CER – Rs 2,66,950/- 

❖ கிளஸ்டைில் உள்ள மூன்று திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க டவண்டும் CER – Rs 

3,43,550/- 

அட்டவணண 7.16 3 சுரங்கங்களிலிருந்து பவணல வாய் ்புகள் 

குறியீடு பவணலவாய் ்பு 

பி 1 20 

இ 1 12 

இ 2 20 

மமாத்தம் 52 

   குவாைியின் டதாகுப்பு முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கம் காைணமாக ஹமாத்தம் 

20 டபை ்டவரல ஹபறுவாைக்ள் மற்றும் ஏற்கனடவ உள்ள சுைங்கங்களில் 32 டபை ்

டவரல ஹசய்கிறாைக்ள்..  

 

 

அட்டவணண 7.17 3 சுரங்கங்களிலிருந்து  சுணம பமம் ாட்டு நன்ணமகள் 

குறியீ
டு 

நடுவதற்கு 

முன்மமாழிய
 ் ட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

உயிர் 
பிணழ
 ்பு 

விகித
ம் % 

 ர ் 
ளவு 

ச.மீ 

இனத்தி
ன் 

ம யர ்

வளர்க்க ் டும் 

எனஎதிர் ார்க்க ்
 டும் 

மரங்களின்எண்
ணிக்ணக 

பி 1 350 80% 3,150 

டவம்பு, 

டகசுவைி
னா, 

ஹபாங்க
மியா 

280 

இ 1 100 80% 1000 

டவம்பு, 

டகசுவைி
னா, 

ஹபாங்க
மியா 

90 
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இ 2 540 80% 4,870 

டவம்பு, 

டகசுவைி
னா, 

ஹபாங்க
மியா 

430 

மமாத்
தம் 

990  9,020  800 

   முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பரடயில், டவம்பு, 

டகசுவைினா டபான்ற பூைவ்ீக இனங்களின் வளைச்ச்ி 350 மைங்கள் என்ற 

விகிதத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்குள் நடப்பட்டு 80% உயிைவ்ாழும் விகிதத்துடன் 280 

மைங்கள் எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. 3,150 சதுை மீட்டை ் பைப்பளவில் 

முன்ஹமாழியப்பட்ட குவாைிகள் மற்றும் 990 மைங்கள் 5 ஆண்டுகளில் 

நடப்பட்டு 80% உயிைவ்ாழும் விகிதத்துடன், தற்டபாதுள்ள அரனத்து 

குவாைிகளிலும் ஹமாத்தமாக 9,020 சதுை மீட்டை ் பைப்பளவில் 800 மைங்கள் 

வளரும் என எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. 

7.5 முன்மமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்ணம 

திட்டம் 

      அரனத்து திட்ட ஆதைவாளைக்ளும் 01.01.2019 முதல் நரடமுரறக்கு வரும் 

வரகயில், ஒருமுரற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாைாமல் 

பிளாஸ்டிக்ரக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அைசு ஆரண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துரற (EC.2) டததி: 25.06.2018 இணங்க டவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ்.Objective – 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்ரமயான விநிடயாக சங்கிலி வரலயரமப்ரப 

ஆைாய.அரனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய 

ஹபாருடக்ரள டசகைிப்பதற்காக ஹதாட்டிகரள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிரலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு டமலாண்ரமரய கண்டறிந்து முன்ஹமாழிதல் 

வடிவ அரமப்ரபத் தயாைித்தல், மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் டதரவயான வழிமுரறகள். 

அட்டவணண 7.18 பிளாஸ்டிக் கழிவுகணள நிர்வகி ் தற்கான மசயல் 

திட்டம் 

வா.எண். மசயல் ாடு ம ாறு ்பு 

1 விதிகரள இரணத்து தளவரமப்பு மற்றும் 

வடிவரமப்ரப உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் 

கழிவு டமலாண்ரமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாளைக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனை ் கட்டணம், குப்ரப 

ஹகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள எைிதத்ல் 

அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு இரடயூறு 

விரளவிக்கும் பிற ஹசயல்களுக்கு 

அபைாதம்/அபைாதம். 

சுைங்க 

டமலாளை ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி 

ஹசய்யக்கூடிய மற்றும் உள்நாட்டு 

சுைங்க 

டமலாளை ்
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அபாயகைமான கழிவுகரள பிைிதஹ்தடுப்பரத 

நரடமுரறப்படுதத், கழிவு 

உற்பத்தியாளைக்ரள கட்டாயப்படுத்துதல் 

3 ஹநகிலி கழிவுகள் டசகைிப்பு சுைங்கத் 
தரலவை ்

4 ஹபாருள் மீட்பு வசதிகரள அரமத்தல் சுைங்க 

டமலாளை ்

5 ஹபாருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

ஹசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி ஹசய்ய 

முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள பிைித்தல் 

சுைங்கத் 
தரலவை ்

6 பதிவுஹசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி 

ஹசய்பவைக்ளுக்கு மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய 

ஹநகிலிகழிவுகரள டசகைிதத்ல் 

சுைங்கத் 
தரலவை ்

7 மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத ஹநகிலி 

கழிவுகரள சிஹமன்ட் சூரளகளில், சாரல 

கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு 

வழியரமதத்ல் 

சுைங்கத் 
தரலவை ்

8 அரனத்து பங்குதாைைக்ளிரடடயயும் 

அவைக்ளின் ஹபாறுப்பு குறித்து விழிப்புணைர்வ 

ஏற்படுத்துதல் 

சுைங்கத் 
தரலவை ்

9 குப்ரபகரள ஹகாட்டுவது, ஹநகிலி கழிவுகரள 

திறந்தஹவளியில் எைிப்பது அல்லது 

ஹபாதுமக்களுக்கு இரடயூறு விரளவிக்கும் 

ஹசயல்களில் ஈடுபடுவது டபான்றவற்றில் திடீை ்

டசாதரன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுைங்க 

உைிரமயாளை ்

ஆதாைம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்ஹமாழியப்பட்டது 

7.6 முன்மமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான பிந்ணதய பகாவிட் சுகாதார 

பமலாண்ணம திட்டம் 

SARS-CoV-2 ஹகாடைானா ரவைஸால் ஏற்படும் டகாவிட் – 19 டநாய்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய டநாயாகும், இந்த டநாயின் இயற்ரகயான வைலாறு, 

குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்ரதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பரடயில் புதிய 

தகவல்கள் மாறும் அடிப்பரடயில் அறியப்படுகின்றன. 

கடுரமயான டகாவிட்-19 டநாய்க்குப் பிறகு, குணமரடந்த டநாயாளிகள் 

டசாைவ்ு, உடல்வலி, இருமல், ஹதாண்ரடப்புண், சுவாசிப்பதில் சிைமம் டபான்ற 

பல்டவறு அறிகுறிகரளயும் அறிகுறிகரளயும் ஹதாடைந்்து ஹதைிவிக்கலாம். 

தற்டபாது வரை, டகாவிட்-க்கு பிந்ரதய சீக்வாலா பற்றிய வரையறுக்கப்பட்ட 

சான்றுகள் உள்ளன டமலும் டமலும் ஆைாய்சச்ி டதரவப்படுகிறது மற்றும் 

தீவிைமாக பின்பற்றப்படுகிறது. டகாவிட் குணமரடந்த அரனத்து 

டநாயாளிகளுக்கும் பின்ஹதாடைத்ல் பைாமைிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு 

முழுரமயான அணுகுமுரற டதரவப்படுகிறது. 

பிந்ணதய பகாவிட் பின்மதாடர்தல் மநறிமுணற – 

❖ டகாவிட் ஹபாருத்தமான நடதர்தரயத் ஹதாடைவும் (முகமூடியின் 

பயன்பாடு, ரக மற்றும் சுவாச சுகாதாைம், உடல் இரடஹவளி)). 
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❖ டபாதுமான அளவு ஹவதுஹவதுப்பான நீரைக் குடிக்கவும் (முைணாக இல்ரல 

என்றால்). 

❖ உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாைமாகவும் இருப்பரத உறுதி 

ஹசய்து ஹகாள்ளுங்கள். 

❖ டமற்பைப்புகள் (எ.கா. டமரசகள் மற்றும் நாற்காலிகள்) மற்றும் 

ஹபாருடக்ரள (எ.கா. ஹதாரலடபசி, ஹெல்ஹமட்) கிருமிநாசினியால் 

தவறாமல் துரடக்க டவண்டும்.. 

❖ பணியிடதர்தச ் சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுதத்ிகைிப்பு ரக 

டதய்தத்ல் விநிடயாகிப்பவைக்ள்  ரவக்கவும். இந்த விநிடயாகிப்பாளைக்ள்  

ஹதாடைந்்து நிைப்பப்படுவரத உறுதிஹசய்யவும். 

❖ ரக கழுவுவரத ஊக்குவிக்கும் சுவஹைாட்டிகரளக் கண்பிக்கபடடவண்டும் 

❖ ஊழியைக்ள், ஒப்பந்ததாைைக்ள் மற்றும் வாடிக்ரகயாளைக்ள் டசாப்பு மற்றும் 

தண்ணீருடன் தங்கள் ரககரள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் 

இருப்பரத உறுதிப்படுத்தவும். 

❖ சுவாச சுகாதாைத்ரத ஊக்குவிக்கும் சுவஹைாட்டிகரள காட்சிப்படுத்தவும். 

❖ உங்கள் சமூகத்தில் டகாவிட்-19 பைவத் ஹதாடங்கினால், டலசான இருமல் 

அல்லது குரறந்த தைக் காய்சச்ல் (37.3 டிகிைி ஹசல்சியஸ் அல்லது அதற்கு 

டமல்) உள்ளவைக்ள் வீட்டிடலடய இருக்க டவண்டும் என்பரத உங்கள் 

ஊழியைக்ள், ஒப்பந்ததாைைக்ள் மற்றும் வாடிக்ரகயாளைக்ளுக்குச ்

சுருக்கமாகச ் ஹசால்லுங்கள். டநாய்தஹ்தாற்றின் அறிகுறிகரள 

மரறக்கக்கூடிய பாைாசிட்டமால்/அஹசட்டமிடனாஃஹபன், இப்யூபுரூஃபன் 

அல்லது ஆஸ்பிைின் டபான்ற எளிய மருந்துகரள எடுத்துக் ஹகாள்ள 

டவண்டியிருந்தால் அவைக்ள் வீட்டிடலடய இருக்க டவண்டும் (அல்லது 

வீட்டிலிருந்து டவரல ஹசய்ய டவண்டும்). 

❖ டகாவிட்-19 இன் டலசான அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிடலடய 

இருக்க டவண்டும் என்ற ஹசய்திரயத் ஹதாடைந்்து ஹதாடைப்ுஹகாண்டு 

விளம்பைப்படுத்துங்கள். 

❖ டநருக்கு டநை ் சந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு டதரவயா என்பரதக் 

கவனியுங்கள். ஹதாரலஹதாடைப்ு அல்லது ஆன்ரலன் நிகழ்வு மூலம் அரத 

மாற்ற முடியுமா? 

❖ கூட்டம் அல்லது நிகழ்ரவ குரறக்க முடியுமா, அதனால் குரறவான மக்கள் 

கலந்து ஹகாள்ளலாமா? 

❖ அரனத்து ஊழியைக்ளுக்கும் திசுக்கள் மற்றும் ரக சுத்திகைிப்பு உள்ளிட்ட 

டபாதுமான ஹபாருட்கள் மற்றும் ஹபாருடக்ரள முன்கூட்டிடய ஆைட்ை ்

ஹசய்யுங்கள். சுவாச அறிகுறிகரள உருவாக்கும் எவருக்கும் வழங்க 

அறுரவ சிகிசர்ச முகமூடிகள் உள்ளன. 

❖ ஆயுஷ் அரமசச்கத்தால் பைிந்துரைக்கப்படுகிறது, சியாவன்பிைாரஷ 

காரலயில் (1 டதக்கைண்டி அளவு) ஹவதுஹவதுப்பான நீை ் / பாலுடன் 

பயன்படுத்துவது மிகவும் பைிந்துரைக்கப்படுகிறது (பதிவுஹசய்யப்பட்ட 

ஆயுைட்வத மருத்துவைின் வழிகாட்டுதலின் கீழ்) மருத்துவ நரடமுரறயில் 
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உள்ளது என நம்பப்படுகிறது. பிந்ரதய மீட்பு காலத்தில் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 

❖ ஹதாடைந்்து வறட்டு இருமல் / ஹதாண்ரட வலி இருந்தால், உப்பு வாய் 

ஹகாப்பளித்து நீைாவிரய உள்ளிழுக்கவும். வாய் ஹகாப்பளிக்க/நீைாவி 

உள்ளிழுக்க மூலிரககள்/மசாலா டசைத்த்ல்இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ 

மருத்துவை ் அல்லது ஆயுஷ் தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளைின் 

ஆடலாசரனயின் டபைில் எடுக்கப்பட டவண்டும். 

❖ உயைத்ை காய்சச்ல், மூசச்ுத் திணறல், Sp02 <95%, விவைிக்க முடியாத மாைப்ு 

வலி, புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் டபான்ற ஆைம்ப எசச்ைிக்ரக 

அறிகுறிகரளக் கண்டறியவும். புரகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவரத 

தவிைக்்கவும். 

❖  திட்டத்ரதப் பற்றி உங்கள் பணியாளைக்ள் மற்றும் ஒப்பந்ததாைைக்ளுடன் 

ஹதாடைப்ு ஹகாண்டு, திட்டத்தின் கீழ் அவைக்ள் என்ன ஹசய்ய டவண்டும் - 

அல்லது ஹசய்யக்கூடாது - என்பரத அவைக்ள் அறிந்திருப்பரத 

உறுதிஹசய்யவும். 

❖  டலசான அறிகுறிகள் இருந்தால் அல்லது அறிகுறிகரள மரறக்கக்கூடிய 

எளிய மருந்துகரள (எ.கா., பாைாசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக் 

ஹகாண்டாலும், டவரலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவத்ரத 

வலியுறுத்துங்கள். 

❖ கணிசமான எண்ணிக்ரகயிலான பணியாளைக்ள், ஒப்பந்ததாைைக்ள் 

மற்றும் சப்ரளயைக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வை முடியாவிட்டாலும், 

உங்கள் வணிகத்ரத எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்த திட்டமானது - 

பயணத்தில் உள்ள உள்ளூை ்கட்டுப்பாடுகள் அல்லது டநாய் காைணமாக. 
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8     திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபொதுவொன 

திரு.ஏ.மயில்சாமி முன்மமாழிந்த சாதாரண கற்கள்  மற்றும் 

குவாரிக்கான திட்டமானது பசச்பாளளயம் கிராமத்தில் 5 ஆண்டுகளில் 

ஒட்டுமமாத்தமாக 1,36,150 m3 சாதாரண கற்கள்  மற்றும் 22,016 m3 சரளள 

உற்பத்தி மசய்வளத நநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இது அண்ளட பகுதிகளில் 
சமூக-மபாருளாதார மசயல்பாடுகளள நமம்படுத்துவநதாடு பின்வரும் 
நன்ளமகளளயும் ஏற்படுத்தும் 

❖ நவளல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்நனற்றம் 

❖ உடல் உள்கட்டளமப்பில் முன்நனற்றம் 

❖ சமூக உள்கட்டளமப்பில் முன்நனற்றம் 

8.1 வவலல வொய்ப்பு 

சுரங்க நடவடிக்ளககளள நமற்மகாள்வதற்காக சுமார ் 20 நபரக்ளுக்கு 

நவளல வழங்குவதற்கும், இந்த குவாரி மதாகுப்பு நவளலவாய்ப்பு 

வழங்குவதில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிளம வழங்குவதற்கும் 

உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. நமலும், ஒப்பந்த நவளலகள், மதாழில் வாய்ப்புகள், 

நசளவ வசதிகள் நபான்றவற்றில் பலருக்கு மளறமுக நவளலவாய்ப்பு 

கிளடக்கும்.. சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் மபாருளாதார நிளல 

உயரும். 

8.2 முன்ப ொழியப்பட்ட சமூக-பபொருளொதொர நல நடவடிக்லககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்ளகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் 

பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். 

நநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் உள்ள நவளல வாய்ப்புகள், குறிப்பாக 

உள்ளூர ் சமூகங்கள் மத்தியில் குளறந்த திறன் மகாண்ட நவளல 

நதடுபவரக்ளுக்கு நமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டல ப்பில் முன்வனற்ற ் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரிகள் தமிழ்நாட்டின் சூலூர ் தாலுகா மற்றும் 

நகாயம்புத்தூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள பசச்ப்பாளளயம் கிராமத்தில் 

அளமந்துள்ளன, நமலும் இப்பகுதியில் தகவல் மதாடரப்ு, சாளலகள் மற்றும் 

பிற வசதிகள் ஏற்கனநவ நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட 

சுரங்கம் காரணமாக பின்வரும் நபாதிய உள்கட்டளமப்பு வசதிகள் நமலும் 

நமம்படும். சாளல நபாக்குவரத்து வசதிகள் மதாடரப்ுகள் 

❖ சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், 

கல்வி மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிளடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டல ப்பில் முன்வனற்ற ் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்த்கம், குப்ளப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் 

பிற துளண நசளவகளில் நவளலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத ்

துளறகளில் நவளலவாய்ப்பு முதன்ளமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த 

அடிப்பளடயில் இருக்கும் மற்றும் திறளமயற்ற மதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு 
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அதிகமாக இருக்கும். மதாழிலாளர ்சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ்முக்கியமாக 

உள்ளூர ்கிராமவாசிகளாக இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ளககளில் தங்களள ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் வருமானத்ளத நமம்படுத்துவநதாடு, 

அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாதத் மபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5  ற்ற உறுதியொன பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீநழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்களளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

❖ உள்கட்டளமப்பு வசதிகள், நபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் 

பிற சமூக நசளவகளுக்கு மபாருடக்ள் மற்றும் நசளவகளள வழங்குதல் 

நபான்ற ஒப்பந்த நவளலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மளறமுக நவளல 

வாய்ப்புகள்.Additional housing demand for rental accommodation will increase 

❖ கலாசச்ார, மபாழுதுநபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் நமம்படும் 

❖ தகவல் மதாடரப்ு, நபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக நமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் நவளலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாதத் மாற்றம் 

❖ ஆதாய வரி, மசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி நபான்றவற்றின் மூலம் 

அதிகரிதத் வருவாயின் மூலம், மாநில அரசும் உத்நதச 

சுரங்கத்திலிருந்து நநரடியாகப் பயனளடயும். 

8.5.1 நிறுவன சமூகப் பபொறுப்பு 

தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரக்ள் CSR நடவடிக்ளககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முளறகளுடன் சமூக மசயல்முளறகளள ஒருங்கிளணதத்ல் பற்றிய 

விழிப்புணரள்வ தங்கள் ஊழியரக்ளின் அளழத்து மட்டங்களிலும் 

வளரப்்பதற்கு மபாறுப்நபற்பாரக்ள். CSR நடவடிக்ளககளள நமற்மகாள்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு நபாதுமான பயிற்சியும் மறுநநாக்குநிளலயும் 

வழங்கப்படும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மமாழிநவார,் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ மதாளலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார 

நமம்பாட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்களள நமற்மகாள்வாரக்ள். இதற்காக 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மெட் வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்களள இறுதி 

மசய்ய, முன்மமாழிபவர ்LSG உடன் மதாடரப்ுமகாள்வார.் திட்டங்கள் பின்வரும் 

பரந்த பகுதிகளிலிருந்து நதரந்்மதடுக்கப்படும் – 

சுகாதார நசளவகள் 

❖ சமூக நமம்பாடு 

❖ உள்கட்டளமப்பு நமம்பாடு 

❖ கல்வி மற்றும் விளளயாட்டு 

❖ சுயமதாழில் 

CSR பசலவு  திப்பீடு 

முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி 
மற்றும் உள்கட்டளமப்புக்கான பங்களிப்பு நபான்றவற்றுக்கு 
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பசச்ாபாளளயம் கிராமத்தில் சமூக மபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ளககள் 
நமற்மகாள்ளப்படும், CSR பட்மெட்டில் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது.. 
8.5.2 பபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் பபொறுப்பு  

காரப்்பநரட் சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF 

& CC அலுவலக குறிப்பாளணயின்படி F.No.22-65/2017-IA.III, நததி: 01.05.2018. 

அலுவலக குறிப்பாளணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுளமக் களத் திட்டம் 

மற்றும் மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகாடிகள், முன்மமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனநவ உள்ள திட்டங்கள் EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு 

மூலதன முதலீடட்ில் 2% பங்களிக்க நவண்டும். மமாதத் மூலதனச ் மசலவு 

ரூ.38,33,400/- மற்றும் அநத நவளலகளின் 2% ரூ.76,600/- 

                                               

                                         அட்டவலை 8.1 CER - பசயல் திட்ட ் 

பசயல்பொடு பயனொளிகள் ப ொத்த ் 

பசச்ாபாளளயம் கிராம அரசுப் பள்ளியில் 

சுகாதார வசதிகளள நமம்படுத்த நிதி 

வழங்குதல் 

பசச்ாபாளளயம் 

கிராம மக்கள் 
Rs. 30,000/- 

பசச்ாபாளளயம் அரசுப் பள்ளியில் ஸ்மாரட்் 

கிளாஸ் வசதிகளுக்கு நிதி வழங்குதல் 

பசச்ாபாளளயம் 

கிராம மக்கள் 
Rs. 46,600/- 

மமாதத்ம் Rs. 76,600/- 

  ஆதாரம்: திட்ட ஆதரவாளருடன் கலந்தாநலாசித்து FAE ஆல் நடத்தப்பட்ட கள 

ஆய்வு 
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                   9    சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பொய்வு 

மபாருந்தாது, மவளிநய நதடுதல் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துளரக்கப்படவில்ளல என்பதால்.  
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10  சுற்றுசச்ூழல் வ லொை்ல  திட்ட ் 

10.0 பபொதுவொன 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்ளமத் திட்டம் (EMP) முன்மமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளளமக்கப்பட்ட மாசுக் குளறப்பு வசதிகளளக் கருத்தில் மகாண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்ளபப் பாதுகாப்பளத நநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்ளமத் திட்டத்தின் நல்ல நளடமுளறகள், சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-மபாருளாதார முன்நனற்றத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அளனத்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களளயும் 

ளவத்திருப்பளத உறுதி மசய்யும். மூல அளவில் தணிப்பு நடவடிக்ளககள் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்ளமத் திட்டம் 

ஆகியளவ மபறப்பட்ட அளமப்புகளின் ஆதரவுத் திறளன 

நமம்படுத்துவதற்காக மவளிப்படுதத்ப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் 

வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு நடவடிக்ளககள் மசயல்படுத்தப்படுவளத 

உறுதிமசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்களளப் பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் 

EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகொள்லக 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு மபாறுப்பான முளறயில் அதன் அளனத்து 

மசயல்பாடுகளளயும் மசயல்பாடுகளளயும் நடத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் 

மசயல்திறளன மதாடரந்்து நமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவாளர ்

உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

10.1.1 ஆதரவொளர் திரு.ஏ. யில்சொமி அவர்கள்- 

❖ அதன் மசயல்பாடுகள் மற்றும் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுளடய 

அளனத்து சட்டங்கள், சட்டங்கள், ஒழுங்குமுளறகள் மற்றும் 

தரநிளலகளின் நதளவகளளப் பூரத்்தி மசய்தல் 

❖  மபாது சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிளனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் 

திட்டத்ளத மசயல்படுத்துதல் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்ளகளய மசயல்படுத்துவளத உறுதி மசய்ய 

நதளவயான வளங்களள ஒதுக்கீடு மசய்தல் 

❖ திட்ட நமம்பாட்டின் அளனத்து நிளலகளிலும் பயனுள்ள  மூளலாபம்  

இருப்பளதயும், சாதத்ியமான நீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

தாக்கங்களளக் குளறக்க முற்நபாக்கான மறுசீரளமப்பு முடிந்தவளர 

விளரவாக நமற்மகாள்ளப்படுவளதயும் உறுதிப்படுதத்வும் 

❖  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏநதனும் குளறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிநய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்களள மசயல்படுத்துதல் 
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❖ சுற்றுசச்ூழலின் மசயல்திறளன சரிபாரக்்கவும், மதாடரந்்து 

முன்நனற்றத்ளத நநாக்கி பாடுபடவும் அவ்வப்நபாது மதிப்பாய்வுகளள 

நடத்தவும் 

10.1.2 நிர்வொக ்  ற்று ் பதொழில்நுட்ப அல ப்பின் விளக்க ் 

அத்தியாயம்-6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்ளமத் திட்டதள்த திறம்பட மசயல்படுத்துவளத 

உறுதிமசய்து, உத்நதச குவாரியின் சுரங்க நமலாண்ளம நிளல மூலம் 

சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவளத உறுதி மசய்யும். 

❖ கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

❖ நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்ளறக் கண்காணித்தல் 

❖ மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் நசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்றும் காற்று 

மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 

❖ நிதி மதிப்பீடு, வரிளசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகளள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிளலயம் நபான்றவற்ளற உள்ளடக்கிய 

மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள்/ சாதனங்களள 

மசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூழலுடன் மதாடரப்ுளடய மசயல்பாடுகள் மற்றும் 

மவளி நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிளணத்தல் 

❖ சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாளக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்களள நசகரித்தல் 

❖ பசுளம பட்ளட வளரச்ச்ி 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்ளத மசயல்படுத்துவதில் 

முன்நனற்றத்ளத கண்காணித்தல் 

சட்டப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அளமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தளனகள் 

மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவற்றின் விதிமுளறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நில சுற்றுசச்ூழல் வ லொை்ல  

குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிளய தற்காலிக நீரத்்நதக்கமாக 

மாற்றுவதன் மூலம் நிலதள்த மறுசீரளமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுதத்ப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டளமப்பு, நபாக்குவரத்து சாளலகள்) 

பசுளம மண்டல நமம்பாட்டிற்கு பயன்படுதத்ப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் 

வளரச்ச்ி பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் நபாது திட்டப் பகுதியில் 

மபரிய தாவரங்கள் இல்ளல மற்றும் குவாரி மசயல்பாடு முடிந்ததும் 

தடிமனான நதாட்டம் பசுளம மண்டல நமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும் 
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அட்டவலை 10.1 நிலச ்சூழலுக்கொன உத்வதச கட்டுப்பொடுகள் 

கட்டுப்பொடு பபொறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகளள வடிவளமக்கவும், 

இதனால் அளனத்து ஓடும் நீரும் ளகப்பற்றப்பட்டு நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்டல் நீரப்்பிடிப்பு 

சாதனங்கள் வழியாக அனுப்பப்படும். 

சுரங்க நமலாளர ்

வாகனங்கள் மசல்லும் பாளதயில் இருந்து & 100 மீ 

மதாளலவில் எந்த நீரவ்ழிப்பாளதயிலிருந்தும் 

பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிமபாருள் நிரப்புதல் 

நமற்மகாள்ளப்பட நவண்டும்.எப்மபாழுதும் காட்சி 

கண்காணிப்பில் இருக்க எரிமபாருள் நிரப்பும் 

மசயல்பாடு. எண்மணய்/தண்ணீர ் பிரிப்புடன் 

சம்ப்களுக்கு எரிமபாருள் நிரப்பும் பகுதிகளின் 

வடிகால் 

கனிம 

நமற்பாரள்வயாளர ்

& துளன 

நமற்பாரள்வயாளர ்

மண் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் மாசுபாட்டின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட சம்பவத்ளதத ் மதாடரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

சுரங்க நமலாளர ்

மயிப்பகுதியில், சுரங்கக் குழிகள் மளழ நீர ்

நசகரிப்பாக மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுளம 

மண்டலமாக மாற்றப்படும் 

சுரங்க நமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிநய மவளிப்புறக் குப்ளபகள் 

இல்ளல 

சுரங்க 

நமற்பாரள்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவளதத் தடுக்க, 

திட்டப் பகுதிளயச ் சுற்றிலும் நகட்ச ் குழிகள் / 

குடிநயற்றப் மபாறிகளுடன் கூடிய மாளல 

வடிகால்கள் அளமக்கப்பட நவண்டும். 

சுரங்க நமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான 

நதாட்டங்கள் மூலம் பறக்கும் தூசிளயத் தடுக்கும், 

இது ஒலித் தளடயாகவும் மசயல்படும். 

சுரங்க நமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

 10.3  ை் வ லொை்ல  

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து அதிக சுளம அல்லது கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ளல. 

அட்டவலை 10.2  ை் வ லொை்ல க்கொன உத்வதச கட்டுப்பொடுகள் 

கட்டுப்பொடு பபொறுப்பு 

திட்ட எல்ளலயில் இருந்து மாளல வடிகால் வழியாக 

மவளிநயறும் நமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்கத் 
தளலவர ்& 

சுரங்க துளண 

தளலவர ்
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ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிளவக் 

குளறக்க, வடிகால் அளமப்புகளுடன் கூடிய சாளலகள் 

மற்றும் பிற அணுகல் சாளலகளள வடிவளமத்தல் 

சுரங்க நமலாளர ்

காலியாக 

வண்டல் மவப்பதள்த பிடிக்கிறது வண்டல் பராமரிப்பு, 

பழுதுபாரப்்பு என்பது மகாதிக்கும் அளமப்பு 

சுரங்க நமலாளர ்

மண்ணின் pH, EC, குநளாளரடு, அளவு மற்றும் நீர ்

தாங்கும் திறன் ஆகியவற்ளற நசாதிக்கவும் 

நமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.4 நீர் வ லொை்ல  

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரித ் திட்டத்தில், கழிவுகளள உற்பத்தி 

மசய்வதற்கான எந்த மசயல்முளறயும் ஈடுபடவில்ளல, இயந்திரங்கள் கழுவும் 

எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் மட்டுநம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க 

அலுவலகத்தில் இருந்து வரும் கழிவுநீர.் குவாரி மசயல்பாடு 32 மீ BGL ஆழம் 

வளர உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது, அப்பகுதியில் நீரம்ட்டம் 60m - 65m 

தளரமட்டத்திற்கு கீநழ உள்ளது, எனநவ முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் முழு 

குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்அட்டவளணளய குறுக்கிடாது. 

அட்டவலை 10.3 நீர் சூழலுக்கொன முன்ப ொழியப்பட்ட 

கட்டுப்பொடுகள் 

கட்டுப்பொடு பபொறுப்பு 

நீர ் விநிநயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ளட 

அதிகரிக்க 

சுரங்கத் 
தளலவர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகளளக் 

கட்டுப்படுதத்வும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத ்

தளடயற்ற பகுதிகளில் இருந்து மவளிநயறும் நீளர 

திருப்பிவிடவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர மாளல 

வடிகால் அளமக்கப்படும். 

சுரங்க நமலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிநய உள்ள இயற்ளக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புநராக்மலட்டுகள் சுரங்க 

நடவடிக்ளககளின் எந்த இடத்திலும் மதாந்தரவு 

மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க நமலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிளலகளில் கழிவுநீர ்

உற்பத்தி அல்லது மவளிநயற்றம் இல்ளல என்பளத 

உறுதிமசய்யவும் 

சுரங்கத் 
தளலவர ்

திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீடட்ுக் 

கழிவுநீர ்மசப்டிக் நடங்க் மற்றும் நசாக் பிட ்அளமப்பில் 

அகற்றப்படும். 

சுரங்கத் 
தளலவர ்                

மாதாந்திர அல்லது மளழக்குப் பிறகு, நீர ்நமலாண்ளம 

கட்டளமப்புகள் மற்றும் அளமப்புகளின் 

மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு 

சுரங்க நமலாளர ்
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CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு நிலதத்டி நீர ்

மற்றும் நமற்பரப்பு நீர ் கண்காணிப்ளப 

நமற்மகாள்ளநவண்டும் 

சுரங்க நமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.5 கொற்றின் தர வ லொை்ல  

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்ளகயானது, பறக்கும் தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் மசறிவுகளள அதிகரிக்கச ் மசய்யும். டிரக் 

நடமாட்டம் காரணமாக தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், தினசரி தண்ணீர ்

மதளிக்கும் சாளலகள், அருகில் உள்ள அணுகுமுளற சாளலகள் 

நமற்மகாள்ளப்படும்.. மவளிநயற்றும் உமிழ்வுத் நதளவகளுக்கு இணங்க 

வாகனங்கள் முளறயாகப் பராமரிக்கப்படுகின்றனவா என்பது 

உறுதிமசய்யப்படும் 

அட்டவலை 10.4 கொற்று சூழலுக்கொன முன்ப ொழியப்பட்ட 

கட்டுப்பொடுகள் 

கட்டுப்பொடு பபொறுப்பு 

அகழ்வூஇயந்திரம் நபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி 
(இரண்டு முளற) நவளல மசய்யும் முகத்தில் 

மதளிப்பதன் மூலம் குளறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க நமலாளர ்

ஈரமான துளளயிடல் மசயல்முளற / துளளயிடும் நபாது 

தூசி உற்பத்திளயக் கட்டுப்படுதத் தூசி பிரிதம்தடுக்கும் 

அளமப்புடன் பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுரங்க நமலாளர ்

காற்று மாசுபாட்ளடக் குளறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களள இயக்குபவர ்

ளகநயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுரங்க நமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்ளககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளின் 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்ளப 

அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் 

நமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க நமலாளர ்

அளனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் டஸ்ட் மாஸ்க் 

வழங்குதல் 

சுரங்க நமலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுளமப் மண்டலம் 

நமம்பாடு 

சுரங்க நமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி  ொசுக் கட்டுப்பொடு 

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகளள ஏற்றுதல், துளளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் 

மற்றும் மவட்டும் நடவடிக்ளககள் காரணமாக இளடவிடாத ஒலி அளவுகள் 

இருக்கும். இரவு நநரத்தில் சுரங்க நடவடிக்ளககள் எதுவும் 

திட்டமிடப்படவில்ளல. 
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அட்டவலை 10.5 இலரசச்ல் சூழலுக்கொன முன்ப ொழியப்பட்ட 

கட்டுப்பொடுகள் 

கட்டுப்பொடு பபொறுப்பு 

இளரசச்ளலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இளடயக 

மண்டலம் (7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியான பசுளம 

அரண் உருவாக்குதல் மற்றும் அதுநவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க 

நமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சதத்ம் 

உருவாக்கத்ளத கட்டுப்படுத்த நதய்ந்து நபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்கத் 
தளலவர ்

இளரசச்ளலக் குளறப்பதற்காக உள்ளளமக்கப்பட்ட 

மபாறிமுளறயுடன் சுரங்க உபகரணங்களளப் 

பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது 

மசருகிகளள வழங்குதல் 

சுரங்க 

துளண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் நபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள ளசலன்சரக்ளள வழங்குதல் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

மெசஇ்எம்எம்முக்கு ஒலிப்புகா ஏசி ஆபநரட்டர ்

நகபின்களள வழங்குதல் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

துளளயிடுதலின் சத்தத்ளதக் குளறக்க கூரள்மயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன 

சுரங்கத் 
தளலவர ்

மவடிப்பிலிருந்து வரும் சதத்தள்தக் குளறக்க தாமதமான 

மவடிப்பான்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிக்கும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

நமலாளர ்

சுரங்க நடவடிக்ளககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இளரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்ளப அணுகுவதற்காக 

ஆண்டு சுற்றுப்புற இளரசச்ல் நிளல கண்காணிப்பு திட்டப் 

பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் 

நமற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் நபாது 

அவதானிப்புகளின் படி நதளவப்பட்டால் கூடுதல் 

இளரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

மவடிக்கும் நபாது தாமதமானது பயன்படுத்தி அதிகபட்ச 

உடனடி கட்டணத்ளதக் குளறக்கவும் 

சுரங்க 

துளண 

துளளயிடும் முளற மற்றும்/அல்லது தளவளமப்பு 

தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துளள சாய்ளவ மாற்றுவதன் 

மூலம் சுளம மற்றும் இளடமவளிளய மாற்றவும் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்ளப 

நமற்மகாள்ளுங்கள் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 
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10.7 தலர அதிர்வு  ற்று ் பறக்கு ் பொலற கட்டுப்பொடு 

சாதாரண கற்கள்  குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் 

மவடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகளள உருவாக்குகிறது, 

மவடிப்பினால் பாளறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவலை 10.6 தலர அதிர்வுகள்  ற்று ் பறக்கு ் பொலற 

ஆகியவற்றிற்கொன முன்ப ொழியப்பட்ட கட்டுப்பொடுகள் 

கட்டுப்பொடு பபொறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துளரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV மதிப்ளப 

(8Hz க்கு கீநழ) பராமரிக்க தாமதமான மடட்டநனட்டரக்ளளப் 

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

நமற்மகாள்ளப்படும். 

சுரங்க 

நமலாளர ்

துளளயிடுதல் மற்றும் மவடிதத்ல் ஆகியளவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரின் நமற்பாரள்வயின் கீழ் நமற்மகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

குண்டுமவடிப்பின் நபாது ஏநதனும் முரண்பாடுகளளத ்

தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க நமலாளரின் 

நமற்பாரள்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த மவடிப்பாளர ்

மூலம் துளளகளள சரியான முளறயில் கவனிக்கப்பட 

நவண்டும். 

சுரங்க 

நமலாளர ்

தவறான தீ/பறக்கும் பாளறகளளத் தவிரக்்க மபாருத்தமான 

இளடமவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

நில அதிரவ்ுகளளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் துளளகளின் 

எண்ணிக்ளக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

சுரங்க 

நமலாளர ்

மதிய நநரத்தில் மட்டுநம குண்டுமவடிப்பு நடத்தப்படும் சுரங்க 

துளண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்ளப நமற்மகாள்ளுங்கள் சுரங்க 

நமலாளர ்

குண்டுமவடிப்புத ் துளளகள் துளளயின் ஆழத்திற்கு 

நபாதுமான அளவு மற்றும் மபாருத்தமான நகாணப் 

மபாருடக்ளால் இருப்பளத உறுதிப்படுத்தவும் 

சுரங்கத் 
தளலவர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் வ லொை்ல  

திட்டமிடல் மற்றும் மசயல்படுத்தும் கட்டத்தில் மபாருத்தமான 

நமலாண்ளம நடவடிக்ளககளள நமற்மகாள்வதன் மூலம், அப்பகுதியின் 

சூழலியல் பாதிப்ளபத் தவிரக்்க நதளவயான அளனத்து 

நடவடிக்ளககளளயும் முன்மமாழிபவர ்எடுப்பார.் சுரங்கத்தின் நபாது, திட்டச ்

சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தளட மண்டலம், குவாரி மசய்யப்பட்ட பகுதியின் நமல் 

மபஞ்சுகள் நபான்றவற்றில் அடரத்்தியான நதாட்டங்கள் நமற்மகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககள் 

முன்மமாழியப்பட்டு சுரங்க நமலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்கும். 

❖ திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ் சுற்றிலும் பசுளமப் பட்ளட 

நமம்பாடு 
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❖  பசுளம அரண் நமம்பாட்டுத் திட்டத்ளத மசயல்படுதத்வும் 

உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்மவாரு பருவத்திற்கும் பிந்ளதய 

நதாட்ட நிளல மதாடரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

❖  மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்ளவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிக்கும் தூசி ஆகும், இந்த பறக்கும் தூசிளய இழுத்துச ் மசல்லும் 

சாளலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட 

பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் 

கட்டுப்படுதத்லாம். 

❖ ஆண்டு வாரியாக பசுளம மண்டலம் வளரச்ச்ி பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும் 

❖  நதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பளடயில். 

❖  நதாட்டக் காலம் 

❖  நதாட்ட வளக 

❖  மசடிகளுக்கு இளடநய இளடமவளி 
❖  உரம் மற்றும் உரங்களின் வளக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

❖  லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இளடமவளி 
❖  உயிர ்பிளழப்பு விகிதம் 

❖ நதாட்டத்தின் அடரத்த்ி 

திட்டமிடப்பட்ட இறுதி மறுசீரளமப்பு, பசுளம மண்டலம் மற்றும் நீர ்

நதக்கத்தின் மூலம் தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் 

குடிநயற்றத்திற்கான ஒரு இணக்கமான சூழளல விட்டுசம்சல்கிறது. சுரங்க 

வாழ்க்ளகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுளமப் பட்ளட 

மற்றும் நீரத்்நதக்கம் ஆகியளவ சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய காலத்தில் 

திட்டப் பகுதிக்கு பறளவகள் மற்றும் விலங்குகளள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுல  பட்லட வ  ்பொட்டு திட்ட ் 

   சுமார ்350 எண்கள். சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சுரங்க 

குத்தளகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தளடயில் 80% உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்ளகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்களளக் கருத்தில் 

மகாண்டு பசுளம மண்டல நமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.. 

அட்டவலை 10.7 5 ஆை்டுகளுக்கு முன்ப ொழியப்பட்ட பசுல  பட்லட 

பசயல்பொடுகள் 

ஆை்
டு 

நடவு பசய்ய 

உத்வதசிக்கப்
பட்ட 

 ரங்களின் 

எை்ைிக்லக 

உயிர் 
பிலழ
ப்பு 

விகித
 ் % 

உயிர் 
பிலழ
ப்பு 

விகித
 ் 

இனத்தின் 

பபயர ்

வளர்க்கப்படு
 ் என 

எதிரப்ொர்க்கப்
படு ் 

 ரங்களின் 

எை்ைிக்லக 

I 70 80% 630 அசாடிராக்
டா 

இன்டிகா 

56 

II 70 80% 630 56 

III 70 80% 630 56 
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IV 70 80% 630 அல்பிசியா 

மலமபக் 

மடநலானி
க்ஸ் 

மரஜியா 

மடக்நடா
னா 

கிராண்டிஸ் 

நநரியம் 

இண்டிகம், 

etc., 

56 

V 70 80% 630 56 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பசுளம பட்ளட கருத்தியல் திட்டம்& FAE மற்றும் 

EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

❖ பசுளம பட்ளட நமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் நநாக்கங்கள்: 

❖ குவாரிப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசள்சப் பட்ளடளய அளமத்து, அளத 

ஒட்டிய பகுதிகளில் தூசி பரவுவளதத் தடுக்கவும். 

❖ மண்ணின் அரிப்ளபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நிரவ்ூட்ட  மசரிவு 

மசய்வதற்கு ஈரப்பதத்ளதப் பாதுகாத்தல், 

❖ அப்பகுதியின் சூழலியளல மீட்டளமத்தல், உள்ளுராட்சியின் அழகியல் 

அழளக மீட்மடடுத்தல் மற்றும் உள்ளூர ்சமூகத்தின் தீவனம், எரிமபாருள் 

மற்றும் மரத்தின் நதளவளய பூரத்்தி மசய்தல். 

பல வரிளசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுளமப் 

பட்ளடயானது, நீளமான  இளலகளுடன், எல்ளலளயச ் சுற்றிலும் அடரந்்த 

நதாட்டங்கள் மற்றும் நதளவயற்ற இடங்களுக்கு காற்று, தூசி சத்தம் 

பரவுவளதத் தடுக்கும் வளகயில், சாளலகள் மூலம் உருவாக்கப்பட நவண்டும். 

விகிதம் 

10.8.2 வதொட்டத்திற்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

❖ பயிரிடுவதற்கு வளககளள பரிந்துளரக்கும் நபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ உயிர ்பன்முகத்தன்ளமளய உருவாக்குதல். 

❖ நவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான உரங்கல்,வற்றாத மற்றும் 

பசுளமயான மபரிய இளல பகுதி, 

❖ இயற்ளகயான வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் 

மாசுக்களள உறிஞ்சுவதில் திறளமயானது 

 

 

 

 

 

 



 
 

EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

208 

 

அட்டவலை 10.8 பசுல   ை்டலத்தில் நடவு பசய்ய பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வொ 

எ
ை் 

தொவரவிய
ல் பபயர ்

குடு ்
பப் 

பபய
ர் 

பபொ
து 

பப
யர ்

வ
லக 

உய
ர ் 

 றுஉற்
பத்திக
ள் 

இ
லட
பவ
ளி 
(மீ) 

பசு
ல 
யொன/ 

இலல
யுதிர ்

திறன் 

தூசியி
ன் 

அகற்று
தல் (%) 

1 அசாடிராக்
டா 

இண்டிகா 

மமலி
நயசி 

நவம்
பு, 

மரம் 15–
20 

நாற்றுக
ள் 

8x8 பசு
ளமயா

ன 

25.54 

2 மடக்டா
னா 

கிராண்டி
ஸ் 

லாமி
யாசி
நய 

நதக்
கு 

மரம் 40 நாற்றுக
ள் 

2x2 இளல
யுதிர ்

14.94 

3 பாலியால்
தியா 

லாங்கிஃ
நபாலியா 

அன்
நனா
நனசி

நய 

மநட்
டிலி

ங்கம் 

மரம் 10 நாற்றுக
ள் 

3x3 பசு
ளமயா

ன 

29.84 

4 நநரியம் 

இண்டிகம் 

அநபா
சிநன
சிநய 

அரா
லி 

புதர ் 2–6 மவட்டுத
ல் 

2x2 பசு
ளமயா

ன 

12.3 

5 அல்பிசி
யா 

மலமபக் 

ஃநப
நபசி
நய 

வா
ளக 

மரம் 18–
30 

நாற்றுக
ள் 

3x3/5

x5 

பசு
ளமயா

ன 

23.03 

6 மடநலானி
க்ஸ் 

மரஜியா 

ஃநப
நபசி
நய 

மசம்
மயிர்

- 

மகா
ன்

ளற 

மரம் 12 மவட்டுத
ல் 

3x3/ 

5x5 

இளல
யுதிர ்

18.05 

7 மதஸ்மபசி
யா 

பாப்புலா
னியா 

மட்
நவசி 

பூவர
சு 

மரம் 

மரம் 6–10 நாற்றுக
ள் 

3x3 பசு
ளமயா

ன 

9.27 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் முன்மமாழியப்பட்டது 

10.9 பதொழில் பொதுகொப்பு  ற்று ் சுகொதொர வ லொை்ல  

மதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆநராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் 

நல்ல முதலாளி-பணியாளர ் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக மநருக்கமாக 

மதாடரப்ுளடயது. குவாரிகளில் மதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய 

காரணிகள் தப்பிநயாடிய தூசி மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சட்டம் 1952 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி மசயல்பாட்டின் நபாது 

பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் பராமரிப்பு 

ஆகியளவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சதத்ம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

மதாழிலாளரக்ளின் ஆநராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விளளவுகளளயும் தவிரக்்க நபாதுமான நடவடிக்ளககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 



 
 

EIA Draft for Thiru. A. Myilsamy’s Rough Stone Quarry (Extent: 1.62.0 hectares) 

209 

 

10.9.1  ருத்துவ கை்கொைிப்பு  ற்று ் பரிவசொதலனகள் – 
❖ தூசி மற்றும் இளரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் நமாசமளடயக்கூடிய 

நிளலளமகளளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்ளளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆநராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களளத் தீரம்ானிப்பதற்கான 

அடிப்பளட நடவடிக்ளககளள நிறுவுதல். 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மீது சதத்த்தின் விளளளவ மதிப்பீடு மசய்தல் 

❖ நதளவப்படும் நபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்ளககளள 

மசயல்படுத்துதல் 

❖ சுகாதார கல்விளய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிளல, மதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட 

நவண்டும்இத்திட்டதத்ின் கீழ், அளனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் நபாது 

விரிவான மருத்துவ பரிநசாதளனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் 

பரிநசாதளனயானது சுரங்கச ் சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் நசாதளனகளள 

உள்ளடக்கியது. 

❖ மபாது உடல் பரிநசாதளன மற்றும் இரதத் அழுதத்ம் 

❖  எக்ஸ்நர மாரப்ு மற்றும் ஈ.சி.ஜி 

❖ சளி பரிநசாதளன 

❖ விரிவான வழக்கமான இரதத்ம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிநசாதளன 

அளனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுநதாறும் நிளலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுநதாறும் 

மருத்துவ பரிநசாதளனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். கீநழ உள்ள 

நசாதளனகள் ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளதள்த 

நமம்படுத்திக்மகாண்நட இருக்கும். 

அட்டவணை 10.9 மருத்துவ பரிச ோதணை அட்டவணை 

வொ 

எை் 
பசயல்பொடுகள் 

1 ஆ ் 

ஆை்டு 

2ஆ ் 

ஆை்டு 

3 ஆ ் 

ஆை்டு 

4 ஆ ் 

ஆை்டு 

5 ஆ ் 

ஆை்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிநசாதளன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிநசாதளன 

     

B உளவியல் 

நசாதளன 

     

C ஆடிநயாமமட்ரிக் 

நசாதளன 

     

D சுவாச நசாதளன      

2 காலமுளற மருத்துவப் பரிநசாதளன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிநசாதளன 

     

B ஆடிநயாமமட்ரிக் 

நசாதளன 
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C கண் 

பரிநசாதளன  

     

D சுவாச நசாதளன      

3 மருத்துவ முகாம் 

(சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத ்

மதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்மதாடரத்ல்கள்:- பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று 

இலக்குக் குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயதுப் பிரிவு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் 

படி PME 

சிறப்புத் வதர்வு 

25வருடங்களுக்கும் 

குளறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

அவசர 

காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வளர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

அவசர 

காலங்களில் 

40 வயதுக்கு நமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

அவசர 

காலங்களில் 

நநாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடநனநய முதன்ளமயான 

முன்னுரிளமயில் மருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சம். 

 

10.9.2 முன்ப ொழியப்பட்ட பதொழில்சொர ்ஆவரொக்கிய ்  ற்று ் பொதுகொப்பு 

நடவடிக்லககள் – 
❖  சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்படாத வளகயில் 

நபாதுமான குடிநீர ்விநிநயாகம் மசய்யப்படும். 

❖ மவளிர ்நிறங்களளக் மகாண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆளடகள் 

அணிய விரும்பப்படும் 

❖ இளரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் நதளவளய தீரம்ானிக்க சத்தம் 

மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

❖ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

❖ மசவித்திறன் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சதத்ம் கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகளில் ஏநதனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க 

நமற்பாரள்வயாளர ்அறிவுறுதத்ப்படுவார.் 

❖ சத்தமில்லாத நவளல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு நநரம் 

குளறக்கப்படும். 
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❖ தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முளறயான 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். 

❖ அளனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்நபாது மருத்துவ 

பரிநசாதளனகள் மசய்யப்படும். 

❖ நிரவ்ாகம் மற்றும் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS 

சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுளறகளின் விதிமுளறகளள 

கண்டிப்பாக களடபிடித்தல் 

❖ சாளலயின் அகலம் வாகனத்தின் அகலதள்த விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமாக பராமரிக்கப்படும். நபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

❖ ஒப்பந்தப் பணிகளளப் மபாறுத்தமட்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்புக் குறியீடு அமல்படுத்தப்படும்.  

❖ அவரக்ள் மதாழிற்பயிற்சி நிளலயங்களில் பயிற்சி அளிதத் பின்னநர 

சட்டப்பூரவ் நபர/்அதிகாரிகளின் கடுளமயான கண்காணிப்பில் 

பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அளனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

❖ சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்த்ப்பட்ட நபரக்ளின் பாதுகாப்பு 

குறித்து விவாதிக்க ஒவ்மவாரு மாதமும் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் 

ஏற்பாடு மசய்யப்படும். 

❖ பணியாளரக்ள் மற்றும் இளண குவாரி உரிளமயாளரக்ளிளடநய 

பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்ளத 

வளரப்்பதற்காக வருடாந்திர சுரங்க பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் வாரதள்தமகாண்டாடுதல்.  

 

பட ் 10.1 சுரங்கத் பதொழிலொளர்களுக்கொன தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரைங்கள் 
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10.9.3 உடல்நல ்  ற்று ் பொதுகொப்பு பயிற்சி திட்ட ் 

இயந்திரங்களளத ் திறம்படவும் திறளமயாகவும் இயக்குவதற்கும் 

பராமரிப்பதற்கும் ஆபநரட்டரக்ள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளரக்ளுக்கு 

இயந்திர உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இளணந்து சிறப்புத் தூண்டல் திட்டத்ளத 

முன்மமாழிபவர ்வழங்குவார.்  நமற்பாரள்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி 

நிளலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் ஆநலாசகரக்ளள 

ஈடுபடுத்தி அளனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சுரங்க மசயல்பாடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு முளறயில் நமற்மகாள்ள அவ்வப்நபாது பயிற்சி 

அளிக்கப்படும் 

அட்டவலை 10.10 பைியொளர்களுக்கு முன்ப ொழியப்பட்ட 

கொலமுலற பயிற்சிகளின் பட்டியல் 

பொடபநறி 
பைியொளர்க

ள் 

அதிர்பவ
ை் 

கொல 

அளவு 
அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அளனத்து 

புதிய 

ஊழியரக்ளும் 

சுரங்க 

அபாயங்களு
க்கு 

ஆளாகியுள்ள
னர ்

ஒருமுளற ஒரு வாரம் 

பணியாளர ்

உரிளமகள் 

நமற்பாரள்வயா
ளர ்மபாறுப்புகள் 

சுய-காப்பு சுவாச 

சாதனங்கள் 

நபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

தகவல் மதாடரப்ு 

அளமப்புகள் 

தப்பிதத்ல் 

மற்றும் 

அவசரகால 

மவளிநயற்றம் 

தளர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள் மின் 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபாருடக்ள் 

பணி 
பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்மடம்மிங், 

பணியாளரக்
ளுக்கு புதிய 

பணி 
நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிளலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உடல்நலம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நளடமுளறகள் 
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பாதுகாப்பு, 

சாய்வு 

நிளலத்தன்
ளம, 

நீநரற்றம், 

ொல் 

நராடு 

பராமரிப்பு 

நபான்ற
ளவ, 

மற்றும் பல்நவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்ளககளு
க்கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட 

பணிப் 

பணிகளில் 

நமற்பாரள்வயிட
ப்பட்ட 

நளடமுளற. 

புத்துணரச்
சி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

மபற்ற 

அளனத்து 

ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுநதா
றும் 

ஒரு வாரம் 

நதளவயான 

சுகாதாரம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிளலகள் 

நபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

தகவல் மதாடரப்ு 

அளமப்புகள் 

தப்பிக்கும் 

வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிநயற்றங்க
ள் தீ எசச்ரிக்ளக 

தளர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாசக் 

கருவிகள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அளனத்து 

பணியாளரக்
ள் 

என்னுளடயது 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுளற 
மாறக்கூடி
யது 

அபாயத்ளத 

அறிதல் மற்றும் 

தவிரப்்பது 

அவசரகால 

மவளிநயற்ற 

நளடமுளறகள் 

சுகாதாரத் 
தரநிளலகள் 
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பாதுகாப்பு 

விதிகள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

ஆதாரம்: DGMS விதிமுளறகளின்படி FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிளணப்பாளரால் 

முன்மமாழியப்பட்டது 

அட்டவலை 10.11 முன்ப ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன EMP பட்பெட் 

வ 

எண் 
 

விளக்க ் பபொருள் 

மூலதன 

பசலவு (ரூ. 

லட்சங்களில்) 

ஆை்டுக்கொன 

பதொடர் 
பசலவு 

(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

1 மதாழில்சார ்

ஆநராக்கியம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

டஸ்ட் மாஸ்க், 

பாதுகாப்பு 

காலணிகள், 

மெல்மமட் காது 

பிளக்குகள், 

ளகயுளறகள், 

கண்ணாடி 

ரிஃப்மளக்டர ்

ொக்மகட், 

பாதுகாப்பு மபல்ட், 

மருத்துவ 

பரிநசாதளன 

0.70 0.20 

2 சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு 

காற்று, நீர,் சதத்ம் 

& அதிரவ்ு, மண் 

அளவுருக்கள் 

0.76 0.20 

3 நீர ் மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

 வடிகால் & 

மதாட்டிகள், மசக் 

நடம்/கல்லி 

பிளக்குகள் 

நபான்றளவ 

1.50 0.30 

4 குடிநீர ் வசதிகள் மற்றும் சுகாதார 

வசதிகள் 
1.00 0.25 

5 தண்ணீர ்மதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் 1.00 0.25 

6 விரிவான சாளல பராமரிப்பு 1.00 0.30 

7 பசுளம மண்டல நமம்பாடு மற்றும் 

நதாட்டம் 
0.10 0.10 

8 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ி 
0.25 0.25 

9 நவலி, உரம், உரம், மனிதவளம் 

நபான்றளவ. 
0.50 0.20 

ப ொத்த ் 6.81 2.05 
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10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் வ லொை்ல க்கொன பட்பெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்ளமத் திட்டத்ளதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

நிறுவனதத்ால் நபாதுமான பட்மெட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவளண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் மீதான ஒட்டுமமாதத் 

முதலீடள்டயும், மவற்றிகரமான கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளள மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான 

மசலவினங்களளயும் வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககளள மசயல்படுத்த, மூலதனச ்

மசலவாக ரூ.6.81 லட்சமும், மதாடர ் மசலவு ரூ. முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்நபாளதய சந்ளத சூழ்நிளலளய கருத்தில் மகாண்டு 

தற்நபாளதய சந்ளத விளலளய கருத்தில் மகாண்டு மதாடரச்ச்ியான 

மசலவாக 2.05 லட்சம் முன்மமாழியப்பட்டது. 

10.10 முடிவுலர 

சுரங்க நடவடிக்ளககளின் பல்நவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவளலகளளத் தணிக்க சாத்தியமான அளனத்து வழிகளளயும் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்ளமத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான 

நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், மநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்நபாது 

மதிப்பாய்வுக்கு உடப்ட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுளடய 

திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் 

மபாறுப்பான மூதத் நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் மபாருத்தமானதாகவும் 

இருப்பளத உறுதி மசய்வதற்காக, EMP மற்றும் அளதச ் மசயல்படுத்துவது 

பற்றிய மதிப்பாய்ளவ நடத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அளனத்து இலக்குகளளயும் நிளறநவற்ற சரியான நடவடிக்ளககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் நநரம்ளறயான 

தாக்கதள்த ஏற்படுத்தும். 
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11 சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 
 

11.0 அறிமுகம் 

              க ோயம்புத்தூர ்மோவட்டம், சூலூர ்தோலு ோ, க ோவவ மோவட்டம் மற்றும் 

தமிழ்நோடு ஆகிய இடங் ளில் மமோதத்மோ  5.38.0 மெ ்கடர ் பரப்பளவவ ் 

ம ோண்ட ஒரு முன்மமோழியப்பட்ட மற்றும் தற்கபோதுள்ள இரண்டு 

குவோரி வள ் ம ோண்ட பசச்போவளயம் சோதோரண  ற் ள்  மற்றும் கிரோவல் 

கிளஸ்டர ்குவோரி ளின் ஒட்டுமமோத்த சுவம வள ்  ருத்தில் ம ோண்டு இந்த 

EIA அறி ்வ  தயோரி ் ப்பட்டது. MoEF & CC அறிவிப்பு SO இன் படி மோநிலம், 

கிளஸ்டர ்பகுதி  ண ்கிடப்படுகிறது 2269(E) கததி 1 ஜூவல 2016. 

இந்த EIA அறி ்வ  மபறப்பட்ட ToR ்கு இணங்  தயோரி ் ப்பட்டது - 

             Lr.No. SEIAA-TN/F.No.7909/SEAC/ToR-886/2020 கததி:16.03.2021 

மமலும் அடிப்படை கண்காணிப்பு ஆய்வு டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி 2020-

2021 வடர மமற்ககாள்ளப்பை்ைது. 

11.1 திை்ை விளக்கம் 

அை்ைவடண 11.1 முக்கிய அம்சங்கள் - முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி 

குவோரியின் மபயர ்
திரு.அ.மயில்சாமி சாதாரண கற்கள்  

மற்றும் சரடள குவாரி திை்ைம் 

இடவில ்  வவரபட எண் 58-F/01 

இவடகய அட்சகரவ  10°52'59.16"N to 10°53'04.27"N 

இவடகய தீர ்் கரவ  77°04'16.17"E to 77°04'23.98"E 

மி  உயரந்்த உயரம் 386-389மீட்டர ்சரோசரி  டல் மட்டத்திற்கு கமல் 

முன்மமோழியப்பட்ட 

சுரங் த்தின் ஆழம் 

32 மீட்டர ் தவர மட்டத்திற்கு கீகழ (2மீட்டர ்

சரவள + 30மீட்டரச்ோதோரண  ற் ள் )) 

புவியியல் வளங் ள் 

 னமீட்டரில் சோதோரண 

 ற் ள்  

 னமீட்டரில் 

சரவள 

4,36,896 m3 32,064 m3 

சுரங் ம் 

இருப்பு ் ள் 

 னமீட்டரில் சோதோரண 

 ற் ள்  

 னமீட்டரில் 

சரவள 

1,36,150 m3 22,016 m3 

இறுதி குழி பரிமோணம் 

(முன்மமோழியப்பட்டது)  
225 மீ (நீளம்) x 50 மீ (அ லம்) x 32 மீ (ஆழம்) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ட்டம் 
60 - 65 மீ தவர மட்டதத்ிற்கு கீழ் 

சுரங்  முவற 

திறந்தமவளி இயந்திரமயமோ ் ப்பட்ட 

சுரங் ம் துவளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்வற உள்ளட ்கியது 

நிலப்பரப்பு 

பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தவ  பகுதி சமதள 

நிலப்பரப்வப ்  ோட்டுகிறது. இப்பகுதி 

மதன்கமற்குப் ப ் மோ  கலசோன சோய்வோ  

உள்ளது.  

முன்மமோழியப்பட்ட 

இயந்திரங் ள் 

ஜோ ் கெமர ் 4  

 ம்பரசர ் 1 
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வெட்ரோலி ் 

அ ழ்எந்திரம் 
1  

டிப்பர ்லோரி 2 

மவடி ்கும் முவற 

குறுகிய துவளயிடுதல் மற்றும் சிறிய விட்டம் 

25மிமீ மூலம்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடி ்கும் 

முவற. சோதோரண  ற் ள் வல 

அ ற்றுவதற்கும் மவட்டி எடுபதற்கும் குழம்பு 

மவடிமருந்து வள சிவதப்பதற்கும் 

குவிப்பதற்கும் பயன்படுதத் 

பரிந்துவர ் ப்படுகிறது.ஆழமோன 

துவளயிடல் முன்மமோழியப்படவில்வல. 

சுரங்  கவவல ஆட ்ள் 20 நபர ்ள் 

திட்ட மசலவு ரூ. 38,33,400/- 

திட்டச ் மசலவில் CER 

மசலவு @ 2% 
ரூ. 76,600/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிவல ள் 
ஓவட பனப்பட்டி அருகில் 

2.7கிமீ 
மதன்கிழ ்கு 

ஓவட 430மீ வடகமற்கு 

அ ் நோய ் ன்போவளயம் 7.4 கிமீ கிழ ்கு 

 குருநல்லிபோவளயம் 6.6 கிமீ மதற்கு 

பசுவமஅரண்  

கமம்போட்டுத் திட்டம் 

7.5 மீட்டர ்போது ோப்பு மண்டலத்தில் 3,150 சதுர 

மீட்டர ் பரப்பளவில் 350 மரங் வள நட 

உத்கதசி ் ப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமோழியப்பட்ட நீர ்

கதவவ 
2.61 கி.லி.நோள் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு  400 மீ கமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

 

அை்ைவடண 11.2 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் நில பயன்பாை்டு முடற 

விளக்கம் 

தற்மபாடதய 

பகுதி 

(கெக்மைர்) 

குவாரியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (Ha) 

குவோரி ்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்வல 1.12.50 

உள் ட்டவமப்பு இல்வல 0.01.00 

சோவல ள் இல்வல 0.01.00 

பசவ்ச மபல்ட் இல்வல 0.31.5 

பயன்படுத்தப்படோத 

பகுதி 

1.62.0 
0.06.0 

கமாத்தம் 1.62.0 1.62.0 

 ஆதோரம்: அங்கீ ரி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டம் 
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அை்ைவடண 11.3 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் ஆதாரங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

m3 இல் 

சாதாரண 

கற்கள்  
 

m3 இல் சரடள 
 

புவியியல் வளங் ள் 4,36,896 32,064 

சுரண்ட ்கூடிய இருப்பு ் ள் 1,36,150 22,016 

ஐந்தோண்டு திட்ட  ோலத்திற்கு 

உற்பத்தி  
1,36,150 22,016 

சுரங் த் திட்ட  ோலம்  5 ஆண்டு ள் 

கவவல நோட் ளின் 

எண்ணி ்வ  
300 நோட் ள் 

ஒரு நோவள ்கு உற்பத்தி 91 15 

லோரி சுவம ளின் எண்ணி ்வ  

(ஒரு சுவம ்கு 6 மீ3) 
15 

3 

சுரங் த்தின் மமோதத் ஆழம் 
32 மீ (ஆழம்) 

(2மீ சரவள + 30மீ சோதோரண  ற் ள் ) 

   ஆதோரம்: ToR 

அை்ைவடண 11.4 இறுதி குழி பரிமாணம் 

குழி 

நீளம் 

(அதிகபை்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபை்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் 

(அதிகபை்சம்) 

1 225 50 32m bgl 

            ஆதோரம்: ToR 

அை்ைவடண 11.5 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் தண்ணரீ் மதடவ 

மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அட ்குமுவற 1.05 KLD வமன் பிட/் தண்ணீர ் கடங் ரில் 

மவழநீர ்கதங்கியுள்ளது 

கிரீன் மபல்ட் 

வளரச்ச்ி 

0.84KLD வமன் பிட/் தண்ணீர ் கடங் ரில் 

மவழநீர ்கதங்கியுள்ளது 

குடிப்பழ ் ம் 

மற்றும் வீட்டு 

கநோ ் ம்  

0.72KLD அங்கீ ரி ் ப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பவனயோளர ்ளிடம் இருந்து 

குடிநீர ்மபறப்படும் 

கமாத்தம் 2.61 KLD 

     ஆதோரம்: முன்னுரிவம அறி ்வ   
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11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

அடிப்பவட  ண் ோணிப்பு ஆய்வு இருந்தது கபோது கமற்ம ோள்ளப்பட்டது 

மோரச் ் 2021 கம 2021வவரஅப்பகுதியில் தற்கபோதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிவலவய மதிப்பிடுங் ள். EIA ஆய்வு ளின் கநோ ் த்திற் ோ ,திட்டப் 

பகுதி இருந்தது வமய மண்டலம் மற்றும் பகுதி ்கு மவளிகய  ருதப்படுகிறது 

திட்டப் பகுதி வவர 10கிமீ சுற்றளவு வவர திட்ட தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 

இவடய  மண்டலமோ   ருதப்பட்டது. 

முன்மமோழியப்பட்ட சுரங் ங் வளப் பற்றிய அடிப்பவட சுற்றுசச்ூழல் தரவு 

கச ரி ் ப்பட்டது:  

ஒரு நிலம் 

b) நீர ்

c)  ோற்று 

ஈ) சத்தம் 

இ) உயிரியல் 

f) சமூ -மபோருளோதோர நிவல 

11.2.1 நிலச ்சூழல் 

சமீபத்திய மசயற்வ  ்க ோள் படங் ளின் அடிப்பவடயில் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்போட்டு முவற கீகழ ம ோடு ் ப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவடண 11.6 நில பயன்பாடு / நிலப்பரப்புஅை்ைவடண 10 கிமீ 

சுற்றளவு 

 ஆதோரம்: சரக்வ ஆஃப் இந்தியோ கடோகபோஷீட் மற்றும் கலண்ட்சோட் 

மசயற்வ  ்க ோள் படங் ள் 

S.no வடகப்பாடு 
பகுதி 

மெக்ைர ்
பகுதி_% 

 
 ட்டப்பட்ட  நிலம் 

1 ந ரப்்புறம் 792.44 2.31 

2 கிரோமப்புறம் 2946.66 8.60 

3 சுரங் ம் 2296.15 6.70 

 
விவசோய நிலம் 

4 பயிர ்நிலம் 10534.29 30.73 

5 விவசோய கதோட்டம் 5177.62 15.11 

 தரிசு நிலங் ள் 

6 ஸ் ்ரப் நிலம் 11919.97 34.78 

 சதுப்பு நிலங் ள்/ நீரந்ிவல ள் 

7 நீரந்ிவல ள் 608.87 1.78 

8   மமோத்தபரப்பு 34276 100 
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 கமற்கூறிய அட்டவவண (3.2), வப வவரபடம் (படம்.3.1) மற்றும் 

நில பயன்போட்டு வவரபடம் (fig.3.2) ஆகியவற்றிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசோயம் மற்றும் தரிசு நிலங் ள் உட்பட 

28.19% நிலதவ்த உள்ளட ்கிய பயிர ் நிலங் ள் என்று ஊகி ் ப்படுகிறது. 

மமோதத் நிலப்பரப்பு, அவதத் மதோடரந்்து  ட்டப்பட்ட நிலங் ள் (10.1%), புதர ்

மற்றும் தரிசு நிலங் ள் (9.91%), வன நிலம் (6.64%), நீரந்ிவல ள் (1.31%) மற்றும் 

சுரங்  நிலங் ள் (0.85%). 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மமோத்த சுரங் ப் பகுதி 293.84 மெ ்கடர ்

அதோவது 0.85% ஆகும். தி ம ோத்து பகுதி இன் 14.92.5 மெ ்கடர ் ஆய்வுப் 

பகுதி ்குள் மமோத்த சுரங் ப் பகுதியில் 0.043% பங் ளி ்கிறது. இந்த சிறிய 

சதவீத சுரங்  நடவடி ்வ  ள் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடதத் ்  தோ ் தவ்த 

ஏற்படுதத்ோது. 

முன்மமோழியப்பட்ட திட்ட தளம் நிலநடு ் த்தில் விழுகிறது மண்டலம் - 

III, BMTPC இன் படி குவறந்த கசத அபோய மண்டலம், இந்தியோவின் நில அதிரவ்ு 

மண்டலத்தின் போதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி இல் விழுகிறது 

 டினமோன போவற மதன்னிந்தியோவின் தீப ற்ப ்  வசதத்ில் நிலப்பரப்பு 

மி வும் உறுதியோனது. 

 

11.2.2 மண்ணின் பண்புகள் 

11.2.2.1 இயற்பியல் பண்புகள்  

மண் மோதிரி ளின் இயற்பியல் பண்பு ள் அவமப்பு, மமோதத் அடரத்்தி, 

கபோகரோசிட்டி மற்றும் நீர ்வவத்திரு ்கும் திறன் ஆகியவவ ஆரோயப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில்  ோணப்படும் மண் அவமப்பு  ளிமண் ஆகும் ளிமண் 

கவண்டும்  ளிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் 

மமோதத் அடரத்்தி ஆகியவவ கவறுபடுகின்றன 0.79 – 1.23g/cc. மண் 

மோதிரி ளின் நீரப்்பிடிப்புத ்திறன் மற்றும் கபோகரோசிட்டி ஆகியவவ நடுத்தர 

அளவில்  ோணப்படுகின்றன, அதோவது.25.5 - 33.7 % 

11.2.2.2 இரசாயன பண்புகள்  

• மண்ணின் தன்வம pH வரம்பில் சற்று  ோரமோனது முதல் வலுவோன 

 ோரமோனது 7.12 மசய்ய 8.10 

• இவடகய கிவட ்கும் வநட்ரஜன் உள்ளட ்  வரம்பு 130 மசய்ய 223 

கிகலோ/எ ்டர ்

• கிவட ்  ்கூடிய Phosஃகபோரஸ் உள்ளட ்  வரம்பு 0.79  ்கு இவடயில் 

மசய்ய 1.60 கிகலோ/எ ்டர ்

• இவடகய கிவட ்கும் மபோட்டோசியம் வரம்பு 35.5 முதல் 46 வவர 

மிகி/கிகலோ 
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11.2.3 நீர் சூழல் 

11.2.3.1 மமற்பரப்பு நீர ்

 நீரின் pH மதிப்பு 7.84 மற்றும் ம ோந்தளிப்பு 8.10 தரநிவல ளு ்குள் 

 ோணப்படுகிறது (நிவலயோன நீரவ்ோழ் உயிரினங் ளு ் ோன உ ந்த pH 

வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வவர). 

மமோதத்  வரந்த திடப்மபோருள் ள் 

மமோதத்  வரந்த திடமோன 462 mg/l, TDS மு ்கியமோ   ோரப்கனட்டு ள், 

வப ோரப்கனட்டு ள், குகளோவரடு ள், போஸ்கபட் ள் மற்றும்  ோல்சியம், 

மம ்னீசியம், கசோடியம் மற்றும் பிற  ரிமப் மபோருட ்ளோல் ஆனது. 

பிற அளவுரு ் ள் 

குகளோவரடு உள்ளட ் ம் 170 மி.கி/லி. சல்கபட்ஸ் 14 மி.கி/லி. மமோதத் 

 டினத்தன்வம 115 mg/l. 

11.2.3.2 நிலத்தடி நீர ்

கச ரி ் ப்பட்ட நீர ் மோதிரி ளின் pH 6.71 முதல் 8.08 வவர மற்றும் 

ஏற்று ்ம ோள்ள ்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வவர இருந்தது. அவனத்து 

மூலங் ளிலிருந்தும் நீர ் மோதிரி ளின் pH, சல்கபட்டு ள் மற்றும் 

குகளோவரடு ள் தரநிவலயின்படி வரம்பு ளு ்குள் உள்ளன. ம ோந்தளிப்பில், 

தண்ணீர ் மோதிரி ள் கதவவவயப் பூரத்்தி மசய்கின்றன. மமோதத்  வரந்த 

திடப்மபோருள் ள் அவனத்து மோதிரி ளிலும் 312 - 552 mg/l வரம்பில் 

 ோணப்பட்டன. அவனத்து மோதிரி ளு ்கும் மமோதத்  டினத்தன்வம 86- 172 

mg/l வவர மோறுபடுகிறது. நுண்ணுயிரியல் அளவுரு ் ளில், எல்லோ 

இடங் ளிலிருந்தும் தண்ணீர ்மோதிரி ள் கதவவவயப் பூரத்த்ி மசய்கின்றன. 

இவ்வோறு பகுப்போய்வு மசய்யப்பட்ட அளவுரு ் ள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டு, பரிந்துவர ் ப்பட்ட வரம்பு ளு ்குள் உள்ளன 

11.2.4 காற்று சூழல் 

11.2.4.1தளத்தின் குறிப்பிை்ை வானிடல  

ஆய்வு ்  ோலத்தில் தளத்தின் குறிப்பிட்ட வோனிவல ஒரு தோனியங்கி வோனிவல 

நிவலயதத்ோல் பதிவு மசய்யப்பட்டது. 

அை்ைவடண 11.7 தளத்தில் பதிவு கசய்யப்பை்ை வானிடல தரவு 

எஸ்.எண் அளவுருக்கள் மோரச்-்2021  ஏப்ரல்- 

2021 - 

 கம- 

2021 

1 மவப்பநிவல 

(0C) 

37 37.4 37 42.0 

21.3 22.9 22.4 34.4 

29.1 30.2 29.7 38.2 

2 ஒப்பு 

ஈரப்பதம் (%) 
51 66 63 73 

3  ோற்றின் 

கவ ம் (மீ/வி) 

6.389 4.375 8.000 8.75 

1.458 1.528 0.903 1.653 

3.923 2.951 4.451 5.201 

4 கிளவுட்  வர ்

(OKTAS) 
0-8 0-8 0-8 0-8 

5  ோற்றடி ்கும் 

திவச 
NE, ENE SSW, SSE 

WSW, 

SSW 
W, SW 
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11.2.4.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள்  

(மோரச் ் 2021 முதல் கம 2021 வவர) சுற்றுப்புற  ோற்றின் தர ் 

 ண் ோணிப்பின் முடிவு ள் அறி ்வ யில் வழங் ப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று 

மோதங் ளு ்கு இணங் ப்பட்டது. 

 ண் ோணிப்புத் தரவின்படி, PM10 36.9µg/m3 முதல் 46.6 µg/m3 வவரயிலும், PM2.5 

தரவு 15.9 µg/m3 முதல் 23.6 µg/m3 வவரயிலும், SO2 4.1 µg/m3 முதல் 9.9 NO g/m3 

வவரயிலும் இரு ்கும். 14.5 µg/m3 இலிருந்து 21.3 µg/m3 வவர. CPCB பரிந்துவரத்த 

NAAQS வரம்பு ளு ்குள் கமகல உள்ள மோசுபடுத்தி ளின் மசறிவு அளவு ள் 

நன்கு  ோணப்பட்டன. 

11.2.5 இடரசச்ல் சூழல் 

முன்மமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எடட்ு) 

இடங் ளில் சுற்றுப்புற இவரசச்ல் அளவு ள் அளவிடப்பட்டன. வமய 

மண்டலத்தில் ப ல் கநரத்தில் 41.1 முதல் 45.1 dB (A) Leq வவரயிலும், இரவில் 

37.5 முதல் 38.0 dB (A) Leq வவரயிலும் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இவடய  

மண்டலத்தில் ப ல் கநரத்தில் 41.8 முதல் 45.8 dB (A) Leq வவரயும், இரவில் 37.0 

முதல் 39.2 dB (A) Leq வவரயும் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இதனோல், 

மதோழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி ் ோன இவரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

கதவவ வளப் பூரத்த்ி மசய்கிறது.. 

11.2.6 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு போது ோப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதி ்குள் 

 வனி ் ப்பட்ட அட்டவவண I வவ  விலங்கு ள் இல்வல, கமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் போதி ் ப்பட ்கூடிய, ஆபதத்ோன அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வவ  ளில் இல்வல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங் ள் எதுவும் இல்வல. எனகவ குறுகிய  ோலத்தில் கமற்ம ோள்ளப்படும் 

இந்த சிறிய சுரங்  நடவடி ்வ யோனது சுற்றியுள்ள தோவரங் ள் மற்றும் 

விலங்கினங் ளில் குறிப்பிடத்த ்  தோ ் த்வத ஏற்படுதத்ோது. 

11.2.7சமூக-கபாருளாதார சூழல் 

மது ் வர கிரோமத்தில் முன்மமோழியப்பட்ட சுரங் த் திட்டத்தின் 

தோ ் தவ்த ஆய்வுப் பகுதியின் சமூ -மபோருளோதோர அம்சதத்ில் மதிப்பிடும் 

முயற்சி கமற்ம ோள்ளப்பட்டுள்ளது. ம ் ள்மதோவ  அவமப்பு, 

கவவலவோய்ப்பு உருவோ ் ம், மதோழில் மோற்றம், வீட்டு வருமோனம் மற்றும் 

நு ரவ்ு முவற ஆகியவவ  ண ்கில் எடுத்து ்ம ோள்ளப்பட்ட பல்கவறு 

பண்பு ளோகும். முன்மமோழியப்பட்ட சுரங் த் திட்டதவ்தச ்மசயல்படுத்துவது 

கநரடி மற்றும் மவறமு  கவவலவோய்ப்வப உருவோ ்கும். தவிர, சுரங்  

நடவடி ்வ  சட்டப்பூரவ்மோ  மசல்லுபடியோகும் மற்றும் அது மோநில 

 ருவூலத்திற்கு வருமோனதவ்த ம ோண்டு வரும். தற்கபோது ம ் ள்மதோவ யில் 

போதி ்கும் கமற்பட்டவர ்ள் பருவ ோல விவசோயத்வத நம்பியிருப்பதோல் 

ம ் ளின் மு ்கியத் மதோழிலோ  உள்ளது. முன்மமோழியப்பட்ட சுரங் த் திட்டம் 

மசயல்படுத்தப்படுவதன் மூலம், அப்பகுதியில் உள்ள ம ் ளின் மதோழில் 

முவற மோறும், கமலும் ம ் ள் பருவ ோல விவசோயத்தில் ஈடுபடோமல் சுரங்  

அடிப்பவடயிலோன நடவடி ்வ  ளில் ஈடுபடுவோர ்ள். 
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11.3 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான எதிர்பார்க்கப்படும்           

சுற்றுசச்ூழல்  தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

முன்மமோழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடி ்வ  ளோல் 

எதிரப்ோர ்் ப்படும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு ளின் சுரு ் ம் கீகழ 

ம ோடு ் ப்பட்டுள்ளது:  

அை்ைவடண 11.8 எதிரப்ார்க்கப்பை்ை பாதிப்புகள் & தணிப்பு 

நைவடிக்டககள் 

தாக்கம் தணிப்பு நைவடிக்டக 

நிலச ்சூழல் 

▪ இயற்வ  நிலப்பரப்பு வள 

அழிதத்ல் 

▪ மண்ணின் பண்பு ளில் 

மோற்றங் ள் 

▪ மண் அரிப்பு மற்றும் சரிவு 

உறுதியற்ற தன்வம 

▪ அங்கீ ரி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டத்தின்படி 

அறிவியல் மற்றும் முவறயோன முவறயில் 

சுரங் ம் கமற்ம ோள்ளப்படும் 

▪ போது ோப்பு வலயம் அல்லது தோங் ல் பகுதி 

பரோமரி ் ப்படும் மற்றும் மவட்டப்படோது, 

அதற்கு பதிலோ  போது ோப்பு மண்டலதத்ில் 

கதோட்டம் கமற்ம ோள்ளப்படும். 

▪ முள்கவலி கவலி உத்கதச சுரங்  எல்வல 

முழுவதும் வழங் ப்படும் 

▪  ருத்தியல்  ட்டத்தில், நில பயன்போட்டு 

முவற குவோரி மசய்யும் கிரீன்மபல்ட் பகுதி 

மற்றும் தற் ோலி  நீரத்்கத ் மோ  

மோற்றப்படும் 

▪ மோவல  ட்டுதல் 

▪ குவோரி குழிவயச ்சுற்றிலும் மோவல வடி ோல் 

அவமத்தல் மற்றும்  ட்டுமோனம் 

மபோறி வளத் தீரப்்பது மவழப்மபோழிவின் 

கபோது நிலத்தடி நீர ்மவளிகயறுவதோல் மண் 

அரிப்வபத் தடு ் வும், பல்கவறு 

பகுதி ளு ்கு புயல் நீவர கச ரி ் வும் 

குவறந்த உயரத்தில் உள்ள மூகலோபோய 

இடத்தில் ள் முன்மமோழியப்பட்ட 

பகுதி ்குள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

நீர் சூழல் 

▪ நீரந்ிவல ரசீோரஜ்் குவறதல் 

மற்றும் கமற்பரப்பு ஓட்டம் 

அதி ரிப்பு; 

▪ நில வடி ோல் மதோந்தரவு, அதி  

சுவம மற்றும் நீரவ்ழி ள் 

அரிப்பு; 

▪ நீர ் போயும் கமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மோற்றங் ள்; 

▪ நீகரோவட அவடப்பு மற்றும் 

து ள் ள் அல்லது  ழிவு ளோல் 

மோசுபடுவதோல் கமற்பரப்பு 

மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

▪ குவோரி குழிவயச ்சுற்றிலும் மோவல வடி ோல் 

அவமத்தல் மற்றும்  ட்டுமோனம் 

மபோறி வளத் தீரப்்பது மவழப்மபோழிவின் 

கபோது நிலத்தடி நீர ்மவளிகயறுவதோல் மண் 

அரிப்வபத் தடு ் வும், பல்கவறு 

பகுதி ளு ்கு புயல் நீவர கச ரி ் வும் 

குவறந்த உயரத்தில் உள்ள மூகலோபோய 

இடத்தில் ள் முன்மமோழியப்பட்ட 

பகுதி ்குள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

▪ பருவமவழ ்கு முன்னும் பின்னும் மண் 

அ ற்றும் பணி கமற்ம ோள்ளப்படும் மற்றும் 

குடிகயற்ற மதோட்டி மற்றும் வோய் ் ோல் 
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ஆதோரங் ளின் அளவு மற்றும் 

தரத்தில் ஏற்படும் மோற்றங் ள்; 

▪ இயற்வ  வடி ட்டி ஊட த்வத 

அ ற்றுவதோல் நீரந்ிவல ள் 

மோசுபடுதல். 

வோரந்கதோறும், குறிப்போ  

மவழ ் ோலங் ளில் சுத்தம் மசய்யப்படும் 

▪ தள அலுவல ம் மற்றும் 

சிறுநீர/் ழிப்பவற ளில் இருந்து வீட்டு 

 ழிவுநீர ் வழங் ப்படுகிறது திட்டப் பகுதி 

இரு ்கும் மவளிகயற்றப்பட்டது மூலம் 

மசப்டி ் கடங் ் அவதத ் மதோடரந்்து 

ஊறவவ ்கும் குழி அவமப்பு. 

▪ டிப்பர ்ள் & மெசஎ்ம்எம் ஒரு 

நியமி ் ப்பட்ட இடத்தில்  ழுவப்பட்டு, 

 ழுவப்பட்ட நீர ் வடி ோல் வழியோ  

எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் மபோறிவய ் 

ம ோண்ட ஒரு மசட்டில்லிங் கடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும், மதளிவோன நீர ் மட்டுகம 

பசுவமப் பட்வடயின் வளரச்ச்ி ்கு மீண்டும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

காற்று சூழல் 

▪ ஃப்யூஜிடிவ் தூசி உருவோ ் ம் 

▪ மு ்கியமோ  அ ழ்வோரோய்சச்ி, 

ஏற்றுதல் மற்றும் இற ்குதல் 

நடவடி ்வ  ளின் கபோது தூசி 

உருவோகும். 

▪ வோயு மோசுபோடு ள் 

மபரும்போலும் கபோ ்குவரத்து 

மூலம் உருவோ ் ப்படும். 

▪ தூசிப் புழு ் ளோல் 

மதரிவுநிவல குவறதல். 

▪ கமற்பரப்பு ளின் பூசச்ு 

எரிசச்ல் மற்றும் வசதி 

இழப்பு ்கு வழிவகு ்கும். 

▪ உடல் மற்றும்/அல்லது 

இரசோயன மோசுபோடு மற்றும் 

அரிப்பு. 

▪ ஓடும் நீரில் இவடநிறுத்தப்பட்ட 

து ள் ளின் மசறிவு 

அதி ரிப்பு. 

▪ குவறந்த ஒளிசக்சர ்்வ  ்கு 

வழிவகு ்கும் தோவரங் ளின் 

பூசச்ு, 

▪ வளரச்ச்ி தவடபடுதல், 

தவழ வள அழித்தல், பயிர ்ள் 

சீரழிதல்; 

▪ தூசிவய சுவோசிப்பதோல் 

ஏற்படும் உடல்நல ் க டு ள் 

அதி ரிப்பு. 

▪ ஒரு நோவள ்கு இரண்டு முவற தண்ணீர ்

மதளித்து, இழுத்துச ் மசல்லும் சோவல ள் 

நன்கு பரோமரி ் ப்படும் 

▪ கசறு மற்றும் தூசி படிவு ள் கதங் ோமல் 

இரு ்  அணுகு சோவல சுத்தம் மசய்யப்பட்டு 

பிரஷ் மசய்யப்படும். 

▪ அணுகு சோவலயில் தூசி மற்றும் குப்வப ள் 

குவற ் ப்படுவவத உறுதி மசய்வதற் ோ , 

அவனத்து டிப்பர ்ஓட்டுநர ்ளும் அவனத்து 

டயர ்ளிலும் தண்ணீர ் மதளி ்கும் 

முவறவயப் பயன்படுதத் 

அறிவுறுதத்ப்படுவோர ்ள் மற்றும் தளதவ்த 

விட்டு மவளிகயறும் முன்  லவவ பகுதியில் 

வழங் ப்படும் ஏற்றப்பட்ட மபோருட ்ளின் 

மீது தண்ணீவர மதளி ்  கவண்டும். 

▪ சோவலயில் ஏற்றப்பட்ட மபோருட ்ள் 

ம ோட்டுவவதத் தவிர ்் வும், சோவல 

கதய்மோனம் மற்றும் கதய்மோனதவ்த ் 

குவற ் வும் கவ  ்  ட்டுப்போடு ள் 

விதி ் ப்படும். 

▪ தகுதிவோய்ந்த நபர ் மூலம் அணு ல் 

சோவலயின் நிவலவய வோரோந்திர ஆய்வு 

மசய்து, சோவலயின் கமற்பரப்பில் ஏகதனும் 

பள்ளங் ள் அல்லது கசதம் ஏற்பட்டோல் 

உடனடியோ  நடவடி ்வ  எடு ் ப்படும். 

▪ மவப்பமோன, வறண்ட  ோலநிவலயின் 

கபோது, சோவலயின் கமற்பரப்பு ஈரமோ  

இரு ்கும்  ோலத்வத அதி ரி ் , தூசி 

ஈரமோ ்கும் மு வர ்வள, சோவலயில் 

இழுத்துச ்மசல்லும் நீரில்  ல ் லோம். 
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▪ அவனத்து மதோழிலோளர ்ளு ்கும் 

தனிப்பட்ட போது ோப்பு உப ரணங் ள் 

வழங் ப்படும் 

▪ பயன்படுதத்ப்படும் அவனத்து துவளயிடும் 

தண்டு ளிலும் தூசிவய அட ்கும் 

அவமப்பு ள் மபோருத்தப்பட்டிரு ்கும், இது 

துவள ்குள் தண்ணீவர மசலுத்துகிறது. 

▪ துவளயிடும் கபோது ஈரமோன  ன்னி வப ள் 

உவறயோ  பயன்படுத்தப்படும். 

▪ மவடிப்பின் கபோது கமற்பரப்பில் இருந்து 

எழ ்கூடிய தப்பி ்கும் தூசி உமிழ்வவ ் 

 ட்டுப்படுதத், ஒவ்மவோரு 

குண்டுமவடிப்பு ்கும் முன் தண்ணீர ்

கடங் ரில் மபோருத்தப்பட்ட மவழ 

துப்போ ்கியிலிருந்து தண்ணீவரப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் மவடிப்பு 

மண்டலம் ஈரமோ  வவ ் ப்படும். 

▪ தள கமலோளரோல் தினசரி  ோட்சி ஆய்வு 

நடத்தப்படும், அவர ் அவனத்து 

மசயல்முவற மசயல்போடு ள் மற்றும் தள 

மசயல்போடு ளின் தினசரி பதிவவ 

வவத்திருப்போர ் மற்றும் குவோரி 
மசயல்போடு ளில் இருந்து அசோதோரண 

உமிழ்வு ளு ்கு வழிவகு ்கும் ஏகதனும் 

குவறபோடு வள ் குறிப்பிடுவோர.் 

▪ தூசி உருவோ ்குவதற் ோன 

சோத்திய ்கூறு வள ் குவற ் , தளத்தின் 

கவ  வரம்பு 20 கிமீ/மணி ்கு 

அவம ் ப்படும் 

▪ வோரோந்திர பரோமரிப்புத் திட்டம், அது 

மசயல்படும் மணிகநரங் ளின் 

அடிப்பவடயில், பரோமரிப்பு ் ோன 

இயந்திரங் வள அவடயோளம்  ோணும். 

▪ ஆன்-கபோரட்ு  ம்ப்யூட்டர ் சிஸ்டதத்ோல் 

குறிப்பிடப்படோவிட்டோல், ஒவ்மவோரு 1000 

மணிகநர பயன்போட்டிற்குப் பிறகு  ோற்று 

வடி ட்டி ள் புதுப்பி ் ப்படும். 

▪ அவனத்து தள இயந்திரங் ள் மற்றும் 

டிப்பர ்ள் 6 மோதங் ளு ்கு ஒரு முவற 

சரவ்ீஸ் மசய்யப்பட்டு பரோமரி ் ப்படும் 

மற்றும் பழுதுபோரப்்பு வள உடனடியோ  

கமற்ம ோள்ள டிவரவர ்ள் தள 

கமலோளரு ்கு உடனடியோ  பு ோர ்

அளிப்போர ்ள். 

சத்தம் & அதிர்வு 
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▪ வோழ் ்வ த் தரத்தில் எரிசச்ல் 

மற்றும் சரிவு; 

▪ மவடிப்பதன் மூலம் போவறத ்

துண்டு வள உந்துதல். 

▪ குண்டுமவடிப்போல் 

 ட்டிடங் ள் மற்றும் ம ் ள் 

நடுங்குதல்; 

▪ துவளயிடும் கபோது கூரவ்மயோன துரப்பண 

பிட ்வளப் பயன்படுத்துவது சத்ததவ்த ் 

குவற ்  உதவும்; 

▪ இரண்டோம் நிவல மவடிப்பு முற்றிலும் 

தவிர ்் ப்படும் மற்றும் போவற வள 

உவட ்  வெட்ரோலி ் ரோ ் பிகர ் ர ்

பயன்படுதத்ப்படும்; 

▪ முவறயோன இவடமவளி, சுவம, தண்டு 

மற்றும் உ ந்த  ட்டணம்/தோமதத்துடன் 

 ட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிப்பு 

பரோமரி ் ப்படும்; 

▪ சோத மோன வளிமண்டல நிவல மற்றும் 

குவறவோன மனித மசயல்போடு கநரங் ளின் 

கபோது, மின்சோரம் அல்லோத துவ ்  

அவமப்வபப் பயன்படுத்தி மவடிப்பு 

கமற்ம ோள்ளப்படும்; 

▪ ஒவ்மவோரு வோரமும் இயந்திரங் ளின் 

சரியோன பரோமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் 

கிரீசிங் ஆகியவவ சத்தம் உற்பத்திவய ் 

குவற ்கும்; 

▪ அதி  அளவு சத்ததவ்த உருவோ ்கும் 

இயந்திரங் ளில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதோழிலோளர ்ளு ்கு ஒலி  ோப்பிடப்பட்ட 

அவற வள வழங்குதல்; 

▪ அவனத்து இயந்திரங் ளிலும் 

வசலன்சர ்ள் / மஃப்லர ்ள் நிறுவப்படும்;  

▪ திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ்

மசல்லும் சோவல ளிலும் பசுவமப் 

பட்வட/கதோட்டம் உருவோ ் ப்படும். 

கதோட்டம் சத்தம் பரவுவவத குவற ்கிறது; 

▪ மெசஇ்எம்எம் ஆபகரட்டர ்ள் மற்றும் 

மெசஇ்எம்எம் அருக  

பணிபுரிபவர ்ளு ்கு  ோது மஃப்ஸ்/இயர ்

பிள ்கு ள் கபோன்ற தனிப்பட்ட போது ோப்பு 

உப ரணங் ள் (பிபிஇ) வழங் ப்படும் 

மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தோலும் அவற்றின் பயன்போடு உறுதி 

மசய்யப்படும்.  

உயிரியல் சூழல் 
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▪ கநரடி தோ ் ங் ளில் நிலதவ்த 

அ ற்றுதல் மற்றும் 

அ ழ்வோரோய்சச்ி ஆகியவவ 

தோவரங் ள் மற்றும் 

விலங்கினங் ளின் அழிவு 

மற்றும் வோழ்விடங் வள 

இழப்பது ஆகியவவ அடங்கும்; 

▪ மவறமு  போதிப்பு ளில் 

சத்தம், தூசி மற்றும் மனித 

மசயல்போடு  ோரணமோ  

வோழ்விட சீரழிவு அடங்கும். 

▪ சில மபோதுவோன மூலிவ  ள், புதர ்ள் 

மற்றும் புல் மட்டுகம அழி ் ப்படும். 

அதனோல் பல்லுயிர ் மபரு ் த்திற்கு எந்த 

போதிப்பும் ஏற்படோது. 

▪ மபோருதத்மோன இனங் ள் ம ோண்ட 

பசுவமப் பட்வட கமம்போடு திட்டப் 

பகுதியின் பல்லுயிர ் மபரு ் த்வத 

கமம்படுத்தும். 

▪ வமய மண்டலம் அல்லது தோங் ல் 

மண்டலம் அசச்ுறுத்தப்பட்ட தோவரங் ள் 

அல்லது விலங்கினங் வள உள்ளட ் ோது. 

சமூக-கபாருளாதார சூழல் 

▪ மதோழிலோளர ்ள் மற்றும் 

மபோது ம ் ளின் ஆகரோ ்கியம் 

மற்றும் போது ோப்பு; 

▪ கபோ ்குவரத்து அளவு ள் 

மற்றும் சோவல வோ னங் ளின் 

அளவு அதி ரிப்பு; 

▪ கவவல வோய்ப்பு ள் அதி ரிப்பு 

உட்பட மபோருளோதோர 

பிரசச்ிவன ள்;  

▪ சுரங்  மசயல்போடு சமூ -மபோருளோதோர 

சுயவிவரத்தில் சிறிய மோற்றதவ்த 

ஏற்படுத்துகிறது. 

▪ சுமோர ்88 உள்ளூர ்மதோழிலோளர ்ள் உள்ளூர ்

திறன் வள உருவோ ்   ோலமுவற 

பயிற்சியுடன் கவவல வோய்ப்பு வளப் 

மபறுவோர ்ள். 

▪ மவறமு  கவவலவோய்ப்பு/வருவோயின் 

புதிய வடிவங் ள் உருவோகும். 

▪ வழ ் மோன சு ோதோர பரிகசோதவன மு ோம். 

▪ பள்ளி ளு ்கு உதவிதம்தோவ  மற்றும் 

குழந்வத ளு ்கு  ல்வி உதவிதம்தோவ  

வழங் ப்படும். 

கதாழில்சார் ஆமராக்கியம் & பாதுகாப்பு 

▪ தூசி ்கு மவளிப்போடு 

▪ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மவளிப்போடு 

▪ உடல் அபோயங் ள் 

▪ தூசி மவளிப்போடு  ோரணமோ  

சுவோச ஆபத்து ள் 

▪ சுரங் த் மதோழிலோளர ்ளு ்கு குடிநீர ்

கபோன்ற வசதி ளுடன் கூடிய ஓய்வு 

தங்குமிடங் வள வழங்குதல். 

▪ தூசி மு மூடி ள், தவல ் வசங் ள், 

 ோலணி ள், போது ோப்பு விழிப்புணரவ்ு 

நி ழ்சச்ி ள், விருது ள், சுவமரோட்டி ள், 

போது ோப்பு மதோடரப்ோன வோச ங் ள் 

கபோன்ற போது ோப்பு உப ரணங் ளின் 

பயன்போடு கபோன்ற அவனத்து போது ோப்பு 

நடவடி ்வ  ளும். 

▪ மதோழில் பயிற்சி வமயத்தில் போது ோப்பு 

உப ரணங் ள் மற்றும் முதலுதவி 

பயன்படுதத் பணியோளர ்ளு ்கு பயிற்சி 

அளித்தல். 

▪ உற்பத்தியோளர ்ளின் 

வழி ோட்டுதல் ளின்படி அவனத்து 

உப ரணங் ளின் வோரோந்திர பரோமரிப்பு 

மற்றும் கசோதவன. 

▪ மருத்துவ அதி ோரியோல் அவனத்து 

மதோழிலோளர ்ளு ்கும் முன் கவவல 
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வோய்ப்பு மற்றும் வருடோந்திர மருத்துவ 

பரிகசோதவன  

▪ சுரங் ம் தளத்தில் முதலுதவி வசதி மசய்து 

தரப்படும். 

▪ சுரங்  கமலோளரோல் பணிபுரியும் சூழல் 

மற்றும் பணிசச்ூழல் மற்றும் 

மதோழிலோளியின் ஆகரோ ்கியத்வதப் 

போதி ்  ்கூடிய பணிசச்ூழலில் உள்ள 

 ோரணி வள மநரு ் மோன  ண் ோணிப்பு.  

▪ அங்கீ ரி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்டங் ளின்படி என்னுவடய 

கவவல 

 

11.4 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

முன்மமோழியப்பட்ட சுரங் ப் பகுதி பின்வரும் நன்வம வள ் 

ம ோண்டிருப்பதோல், மோற்று வழி ள் எதுவும் பரிந்துவர ் ப்படவில்வல: 

▪  னிமப் படிவு  ோடு அல்லோத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

▪ பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தவ  பகுதி ்குள் குடியிருப்பு இல்வல; எனகவ 

ஆர ்& ஆர ்சி ் ல் ள் எதுவும் இல்வல. 

▪ சுரங்  குத்தவ  ்கு பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி ளில் ஆறு, ஓவட, நல்லோ 

மற்றும் நீரந்ிவல ள் எதுவும் இல்வல. 

▪ இந்த பிரோந்தியத்தில் திறவமயோன, அவர திறன் மற்றும் திறவமயற்ற 

மதோழிலோளர ்ள் கிவடப்பது. 

▪ மருத்துவம், தீயவணப்பு,  ல்வி, கபோ ்குவரத்து, த வல் மதோடரப்ு 

மற்றும் உள் ட்டவமப்பு வசதி ள் என அவனத்து அடிப்பவட 

வசதி ளும் கிவட ்கின்றன. 

▪ சோவல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்  இவணப்பு நன்றோ  உள்ளது. 

▪ முன்மமோழியப்பட்ட சுரங்  நடவடி ்வ  ள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்வத 

மவட்டுவதில்வல. எனகவ, நிலதத்டி நீர ் சுற்றுசச்ூழலு ்கு எந்த 

போதிப்பும் இல்வல. 

 11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம் 

SEIAA ஆல் வழங் ப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி  டிதம் மற்றும் TNPCB 

வழங்கிய ஒப்புதல்  டிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தவன ளின்படி 

பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறு ளு ்கு சுற்றுசச்ூழல்  ண் ோணிப்பு திட்டம் 

நடத்தப்படும். 
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அை்ைவடண 11.9 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான பிந்டதய திை்ை 

கண்காணிப்பு திை்ைம் 

Sl.No. கசயல்பாடு அை்ைவடண 

காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு 

1 

TNPCB/SEIAA அவர ்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் 

அப்வளடு ஏரியோவில் குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுரு ் ளின் சுற்றுப்புற  ோற்று 

 ண் ோணிப்பு 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 

2 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி ்கு மவளிகய 

அவர ்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் TNPCB/SEIAA 

ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுரு ் ளின் 

சுற்றுப்புற  ோற்று  ண் ோணிப்பு 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 

நீர் தர கண்காணிப்பு 

3 

சுரங்  குழி பகுதியில் கச ரி ் ப்படும் 

மவழ நீரின் தரத்வத  ண் ோணித்தல். 

மவழ நீர ்கதோட்டத் கதவவ ்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 

4 

அருகிலுள்ள இடத்தில் உள்ள குழோய் கிணறு 

மற்றும் திறந்த கிணறு அல்லது கமற்பரப்பு 

நீரந்ிவல ளின் மோதிரி வள 

 ண் ோணித்தல். IS இன் படி அளவுரு ் ள்: 

10500:1991 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 

5 நீர ்மதளிப்பு அலகு வள  ண் ோணித்தல் 

தண்ணீர ்மதளி ்கும் 

பதிவுத் தோள் 

தினமும் 

பரோமரி ் ப்படும் 

சத்தம் தர கண்காணிப்பு 

6 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி ்கு உள்களயும் 

மவளிகயயும் சுற்றுப்புற வளிமண்டலத்தில் 

சத்தம் 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 

கிரன்ீகபல்ை் பராமரிப்பு 

7 

அங்கீ ரி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டத்தின்படி 

கிரீன்மபல்ட் கமம்போட்டிற் ோன 

அட்டவவணவய  ண் ோணி ் வும் 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 

மண்ணின் தரக் கண்காணிப்பு 

8 
பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி ்கு உள்களயும் 

அவதச ்சுற்றியும் மோதிரி வளப் பிடி ் வும் 

ஆறு மோதங் ளு ்கு 

ஒருமுவற 
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11.6 கூடுதல் படிப்புகள் 

11.6.1 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான கபாது ஆமலாசடன 

தமிழ்நோடு மோசு ் ட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மசயலோளரு ் ோன விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மோவட்டத்தில் 

அதன் அரு ோவமயில் பரந்த அளவிலோன மபோதும ் ளின் பங் ளிப்வப 

உறுதிமசய்யும் வவ யில், முவறயோ , கநர ் ட்டுப்போடு மற்றும் 

மவளிப்பவடயோன முவறயில் மபோது விசோரவண நடத்த கவண்டும். வவரவு 

EIA / EMP அறி ்வ  மற்றும் மபோது விசோரவண நடவடி ்வ  ளின் முடிவு ள் 

இறுதி EIA/EMP அறி ்வ யில் விவரி ் ப்படும். 

11.6.2 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான இைர் பகுப்பாய்வு மற்றும் 

மபரிைர் மமலாண்டம திை்ைம் 

31 டிசம்பர ் 2002 கததியிட்ட சுற்றறி ்வ  எண்.13, 2002 இன் சுற்றறி ்வ  

எண்.13 இன் படி, தன்போத், சுரங் ப் போது ோப்பு இய ்குநர ம் (DGMS) வழங்கிய 

குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு வழி ோட்டுதலின் அடிப்பவடயில் இடர ்

மதிப்பீட்டிற் ோன வழிமுவற அவமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு 

மசயல்முவற கநோ ் ம் ம ோண்டது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அவனத்து 

மசயல்போடு ளிலும் இரு ்கும் மற்றும் சோத்தியமோன அபோயங் வள ் 

 ண்டறிந்து, உடனடி  வனம் கதவவப்படுபவர ்ளு ்கு முன்னுரிவம 

அளிப்பதற் ோ  அந்த ஆபத்து ளின் அபோய அளவவ மதிப்பிடவும். கமலும், 

இந்த ஆபத்து ் ளு ்குப் மபோறுப்போன வழிமுவற ள் அவடயோளம் 

 ோணப்பட்டு, அவற்றின்  ட்டுப்போட்டு நடவடி ்வ  ள்  ோல அட்டவவணயில் 

குறிப்பிடப்பட்ட மபோறுப்பு ளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. 

பின்விவளவு ள் ஏற்படோத சந்தரப்்பதத்ில், கபரிடர ் கமலோண்வம 

மதோடங்கும். த வல் மதோடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவோழ்வு கபோன்ற பல 

சி ் ல் ள் மதோடரப்ோன நவடமுவற வள ஏற்படுத்துவது இதில் அடங்கும். 

இவவ கபரிடர ் கமலோண்வம திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. RA மற்றும் 

DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங் ள் மற்றும் மசயல்போடு ள், 

உப ரணங் ள் அல்லது மசயல்முவற ளில் மோற்றங் ள் ஏற்படும் 

கபோமதல்லோம் புதுப்பி ் ப்பட கவண்டும் மதிப்பீடு என்பது விபத்து வளத ்

தடுப்பது மற்றும் அது நி ழோமல் தடு ்  கதவவயோன நடவடி ்வ  வள 

எடுப்பதோகும். 

கபரிடர ் கமலோண்வமத் திட்டம் (டிஎம்பி) ஒரு வழி ோட்டியோகும், இது 

திட்டமிட்ட மசயல்போடு ளிலிருந்து எழ ்கூடிய அவசரநிவல வள ் 

வ யோள்வதற் ோன மபோதுவோன பரிசீலவன ள், திவச ள் மற்றும் 

நவடமுவற வள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

அறி ்வ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மதோடரப்ுவடய  ண்டுபிடிப்பு ளின் 

அடிப்பவடயில் தயோரி ் ப்பட்டுள்ளது. 

11.7 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான திை்ைப் பலன்கள் 

முன்மமோழியப்பட்ட சுரங் த்தின்  ோரணமோ  பல்கவறு நன்வம ள் 

எதிரப்ோர ்் ப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்தோல் உள்ளூர,் 
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அ ் ம், பிரோந்தியம் மற்றும் கதசம் என எதிரப்ோர ்் ப்படும் பல்கவறு 

நன்வம ள் மற்றும் பலன் ள் பற்றிய விரிவோன விள ் ம்: 

▪ கமம்படுதத்ப்பட்ட சோவல மதோடரப்ு 

▪ போசனம் மற்றும் கதோட்டம் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ரசீோரஜ்் 

ஆகியவற்றிற் ோன நீர ் இருப்வப அதி ரி ்  மவழ நீர ் கச ரிப்பு 

 ட்டவமப்பு ள் 

▪ பள்ளி  ட்டிடங் ள், கிரோம சோவல ள்/ இவண ் ப்பட்ட சோவல ள், 

மருந்த ம் மற்றும் சு ோதோர வமயம், சமூ  வமயம், சந்வத இடம் 

கபோன்ற சமூ  மசோத்து ் வள (உள் ட்டவமப்பு) உருவோ ்குதல், 

▪ சமூ  கமம்போட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்கபோதுள்ள சமூ  வசதி வள 

வலுப்படுத்துதல் 

▪ மதோழில் பயிற்சி கபோன்ற திறன் கமம்போடு மற்றும் திறன் கமம்போடு 

▪ விழிப்புணரவ்ு நி ழ்சச்ி மற்றும் சமூ  நடவடி ்வ  ள், சு ோதோர 

மு ோம் ள், மருத்துவ உதவி ள், விவளயோட்டு மற்றும்  லோசச்ோர 

நடவடி ்வ  ள், கதோட்டம் கபோன்றவவ, 

 சுற்றுசச்ூழல் போது ோப்பு நடவடி ்வ  வள மசயல்படுத்துவதற் ோ , 

அந்தந்த முன்மமோழியப்பட்ட திட்டத்திற் ோ  கீகழ உள்ள அட்டவவணயில் 

தற்கபோவதய சந்வத சூழ்நிவலவய  ருதத்ில் ம ோண்டு தற்கபோவதய சந்வத 

விவலவய  ருத்தில் ம ோண்டு பட்மஜட் முன்மமோழியப்படுகிறது.  

அை்ைவடண 11.10 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டம திை்ை (EMP) வரவு கசலவு 

வ. 

எண் 
விளக்கம் கபாருள் 

மூலதனச ்

கசலவு (ரூ. 

லை்சங்களில்) 

ஆண்டுக்கான 

கதாைர் 
கசலவு 

(ரூ. 

லை்சங்களில்) 

1 மதோழில்சோர ்

சு ோதோரம் 

மற்றும் 

போது ோப்பு 

டஸ்ட் மோஸ் ், 

போது ோப்பு 

 ோலணி ள், 

மெல்மமட்  ோது 

பிள ்கு ள், 

வ யுவற ள், 

 ண்ணோடி 

ரிஃப்மள ்டர ்

ஜோ ்ம ட், 

போது ோப்பு மபல்ட், 

மருத்துவ 

பரிகசோதவன 

0.70 0.20 

2 சுற்றுசச்ூழல் 

 ண் ோணிப்பு 

 ோற்று, நீர,் சதத்ம் 

& அதிரவ்ு, மண் 

அளவுரு ் ள் 

0.76 0.20 

3 நீர ் மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

 ோரல்ண்ட் 

வடி ோல் & 

மதோட்டி ள், மச ் 

1.50 0.30 
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கடம்/ ல்லி 

பிள ்கு ள் 

கபோன்றவவ 

4 குடிநீர ்வசதி ள் மற்றும் சு ோதோர 

வசதி ள் 
1.00 0.25 

5 தண்ணீர ்மதளி ்கும் ஏற்போடு ள் 1.00 0.25 

6 ெோல் சோவல பரோமரிப்பு 1.00 0.30 

7 பசுவம மண்டல கமம்போடு மற்றும் 

கதோட்டம் 
0.10 0.10 

8 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 

நி ழ்சச்ி 
0.25 0.25 

 கவலி, உரம், உரம், மனிதவளம் 

கபோன்றவவ. 
0.50 0.20 

கமாத்தம் 6.81 2.05 

 

 11.8 முடிவுடர 

அங்கீ ரி ் ப்பட்ட (ToR) குறிப்பு விதிமுவற ள் மற்றும் தரநிவல 

குறிப்பு விதிமுவற ள் (ToR) படி சுற்றுசச்ூழல் தோ ்  மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டது. சுரங்  நடவடி ்வ  ளின் அம்சங் ளுடன் மதோடரப்ுவடய 

பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்பு ள் ஆய்வு மசய்யப்பட்டன. மதோடரப்ுவடய 

போதிப்பு ள்  ண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

 வவல வளத் தணி ்  சோத்தியமோன அவனத்து வழி வளயும்  ருத்தில் 

ம ோண்டு சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்வமத் திட்டம் தயோரி ் ப்பட்டு அதற்க ற்ப 

நிதி ஒது ்கீடு மசய்யப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்வம திட்டம் ஆனது 

மோறும், மநகிழ்வோனது மற்றும் அவ்வப்கபோது மதிப்போய்வு ்கு உட்பட்டது. 

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபோறுப்பு (CER) மசயல்போடு ள்  ண்டறியப்பட்டு, 

அதன்  ோல ்ம டுவவ மசயல்படுதத், நிதி ஒது ்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் மோநில அரசின் வருவோவய அதி ரி ்கும். அத்துடன் இது 

உள்ளூர ் சமூ த்தின் சமூ  கமம்போட்டிற்கு உதவும். பசுவம மண்டல 

கமம்போட்டுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுவமவய அதி ரி ்  உதவும். எனகவ, 

முன்மமோழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழவலகயோ அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அவமப்வபகயோ போத மோன முவறயில் போதி ்  வோய்ப்பில்வல. 

சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்வம திட்டம் இன் திட்ட மதிப்போய்வு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்வம திட்டம் பயனுள்ளதோ வும் மபோருத்தமோனதோ வும் 

இருப்பவத உறுதிமசய்வதற்கு சுரங்  கமலோண்வம மபோறுப்போகும். இவ்வோறு, 

சுற்றுசச்ூழல் கமலோண்வம திட்டம் இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவனத்து 

இல ்கு வளயும் நிவறகவற்ற சரியோன நடவடி ்வ  ள் எடு ் ப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் கநரம்வறயோன தோ ் த்வத 

ஏற்படுத்தும். 
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                                      12 ஆல ோசகரின் வெளிப்போடு 

 

புைாஹெக்ட் ஆதைவாளை ்- திரு.அ.மயில்சாமி, இந்திய தை கவுன்சிலின் கீழ்  

அங்கீகாைம் ஹபற்ற நிறுவனமான ஜிடயா ஹடக்னிக்கல் ரமனிங் ஹசால்யூஷன்ஸ் 

- கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான டதசிய அங்கீகாை வாைியம், புது தில்லி, EIA 

ஆய்ரவ டமற்ஹகாள்வதற்காக ToR வழங்கியது. 

 

ஆல ோசனன நிறுெனத்தின் வபயர் மற்றும் முகெரி 
 

ஜிலயோ வெக்னிக்க ் னமனிங் வசோ ்யூஷன்ஸ் 

எண்: 1/213B நடடசன் வளாகம், 

ஒட்டப்பட்டி, தைம்புைி - 636705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ்சல்:info.gtmsdpi@gm ail.com 

இரணயம்: www.gtmsind.com 

ஹதாரலடபசி: 04342 232777. 

 

கீடழ ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வில் 

ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் ஹபற்ற நிபுணைக்ள் மற்றும் ஹதாடைப்ுரடய 

உறுப்பினைக்ள்: 

 

 

ெ.எ
ண் 

நிபுணரின் 

வபயர ்
In house /Empanelled 

FAE 

துனற 

வசய ்
போெ்டு 

பகுதி 

ெனக 

1. ஸ்ரீ ஜி.வாகீசன் 

EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

(EC) 

வீட்டில் 

1(a)(i) Mining 

 

B 

 

2. 
டாக்டை.்எஸ்.கரு
ப்பண்ணன் 

வீட்டில் 

இரண EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

 

1(a)(i) 

 

LU, HG, 

GEO 

B 

3 
டாக்டை.்எம்.விெ
ய்பிைபு 

வீட்டில்  

இரண EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

1(a)(i) 

HG, LU, 

GEO 
B 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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4 
டாக்டை.்டெ.ைாெ
ைாடெஸ்வைி 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

EB, SC B 

5 
டாக்டை.்ஜி.பிைபா
கைன் 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

SE B 

6 
டாக்டை.்ஆை.்அரு
ண்பாலாஜி 

வீட்டில் 

இரண EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

 

1(a)(i) 
AP, AQ, 

NV 
B 

7 
திரு.டெ.என்.ம
ணிகண்டன் 

எம்டபனல் 

ஹசய்யப்பட்ட 

 

1(a)(i) 

RH, SHW, 

AP 
B 

8 
டாக்டை.்எஸ்.மல
ை ்

வீட்டில் 

இரண EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

1(a)(i) 

WP B 

9 

திரு.ஜி. 

உமாமடகஸ்வை
ன் 

வீட்டில் 

இரண EIA 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

1(a)(i) 

HG, LU, 

GEO 
B 

10. 

திருமதி. 

டகாபாலகிருஷ்
ணன் 

வீட்டில் 

1(a)(i) 

HG, GEO B 

11 
திரு.ஜி. 

பிைிதிவிைாெ் 
FAA 

1(a)(i) 
LU, HG B 

12 
திரு.சி. 

குமடைசன் 

FAA 1(a)(i) 
N,V 

B 

13 
திரு.என். 

டகாகுல் பிைவீன் 

FAA 1(a)(i) 
HG 

B 

14 திருமதி. திடனஷ் FAA 1(a)(i) HG, GEO  B 

15 
திரு.பி. 

ஹவள்ரளயன் 

FAA 1(a)(i) 
HG, GEO 

பி B 

16 
டாக்டை.்ஏ. 

கரலயைசி 

குழு உறுப்பினை ் - 
HG 

- 

17 
திரு.எம். 

சைவண்ணன் 

குழு உறுப்பினை ் - 
GIS 

- 
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18 
டாக்டை.் டி. 

கரலமுருகன் 

குழு உறுப்பினை ் - 
EB 

- 

19 
திரு.பி. 

ஹவங்கடடஷ் 

குழு உறுப்பினை ் - SHW, AP, 

RH 

- 

20 
திரு. 

ஸ்ரீகிருஷ்ணா 

குழு உறுப்பினை ் - 
LU, HG 

- 

 

 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA 
ஒருங்கிரணப்பாளை ்

EB சூழலியல் மற்றும் 
உயிை ்
பன்முகத்தன்ரம 

AEC இரண EIA 
ஒருங்கிரணப்பாளை ்

என்.வி சத்தம் மற்றும் 
அதிைவ்ு 

FAE ஹசயல்பாட்டு பகுதி 
நிபுணை ்

SE சமூக 
ஹபாருளாதாைம் 

FAA ஹசயல்பாட்டு பகுதி 
அடசாசிடயட்ஸ் 

எச.்ஜி நீைியல், நிலத்தடி 
நீை ் மற்றும் நீை ்
பாதுகாப்பு 

டி.எம் குழு உறுப்பினை ் எஸ்சி மண் பாதுகாப்பு 

ஜிடயா புவியியல் RH இடை ் மதிப்பீடு 
மற்றும் ஆபத்து 
டமலாண்ரம 

WP நீை ் மாசுபாடு 
கண்காணிப்பு, 
தடுப்பு மற்றும் 
கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் 
அபாயகைமான 
கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு 
கண்காணிப்பு, 
தடுப்பு மற்றும் 
கட்டுப்பாடு 

எம்.எஸ்.டபிள்யூ நகைாட்சி 
திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW ஹதாழில்துரற 
திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிரல ஆய்வு, 
காற்றின் தை 
மாதிைியாக்கம் 
மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகைமான 
கழிவுகள் 
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சுற்றுசச்ூழ ் தோக்க மதிப்பீடு (EIA) & சுற்றுசச்ூழ ் 

லம ோண்னம திெ்ெம் (EMP) க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் 

அறிவிப்பு 
               தமிழ்நாட்டின் டகாயம்புத்தூை ் மாவட்டம், சூலூை ் தாலுகாவில் உள்ள 

பசச்பாரளயம் கிைாமத்தில் 5.38.0 ஹெக்டடை ் பைப்பளவில் உள்ள 

திரு.அ.மயில்சாமி கைடுமுைடான கல் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டத்திற்கான 

கிளஸ்டை ்EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணைக்ளின் அறிவிப்பு. டமற்குறிப்பிட்ட EIA 

ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ரமயானரவ என்றும், நாம் அறிந்த 

வரையில் சைியானரவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

EIA/EMP அறிக்ரகரய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்டதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிடறன். 

ஹபயை:் திரு. ஜி. ெோகீசன் 

பதவி: EIA ஒருங்கினணப்போளர ்

டததி & ரகஹயாப்பம்: ஜனெரி 2021 முத ் இன்று ெனர      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  

 

EIA ஒருங்கினணப்போளருென் இனணந்த குழு உறுப்பினர்: 
1. டாக்டை.்எஸ்.கருப்பண்ணன்  

2. டாக்டை.்ஆை.்அருண்பாலாஜி  

3. டாக்டை.்எம். விெய்பிைபு 

4. டாக்டை.்எஸ்.மலை ்

5. திரு.ஜி. உமாமடகஸ்வைன் 

 

  

திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள வசய ்போெ்டு பகுதி நிபுணரக்ள் 
 

ெ
.எ
ண் 

வசய ்
போெ்டு 

பகுதி 

ஈடுபோடு 
நிபுணரின் 

வபயர ்

னகவயழு
த்து 

1 AP 

▪ முன்ஹமாழியப்பட்ட சுைங்க 

நடவடிக்ரக காைணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்டவறு 

ஆதாைங்கரள அரடயாளம் 

காணுதல் 

▪ காற்று மாசுபாட்ரட 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் / கட்டுப்பாட்டு 

திரு.டெ.என்.

மணிகண்ட
ன் 

 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு திரு.அ.மயில்சாமியின் சாதாைண கற்கள் மற்றும் சைரள 

குவாைி திட்டம் (அளவு: 1.62.0 ஹெக்டடை)் 

237 | P a g e  

 

நடவடிக்ரககரள 

முன்ஹமாழிதல் 

2 WP 

▪ நீை ் சுத்திகைிப்பு அரமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகரள 

பைிந்துரைத்தல் 

▪ ஹபறும் சூழல்/நீைந்ிரலகளில் 

ஹவளிடயற்றப்படும் 

கழிவுநீை/்கழிவு நீைின் 

சாத்தியமான தாக்கங்கரள 

மதிப்பீடு ஹசய்தல் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைத்தல். 

 

 

டாக்டை.்எஸ்.

மலை ்

 

3 எச.்ஜி 

▪ நிலத்தடி நீை ் அட்டவரணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்ரத 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள 

முன்ஹமாழிதல். 

▪ நீைந்ிரல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

டாக்டை.்எம். 

விெய்பிைபு  

திரு.ஜி. 

உமாமடகஸ்
வைன்  

4 ஜிடயா 

▪ பகுதியின் பிைாந்திய மற்றும் 

உள்ளூை ் நிலவியல் 

மதிப்பீட்டிற்கான கள ஆய்வு. 

▪ கனிம மற்றும் புவியியல் 

வரைபடங்கள் தயாைித்தல். 

▪ புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கம் மற்றும் 

ஸ்ட்ைாடிகிைாபி/லிதத்ாலஜி. 

திரு.ஜி. 

டகாபாலகிரு
ஷ்ணன் 

 

5 SE 

▪ இந்திய மக்கள் ஹதாரக 

கணக்ஹகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இைண்டாம் நிரல தைவுகளில் 

திருத்தம். 

▪ தாக்க மதிப்பீடு & தடுப்பு 

டமலாண்ரமத் திட்டம் 

▪ காைப்்படைட் சுற்றுசச்ூழல் 

ஹபாறுப்பு. 

டாக்டை.்ஜி. 

பிைபாகைன்  
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6 EB 

▪ தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பரட 

தைவு டசகைிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அைிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் 

இனங்கள் என 

அரடயாளப்படுத்துதல். 

▪ தாவைங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ கிைீன்ஹபல்ட் வளைச்ச்ிக்கான 

இனங்கரள பைிந்துரைக்கிறது. 

டாக்டை.்டெ. 

ைாெைாடெஸ்
வைி  

7 RH 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகைமான ஹபாருடக்ளின் 

அரடயாளம் 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் விரளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு 

▪ அவசைகாலத் தயாைந்ிரலத ்

திட்டத்ரதத் தயாைித்தல் 

▪ பாதுகாப்பு டமலாண்ரம திட்டம். 

திரு.டெ.என்.

மணிகண்ட
ன் 

 
 

8 LU 

▪ நில பயன்பாட்டு வரைபடத்ரத 

உருவாக்குதல் 

▪ சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

▪ மூடப்பட்ட பிறகு நிரலயான 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைத்தல். 

டாக்டை.்எஸ். 

கருப்பண்ண
ன் 

 

9 என்.வி 

▪ சத்தம் மற்றும் அதிைவ்ுகளால் 

ஏற்படும் தாக்கங்கரள 

அரடயாளம் காணவும் 

▪ EMP க்கு ஹபாருதத்மான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைத்தல். 

டாக்டை.்ஆை.் 

அருண் 

பாலாஜி 
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10 AQ 

▪ உமிழ்வுகளின் ஹவவ்டவறு 

மூலங்கரளக் கண்டறிதல் 

மற்றும் AERMOD ஐப் பயன்படுத்தி 

அதிகைிக்கும் GLC இன் 

கணிப்புகரள முன்ஹமாழிதல். 

▪ EMPக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரளப் 

பைிந்துரைத்தல் 

டாக்டை.்ஆை.் 

அருண்பாலா
ஜி 

 

11 எஸ்சி 

▪ மண் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கதர்த மதிப்பிடுதல் மற்றும் 

மண் பாதுகாப்பிற்கான 

முன்ஹமாழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

டாக்டை.்டெ. 

ைாெைாடெஸ்
வைி 

 

12 SHW 

▪ அபாயமற்ற திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் அபாயகைமான கழிவுகள் 

உருவாகும் மூலதர்தக் 

கண்டறியவும். 

▪ கழிவுகரள உருவாக்குவரதக் 

குரறப்பதற்கான 

நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைத்தல் மற்றும் அரத 

எவ்வாறு மீண்டும் 

பயன்படுதத்லாம் அல்லது 

மறுசுழற்சி ஹசய்யலாம். 

திரு.டெ.என்.

மணிகண்ட
ன்  
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இந்தத் திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள குழு உறுப்பினரக்ளின் பெ்டிய ் 
 

எஸ்.எண். வபயர ்
வசய ்போெ்டு 

பகுதி 
ஈடுபோடு னகவயழுத்து 

1 
திரு.ஜி. 

பிைிதிவிைாெ் 
AQ, AP, LU, HG 

▪ FAE உடன் தள 

வருரக 

▪ காற்று 

மாசுபாட்டின் 

ஆதாைங்கள், 

அதன் தாக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைக்கும் 

உள்ளடீுகள் 

மற்றும் உதவி FAE 

▪ உள்ளடீுகரள 

பகுப்பாய்வு 

ஹசய்து வழங்கவும் 

மற்றும் வானிரல 

தைவு, உமிழ்வு 

மதிப்பீடு, AERMOD 

மாதிைியாக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் 

FAEக்கு உதவவும் 

 

2 

திரு.என். 

டகாகுல் 

பிைவீன் 

எச.்ஜி 

▪ FAE உடன் தள 

வருரக 

▪ நீை ் மாசுபாட்டின் 

ஆதாைங்கள், 

அதன் தாக்கங்கள் 

மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககரள 

பைிந்துரைத்தல் 
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ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வரைபடங்கரள 

தயாைிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 
திரு.சி. 

குமடைசன் 
என்.வி 

▪ ஆதாைங்கள் 

மற்றும் இருப்பு 

கணக்கீடு மற்றும் 

உற்பத்தித் திட்டம் 

மற்றும் கருத்தியல் 

திட்டத்ரதத் 
தயாைிப்பதில் 

உதவுங்கள் 

 

4 
திரு. எஸ். 

திடனஷ் 
HG; ஜிடயா 

▪ FAE உடன் தள 

வருரக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகரள 

வழங்கவும் 

▪ ஆதாைங்கள் 

மற்றும் இருப்பு 

கணக்கீடு மற்றும் 

உற்பத்தித் திட்டம் 

மற்றும் கருத்தியல் 

திட்டத்ரதத் 
தயாைிப்பதில் 

உதவுங்கள் 

 

5 
திரு.பி. 

ஹவள்ரளயன் 
HG; ஜிடயா 

▪ FAE உடன் தள 

வருரக 

▪ தைவு டசகைிப்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள்  

▪ முதன்ரம மற்றும் 

இைண்டாம் நிரல 

தைரவ பகுப்பாய்வு 

ஹசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகரள 

வழங்கவும் 
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அங்கீகோரம் வபற்ற ஆல ோசகர் அனமப்பின் தன ெரோ ் 

பிரகெனம் 

டாக்டை ் கருப்பண்ணன், ஜிடயா ஹடக்னிக்கல் ரமனிங் ஹசால்யூஷன்ஸ் 

நிைவ்ாகப் பங்குதாைை,் டமடல குறிப்பிட்டுள்ள ஹசயல்பாட்டுப் பகுதி வல்லுநைக்ள் 

மற்றும் குழு உறுப்பினைக்ள், 5.38 ஹெக்ட் பைப்பளவில் அ.மயில்சாமி 

கைடுமுைடான கல் மற்றும் சைரள குவாைி திட்டத்திற்காக கிளஸ்டை ் EIA/EMP ஐ 

தயாைித்துள்ளனை ் என்பரத உறுதி ஹசய்கிறாைக்ள். தமிழ்நாட்டின் 

டகாயம்புத்தூை ் மாவட்டம் சூலூை ் தாலுகாவில் உள்ள பசச்பாரளயம் 

கிைாமத்தில். EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ரமயானரவ மற்றும் 

நாம் அறிந்தவரை சைியானரவ என்றும் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ரகஹயாப்பம் மற்றும் டததி                            :  

 

ஹபயை ்              : ெோக்ெர் எஸ்.கருப்பண்ணன் 

பதவி                           : நிர்ெோக பங்குதோரர ்

  EIA ஆடலாசகை ்அரமப்பின் ஹபயை ் : ஜிடயா ஹடக்னிக்கல் ரமனிங் தீைவ்ுகள் 

    

 NABET சான்றிதழ் எண் & ஹவளியீட்டு டததி: NABET/EIA/2023/IA0067 டததி: மாைச் ்30, 2021 

ஹசல்லுபடியாகும் தேதி                                                  : 29.12.2023 வரை ஹசல்லுபடியாகும் 

 

29.01.2021 அன்று நரடஹபற்ற ஆைம்ப அங்கீகாைத்திற்கான 254வது அங்கீகாைக் 

குழுக் கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் 
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