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500 m RADIUS QUARRY DETAILS 

 
PROPOSED QUARRIES 

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

P1 

Thiru. R. Jagadeeswaran 
No. 4/1136, Narasingapuram, 

Krishnapuram Post, 
Madathukulam Taluk, 

Tiruppur District - 642 lll. 

688 (P) 1.64.0 ha 

ToR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.7150/SEAC/ToR-
804/2020 

Dated: 09.11.2020 

P2 

Thiru.N.Agathiappan, 
S/o.Natraj Gounder, No.1237, 

Krishnapuram Post, 
Madathukulam Taluk, Tiruppur – 

642 111 

689/2(P) and 
689/3A(P) 

1.00.0 ha 

ToR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8314/SEAC/ToR-
1144/2022 

Dated: 05.05.2022 

P3 Hari Varsa Blue Metals 673/6 2.38.5 Nearby applied area 

Total Extent 5.02.5 ha 
EXISTING QUARRIES 

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

E1 

N.Agathiyappan, 
Myvadi Village,  

Madathukulam Taluk , 
Tiruppur 

689/1,2(P),689/3A(P) 4.57.50 ha 18.08.2016 – 17.08.2021 

E2 

Thiru. R. Jagadeeswaran, 
Myvadi Village,  

Madathukulam Taluk , 
Tiruppur 

688 (P) 1.38.0 ha 09.01.2016 – 08.01.2021 

Total Extent 5.95.5ha  
ABANDONED QUARRIES / EXPIRED QUARRIES 

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

A1 

Mylathal. 
Myvadi Village,  
Madathukulam  
Taluk ,Tiruppur 

657/7 0.60.50 ha Lease Expired on 15.02.2015 

Total Cluster Extent  10.98.0 ha 

 

 As per the MoEF & CC Notification S.O.2269 (E) 1st July 2016 (Cluster Notifcation). Total 
Extent of the quarries in the cluster situation is 10.98.0 ha (3 proposed quarry and 2 Existing quarries). 
 



 

P1-TERMS OF REFERENCE (ToR) 

 “ToR issued vide Letter No.SEIAA- TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.11.2020” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The project proponent shall furnish the contour 
map of the water table detailing the number of 
wells located around the site and impacts on the 
wells due to mining activity. 

Contour map showing the water level levels of 
open wells and bore wells within a radius of 1 km 
is given in Chapter: 3 Page No.58-64 and impacts 
due to this quarrying activity to the wells are 
detailed in the Chapter No.4 Page No.114 

2 The Project 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 the ground water 
table. No significant impacts are anticipated on the 
water bodies around the project area. Details are 
discussed under Chapter: 4, Page No. 114 

3 The proponent shall furnish the details on number 
of groundwater pumping wells, open wells within 
the radius 1 km along with the water levels in both 
monsoon and non-monsoon seasons. The proponent 
also shall collect the data of water table level from 
the PWD/TWAD in this area in both monsoon and 
non-monsoon seasons. 

There are 13 Open Wells and 10 Bore Wells 
within 1 Km radius from the study area. 
Details are given in Chapter :3, Page.No.58 

4 The Proponent shall conduct the cumulative impact 
study on the agricultural area due to mining, 
crushers and other activities around the site area. 

Details of cumulative studies on agriculture land 
is discussed in Chapter:4, Page.No:127 

5 The details of surrounding well and the cumulative 
impact on the ground water shall be part of EIA 
Study. 

There are 13 Open Wells and 10 Bore Wells 
within 1 Km radius from the study area. 
Details are given in Chapter :3, Page.No.58. 
The Details of cumulative studies and impacts on 
Groundwater environment is addressed in 
Chapter:4, Page.No:114 

6 The Socio-economic impact assessment due to the 
project needs to be carried out within 10 km buffer 
zone from the mines. 

The Socio-Economic Studies were carried out for 10 
km buffer zone from proposed project and discussed 
under Chapter 3, Page No. 102-111. 

7 A detailed report on the green belt development 
already undertaken is to be furnished. They also 
need to submit the proposal for green belt activities 
for the proposed mine(s). 

Not applicable. 
 The proposed area is a virgin land. 
Details of greenbelt proposal is detailed in 
Chapter:4, page:125 

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 Dated 01.05.2018 

Agreed and noted.  
It is addressed in Chapter:8, Page.No.152. 

9 A detailed mining closure plan for the proposed 
project shall be submitted. 

Mine-Closure plan for the proposed project is 
discussed in Chapter No:2. Page.No:32 – 36. 

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 
should be submitted.  

Standard Operating Procedures as per DGMS for 
Safety and Health aspects of the workers and for 
surrounding habitants during mining operations is to 
be followed. Discussed under Chapter No. 10, Page 
No. 159. 

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 

Noted and agreed 



 

O.A.No.200/2016 and 
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) 

12 A Detailed study of the lithology of the mining 
lease area shall be furnished. 

The Lithology of the miming lease area is furnished 
in chapter no:2 pg.no: 22 

13 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.   

Noted and agreed. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF and CC office memorandum 
F.No.22-65/2017-IA.III dated 30.09.2020, the 
proponent shall furnish the proposal to address the 
concerns raised during public hearing and shall be 
part of EMP.  

Noted & agreed. 
Public hearing proceedings will be detailed in the 
Final EIA and EMP Report 

2 Details of study on social impact, including 
livelihood of local people. 

The Socio-Economic Studies were carried out for 
10 km buffer zone from proposed project and 
discussed under Chapter 3, Page No. 102-110. 

3 A specific study should include impact on flora & 
Fauna, disturbance to migratory pattern of animals. 

The impacts on flora and fauna are detailed in 
Chapter:4, Page.No:126 

4 Reserve funds should be earmarked for proper 
closure plan. 

Agreed and noted. 

5 A detailed plan on plastic waste management shall 
be furnished. Further, the proponent should strictly 
comply with, Tamil Nadu Government Order (Ms) 
No. 84 Environment and 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. In this connection, the 
proponent has to furnish the action plan. 

Plastic waste management is discussed in 
Chapter:7, Page.No.136 

6 A detailed post-COVID health management plan for 
worker as per ICMR and MHA guidelines or the 
State Govt. guideline may be followed and report 
shall be furnished. 

Post covid health management plan is discussed 
in Chapter:7, Page:149-150. 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 should be 
given, clearly stating the highest production 
achieved in any one year prior to 1994. It may also 
be categorically informed whether there had been 
any increase in production after the EIA 
Notification 1994 came into force, w.r.t. the highest 
production achieved prior to 1994. 

Not applicable. 
This is Not a violation category project. 
This proposal falls under B1 Category  

2 A copy of the document in support of the fact that 
the Proponent is the rightful lessee of the mine 
should be given. 

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

3 All documents including approved mine plan, EIA 
and Public Hearing should be compatible with one 
another in terms of the mine lease area, production 
levels, waste generation and its management, 

Noted & agreed. 



 

mining technology etc. and should be in the name 
of the lessee.  

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

Map showing –  
Project area is superimposed on Satellite imagery 
is enclosed in Figure No. 2.2A Page No. 13 
Project area boundary coordinates superimposed 
on Toposheet – Figure No. 1.3, Page No. 7 
Surface Features around the project area covering 
10km radius – Figure No. 2.5, Page No. 18 
Geology map of the project area covering 10km 
radius - Figure No. 2.9, Page No. 26 
Geomorphology Map of the Study Area covering 
10 km radius – Figure No. 2.10, Page No. 27 

5 Information should be provided in Survey of India 
Toposheet in 1:50,000 scale indicating geological 
map of the area, geomorphology of land forms of 
the area, existing minerals and mining history of the 
area, important water bodies, streams and rivers and 
soil characteristics. 

Map showing –  
Geology map of the project area covering 10km 
radius - Figure No. 2.9, Page No. 26 
Geomorphology Map of the Study Area covering 
10 km radius – Figure No. 2.10, Page No. 27 

6 Details about the land proposed for mining 
activities should be given with information as to 
whether mining conforms to the land use policy of 
the State; land diversion for mining should have 
approval from State land use board or the 
concerned authority. 

The applied area was inspected by the officers of 
Department of Geology along with revenue 
officials and found that the land is fit for 
quarrying under the policy of State Government. 

7 It should be clearly stated whether the proponent 
Company has a well laid down Environment Policy 
approved by its Board of Directors? If so, it may be 
spelt out in the EIA Report with description of the 
prescribed operating process/procedures to bring 
into focus any infringement/deviation/ violation of 
the environmental or forest norms/conditions? The 
hierarchical system or administrative order of the 
Company to deal with the environmental issues and 
for ensuring compliance with the EC conditions 
may also be given. The system of reporting of non-
compliances / violations of environmental norms to 
the Board of Directors of the Company and/or 
shareholders or stakeholders at large, may also be 
detailed in the EIA Report. 

The proponent has framed their Environmental 
Policy and the same is discussed in the Chapter 
No 10.1, Page No 154. 

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

It is an opencast quarrying operation proposed to 
operate in Mechanized method. The rough stone 
formation is a hard, compact and homogeneous 
body.  
The height and width of the bench will be 
maintained as 5m with 900 bench angles. 
Quarrying activities will be carried out under the 
supervision of Competent Persons like Mines 
Manager, Mines Foreman and Mining Mate. 
Necessary permissions will be obtained from 
DGMS after obtaining Environmental Clearance. 

9 The study area will comprise of 10 km zone around 
the mine lease from lease periphery and the data 

Noted & agreed. 
The study area considered for this study is 10 km 



 

contained in the EIA such as waste generation etc., 
should be for the life of the mine / lease period. 

radius and all data contained in the EIA report 
such as waste generation etc., is for the Life of the 
Mine / lease period. 

10 Land use of the study area delineating forest area, 
agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, 
national park, migratory routes of fauna, water 
bodies, human settlements and other ecological 
features should be indicated. Land use plan of the 
mine lease area should be prepared to encompass 
preoperational, operational and post operational 
phases and submitted. Impact, if any, of change of 
land use should be given. 

Land use and land cover of the study area is 
discussed in Chapter No. 3, Page No. 43. 
Land use plan of the project area showing pre-
operational, operational and post-operational 
phases are discussed in Chapter No. 2, Table No 
2.3, Page No 21. 

11 Details of the land for any Over Burden Dumps 
outside the mine lease, such as extent of land area, 
distance from mine lease, its land use, R&R issues, 
if any, should be given 

Not Applicable. 
There is no waste anticipated during this quarry 
operation. The entire quarried out Rough stone 
will be transported to the needy customers. 
No Dumps is proposed outside the lease area. 

12 A Certificate from the Competent Authority in the 
State Forest Department should be provided, 
confirming the involvement of forest land, if any, in 
the project area. In the event of any contrary claim 
by the Project Proponent regarding the status of 
forests, the site may be inspected by the State 
Forest Department along with the Regional Office 
of the Ministry to ascertain the status of forests, 
based on which, the Certificate in this regard as 
mentioned above be issued. In all such cases, it 
would be desirable for representative of the State 
Forest Department to assist the Expert Appraisal 
Committees. 

Not Applicable. 
There is no Forest Land involved in the proposed 
project area. 
The proposed project area is a Patta land. 
Approved Mining Plan is enclosed as Annexure 
Volume 1. 

13 Status of forestry clearance for the broken up area 
and virgin forestland involved in the Project 
including deposition of net present value (NPV) 
and compensatory afforestation (CA) should be 
indicated. A copy of the forestry clearance should 
also be furnished. 

Not Applicable. 
The proposed project area does not involve any 
Forest Land. 

14 Implementation status of recognition of forest 
rights under the Scheduled Tribes and other 
Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 
Rights) Act, 2006 should be indicated. 

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

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

No Reserve Forest within the Study Area. 

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

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. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere 
Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ 
Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if 
any, within 10 KM of the mine lease should be 

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



 

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 

project area. 

18 A detailed biological study of the study area [core 
zone and buffer zone (10 KM radius of the 
periphery of the mine lease)] shall be carried out. 
Details of flora and fauna, endangered, endemic 
and RET Species duly authenticated, separately for 
core and buffer zone should be furnished based on 
such primary field survey, clearly indicating the 
Schedule of the fauna present. In case of any 
scheduled-I fauna found in the study area, the 
necessary plan along with budgetary provisions for 
their conservation should be prepared in 
consultation with State Forest and Wildlife 
Department and details furnished. Necessary 
allocation of funds for implementing the same 
should be made as part of the project cost. 

Detailed biological study of the study area [core 
zone and buffer zone (10 km radius of the 
periphery of the mine lease)] was carried out and 
discussed under Chapter No. 3, Page No. 88 – 
101. 
There is no schedule I species of animals 
observed within study area as per Wildlife 
Protection Act 1972 as well as no species is in 
vulnerable, endangered or threatened category as 
per IUCN. There is no endangered red list species 
found in the study area. 

19 Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' 
or the Project areas likely to come under the 
'Aravalli Range', (attracting court restrictions for 
mining operations), should also be indicated and 
where so required, clearance certifications from the 
prescribed Authorities, such as the SPCB or State 
Mining Department should be secured and 
furnished to the effect that the proposed mining 
activities could be considered. 

Not Applicable. 
Project area / Study area is not declared in 
‘Critically Polluted’ Area and does not come 
under ‘Aravalli Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly 
authenticated by one of the authorized agencies 
demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the 
mine lease w.r.t CRZ, coastal features such as 
mangroves, if any, should be furnished. (Note: The 
Mining Projects falling under CRZ would also need 
to obtain approval of the concerned Coastal Zone 
Management Authority). 

Not Applicable. 
The project doesn't attract The C. R. Z. 
Notification, 2018. 

21 R&R Plan/compensation details for the Project 
Affected People (PAP) should be furnished. While 
preparing the R&R Plan, the relevant State/National 
Rehabilitation & Resettlement Policy should be 
kept in view. In respect of SCs /STs and other 
weaker sections of the society in the study area, a 
need based sample survey, family-wise, should be 
undertaken to assess their requirements, and action 
programmes prepared and submitted accordingly, 
integrating the sectoral programmes of line 
departments of the State Government. It may be 
clearly brought out whether the village(s) located in 
the mine lease area will be shifted or not. The 
issues relating to shifting of village(s) including 

Not Applicable. 
There are no approved habitations within a radius 
of 300 meters. 
Therefore, R&R Plan / Compensation details for 
the Project Affected People (PAP) is not 
anticipated and Not Applicable for this project. 



 

their R&R and socio-economic aspects should be 
discussed in the Report. 

22 One season (non-monsoon) [i.e. March-May 
(Summer Season); October-December (post 
monsoon season) ; December-February (winter 
season)]primary baseline data on ambient air 
quality as per  
CPCB Notification of 2009, water quality, noise 
level, soil and flora and fauna shall be collected and 
the AAQ and other data so compiled presented 
date-wise in the EIA and EMP Report. Site-specific 
meteorological data should also be collected. The 
location of the monitoring stations should be such 
as to represent whole of the study area and justified 
keeping in view the pre-dominant downwind 
direction and location of sensitive receptors. There 
should be at least one monitoring station within 500 
m of the mine lease in the pre-dominant downwind 
direction. The mineralogical composition of PM10, 
particularly for free silica, should be given. 

Baseline Data were collected for One Season 
March-May (Summer Season) 2021 as per 
CPCB Notification and MoEF & CC 
Guidelines. 
Details in Chapter No. 3, Page No. 41-87. 

23 Air quality modelling should be carried out for 
prediction of impact of the project on the air quality 
of the area. It should also take into account the 
impact of movement of vehicles for transportation 
of mineral. The details of the model used and input 
parameters used for modelling should be provided. 
The air quality contours may be shown on a 
location map clearly indicating the location of the 
site, location of sensitive receptors, if any, and the 
habitation. The wind roses showing pre-dominant 
wind direction may also be indicated on the map. 

Air Quality Modelling for prediction of 
incremental GLC’s of pollutant was carried out 
using AERMOD view 9.6.1 Model. 
Details in Chapter No. 4, Page No. 115-121. 

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

Total Water Requirement: 3.0 KLD 
Discussed under Chapter 2, Table No 2.15 and 
Page No 39. 

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

Not Applicable. 
Water for dust suppression, greenbelt 
development and domestic use will be sourced 
from accumulated rainwater/seepage water in 
mine pits and purchased from local water vendors 
through water tankers on daily requirement basis. 
Drinking water will be sourced from the approved 
water vendors. 

26 Description of water conservation measures 
proposed to be adopted in the Project should be 
given. Details of rainwater harvesting proposed in 
the Project, if any, should be provided. 

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

27 Impact of the Project on the water quality, both 
surface and groundwater, should be assessed and 

Impact Studies and Mitigation Measures of Water 
Environment including Surface Water and 



 

necessary safeguard measures, if any required, 
should be provided. 

Ground Water are discussed in Chapter 4, Page 
No. 114. 

28 Based on actual monitored data, it may clearly be 
shown whether working will intersect groundwater. 
Necessary data and documentation in this regard 
may be provided. In case the working will intersect 
groundwater table, a detailed Hydro Geological 
Study should be undertaken and Report furnished. 
The Report inter-alia, shall include details of the 
aquifers present and impact of mining activities on 
these aquifers. Necessary permission from Central 
Ground Water Authority for working below ground 
water and for pumping of ground water should also 
be obtained and copy furnished. 

Not Applicable. 
The ground water table inferred 58-62m below 
ground level. 
The ultimate depth of quarry is 17 m bgl. 
This proposal of 17m below ground level will not 
intersect the ground water table, which is inferred 
from the hydro-geological carried out at the 
project site. 
Discussed under Chapter 3, Page No.55. 

29 Details of any stream, seasonal or otherwise, 
passing through the lease area and modification / 
diversion proposed, if any, and the impact of the 
same on the hydrology should be brought out. 

Not Applicable. 
There is no stream, seasonal or other water bodies 
passing within the project area. Therefore, no 
modification/ diversion of water bodies is 
anticipated.  

30 Information on site elevation, working depth, 
groundwater table etc. Should be provided both in 
AMSL and BGL. A schematic diagram may also be 
provided for the same. 

Highest elevation of the project area is 314m 
AMSL. 
Ultimate depth of the mine is 17m BGL 
Water level of the area is 58-62 m BGL 

31 A time bound Progressive Greenbelt Development 
Plan shall be prepared in a tabular form (indicating 
the linear and quantitative coverage, plant species 
and time frame) and submitted, keeping in mind, 
the same will have to be executed up front on 
commencement of the Project. Phase-wise plan of 
plantation and compensatory afforestation should 
be charted clearly indicating the area to be covered 
under plantation and the species to be planted. The 
details of plantation already done should be given. 
The plant species selected for green belt should 
have greater ecological value and should be of good 
utility value to the local population with emphasis 
on local and native species and the species which 
are tolerant to pollution. 

Greenbelt Development Plan is discussed under 
Chapter 4, Page No.125. 

32 Impact on local transport infrastructure due to the 
Project should be indicated. Projected increase in 
truck traffic as a result of the Project in the present 
road network (including those outside the Project 
area) should be worked out, indicating whether it is 
capable of handling the incremental load. 
Arrangement for improving the infrastructure, if 
contemplated (including action to be taken by other 
agencies such as State Government) should be 
covered. Project Proponent shall conduct Impact of 
Transportation study as per Indian Road Congress 
Guidelines. 

Traffic density survey was carried out to analyse 
the impact of Transportation in the study area as 
per IRC guidelines 1961 and it is inferred that 
there is no significant impact due to the proposed 
transportation from the project area. Details in 
Chapter 2, Page No.38. 

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

Infrastructure & other facilities will be provided 
to the Mine Workers after the grant of quarry 
lease and the same has been discussed in the 



 

Chapter No. 2 Page No.39. 
34 Conceptual post mining land use and Reclamation 

and Restoration of mined out areas (with plans and 
with adequate number of sections) should be given 
in the EIA report. 

Discussed under Chapter 2, Page No. 32-36. 
Mine Closure Plan is a part of Approved Mining 
Plan enclosed as Annexure Volume – 1 

35 Occupational Health impacts of the Project should 
be anticipated and the proposed preventive 
measures spelt out in detail. Details of pre-
placement medical examination and periodical 
medical examination schedules 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 are detailed under Chapter 4, 
Page No.129. 

36 Public health implications of the Project and related 
activities for the population in the impact zone 
should be systematically evaluated and the 
proposed remedial measures should be detailed 
along with budgetary allocations. 

No Public Health Implications anticipated due to 
this project. 
Details of CER and CSR are discussed under 
Chapter 8, Page No. 151-152. 

37 Measures of socio economic significance and 
influence to the local community proposed to be 
provided by the Project Proponent should be 
indicated. As far as possible, quantitative 
dimensions may be given with time frames for 
implementation. 

No Negative Impact on Socio Economic 
Environment on the Study Area is anticipated and 
this project shall benefit the Socio-Economic 
Environment by ways of employment for 21 
people directly and 10 people indirectly. 
Details in Chapter 7, Page No.148. 

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 is 
discussed under Chapter 10, Page No. 154-165. 

39 Public Hearing points raised and commitment of 
the Project Proponent on the same along with time 
bound Action Plan with budgetary provisions to 
implement the same should be provided and also 
incorporated in the final EIA/EMP Report of the 
Project. 

This draft report is prepared for conducting public 
hearing. 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.49,56,700/- 
CER Cost is Rs.99,300/- 
In order to implement the environmental 
protection measures, an amount of Rs.12.15 lakhs 
as capital cost and recurring cost as Rs. 18.96 
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 in Chapter 7.3, Page No. 139. 

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, 

Details in Chapter 8, Page No. 151-152. 



 

employment potential, etc. 
44 Besides the above, below mentioned general points are to be followed: 
A Executive Summary of the EIA/EMP Report Page Number A to J 
B All documents to be properly referenced with index 

and continuous page numbering. 
All the documents are properly referenced with 
index and continuous page numbering. 

C Where data are presented in the Report especially 
in Tables, the period in which the data were 
collected and the sources should be indicated. 

List of Tables and source of the data collected are 
indicated. 

D Project Proponent shall enclose all the 
analysis/testing reports of water, air, soil, noise etc. 
using the MoEF & CC / NABL accredited 
laboratories. All the original analysis/testing reports 
should be available during appraisal of the Project 

Baseline monitoring reports are enclosed with 
This report in Chapter 3. 
Original Baseline monitoring reports will be 
submitted in the final EIA report during appraisal. 

E Where the documents provided are in a language 
other than English, an English translation should be 
provided. 

Not Applicable. 

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

Will be enclosed along with Final EIA EMP 
Report. 

G While preparing the EIA report, the instructions for 
the Proponents and instructions for the Consultants 
issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-
11013/41/2006-IA.II(I) Dated: 4th August, 2009, 
which are available on the website of this Ministry, 
should be followed. 

Noted & agreed. 
Instructions issued by MoEF & CC O.M. No. J-
11013/41/2006-IA.II (I) Dated: 4th August, 2009 
are followed. 

H Changes, if any made in the basic scope and project 
parameters (as submitted in Form-I and the PFR for 
securing the TOR) should be brought to the 
attention of MoEF & CC with reasons for such 
changes and permission should be sought, as the 
TOR may also have to be altered. Post Public 
Hearing changes in structure and content of the 
draft EIA/EMP (other than modifications arising 
out of the P.H. process) will entail conducting the 
PH again with the revised documentation 

Noted & agreed. 

I As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) 
Dated: 30.5.2012, certified report of the status of 
compliance of the conditions stipulated in the 
environment clearance for the existing operations 
of the project, should be obtained from the 
Regional Office of Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change, as may be applicable. 

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 Plan – Figure No. 2.3 Page No. 15 
Geological Plan – Figure No 2.9 Page No. 26 
Closure Plan – Figure No.2.10 Page No. 27 
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P2 - TERMS OF REFERENCE (ToR) 

 “ToR issued vide Letter No.SEIAA- TN/F.No.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated:05.05.2022” 

SPECIFIC CONDITIONS 

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

Detail discussed in chapter no.3, Page 
nos.41-87 

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

Not applicable  
It is a fresh lease 

3 The entire cluster of mine lease area shall be video graphed 
through Drone an submit the same along with EIA report 

It will be submitted at the time of final 
EIA report 

4 The Proponent shall carry out the Socio-Economic 
Impact Assessment study in the vicinity of the villages 
located in the proposed quarry. If the proponent has 
already carried out the mining activity in the proposed 
mining lease area after 15.01.2016, then the proponent 
shall furnish the following details from AD/DD, mines. 
a) What was the period of the operation and stoppage of 
the earlier mines with last work permit issued by the 
AD/DD mines? 
b) Quantity of minerals mined out. 
c) Highest production achieved in any one year 
d) Detail of approved depth of mining. 
e) Actual depth of the mining achieved earlier. 
f) Name of the person already mined in that leases area. 
g) If EC and CTO already obtained, the copy of the 
same shall be submitted. 
h) Whether the mining was carried out as per the 
approved mine plan (or EC if issued) with stipulated 
benches. 

Not applicable 
It is a fresh lease 

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

Map showing –  
i). Mine lease area with coordinates-
Fig.2.3B-Pg.16 
ii).Superimposed  google imagery –
Fig.2.2B-Pg.14 
iii).Geomorphology-Fig.2.10-Pg.27 
iv).Geology- Fig.2.9-Pg.26 
v). Land-use and Land Cover-Fig.3.2-
Pg.44 

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

Noted and agreed 
 

7 The Project Proponent shall provide the details of 
mineral reserves and mineable reserves, planned 

Resources and Reserves is discussed in 
chapter no.2, Page no.32 
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production capacity, proposed working methodology 
with justifications, the anticipated impacts of the mining 
operations on the surrounding environment and the 
remedial measures for the same. 

8 The Project Proponent shall provide the Organization 
chart indicating the appointment of various statutory 
officials and other competent persons to be appointed as 
per the provisions of Mines Act, 1952 and the MMR, 
1961 for carrying out the quarrying operations 
scientifically and systematically in order to ensure safety 
and to protect the environment. 

Discussed in chapter no.6, Page no.134 

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

Data regarding the open wells and 

borewells within 1 km radius is 

collected and discussed under Chapter 

3, Page No. Page No. 58 – 66.  

 

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

Baseline data’s are studied and discussed 
in chapter no.3, Page no.41-87   

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

Nearly 50 nos of coconut trees are 
present in the proposed project. The 
proponent Compensatory 100 nos trees 
will be plant on the village roads. 
Ecological Environment is discussed 
under Chapter 4, Page No. 125 

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

Mine Closure Plan is discussed under 
Chapter 2, Page No. 32 – 36. 

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

Noted and agreed 

14 The Reports to be placed for public view shall be in 
Tamil language also 

Noted and agrees 

15 The recommendation for the issue of "Terms of 
Reference" is subjected to the outcome of the Hon'ble 
NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 
2016 (M.A.No.350/2016) and O.A. No.200/2016 and 
O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) and 
O.A.No.102/2017 and O.A.No.404/2016 
(M.A.No.758/2016, M.No.920/2016, 
M.A.No.1122/2016. M.A.No.1212017 & M.A. No. 
843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 
2016 (M.A.No.98 1/20 1 6, M.A.No.982/201 6 & 

Noted and agreed 
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M.A.No.384/2017)  
16 The purpose of green belt around the project is to 

capture the fugitive emissions, carbon sequestration and 
to attenuate the noise generated, in addition to 
improving the aesthetics. A wide range of indigenous 
plant species should be planted as given in the appendix 
in consultation with the DFO, State Agriculture 
University and local school/college authorities. The 
plant species with dense/moderate canopy of native 
origin should be chosen. Species of small /medium /tall 
trees alternating with shrubs should be planted in a 
mixed manner. 

It is proposed plant 500 Nos of trees in 
the safety barrier and village roads near 
the project site, besides fruit bearing 
plants are proposed to be developed 
around the mines office. The greenbelt 
development plan has been prepared 
keeping in view the land use changes 
that will occur due to mining operation 
in the area 

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

The proponent ensuring the purchase 
trees with bags nearest nursery garden 
and will planted in safety barrier with 
3m intervals each one. 

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

Detailed under Chapter 7, Page No 139.  

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

Detailed under Chapter 7, Table No 7.1, 
Page No 137.  

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

The Socio-Economic Studies were 
carried out for 10 km buffer zone from 
proposed project and discussed under 
Chapter 3, Page No. 102-111. 

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

Compliance report for previous 
operation will be submitted final EIA 
report. 

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

Screening ang Scoping of the proposed 
project is discussed in chapter no.1, 
page no. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 The depth of mining is restricted to 12m (BGL) and the 
production is 36880m3  of rough stone & 9936 m3 gravel 
period of five years as per the approved mining plan 

Noted and agreed 

2 As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-
6512017 -IA.III dated: 30.09.2020 and 20.10.2020 the 

Noted and agreed 
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proponent shall address the concerns raised during the 
public consultation and all the activities proposed shall 
be part of the Environment Management Plan. 

3 The Environmental Impact Assessment shall study in 
detail the carbon emission and also suggest the measures 
to mitigate carbon emission including development of 
carbon sinks and temperature reduction including 
control of other emission and climate mitigation 
activities. 

Noted and agreed 

4 The Environmental Impact Assessment should study the 
biodiversity, the natural ecosystem, the soil micro flora, 
fauna and soil seed banks and suggest measures to 
maintain the natural Ecosystem. 

Detailed biological study of the study 
area [core zone and buffer zone (10 km 
radius of the periphery of the mine 
lease)] was carried out and discussed 
under Chapter No. 3, Page No. 76 – 84. 
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. 

5 Action should specifically be suggested for sustainable 
management of the area and restoration of ecosystem for 
flow of goods and services. 

Noted and agreed 

6 The project proponent shall study impact on fish habitats 
and the food WEB/ food chain in the water body and 
Reservoir 

There is no perennial river and reservoir 
within the 10km radius of the proposed 
project.  

There are few tanks located within 5km 
radius, it’s most of period is dry 
conditions, hence the no fish habitants 
within the 10km radius. 

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

Detailed under Chapter 3, Page No 46. 

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

Detailed under Chapter 3, Page No 88.  

9 The Environmental Impact Assessment should study 
impact on standing trees and the trees should be 
numbered. 

Detailed under Chapter 4, Page No 125. 

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

Detailed under Chapter 3, Table No 3.3, 
Page No. 45 

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

Detailed under Chapter 10,Page No 
166-177.  

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

Detailed under Chapter 3,  Page No.68.  
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13 The Environmental Impact Assessment should study 
impact on protected areas, Reserve Forests, National 
Parks, Corridors and Wildlife pathways near project site. 

Detailed under Chapter 3, Table No 3.3, 
Page No. 45 

14 The project proponent shall study and furnish the impact on 
plantation in adjoining patta lands, Horticulture, 
Agriculture and livestock. 

Detailed under Chapter 3, Page No 43. 

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

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. 
 Hence the impact of environment very 
minimum by the activities 

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

There is no perennial river and reservoir 
within the 10km radius of the proposed 
project.  

There are few tanks located within 5km 
radius, it’s most of period is dry 
conditions, hence there is no impacts of 
the aquatic plants and animals in the 
water bodies. 

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

Plastic management study is discussed in 
Chapter no.7, Page no.149 

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

Reserve forest located on the distance of 
17.0km Thalavaipattinam RF on the NE 
side 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 should be given, 
clearly stating the highest production achieved in any one 
year prior to 1994. It may also be categorically informed 
whether there had been any increase in production after the 
EIA Notification 1994 came into force, w.r.t. the highest 
production achieved prior to 1994. 

Not applicable. 
This is Not a violation category project. 
This proposal falls under B1 Category  

2 A copy of the document in support of the fact that the 
Proponent is the rightful lessee of the mine should be 
given. 

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

3 All documents including approved mine plan, EIA and 
Public Hearing should be compatible with one another in 
terms of the mine lease area, production levels, waste 
generation and its management, mining technology etc. and 
should be in the name of the lessee.  

Noted & agreed. 

4 All corner coordinates of the mine lease area, 
superimposed on a High Resolution Imagery/ toposheet, 
topographic sheet, geomorphology and geology of the area 
should be provided. Such an Imagery of the proposed area 
should clearly show the land use and other ecological 

Map showing –  
Project area is superimposed on Satellite 
imagery is enclosed in Figure No. 2.2B 
Page No. 14 
Project area boundary coordinates 
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features of the study area (core and buffer zone).  superimposed on Toposheet – Figure No. 
1.3, Page No. 7 
Surface Features around the project area 
covering 10km radius – Figure No. 2.5, 
Page No. 18 
Geology map of the project area covering 
10km radius - Figure No. 2.9, Page No. 26 
Geomorphology Map of the Study Area 
covering 10 km radius – Figure No. 2.10, 
Page No. 27 

5 Information should be provided in Survey of India 
Toposheet in 1:50,000 scale indicating geological map of 
the area, geomorphology of land forms of the area, existing 
minerals and mining history of the area, important water 
bodies, streams and rivers and soil characteristics. 

Map showing –  
Geology map of the project area covering 
10km radius - Figure No. 2.9, Page No. 26 
Geomorphology Map of the Study Area 
covering 10 km radius – Figure No. 2.10, 
Page No. 27 

6 Details about the land proposed for mining activities should 
be given with information as to whether mining conforms 
to the land use policy of the State; land diversion for 
mining should have approval from State land use board or 
the concerned authority. 

The applied area was inspected by the 
officers of Department of Geology along 
with revenue officials and found that the 
land is fit for quarrying under the policy 
of State Government. 

7 It should be clearly stated whether the proponent Company 
has a well laid down Environment Policy approved by its 
Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA 
Report with description of the prescribed operating 
process/procedures to bring into focus any 
infringement/deviation/ violation of the environmental or 
forest norms/conditions? The hierarchical system or 
administrative order of the Company to deal with the 
environmental issues and for ensuring compliance with the 
EC conditions may also be given. The system of reporting 
of non-compliances / violations of environmental norms to 
the Board of Directors of the Company and/or shareholders 
or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA 
Report. 

The proponent has framed their 
Environmental Policy and the same is 
discussed in the Chapter No 10.1, Page 
No 154. 

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

It is an opencast quarrying operation 
proposed to operate in Mechanized 
method. The rough stone formation is a 
hard, compact and homogeneous body.  
The height and width of the bench will be 
maintained as 5m with 900 bench angles. 
Quarrying activities will be carried out 
under the supervision of Competent 
Persons like Mines Manager, Mines 
Foreman and Mining Mate. 
Necessary permissions will be obtained 
from DGMS after obtaining 
Environmental Clearance. 

9 The study area will comprise of 10 km zone around the 
mine lease from lease periphery and the data contained in 
the EIA such as waste generation etc., should be for the life 
of the mine / lease period. 

Noted & agreed. 
The study area considered for this study is 
10 km radius and all data contained in the 
EIA report such as waste generation etc., 
is for the Life of the Mine / lease period. 
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10 Land use of the study area delineating forest area, 
agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, national 
park, migratory routes of fauna, water bodies, human 
settlements and other ecological features should be 
indicated. Land use plan of the mine lease area should be 
prepared to encompass preoperational, operational and post 
operational phases and submitted. Impact, if any, of change 
of land use should be given. 

Land use and land cover of the study area 
is discussed in Chapter No. 3, Page No. 
43. 
Land use plan of the project area showing 
pre-operational, operational and post-
operational phases are discussed in 
Chapter No. 2, Table No 2.3, Page No 21. 

11 Details of the land for any Over Burden Dumps outside the 
mine lease, such as extent of land area, distance from mine 
lease, its land use, R&R issues, if any, should be given 

Not Applicable. 
There is no waste anticipated during this 
quarry operation. The entire quarried out 
Rough stone will be transported to the 
needy customers. 
No Dumps is proposed outside the lease 
area. 

12 A Certificate from the Competent Authority in the State 
Forest Department should be provided, confirming the 
involvement of forest land, if any, in the project area. In the 
event of any contrary claim by the Project Proponent 
regarding the status of forests, the site may be inspected by 
the State Forest Department along with the Regional Office 
of the Ministry to ascertain the status of forests, based on 
which, the Certificate in this regard as mentioned above be 
issued. In all such cases, it would be desirable for 
representative of the State Forest Department to assist the 
Expert Appraisal Committees. 

Not Applicable. 
There is no Forest Land involved in the 
proposed project area. 
The proposed project area is a Patta land. 
Approved Mining Plan is enclosed as 
Annexure Volume 1. 

13 Status of forestry clearance for the broken up area and 
virgin forestland involved in the Project including 
deposition of net present value (NPV) and compensatory 
afforestation (CA) should be indicated. A copy of the 
forestry clearance should also be furnished. 

Not Applicable. 
The proposed project area does not 
involve any Forest Land. 

14 Implementation status of recognition of forest rights under 
the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be 
indicated. 

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

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

No Reserve Forest within the Study Area. 

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

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. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere 
Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ Elephant 
Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 
KM of the mine lease should be clearly indicated, 
supported by a location map duly authenticated by Chief 
Wildlife Warden. Necessary clearance, as may be 
applicable to such projects due to proximity of the 
ecologically sensitive areas as mentioned above, should be 
obtained from the Standing Committee of National Board 
of Wildlife and copy furnished 

Not Applicable. 
There are No National Parks, Biosphere 
Reserves, Wildlife Corridors, and 
Tiger/Elephant Reserves within 10 km 
Radius from the periphery of the project 
area. 
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18 A detailed biological study of the study area [core zone and 
buffer zone (10 KM radius of the periphery of the mine 
lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, 
endangered, endemic and RET Species duly authenticated, 
separately for core and buffer zone should be furnished 
based on such primary field survey, clearly indicating the 
Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-I 
fauna found in the study area, the necessary plan along 
with budgetary provisions for their conservation should be 
prepared in consultation with State Forest and Wildlife 
Department and details furnished. Necessary allocation of 
funds for implementing the same should be made as part of 
the project cost. 

Detailed biological study of the study area 
[core zone and buffer zone (10 km radius 
of the periphery of the mine lease)] was 
carried out and discussed under Chapter 
No. 3, Page No. 88-101. 
There is no schedule I species of animals 
observed within study area as per Wildlife 
Protection Act 1972 as well as no species 
is in vulnerable, endangered or threatened 
category as per IUCN. There is no 
endangered red list species found in the 
study area. 

19 Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the 
Project areas likely to come under the 'Aravalli Range', 
(attracting court restrictions for mining operations), should 
also be indicated and where so required, clearance 
certifications from the prescribed Authorities, such as the 
SPCB or State Mining Department should be secured and 
furnished to the effect that the proposed mining activities 
could be considered. 

Not Applicable. 
Project area / Study area is not declared in 
‘Critically Polluted’ Area and does not 
come under ‘Aravalli Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly 
authenticated by one of the authorized agencies 
demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine 
lease w.r.t CRZ, coastal features such as mangroves, if any, 
should be furnished. (Note: The Mining Projects falling 
under CRZ would also need to obtain approval of the 
concerned Coastal Zone Management Authority). 

Not Applicable. 
The project doesn't attract The C. R. Z. 
Notification, 2018. 

21 R&R Plan/compensation details for the Project Affected 
People (PAP) should be furnished. While preparing the 
R&R Plan, the relevant State/National Rehabilitation & 
Resettlement Policy should be kept in view. In respect of 
SCs /STs and other weaker sections of the society in the 
study area, a need based sample survey, family-wise, 
should be undertaken to assess their requirements, and 
action programmes prepared and submitted accordingly, 
integrating the sectoral programmes of line departments of 
the State Government. It may be clearly brought out 
whether the village(s) located in the mine lease area will be 
shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) 
including their R&R and socio-economic aspects should be 
discussed in the Report. 

Not Applicable. 
There are no approved habitations within 
a radius of 300 meters. 
Therefore, R&R Plan / Compensation 
details for the Project Affected People 
(PAP) is not anticipated and Not 
Applicable for this project. 

22 One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer 
Season); October-December (post monsoon season) ; 
December-February (winter season)]primary baseline data 
on ambient air quality as per  
CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil 
and flora and fauna shall be collected and the AAQ and 
other data so compiled presented date-wise in the EIA and 
EMP Report. Site-specific meteorological data should also 
be collected. The location of the monitoring stations should 
be such as to represent whole of the study area and justified 
keeping in view the pre-dominant downwind direction and 

Baseline Data were collected for One 
Season March-May (Summer Season) 
2021 as per CPCB Notification and 
MoEF & CC Guidelines. 
Details in Chapter No. 3, Page No. 41-87. 
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location of sensitive receptors. There should be at least one 
monitoring station within 500 m of the mine lease in the 
pre-dominant downwind direction. The mineralogical 
composition of PM10, particularly for free silica, should be 
given. 

23 Air quality modelling should be carried out for prediction 
of impact of the project on the air quality of the area. It 
should also take into account the impact of movement of 
vehicles for transportation of mineral. The details of the 
model used and input parameters used for modelling should 
be provided. The air quality contours may be shown on a 
location map clearly indicating the location of the site, 
location of sensitive receptors, if any, and the habitation. 
The wind roses showing pre-dominant wind direction may 
also be indicated on the map. 

Air Quality Modelling for prediction of 
incremental GLC’s of pollutant was 
carried out using AERMOD view 9.6.1 
Model. 
Details in Chapter No. 4, Page No. 115-
121 

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

Total Water Requirement: 2.0 KLD 
Discussed under Chapter 2, Table No 2.15 
and Page No 39. 

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

Not Applicable. 
Water for dust suppression, greenbelt 
development and domestic use will be 
sourced from accumulated 
rainwater/seepage water in mine pits and 
purchased from local water vendors 
through water tankers on daily 
requirement basis. 
Drinking water will be sourced from the 
approved water vendors. 

26 Description of water conservation measures proposed to be 
adopted in the Project should be given. Details of rainwater 
harvesting proposed in the Project, if any, should be 
provided. 

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

27 Impact of the Project on the water quality, both surface and 
groundwater, should be assessed and necessary safeguard 
measures, if any required, should be provided. 

Impact Studies and Mitigation Measures 
of Water Environment including Surface 
Water and Ground Water are discussed in 
Chapter 4, Page No. 114. 

28 Based on actual monitored data, it may clearly be shown 
whether working will intersect groundwater. Necessary 
data and documentation in this regard may be provided. In 
case the working will intersect groundwater table, a 
detailed Hydro Geological Study should be undertaken and 
Report furnished. The Report inter-alia, shall include 
details of the aquifers present and impact of mining 
activities on these aquifers. Necessary permission from 
Central Ground Water Authority for working below ground 
water and for pumping of ground water should also be 
obtained and copy furnished. 

Not Applicable. 
The ground water table inferred 58-63m 
below ground level. 
The ultimate depth of quarry is 27 m bgl. 
This proposal of 27m below ground level 
will not intersect the ground water table, 
which is inferred from the hydro-
geological carried out at the project site. 
Discussed under Chapter 3, Page No.55. 
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29 Details of any stream, seasonal or otherwise, passing 
through the lease area and modification / diversion 
proposed, if any, and the impact of the same on the 
hydrology should be brought out. 

Not Applicable. 
There is no stream, seasonal or other 
water bodies passing within the project 
area. Therefore, no modification/ 
diversion of water bodies is anticipated.  

30 Information on site elevation, working depth, groundwater 
table etc. Should be provided both in AMSL and BGL. A 
schematic diagram may also be provided for the same. 

Highest elevation of the project area is 
312m AMSL. 
Ultimate depth of the mine is 27m BGL 
Water level of the area is 58-63 m BGL 

31 A time bound Progressive Greenbelt Development Plan 
shall be prepared in a tabular form (indicating the linear 
and quantitative coverage, plant species and time frame) 
and submitted, keeping in mind, the same will have to be 
executed up front on commencement of the Project. Phase-
wise plan of plantation and compensatory afforestation 
should be charted clearly indicating the area to be covered 
under plantation and the species to be planted. The details 
of plantation already done should be given. The plant 
species selected for green belt should have greater 
ecological value and should be of good utility value to the 
local population with emphasis on local and native species 
and the species which are tolerant to pollution. 

Greenbelt Development Plan is discussed 
under Chapter 4, Page No.125. 

32 Impact on local transport infrastructure due to the Project 
should be indicated. Projected increase in truck traffic as a 
result of the Project in the present road network (including 
those outside the Project area) should be worked out, 
indicating whether it is capable of handling the incremental 
load. Arrangement for improving the infrastructure, if 
contemplated (including action to be taken by other 
agencies such as State Government) should be covered. 
Project Proponent shall conduct Impact of Transportation 
study as per Indian Road Congress Guidelines. 

Traffic density survey was carried out to 
analyse the impact of Transportation in 
the study area as per IRC guidelines 1961 
and it is inferred that there is no 
significant impact due to the proposed 
transportation from the project area. 
Details in Chapter 2, Page No.38. 

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

Infrastructure & other facilities will be 
provided to the Mine Workers after the 
grant of quarry lease and the same has 
been discussed in the Chapter No. 2 Page 
No.39. 

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

Discussed under Chapter 2, Page No. 32-
36 
Mine Closure Plan is a part of Approved 
Mining Plan enclosed as Annexure 
Volume – 1 

35 Occupational Health impacts of the Project should be 
anticipated and the proposed preventive measures spelt out 
in detail. Details of pre-placement medical examination and 
periodical medical examination schedules 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 are 
detailed under Chapter 4, Page No.129. 

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 

No Public Health Implications anticipated 
due to this project. 
Details of CER and CSR are discussed 
under Chapter 8, Page No. 151-152. 
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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. 

No Negative Impact on Socio Economic 
Environment on the Study Area is 
anticipated and this project shall benefit 
the Socio-Economic Environment by 
ways of employment for 14 people 
directly and 10 people indirectly. 
Details in Chapter 7, Page No.148. 

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 is discussed under Chapter 10, 
Page No. 166-177. 

39 Public Hearing points raised and commitment of the 
Project Proponent on the same along with time bound 
Action Plan with budgetary provisions to implement the 
same should be provided and also incorporated in the final 
EIA/EMP Report of the Project. 

This draft report is prepared for 
conducting public hearing. 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.41,78,000/- 
CER Cost is Rs.84,000/- 
In order to implement the environmental 
protection measures, an amount of 
Rs.10.65 lakhs as capital cost and 
recurring cost as Rs. 18.57 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 in Chapter 7.3, Page No. 139. 

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

Details in Chapter 8, Page No. 151-152. 

44 Besides the above, below mentioned general points are to be followed: 
A Executive Summary of the EIA/EMP Report Page Number A to J 
B All documents to be properly referenced with index and 

continuous page numbering. 
All the documents are properly referenced 
with index and continuous page 
numbering. 

C Where data are presented in the Report especially in 
Tables, the period in which the data were collected and the 
sources should be indicated. 

List of Tables and source of the data 
collected are indicated. 

D Project Proponent shall enclose all the analysis/testing 
reports of water, air, soil, noise etc. using the MoEF & CC / 
NABL accredited laboratories. All the original 
analysis/testing reports should be available during appraisal 
of the Project 

Baseline monitoring reports are enclosed 
with This report in Chapter 3. 
Original Baseline monitoring reports will 
be submitted in the final EIA report 
during appraisal. 

E Where the documents provided are in a language other than 
English, an English translation should be provided. 

Not Applicable. 

F The Questionnaire for environmental appraisal of mining Will be enclosed along with Final EIA 
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projects as devised earlier by the Ministry shall also be 
filled and submitted. 

EMP Report. 

G While preparing the EIA report, the instructions for the 
Proponents and instructions for the Consultants issued by 
MoEF & CC vide O.M. No. J-11013/41/2006-IA.II(I) 
Dated: 4th August, 2009, which are available on the 
website of this Ministry, should be followed. 

Noted & Agreed. 
Instructions issued by MoEF & CC O.M. 
No. J-11013/41/2006-IA.II (I) Dated: 4th 
August, 2009 are followed. 

H Changes, if any made in the basic scope and project 
parameters (as submitted in Form-I and the PFR for 
securing the TOR) should be brought to the attention of 
MoEF & CC with reasons for such changes and permission 
should be sought, as the TOR may also have to be altered. 
Post Public Hearing changes in structure and content of the 
draft EIA/EMP (other than modifications arising out of the 
P.H. process) will entail conducting the PH again with the 
revised documentation 

Noted & agreed. 

I As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) Dated: 
30.5.2012, certified report of the status of compliance of 
the conditions stipulated in the environment clearance for 
the existing operations of the project, should be obtained 
from the Regional Office of Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change, as may be applicable. 

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 Plan – Figure No. 2.3B Page No. 
16 
Geological Plan – Figure No 2.9 Page No. 
26 
Closure Plan – Figure No.2.10 Page No. 
27 
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CHAPTER – 1: INTRODUCTION 

1.0 PREAMBLE 

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

and it is a process, used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision-

making. It is a decision-making tool, which guides the decision makers in taking appropriate decisions for any 

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

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

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

Rough Stone and Gravel are the major requirement for construction industry. This EIA Report is prepared 

by considering Cumulative load of the proposed Myvadi Rough stone and Gravel quarries with three Proposed 

quarries and two existing Quarries with total Cluster extent of 10.98.0ha at Myvadi Village, Madathukulam Taluk, 

Tiruppur District and Tamil Nadu State, cluster area is 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. 7150/SEAC/ToR-804/2020, Dated - 9.11.2020 – P1 

Letter No. SEIAA- TN/F.No. 8314/SEAC/ToR-1144/2021, Dated - 05.05.2022 – P2 

The Baseline Monitoring study has been carried out during summer season (March - May 2021) 

considering the provisions of MoEF & CC Office Memorandum Dated: 29.08.2017 and MoEF & CC Notification 

S.O. 996 (E) Dated: 10.04.2015. 

1.1 PURPOSE OF THE REPORT 

The Ministry of Environment and Forests, Govt. of India, through its EIA notification S.O. 1533(E) of 14 th 

September 2006 and its subsequent amendments as per Gazette Notification S.O. 3977 (E) of 14 thAugust 2018, 

Classified Mining Projects 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 was 

provided. 

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

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

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

Consultation for all areas from 5 to 25 ha falling in Category B - 1 and appraised by SEAC/ SEIAA as well as for 

cluster situation. 

The proposed project categorized under category “B1” Activity 1(a) (mining lease area in >5ha) and will be 

considered at SEIAA – TN after conducting Public Hearing by Pollution Control Board and Submission of 

EIA/EMP Report for Grant of Environmental Clearance. 

“Draft EIA report prepared on the basis of ToR Issued for carrying out public hearing for the grant 

of Environmental Clearance from SEIAA, Tamil Nadu” 
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FIGURE1.1: 500 m RADIUS MAP 
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1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT AND PROJECT PROPONENT 

1.2.1 Identification of Project 

The project areas in the cluster are Patta Land, no forest land is involved 

TABLE 1.1: SALIENT FEATURES OF THE PROPOSAL 

PROPOSAL “P1” 

Name of the Project Thiru. R. Jagadeeswaran Rough Stone and Gravel Quarry 
S.F. No. 688 (P) 

Extent & Classification 1.64.0 ha – Patta Land 
Village Taluk Myvadi Village, Madathukulam Taluk 

District Tiruppur 
PROPOSAL “P2” 

Name of the Project Thiru. N.Agathiappan Rough Stone and Gravel Quarry 
S.F. No. 689/2 (P) and 689/3A(P) 

Extent & Classification 1.00.0 ha – Patta Land 
Village Taluk Myvadi Village, Madathukulam Taluk 

District Tiruppur 
Source: Approved Mining Plans 

1.2.2 Identification of Project Proponent 

TABLE 1.2: DETAILS OF PROJECT PROPONENT 

PROPOSAL “P1” 
Name of the Project Proponent Thiru. R. Jagadeeswaran 

Address 

S/o. Ramasamy Gounder, 
No.4/1136, Narasingapuram, 

Krishnapuram Post, 
Madathukulam Taluk, 

Tiruppur District – 642 111 
Mobile No 97888 16263 

E-Mail rnarayanasamyr@gmail.com 
PROPOSAL “P2” 

Name of the Project Proponent Thiru.N.Agathiappan 

Address 

S/o. Nataraj Gounder, 
No.1237, Krishnapuram Post, 

Madathukulam Taluk, 
Tiruppur District - 642 111 

Mobile No 99422 77491 

E-Mail agbluemetals2007@yahoo.com  

Source: Approved Mining Plans 

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

1.3.1 Nature and Size of the Project 

The quarrying operation is proposed to be carried out by Opencast Mechanized Mining method with 5.0m 

bench height and 5.0m bench width by deploying Jack Hammer Drilling & Slurry Explosive during blasting. 

Hydraulic Excavator and tippers are used for Loading and transportation. Rock Breakers are deployed to avoid 

secondary blasting. 

TABLE 1.3: SALIENT FEATURES OF THE PROJECT  

PROPOSAL ‘P1’ 
Name of the Mine Thiru. R. Jagadeeswaran - Rough Stone and Gravel Quarry 
Toposheet No 58 – F/06 

mailto:rnarayanasamyr@gmail.com
mailto:agbluemetals2007@yahoo.com
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Latitude Between 10°34'50.02"N to 10°34'57.95"N 
Longitude Between 77°20'27.65"E to 77°20'30.89"E 
Highest Elevation 314 m AMSL 
Proposed Depth of Mining 17 m  
Water Level measured in the study 
area  

58-62 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The project area exhibits almost plain terrain with gentle gradient towards 
South. The Altitude of the area is 314m AMSL (Above Mean Sea Level). The 
project area is surrounded by quarries on the west and south west agriculture 
lands on the south, East and North side. 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  3 
Compressor 1 

Excavator with bucket / Rock breaker attachment 1 
Tippers 2 

Proposed 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. 

Geological Resources in m3 
Rough Stone Gravel 

3,28,000  32,800 

Mineable Reserves in m3 
Rough Stone Gravel 

1,31,020 23,100 
Proposed quantity of reserves for 
production in m3 

Rough Stone Gravel 

93,510 23,100 
Manpower Proposed 21 Nos 
Mining Plan Period  5 Years  
Ultimate Pit Dimension 210m (L) x 64m (W) x 17m (D) bgl 

Nearby Water Bodies 

Odai - 170m North East, 
Canal -570m  South East 

Amaravathi River – 4km -South East 
Tank (Near Marulpatti) -5.3km South West 

500 m Radius Quarries 
Proposed Quarry – 1 No (1.64.0 ha) 
Existing Quarries – 2 No (5.95.5 ha) 

Project Cost Rs. 49,56,700/- 
CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 99,300/- 
Greenbelt Development Plan Proposed to plant 375 trees in 3,400 Sqm area 7.5 m Safety Zone 
Nearest Reserve Forest Nil 
Proposed Water Requirement 3.0 KLD 
Nearest Habitation 650m North west 

TABLE 1.4: SALIENT FEATURES OF THE PROJECT  

PROPOSAL ‘P2’ 
Name of the Mine Thiru. N. Agathiappan - Rough Stone and Gravel Quarry 
Toposheet No 58 – F/06 
Latitude Between 10°34'44.47"N to 10°34'47.37"N 
Longitude Between 77°20'19.24"E to 77°20'25.27"E 
Highest Elevation 312 m AMSL 
Proposed Depth of Mining 27 m  
Water Level measured in the study 
area  

58-63 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 
The project area exhibits almost plain terrain with gentle gradient towards 
Northeast. The Altitude of the area is 312m AMSL (Above Mean Sea 
Level). The project area is surrounded by quarries on the west and south 
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west agriculture lands on the south, East and North side. 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  1 
Compressor 1 

Excavator with bucket / Rock breaker attachment 1 
Tipper 1 

Proposed 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. 

Geological Resources in m3 
Rough Stone Gravel 

2,50,000  20,000 

Mineable Reserves in m3 
Rough Stone Gravel 

73,750 13,708 
Proposed quantity of reserves for 
production in m3 

Rough Stone Gravel 

73,750 13,708 
Manpower Proposed 14 Nos 
Mining Plan Period  10 Years  
Ultimate Pit Dimension 149m (L) x 46m (W) x 27m (D) bgl 

Nearby Water Bodies 

Odai - 170m North East, 
Canal -570m  South East 

Amaravathi River – 4km -South East 
Tank(Near Marulpatti) -5.3km South West 

500 m Radius Quarries 
Proposed Quarry – 3 Nos (5.02.5 ha) 
Existing Quarries – 2 No (5.95.5 ha) 

Project Cost Rs. 41,78,000/- 
CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 84,000/- 
Greenbelt Development Plan Proposed to plant 500 trees in 2,800 Sqm area 7.5 m Safety Zone 
Nearest Reserve Forest Thalavaipattinam RF- 17.0km NE 
Proposed Water Requirement 2.0 KLD 
Nearest Habitation 550m North East 
 

Source: Approved Mining Plan & Survey of India Toposheet 

1.3.2 Location of the Project 

• The proposed quarry projects falls in Myvadi Village, Madathukkulam Taluk and Tiruppur District 

• The projects site is located about located about 59 Km Southern side of Tiruppur District and 4Km North 

West side of Madathukkulam Taluk and 3km South East of Myvadi Village. 
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FIGURE1.2: KEY MAP SHOWING THE LOCATION OF THE PROJECT SITE 
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FIGURE 1.3: TOPOSHEET MAP OF THE STUDY AREA 10 KM RADIUS 
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1.4 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

The Environmental Clearance process for the project will comprise of four stages. These stages in 
sequential order are given below:- 

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

Screening –  
Proposal -P1 

• The proponent applied for Rough Stone Quarry Lease Dated :15.11.2017 
• Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector Rc.No.1302/2017/Kanimam 

Dated: 13.03.2020 

• The Mining Plan was prepared and got approved by Assistant Director, Geology and Mining Rc. No. 
1302/2017/Mines, Dated: 04.06.2020 

• Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vides online Proposal No. 
SIA/TN/MIN/47808/2019 Dated: 12/09/2020 

Proposal - P2 

• The proponent applied for Rough Stone Quarry Lease Dated :03.08.2020 
• Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector Rc.No.817/Kanimam/2020 

Dated: 17.12.2020 

• The Mining Plan was prepared and got approved by Assistant Director, Geology and Mining Rc. No. 
817/2020/Mines, Dated: 31.12.020 

• Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vides online Proposal No. 
SIA/TN/MIN/60362/2021 Dated: 30/01/2021 

Scoping  
Proposal -P1 

▪ The proposal was placed in 178th SEAC meeting held on 01.10.2020 and the committee recommended for 

issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 408th SEIAA meeting held on 28.10.2020 & 29.10.2020 and issued ToR 

vide Lr.No.SEIAA-TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated: 09.11.2020 

Proposal -P2 

▪ The proposal was placed in 260th SEAC meeting held on 01.04.2022 and the committee recommended for 

issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 504th SEIAA meeting held on 05.05.2022 and issued ToR vide 

Lr.No.SEIAA-TN/F.NO.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated: 05.05.2022 

Public Consultation – 
Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) to conduct 

Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at 

the project site or in its close proximity in the District is submitted along with this Draft EIA/ EMP Report and the 

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

Appraisal – 

Appraisal is the detailed scrutiny by the State Expert Appraisal Committee (SEAC) of the application and 

other documents like the Final EIA & EMP Report, outcome of the Public Consultations including Public Hearing 

Proceedings, submitted by the proponent to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance 

The report has been prepared using the following references: 

• Guidance manual of environmental impact assessment for mining of minerals, ministry of environment and 
forests, 2010 

• EIA Notification, 14th September, 2006 
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• ToR Letter No. SEIAA-TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated: 09.11.2020-P1 
• ToR Letter No.SEIAA-TN/F.NO.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated: 05.05.2022-P2 

• Approved Mining Plan. 

1.5 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 

The 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. 

1.6  GENERIC STRUCTURE OF EIA DOCUMENT 
The Generic Structure of the EIA report is prepared based on the EIA Notification S.O.1533 (E) 14 th 

September 2006 Appendix III and the Guidance Manual for Mining of Minerals February 2010. 

1.7 THE SCOPE OF THE STUDY 
The main scope of the EIA study is to quantify the impact in the study area and formulate the effective 

mitigation measures. 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 Pre monsoon season (March to May 2021) for various environmental components so as to assess the 

anticipated impacts of the quarry projects on the environment and suggest suitable mitigation measures for likely 

adverse impacts due to this proposed project. 

TABLE 1.5: ENVIRONMENT ATTRIBUTES 
Sl.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 Ambient Air Quality PM10, PM 2.5, SO2, NOx 
Continuous 24 hourly samples twice a week 

for three months at 8 locations 

2 Meteorology 
Wind speed and direction, temperature, 

relative humidity and rainfall 

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 4 ground 
water and 2 surface water locations once 

during study period. 

4 Ecology 
Existing terrestrial and aquatic flora 

and fauna within 10 km radius circle. 
Limited primary survey and secondary data 
was collected from the Forest department. 

5 Noise levels Noise levels in dB(A) 
8 locations – data monitored once for 24 

hours during EIA study 
6 Soil Characteristics Physical and Chemical Parameters Once at 6 locations during study period 

7 Land use 
Existing land use for different 

categories 

Based on Survey of India topographical 
sheet and satellite imagery and primary 

survey. 

8 
Socio-Economic 

Aspects 
Socio-economic and demographic 

characteristics, worker characteristics 
Based on primary survey and secondary 
sources data like census of India 2011. 

9 Hydrology 
Drainage pattern of the area, nature of 

streams, aquifer characteristics, 
recharge and discharge areas 

Based on data collected from secondary 
sources as well as hydro-geology study 

report prepared. 

10 
Risk assessment and 

Disaster Management 
Plan 

Identify areas where disaster can occur 
by fires and explosions and release of 

toxic substances 

Based on the findings of Risk Modelling 
done for the risk associated with mining. 

Source: Onsite Monitoring Data/Sampling by Noida Testing Laboratories, Uttrakhand. 

The data has been collected as per the requirement of the ToR issued by SEIAA – TN published by MoEF & CC. 
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1.7.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations 

• 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 of Rough Stone quarry has been approved under Rule 41 & 42as amended of Tamil Nadu 

Minor Mineral Concession Rules, 1959. 

• ToR for the proposal was granted vide Letter No. SEIAA-TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020, Dated: 

09.11.2020. 

• ToR for the proposal was granted vide Letter No. SEIAA-TN/F.NO.8314/SEAC/ToR-1144/2022, Dated: 

05.05.2022 
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CHAPTER – 2: PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL 
The Proposed Rough Stone and Gravel Quarry requires Environmental Clearance. There are three proposed 

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 10.98.0 ha. 

As the quarrying extent is > 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. Rough Stone is proposed to be excavated by opencast 

mechanized method involving splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass by 

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

needy crushers and rock breakers to avoid secondary blasting. 

2.2 LOCATION OF THE PROJECT 
➢ The proposed area is located in   Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. 

➢ The proposed area falls in the Survey of India Topo sheet No. 58-F/06 

➢ The Latitude between of 10°34'44.47"N to 10°34'57.95"N 

➢ The Longitude between of 77°20'19.24"E to 77°20'30.89"E on WGS 1984 Datum. 

➢ The proposed area does not fall within 10 km radius of any eco – sensitive zone, Wild life Sanctuary, 

National Park, Tiger Reserve, Elephant Corridor and Biosphere Reserves. 

TABLE 2.1: SITE CONNECTIVITY  

Nearest Roadway NH 209 – Coimbatore - Dindigul – 1.5Km - SW 
SH 97 – Udumalpet – Dharapuram – 5.0Km - NW 

Nearest Village/Habitation Krishnapuram – 2.0Km-SE 

Nearest Town Madathukulam – 4Km – SE 

Nearest Railway Myvadi Railway station – 2Km - SW 

Nearest Airport Coimbatore Airport – 65Km - NW 

Seaport Kochi – 138 km – SW 
Source: Survey of India Toposheet 

TABLE 2.2: BOUNDARY COORDINATES OF PROJECT AREA 

P1 

Corner Nos. Latitude Longitude 

1 10º34’50.60’’N 77º20’27.92’’E 
2 10º34’57.49’’N 77º20’27.65’’E 
3 10º34’57.95’’N 77º20’29.37’’E 
4 10º34’57.61’’N 77º20’30.89’’E 
5 10º34’50.02’’N 77º20’29.31’’E 

P2 

Corner Nos. Latitude Longitude 

1 10º34’46.92’’N 77º20’25.27’’E 
2 10º34’44.47’’N 77º20’24.40’’E 
3 10º34’46.14’’N 77º20’19.24’’E 
4 10º34’47.37’’N 77º20’19.83’’E 

Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.1A: PHOTOGRAPHS OF THE PROJECT AREA-P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.1B: PHOTOGRAPHS OF THE PROJECT AREA-P2 
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FIGURE 2.2A: GOOGLE IMAGE OF PROJECT AREA-P1 
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FIGURE 2.2B: GOOGLE IMAGE OF PROJECT AREA-P2 
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FIGURE 2.3A: SURFACE PLAN OF THE PROJECT AREA- P1 
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FIGURE 2.3B: SURFACE PLAN OF THE PROJECT AREA- P2 
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FIGURE 2.4 VILLAGE MAP SUPERIMPOSED ON GOOGLE EARTH IMAGE 
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FIGURE 2.5 IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 10 KM RADIUS  
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FIGURE 2.6: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 5KM RADIUS 
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FIGURE 2.7: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 1 KM RADIUS 



 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

21 

 

2.2.1 Project Area 

• The Rough Stone and Gravel quarry is proposed to operate by opencast mechanized method of mining and 

the project is site specific 

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

• Highest elevation is 312m to 314 m AMSL. 

• The lease applied area classified as Patta Land and exhibits plain terrain covered by gravel formation of 2m 
thickness and massive Charnockite which is inferred from the resistivity survey method. 

• Peninsular gneiss forms the oldest rock formations, in which the massive formation of charnockite body  
N30 ºE – S30 ºW with dipping towards SE60º 

• There is no forest land involved in the proposed project area and the area is devoid of major cultivation and 

trees. 

TABLE 2.3: LAND USE PATTERN OF THE CORE ZONE 

PROPOSAL ‘P1’ 
Description Present area in (ha) Area at the end of life of quarry (ha) 

Area under quarry Nil 1.21.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads Nil 0.02.0 

Green Belt Nil 0.34.0 

Un – utilized area 1.64.0 0.06.0 

Grand Total 1.64.0 1.64.0 

PROPOSAL ‘P2’ 
Description Present area in (ha) Area at the end of life of quarry (ha) 

Area under quarry Nil 0.67.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads Nil 0.02.0 

Green Belt Nil 0.28.4 

Un – utilized area 1.00.0 0.01.6 

Grand Total 1.00.0 1.00.0 

Source: Approved Mining Plan 

2.2.2 Size or Magnitude of Operation 

TABLE 2.4: OPERATIONAL DETAILS 

PROPOSAL ‘P1’ 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 
(5Year Plan Period) 

Gravel 
(2 Year Plan Period) 

Geological Resources in m3 3,28,000  32,800 
Mineable Reserves in m3 1,31,020 23,100 

Production for five-year plan period in m3 93,510 23,100 
Mining Plan Period 5Years 

Number of Working Days 300 Days 
Production per day in m3 62 38 

No of Lorry loads (6m3 per load) 10 Nos 6 Nos 
Total Depth of Mining 17 m bgl 

PROPOSAL ‘P2’ 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 
(10 Year Plan Period) 

Gravel 
(7 Year Plan Period) 

Geological Resources in m3 2,50,000  20,000 
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Mineable Reserves in m3 73,750 13,708 
Production for five-year plan period in m3 73,750 13,708 

Mining Plan Period 10Years 
Number of Working Days 300 Days 
Production per day in m3 25 7 

No of Lorry loads (6m3 per load) 4 Nos 1 Nos 
Total Depth of Mining 27 m bgl 

Source: Approved Mining Plan 

2.3 GEOLOGY 
2.3.1 Regional Geology 

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

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

namely – 

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

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

III. Basic intrusive include Pyroxinite/Dunite 

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

V. Quaternary sediments of Kankar and soil. 

Stratigraphy of the area – 

Age Group Lithology 

Holocene 
 

Block cotton 
soil/clay±gypsum 

Cenozoic Kankar/calc-tufa 

Neoproterozoic 
Acid intrusives 

Quartz veins 
Pegmatite 

Pink Granite 
Sivamalai syenite Complex Nepheline-syenite 

Chalk Hills (Basic Intrusives) Pyroxenite/Dunite 

Archaean – Palaeoproterozoic 
Peninsular Gneissic Complex (II) 

PGC (II) 
Pink Granite Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

Archaean Charnockite Group 
Charnockite (Unclassified) 

Pyroxene Granulite 
Banded Magnetite Quartzite 

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

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

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

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

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

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

N respectively. 

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

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

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

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

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

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

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

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

area only. 

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

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

km SW of Avanashi. Small scale pegmatite and quartz veins are noticed almost in all the rock types. 

 Acid intrusives are overlain by sediments of Quaternary age, represented by Kankar and black cotton soil 

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

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

Source: District Survey Report for Minor Minerals Tiruppur District – May 2019 

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

2.3.2 Local Geology 

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

formation / Batholith formation of Charnockite. The project area is plain terrain, covered with gravel formation of 

1m thickness; Massive Charnockite formation is found after 1m gravel formation which is inferred from the 

resistivity survey method. 

Peninsular gneiss forms the oldest rock formation, in which the massive formation of Charnockite lies over 

with rich accumulation of recent quaternary formation. On regional scale the Charnockite body N30ºE – S30ºE with 

dipping towards SE60º (Source Approved Mining plan). 

2.3.3 Hydrogeology  

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

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

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

Quaternary - Laterites, Sands and Clays 

Tertiary - Sandstone, Gravels and Clays 

Cretaceous - Limestone, Calcareous Sandstone and Clay unconformity. 

Archaean - Charnockites, Gneisses, Granites, Dolerites and Pegmatite 

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

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

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

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

under semi-confined to confined conditions. 

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

and fissures present in the rocks. 

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

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

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

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

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

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

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

https://cdn.s3waas.gov.in/s3d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca/uploads/2019/05/2019052585.pdf
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 The Quaternary deposits represented by the river deposits of Ponnaiyar and Varahanadhi spread over as 

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

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

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

Aquifer Systems: 

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

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

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

system and the 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 Tiruppur District. 

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

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

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

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

below. 

Alluvial Formations 

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

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

good water bearing zones. 

Tertiary Cuddalore sandstone 
 Tertiary formations are represented by Cuddalore Sandstone and characterized as fluvial to brakish marine 

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

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

groundwater occurs in confined condition with good groundwater potential. 

Cretaceous Formations 

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

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

aquifer in Limestone is potential due to the presence of Oolitic Limestone. 

Hard Rock Formations 

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

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

low, when compared with the gneissic formations 

Granitic Gneiss 

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

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

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

Charnockite 

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

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

with the gneissic formations. 

Aquifer Parameters 

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

level. The inter granular Porosity is essentially dependent on the intensity and degree of weathering and fracture 

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

moderate weathering in charnockite formations. The range of aquifer parameters in hard rock and sedimentary 

formations are given below: 
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TABLE 2.5: RANGE OF AQUIFER PARAMETERS 

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

Alluvium 2.08 7.2 98 19.7 2.5 
Tertiary 78-173 1.4-3.5 46-134 16-33 2-3.3 
Cretaceous 33-782 0.3-2.56 33-782 10-66 1.1-3.5 
Crystalline 27-224 0.8-2.5 16-60 5-20 1-2 
Source: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf 

The Ground Water levels from the 38 number of observation wells of TWAD have been analyzed for Post-

Monsoon and Pre-Monsoon. 

FIGURE 2.8: GROUND WATER LEVEL VARIATIONS OF TIRUPPUR DISTRICT 

 

TABLE 2.6: GROUND WATER LEVEL VARIATIONS OF TIRUPPUR DISTRICT 

Jan 
2013 

May 
2013 

Jan 
2014 

May 
2014 

Jan 
2015 

May 
2015 

Jan 
2016 

May 
2016 

Jan 
2017 

May 
2017 

5 Years Pre 
Monsoon 
Average 

5 Years Post 
Monsoon 
Average 

9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 

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

http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Trippur%20District.pdf
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/tiruppur
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FIGURE 2.9 REGIONAL GEOLOGY MAP 

z  
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FIGURE 2.10 REGIONAL GEOMORPHOLOGY MAP  
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FIGURE 2.11: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN 

AND SECTIONS-P1 

 

Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.11A: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN 

AND SECTIONS-P2 
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FIGURE 2.12A: MINE CLOSURE PLAN AND SECTIONS-P1 

 

Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.12B: MINE CLOSURE PLAN AND SECTIONS-P2 
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2.4 RESOURCES AND RESERVES 

The Resources and Reserves were calculated based on Cross-Section Method to cover the maximum lease area. 

TABLE 2.7A: GEOLOGICAL RESOURCES 

Code Rough Stone m3 Gravel m3 

P1 3,28,000 32,800 

P2 2,50,000 20,000 

 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 deducting the locked up reserves during bench formation. (Also called as Bench Loss). The Mineable 

Reserves is calculated considering that there is no waste / overburden / side burden (100% Recovery Anticipated). 

TABLE 2.7B: MINEABLE RESOURCES 

Code Rough Stone m3 Gravel m3 

P1 1,31,020 23,100 

P2 73,750 13,708 

 The above calculated Mineable Reserves is further divided for tentative excavation plan period of the Lease 

Applied Period for 5 Years to P1 and 10 years to P2. 

TABLE 2.7C: YEAR-WISE PRODUCTION PLAN 

PROPOSAL ‘P1’ 
YEAR ROUGH STONE (m3) Gravel (m3) 

I  18,850 13,440 
II 18,730 9,660 
III 18,400 - 
IV 18,150 - 
V 19,380 - 

TOTAL 93,510 23,100 

PROPOSAL ‘P2’ 
YEAR ROUGH STONE (m3) Gravel (m3) 

I  7,280 2,576 
II 7,400 1,840 
III 7,400 1,840 
IV 7,400 1,840 
V 7,400 1,840 
VI 7,400 1,840 
VII 7,770 1,932 
VIII 6,930 - 
IX 6,820 - 
X 7,950 - 

TOTAL 73,750 13,708 

Source: Approved Mining Plan 

Disposal of Waste 

 There is no waste anticipated in this Rough Stone quarrying operation. The entire quarried out materials will be 

utilized (100%). 

Conceptual Mining Plan/ Final Mine Closure Plan 

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

safety zones, permissible area, etc. 
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TABLE 2.8: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL ‘P1’ 
Pit Length (Max) (m)  Width (Max) (m) Depth (Max) (m) 

I 210 64 17m bgl 

PROPOSAL ‘P2’ 
Pit Length (Max) (m)  Width (Max) (m) Depth (Max) (m) 

I 149 46 27m bgl 

Source: Approved Mining Plan 

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

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

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

reservoir will enhance the ecosystem 

• Mine Closure is a process of returning a disturbed site to its natural state or which prepares it for other 

productive uses that prevents or minimizes any adverse effects on the environment or threats to human health 

and safety. 

• The principle 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.  
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Closure Objectives – 

• Access to be limited, for the safety of humans and wildlife. 
• The open pit mine workings and pit boundary are physically and geo-technically stable 
• Water quality in flooded pits is safe for humans, aquatic life, and wildlife. 
• Discharge of contaminated drainage has been minimized and controlled. 
• Original or desired new surface drainage patterns have been established. 
• For flooded pits, in-pit aquatic habitat has been established where practical and feasible. 
• Emergency access and escape routes from flooded pits for humans and wildlife are in place. 
• Dust levels are safe for people, vegetation, aquatic life, and wildlife. 

Closure Planning & Options Considerations in Mine Design – 

• The closure of mine is well planned at the initial stage of planning & design consideration by the internal and 
external stake holders 

• Construction of 2m height bund all along the mine pit boundary and ensure its stability all time & construction 
of garland drain along the natural slope to avoid sliding and collection of soil to the pit & surface runoff during 
rainfall  

• After complete exploitation of mineral, the lowest bench foot wall side will be maintained as plain surface 
without any sump pits to avoid any accidents  

• All the sharp edges will be dressed to smoother face before the closure of mine and ensure no loose debris on 
hanging wall side 

• The project proponent as a part of social responsibilities assures to supply the stored mine pit water to the 
nearby villages after effective treatment process as per the standards of TNPCB & TWAD  

• Native species will be planted in 3 row pattern on the boundary barriers and 1st bench, a full time sentry will be 
appointed at the gate to prevent inherent entry of public & cattle.  

• The access road to the quarry will be cut-off immediately after the closure  
• The layout design shall be prepared and get approved from Department of Geology and Mining.  
• The proponent is instructed to construct as per the layout approved 
• Physical and chemical stability of structures left in place at the site, the natural rehabilitation of a biologically 

diverse, stable environment, the ultimate land use is optimized and is compatible with the surrounding area and 
the requirements of the local community, and taking the needs of the local community into account and 
minimizing the socio-economic impact of closure 

• There will be a positive change in the environmental and ecology due to the mine closure  
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Post-Closure Monitoring – 

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

closure objectives. 

• Monitor physical and geotechnical stability of remnant pit walls. 

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

• Monitor water level in pit to confirm closure objectives regarding fish, fish habitat, and wildlife safety are being 

achieved. 

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

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

• Inspect integrity of barriers such as berms & fences. 

• Monitor wildlife interactions with barriers to determine effectiveness. 

• Inspect aquatic habitat in flooded pits where applicable. 

• Monitor dust levels. 

TABLE 2.9: MINE CLOSURE BUDGET 

PROPOSAL ‘P1’ 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation  750 - - - - 
@ 200 Rs/ Saplings 

including Maintenance 
Rs ,1,50,000/- 

Wire Fencing for 589 m 
length 

1,76,700 @ 300 Rs/ meter Rs. 1,76,700/- 

Garland drain with 
settling traps for 555 m 

length 
1,66,500 @ 300 Rs/ meter 

Rs. 1,65,500/-
/- 

TOTAL Rs 4,92,200/- 
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PROPOSAL ‘P2’ 

Activity 
Year Cost Total Cost 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

Plantation  500 - - - - - - - - - 
@ 200 Rs/ Saplings 

including 
Maintenance 

Rs 1,00,000/- 

Wire Fencing for 440 m 
length 

1,32,000 @ 300 Rs/ meter Rs. 1,32,000/- 

Garland drain with 
settling traps for 400m 

length 
1,20,000 @ 300 Rs/ meter 

Rs. 1,20,000/-
/- 

TOTAL Rs 3,52,000/- 
Source: Proposed by FAE’s and EC 

2.5 METHOD OF MINING  

Opencast Mechanized Mining Method is proposed by formation of 5.0-meter height bench with a bench 

width not less than the bench height. However, as far as the quarrying of Rough Stone is concerned, observance of 

the provisions of Regulation 106 (2) (b) as above is seldom possible due to various inherent petro genetic factors 

coupled with mining difficulties. Hence it is proposed to obtain relaxation to the provisions of the above regulation 

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

MMR-1961, under Mine Act – 1952. 

The Rough Stone is a batholith formation and the splitting of rock mass of considerable volume from the 

parent rock mass will be carried out by deploying jackhammer drilling and Slurry Explosives will be used for 

blasting. Hydraulic Excavators attached with Rock Breakers unit will be deployed for breaking large boulders to 

required fragmented sizes to avoid secondary blasting and hydraulic excavators attached with bucket unit will be 

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

crushers. 

2.5.1 Drilling & Blasting Parameters: 

P1-Drilling & Blasting will be carried out as per parameters given below:- 
Spacing      –  1.2 m 
Burden      –  1.0 m 
Depth of hole     –  1.5 m 
Charge per hole     –  500 gms 
Powder factor    –  6.0 tonnes/kg 
Diameter of hole     –  32 mm 

No of Holes to be drilled per day:-  
Volume of Rough Stone will be excavated from one hole  = 3 Tonnes  
Total Volume from the proposed quarry   = 93,510 m3 
       = 93,510/10 
       = 9,351 /300 
       = 31 * 2.6 
       = 81Tonnes per day 
Therefore, Number of Holes per day    = 81/3 
       = 27 Holes per day  
P2-Drilling & Blasting will be carried out as per parameters given below:- 

Spacing      –  1.2 m 
Burden      –  1.0 m 
Depth of hole     –  1.5 m 
Charge per hole     –  500 gms 
Powder factor    –  6.0 tonnes/kg 
Diameter of hole     –  32 mm 
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No of Holes to be drilled per day:-  
Volume of Rough Stone will be excavated from one hole  = 3 Tonnes  
Total Volume from the proposed quarry   = 73,750 m3 
       = 73750/10 
       = 7375 /300 
       = 25 * 2.6 
       = 65Tonnes per day 
Therefore, Number of Holes per day    = 65/3 
       = 22 Holes per day  

Type of Explosives to be used – 

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

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

 

2.5.2 Extent of Mechanization 

TABLE 2.10: PROPOSED MACHINERY DEPLOYMENT 

P1 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Tractor Mounted Compressor  3 40 psi Diesel Drive 
2 Jack Hammer 1 32 mm dia Compressed air 
3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit  1 300 Diesel Drive 
4 Tippers  2 20 Tonnes Diesel Drive 

P2 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 
1 Tractor Mounted Compressor  1 40 psi Diesel Drive 
2 Jack Hammer 1 32 mm dia Compressed air 
3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit  1 300 Diesel Drive 
4 Tippers  1 20 Tonnes Diesel Drive 

Source: Approved Mining Plan 

2.6  GENERAL FEATURES 

2.6.1 Existing Infrastructures 

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

Aid Station will be constructed after the grant of quarry lease. 

2.6.2 Drainage pattern 
 There are no streams, canals or water bodies crossing within the project area, hence there is no requirement 

of stream or canals diversion. 

2.6.3 Traffic Density 

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

be transported. 

1. Thungavi – Sathinagar (Village Road)– 550m -North West 

2. Madathukulam to Thungavi (Major district road – 149) – 3.0km – South East. 

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. Traffic density survey was carried out on 09.03.2021. 
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FIGURE.2.13: MINERAL TRANSPORTATION ROUTE MAP 

 

TABLE.2.11: TRAFFIC SURVEY LOCATIONS 

Station Code Road Name Distance and Direction Type of Road 

TS1 Thungavi – Sathinagar 550m -North West Village road (Single Lane) 

TS2 
Madathukulam to Thungavi  
(Major district road – 149) 

3.0km – South East Major district road (2 Lane) 

TABLE 2.12: EXISTING TRAFFIC VOLUME 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 36 108 28 28 114 57 193 
TS2 175 525 221 221 312 156 902 

TABLE 2.13: ROUGH STONE HOURLY TRANSPORTATION REQUIREMENT 

Transportation of Rough Stone per day in the quarry 
Capacity of trucks  No Trips per day Cumulatively  Volume in PCU 

10 – 20 tonnes 20 (14 trips of Rough stone and 6 trips of Gravel) 20 

TABLE 2.14: SUMMARY OF TRAFFIC VOLUME 

Route 
Existing Traffic 
volume in PCU 

Incremental traffic 
due to the quarry 

Total traffic 
volume 

Hourly Capacity in PCU as per 
IRC – 1960 guidelines 

Village road 193 20 213 1200 
(SH-83) 902 20 922 1500 
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2.6.4 Mineral Beneficiation and Processing 

There is no proposal for the mineral processing or ore beneficiation in this project. 

2.7 PROJECT REQUIREMENT 

2.7.1 Water Source & Requirement 

TABLE 2.15 WATER REQUIREMENT FOR THE PROJECT 

PROPOSAL ‘P1’ 
Purpose Quantity Source 

Domestic & 
Drinking purpose 

1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area 
and drinking water will be sourced from Approved Water vendors. 

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

Green Belt 1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area  

Total 3.0 KLD 

PROPOSAL ‘P2’ 
Purpose Quantity Source 

Domestic & 
Drinking purpose 

0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area 
and drinking water will be sourced from Approved Water vendors. 

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

Green Belt 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area  

Total 2.0 KLD 

Source: Prefeasibility report  

* Water for drinking purpose will be brought from approved water vendors 

 

2.7.2  Power and Other Infrastructure Requirement 

The project does not require power supply for the mining operations. The quarrying activity is proposed 

during day time only (General Shift 8 AM – 5 PM, Lunch Break 1 PM – 2 PM). Electricity for use in office and 

other internal infrastructure will be obtained from TNEB.  

It is a new project. The temporary infrastructures such as Mine Office, First Aid Room, Rest Shelter etc., 

will be constructed within the project area before commencing the quarry operation. No workshops are proposed 

inside the project area hence there will not be any process effluent generation from the project area. Domestic 

discharge from the mine office will be discharged to septic tank and soak pit system. There is no toxic effluent 

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

plant. 

2.7.3 Fuel Requirement 

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

Average diesel consumption is around = 300 Liters of HSD / day per project  
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2.7.4 Project Cost 

TABLE 2.16: PROJECT COST OF THE PROPOSED PROJECT 

Project name Cost 

Thiru.R.Jagadeesan Roughstone and Gravel quarry Rs. 49,56,700/- 
Thiru.Agathiappan Roughstone and Gravel quarry Rs. 41,78,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

2.8 EMPLOYMENT REQUIREMENT: 
The skilled, competent qualified statutory persons will be engaged for quarrying operation, preference will 

be given to the local community. 

TABLE 2.17: EMPLOYMENT POTENTIAL 

PROPOSAL ‘P1’ 
S.No Description Numbers 

Skilled Labour 

1 Mines Manager  1 
2 Blaster/Mate  1 
3 Excavator - Operator & driver 3 
4 Hand jack hammer operator 9 

Semi-skilled 

4 Security  1 
Unskilled 

5 Labour & Helper  3 
6 Co-operator and cleaner 3 

Total 21 

PROPOSAL ‘P2’ 
S.No Description Numbers 

Skilled Labour 

1 Mines Manager  1 
2 Blaster/Mate  1 
3 Excavator - Operator & driver 2 
4 Hand jack hammer operator 3 

Semi-skilled 

4 Security  1 
Unskilled 

5 Labour&Helper  4 
6 Co-operator and cleaner 2 

Total 14 

Source: Approved Mining Plan 

2.9  PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE: 
The commercial operation will commence after the grant of Environmental Clearance. CTO 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 Operate      Production Start Period 
Time line may vary; subjected to rules and regulations /& other unforeseen circumstances 
Source: Anticipated based on Timelines framed in EIA Notification & CPCB Guidelines 
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CHAPTER – 3: DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

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

appreciation of micro-level field data, generated on several environmental and ecological attributes of the study area. 

The baseline status of the project environment is described section wise for better understanding of the broad 

spectrum conditions. The baseline environment quality represents the background environmental scenario of various 

environmental components such as Land, Water, Air, Noise, Biological and Socio-economic status of the study area. 

Field monitoring studies to evaluate the base line status of the project site were carried out covering March 2021 – 

May 2021 as per CPCB & MoEF & CC guidelines. Baseline Data’s Sampling points, Monitoring Location is fixed 
by EIA Coordinator, Functional area Experts by Geo Exploration and Mining Solutions Baseline Data’s collected 
and analyzed for Air, Water, Soil and Noise with reference to proposed mine by Noida Testing Laboratories – An 

ISO 9001: 2015,14001: 2015 & 45001:2015 Certified & MoEF Recognized Laboratory, Accredited by ISO 9001. 

Study Area 

An area of 10 km radius (aerial distance) from the boundary of the proposed quarry is considered for EIA 

study. The data collection has been used to understand the existing environment scenario around the quarries against 

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

zone and buffer zone where core zone is considered as quarry lease area and buffer zone taken as 10km radius from 

the periphery of the lease area. Both Core zone and Buffer zone is taken as the study area. 

Study Period  

The baseline study was conducted during the pre-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 analyzed for relevant physio-chemical characteristics, exchangeable 

cations, nutrients and micro nutrients etc. in order to assess the impact due to mining activities and to 

recommend samplings for greenbelt development. 

• Ground water samples were collected during the study period from the existing open wells and bore 

wells while surface water was collected from ponds in the buffer zone. The samples were analyzed 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 quarry area, to collect the data about wind speed, wind 

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

throughout the study period. 

• In order to access the ambient air quality (AAQ), samples of ambient air were collected by installation 

of respiratory dust samplers (RDS) for fugitive dust PM10 and SO2, NOx with gaseous attachments and 

finer dust samplers for PM2.5 and other parameters as per NAAQ Norms and analyzed 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 if the area. 
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• 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 the 

sampling, method of samples analysis etc. are given below Table 3.1 

TABLE 3.1: MONITORING ATTRIBUTES AND FREQUENCY OF MONITORING 

Attribute Parameters Frequency of Monitoring 
No. of 

Locations 
Protocol 

Land-use 
Land cover 

Land-use Pattern within 10 
km radius of the study area 

Data from census 
handbook 2011 and from 

the satellite imagery 
Study Area 

Satellite Imagery 
Primary Survey 

Soil  
Physio-Chemical 
Characteristics 

Once during the study 
period 

6 
(1 core & 5 
buffer zone) 

IS 2720 
Agriculture Handbook 

- Indian Council of 
Agriculture Research, 

New Delhi 

Water Quality  
Physical, 

Chemical and 
Bacteriological Parameters 

Once during the study 
period 

6 
(2 surface 
water & 4 

ground water) 

IS 10500& CPCB 
Standards 

Meteorology  

Wind Speed 
Wind Direction 

Temperature 
Cloud cover 

Dry bulb temperature 
Rainfall 

1 Hourly Continuous 
Mechanical/Automatic 

Weather Station 
1 

Site specific primary 
data& 

Secondary Data from 
IMD Station 

Ambient Air 
Quality 

PM10 
PM2.5 

SO2 

NOX 

Fugitive Dust  

24 hourly twice a week 
(3 Months) 

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 
(1 core &7 

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 Noida Testing Laboratories in association with GEMS 

* All monitoring and testing have been carried out as per the Guidelines of CPCB and MoEF& CC  
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3.1 LAND ENVIRONMENT 
The mining operation is proposed to carry out by opencast mining method; studies on land environment of 

eco-system play an imperative role in identifying susceptible issues and taking appropriate action to uphold 

ecological equilibrium in the region. 

3.1.1 Land Use/ Land Cover 

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

in the Chapter – V of the guidelines issued by NNRMS Bangalore & Level III classification with 1:50,000 scale for 

the preparation of land use mapping. 

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

map of study area was taken for analysis of Land use cover. The main objective of this section is to provide a 

baseline status of the study area covering 10 km radius around the mine site so that temporal changes due to the 

mining activities on the surroundings can be assessed in future. 

TABLE 3.2: LAND USE / LAND COVER TABLE 10 KM RADIUS 

S.No Classification Area_ha Area_% 

BUILTUP 

1 URBAN 825.80 2.58 
2 RURAL 1637.62 5.11 

3 MINING 117.74 0.37 

AGRICULTURAL LAND 

4 CROP LAND 17315.83 54.05 

5 PLANTATION 3135.62 9.79 

6 FALLOW LAND 6767.20 21.12 

FOREST 

7 FOREST PLANTATION 73.94 0.23 

BARREN/WASTE LANDS 

8 SCRUB LAND 419.71 1.31 

WETLANDS/ WATER BODIES 

9 WATER BODIES(LAKES) 38.11 0.12 

10 RIVER/STREAMS/CANALS 1706.41 5.33 

Total 32037.98 100.00 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

FIGURE 3.1: LAND USE PIE DIAGRAM OF STUDY AREA 

 
Source: Table 3.2
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FIGURE 3.2: LAND USE LAND COVER MAP 10KM RADIUS 
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 From the above Land Use Map, Pie Diagram and land Use Table; it is inferred that the majority of the land 

in the study area is Agriculture land (includes, crop land, fallow land) 84.96 % followed by Built-up area (Rural & 

Urban) 7.69%, and water bodies (Rivers Stream Canals) is around 5.45 %. The total built up mining area within the 

study area is 117.74 ha i.e. 0.37 %. The area of 10.98.0 ha contributes about 9.32 % of the total mining area within 

the study area and proposed project area of 5.02.5ha contributes about 4.26 % of the total mining area within the 

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

3.1.2 Topography 

The lease applied area is slightly elevated terrain. The gradient is gentle towards Southern side and altitude 

of the area ranges from 314m above Mean sea level. 

3.1.3 Drainage Pattern of the Area 

There developed surface drainage channels in the study area. The drainage pattern of the area is dendritic it 

is inferred the rock hard rock terrain 

The general drainage pattern of the area is of sub dendritic and dendritic pattern. No prominent water 

course or nallah is inferred. During rainy season the surface runoff flows in W to E direction. The drainage pattern 

of the study area is given in Fig. 3.5. The quarrying activity will not hinder the natural flow of rainwater. 

3.1.4 Seismic Sensitivity 

The proposed project site falls in the seismic Zone III (Least active), 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. 

3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

There is no Wildlife Sanctuaries, National Park and Archaeological monuments within 10 km from project 

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

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

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

TABLE 3.3: DETAILS OF ENVIRONMENT SENSITIVITY AROUND THE PROJECT AREA 

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

Mine Lease Boundary 

1 National Park /Wild life Sanctuaries Kodaikanal Wildlife Sanctuary 16.8 Km South 
2 Reserve Forest Thalavaipattinam RF  17km NE 

3 Lakes/Reservoir/Dams/Stream/Rivers 

Odai 170m North East 
Canal 570m South East 

Amaravathi River 4Km South East 
Tank (Near Marulpatti) 5.3 Km (South West) 

 4 
Tiger Reserve/Elephant 

Reserve/Biosphere Reserve 
None Nil within 10 km 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 10 km Radius 
10 Defence Installation None Nil within 10 km Radius 

Source: Satellite Imageries and Field Survey  
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3.1.6 Soil Environment 

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

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

monitoring sites are detailed in Table 3.4 and Figure 3.3. 

TABLE 3.4: SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. No Location code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 S-1 Core Zone Project Area 10°34'53.98"N 77°20'29.56"E 

2 S-2 Sholamadevi 2.8km SE 10°34'34.62"N77°22'0.95"E 

3 S-3 Marulpatti 5km SW 10°33'29.59"N 77°18'4.67"E 
4 S-4 Vanjipuram 4.8km NE 10°36'48.27"N 77°22'26.40"E 
5 S-5 Myvadi 4km NW 10°35'56.81"N 77°18'36.03"E 
6 S-6 Nilambur 5km SE 10°32'21.78"N 77°21'27.43"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 

The objective of the soil sampling is - 

• To determine the baseline soil characteristics of the study area;  

• To determine the impact of proposed activity on soil characteristics and;  

• To determine the impact on soil more importantly agriculture production point of view  

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 analyzed for physical and chemical characteristics. The samples were 

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

analysis and the details of methodology in respect are given in below Table 3.5. 

TABLE 3.5: METHODOLOGY OF SAMPLING COLLECTION 

Particulars Details 

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

Methodology Composite grab samples of the topsoil were collected from 3 depths, and mixed to provide a 

representative sample for analysis. They were stored in airtight Polythene bags and analyzed at 

the laboratory. 

Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 

Soil Testing Result – 

The samples were analyzed 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 analyzed for soil are bulk density, porosity, infiltration 

rate, pH and Organic matter, kjeldahi Nitrogen, Phosphorous and Potassium. The standard classification of soil and 

physico-chemical characteristics of the soils is presented below in Table 3.6 & Test Results in Table 3.7. 
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FIGURE 3.3: SOIL SAMPLING LOCATION MAP 
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FIGURE 3.4 SOIL MAP 
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TABLE 3.6: SOIL QUALITY STANDARD 

Sl. No. Soil Test Remarks 

1 pH <4.5 Extremely acidic 

4.51- 5.50 Very strongly acidic 

5.51-6.0 moderately acidic 

6.01-6.50 slightly acidic 

6.51-7.30 Neutral 

7.31-7.80 slightly alkaline 

7.81-8.50 moderately alkaline 

8.51-9.0 strongly alkaline 

9.01 very strongly alkaline 

2 Electrical Conductivity  

(in μmohs/cm) 
Normal <1000, 

Critical for germination 1000 – 

2000, 

Critical for growth 2000- 4000, 

Injurious to most crops > 4000 

3 Organic Carbon (in %) Upto 0.2: very less 

0.21-0.4: less 

0.41-0.5 medium, 

0.51-0.8: on an average sufficient 

0.81-1.00: sufficient 

>1.0 more than sufficient 

4 Nitrogen (in Kg/ha) Upto 50 very less 

51-100 less 

101-150 good 

151-300 Better 

>300 sufficient 

5 Phosphorus (in Kg/ha) Upto 15 very less 

16-30 less 

31-50 medium, 

51-65 on an average sufficient 

66-80 sufficient 

>80 more than sufficient 

6 Potash (in Kg/ha) 0 -120 very less 

120-180 less 

181-240 medium 

241-300 average 

301-360 better 

>360 more than sufficient 

Source: Handbook of Agriculture, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi 

 



 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

50 

 

TABLE 3.7: SOIL QUALITY OF THE STUDY AREA 

Parameter Unit 
S-1 

Core Zone 
S-2 

Sholamadevi 
S-3 

Marulpatti 
S-4 

Vanjipuram 
S-5 

Myvadi 
S-6 

Nilambur 

1 pHat27°C - 7.39 7.56 8.02 7.92 7.28 8.19 
2 ElectricalConductivityat25̊C µs/cm 310 455 415 295 325 394 
3 Texture - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam 
4 Sand % 35.6 31.8 34.4 33.8 36.2 34.6 
5 Slit % 33.0 29.6 30.9 28.6 33.8 33.2 
6 Clay % 31.4 38.6 34.7 37.6 30.0 32.2 
7 Water Holding Capacity % 41.6 39.8 42.5 39.0 41.7 45.6 
8 Bulk Density g/cc 1.15 1.12 1.09 1.16 1.222 1.09 
9 Porosity % 34.2 29 31.8 30.8 38.0 40.6 
10 Exchangeable Calcium(asCa) mg/Kg 186 164 154.6 170.2 148 119 

11 
Exchangeable 
Magnesium(asMg) 

mg/Kg 
26.4 21.2 27.0 23.6 30.6 24.8 

12 
Exchangeable 
Manganese(asMn) 

mg/Kg 
22.4 19.5 30.8 24.6 26.8 21.2 

13 Exchangeable Zinc as Zn mg/Kg 0.26 0.54 1.06 0.53 0.95 0.65 
14 Available Boron (as B) mg/Kg 0.43 0.39 0.54 0.45 0.87 0.42 
15 Soluble Chloride(as Cl) mg/Kg 150 118 136 146 122 160 
16  Soluble Sulphate(as S04) mg/Kg 92 78.2 121.6 88.2 114 66.4 
17 Available Potassium(as K) mg/Kg 29.2 31.7 39.8 33.6 36.4 198 
18 Available Phosphorous(as P) Kg/hec 0.88 1.02 0.94 0.77 1.21 0.46 
19 Available Nitrogen(as N) Kg/hec 148 184 176 126 164 148 
20 Cadmium (as Cd) mg/Kg BDL(DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL(DL:0.003) 
21 Chromium (asCr) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
22 Copper(asCu) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

23 Lead (asPb) mg/Kg 0.68 0.82 0.90 1.06 0.94 0.39 
24 Total Iron mg/Kg 1.16 1.29 1.46 1.39 1.75 2.06 
25 Organic Matter % 1.54 2.04 1.78 1.32 1.53 1.75 
26 Organic Carbon % 0.89 1.19 1.04 0.76 0.89 1.02 
27 CEC meq/l00g 32.3 30.2 30.6 32.0 38.4 46.8 
Source: Sampling Results by Noida Testing Laboratories
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Interpretation & Conclusion 

• Variation in pH of the soil in the study area was found to be 7.01 to 8.5 

• Mostly the soils collected from different location in the study area are Sandy loam in texture. 

• The bulk density of the soil in the study area ranged between 0.92 – 1.26 g/cc. 

• Available Nitrogen content in the soil in the study area ranged between 162 – 210 Kg/hec 

• Available potassium content in the soil in the study area ranged between 28.4 – 42.7 mg/Kg 

3.2 WATER ENVIRONMENT 
The water resources, both surface and groundwater play a significant role in the development of the area. 

The purpose of this study is to assess the water quality characteristics for critical parameters and evaluate the 

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

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

laboratory for analysis. 

3.2.1  Surface Water Resources: 

 Amaravathi River is the major surface water body in the study area and the rainfall over the area is 

moderate, the rainwater storage in open wells and trenches are in practice over the area and the stored water acts as 

source of drinking water for few months after rainy season. 

3.2.2 Ground Water Resources: 

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

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

structures etc. 

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

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

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

and depth of dug wells range from 15 to 18 m bgl. The dug wells yield up to 1 lps in summer months and few wells 

remains dry. The yield is adequate for irrigation for one or two crops in monsoon period. 

3.2.3 Methodology 

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

• Drainage Pattern  
• Location of Residential areas representing different activities /likely impact area and likely areas, which 

can represent baseline condition  
• Six (6) ground water samples were collected from the study area and physio-chemical, heavy metals and 

bacteriological parameters were analyzed in order to assess the effect of mining and other activities on 

surface and ground water. The samples were analyzed as per the procedures specified by CPCB, IS-

10500:2012 and ‘Standard methods for the Examination of Water and Wastewater’ published by 
American Public Health Association (APHA). The water sampling locations are given in Table 3.9 and 

shown as Figure 3.5. 

TABLE 3.8: WATER SAMPLING LOCATIONS 

S. 
No 

Location 
Code 

Monitoring Locations 
Distance & 
Direction 

Coordinates 

1 SW-1 Amaravathi River (Sholamadevi) 4km East 10°34'40.41"N 77°22'46.83"E 
2 SW-2 Marulpatti Tank 5.5km SW 10°32'53.04"N 77°18'12.90"E 
3 WW-1 Near Project Area 240m SE 10°34'47.05"N 77°20'36.42"E 
4 WW-2 Vanjipuram 4.5km NE 10°36'40.40"N 77°22'13.94"E 
5 BW-1 Myvadi 4km NW 10°35'55.90"N 77°18'39.08"E 
6 BW-2 Nilambur 5km SE 10°32'20.23"N 77°21'30.46"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 
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FIGURE 3.5 WATER SAMPLING LOCATION MAP 
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TABLE 3.9: SURFACE WATER SAMPLING RESULT 

S.NO Parameter UNIT SW1 (Amaravathi River) SW2 (Marulpatti Tank) 

1 Color Hazen 10 5 
2 Odour - Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC - 7.28 7.41 

4 Electrical Conductivity @ 25oC µs/cm 885 796 

5 Turbidity NTU 4.6 6.0 

6 Total Dissolved Solids mg /l 570 509 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 174 154 

8 Calcium as Ca mg/l 33.6 30.6 

9 Magnesium as Mg mg/l 21.8 18.8 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 154 148 
11 Chloride as Cl- mg/l 98 102 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 29 28.4 

13 Iron as Fe mg/l 0.20 0.14 
14 Free Residual Chlorine mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 Fluoride as F mg/l 0.15 0.14 

16 Nitrates as NO3 mg/l 3.8 5.6 

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

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

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

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

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

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

23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
24 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

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

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

27 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 Phenolic Compunds as mg/l Absent Absent 

29 Anionic Detergents as  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 Cynaide as CN mg/l Absent Absent 

31 Biological Oxygen Demand mg/l 7 6.2 

32 Chemical Oxygen Demand mg/l 28 22 
33 Dissolved Oxygen mg/l 5.2 5.0 

34 Total Coliform Per 100ml present present 

35 E-Coli Per 100ml present present 

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

37 Ammonia-n (as Total  mg/l 2.4 2.2 

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

39 Molybdenum as  Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

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

41 Total Suspended  Solids  mg/l 12 10.2 
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TABLE 3.10: GROUND WATER SAMPLING RESULT 

. Parameter Unit 
WW1 

Near Project Area 
BW2 

Vanjipuram 
BW1 

Myvadi 
BW2 

Nilambur 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 
2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 
3 pH@ 25oC - 7.22 7.18 7.35 7.10 
4 Electrical Conductivity µs/cm 794 702 745 768 
5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 
6 Total Dissolved Solids mg /l 496 435 472 490 
7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 125 144 133 110 
8 Calcium as Ca mg/l 23.1 26.1 22.8 20.6 
9 Magnesium as Mg mg/l 16.3 19.3 18.4 14.2 

10 Total Alkalinity mg/l 158 178 142 116 
11 Chloride as Cl- mg/l 102 88 82.4 96.2 
12 Sulphate as SO4

- mg/l 25.6 21.2 20.6 24.6 
13 Iron as Fe mg/l 0.13 0.12 0.20 BDL (DL:0.1) 
14 Free Residual Chlorine mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 
15 Fluoride as F mg/l 0.14 0.20 0.4 0.18 
16 Nitrates as NO3 mg/l 8.8 12.2 14.0 10.4 
17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 
18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
19 Mercury as Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 
20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
21 Selenium as Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 
23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
24 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 
25 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
26 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
27 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 
28 Phenolic Compunds mg/l Absent Absent Absent Absent 
29 Anionic Detergents mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
30 Cynaide as CN mg/l Absent Absent Absent Absent 
31 Total Coliform Per 100ml < 2 < 2 < 2 < 2 
32 E-Coli Per 100ml < 2 < 2 < 2 < 2 
33 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
34 Ammonia (as Total mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
35 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
36 Molybdenum as  Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
37 Total Arsenic as mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
38 Total Suspended  Solids mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 
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3.2.4 Interpretation& Conclusion 

Surface Water 

The pH of surface water ranged from 7.28 – 7.41 while turbidity found within the standards. Total Dissolved 

Solids ranged from 509 - 570 mg/l and Chloride content varies from 98 - 102 mg/l. Nitrates ranges from 3.8 – 5.6 

mg/l, while sulphate content ranges between 28.4 – 29 mg/l. 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.10 – 7.35 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 435 

to 496 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 110 to 144  mg/l for all samples. 

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

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

3.2.5 Hydrology and Hydrogeological Studies 

3.2.5.1 HYDROLOGY – 

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

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

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

encountered at the depth between 58-62 m. The maximum depth proposed is 17 m BGL. Hence there is no 

possibilities of water table intersection during the entire mine life period besides it is also inferred topographically 

that there are no major water bodies intersecting the project area. There is no necessity of stream, channel diversion 

due to this proposed project. 

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

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

development and during the end of the life of the mine this collected water will act as a temporary reservoir. 
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FIGURE 3.6: DRAINAGE MAP AROUND 10 KM RADIUS FROM PROJECT SITE 
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FIGURE 3.7: GROUND WATER PROSPECT MAP 
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TABLE 3.11: WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS 

LABEL LATITUDE LONGITUDE 

Open well depth from ground level in meters 

Mar-21 Apr-21 May-21 Average 

OW1 10° 34' 45.68"N 77° 20' 27.75"E 10.8 11.3 12.3 11.47 
OW2 10° 34' 46.95"N 77° 20' 36.52"E 10.3 10.8 11.8 10.97 
OW3 10° 34' 47.97"N 77° 20' 39.11"E 10.8 11.3 12.3 11.47 
OW4 10° 34' 37.83"N 77° 20' 58.25"E 10.4 10.9 11.9 11.07 
OW5 10° 34' 39.95"N 77° 20' 33.64"E 10.9 11.4 12.4 11.57 
OW6 10° 34' 26.93"N 77° 20' 15.01"E 10.2 10.7 11.7 10.87 
OW7 10° 34' 39.33"N 77° 20' 17.41"E 10.6 11.1 12.1 11.27 
OW-8 10° 34' 47.45"N 77° 20' 01.27"E 10.8 11.3 12.3 11.47 
OW-9 10° 34' 58.95"N 77° 20' 04.63"E 10.5 11 12 11.17 

OW-10 10° 35' 25.35"N 77° 20' 23.05"E 10.7 11.2 12.2 11.37 
OW-11 10° 35' 11.73"N 77° 20' 56.90"E 10.8 11.3 12.3 11.47 
OW-12 10° 34' 58.70"N 77° 20' 51.03"E 10.2 10.7 11.7 10.87 
OW-13 10° 34' 54.95"N 77° 21' 04.18"E 10.4 10.9 11.9 11.07 

Source: Field Monitoring Data 

TABLE 3.12: WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS 

LABEL LONGITUDE LATITUDE 
Bore well depth from ground level in meters 

Mar-21 Apr-21 May-21 Average 
BW-1 10° 34' 53.06"N 77° 20' 37.85"E 63.5 64 65 64.17 
BW-2 10° 34' 44.71"N 77° 20' 41.10"E 63.4 63.9 64.9 64.07 
BW-3 10° 34' 53.44"N 77° 21' 10.81"E 63.8 64.3 65.3 64.47 
BW-4 10° 34' 33.50"N 77° 20' 15.64"E 62.8 63.3 64.3 63.47 
BW-5 10° 34' 48.82"N 77° 20' 12.08"E 63.5 64 65 64.17 
BW-6 10° 35' 02.27"N 77° 20' 13.74"E 63.2 63.7 64.7 63.87 
BW-7 10° 35' 08.70"N 77° 20' 06.47"E 63.6 64.1 65.1 64.27 
BW-8 10° 35' 24.99"N 77° 20' 08.30"E 63.3 63.8 64.8 63.97 
BW-9 10° 35' 20.13"N 77° 20' 47.88"E 63.8 64.3 65.3 64.47 

BW-10 10° 35' 05.04"N 77° 20' 52.41"E 63.5 64 65 64.17 
Source: Field Monitoring Data 
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FIGURE 3.8: WATER LEVEL OF OPENWELLS 1km RADIUS –MAR - 2021 
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FIGURE 3.9: WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS – APR 2021 
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FIGURE 3.10: WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS – MAY 2021 
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FIGURE 3.11: WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS – MAR 2021 
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FIGURE 3.12: WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS – APR 2021 
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FIGURE 3.13: WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS – MAY 2021 
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3.2.5.3 GEOPHYSICAL SURVEY 

Geophysical prospecting was carried out in that area by SSRMP-80 Instrument by qualified Geo 

physicist with the help of IGIS software and it was inferred that the low resistance encountered at the depth 

between 58-63 bgl. The quarrying operations are restricted upto 27m. 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 this proposed 

project.  

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

this is due to the fracture and fissures at a depth of 20 m to 30 m. Since the total mining depth is 27 m, the water 

seepage from the fractured zone will be collected in mine pits and used for greenbelt development and dust 

suppression activities within the lease area.  

3.2.5.3.1 Methodology and Data Acquisition 

Electric Resistivity Method is well established for delineating lateral as well vertical discontinuities in the 

resistive structure of the Earth’s subsurface. The present study makes use of vertical electric sounding (VES) to 
delineate the Vertical Resistivity structure at depth. Schlumberger electrode set up was employed for making 

sounding measurements. Since it is least influenced by lateral in homogeneities and is capable of providing higher 

depth of investigation. This is four electrodes collinear set up where in the outer electrodes send current into the 

ground and the inner electrodes measure the potential difference. 

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

commonly arranged and contoured in the farm of Pseudo-section that gives an approximate of the subsurface 

resistivity. This technique is used for the inversion of Schlumberger VES data to predict the layer parameter namely 

layer resistivity and Geo electric layer thickness. The main goal of the present study is to search the vertical in 

homogeneities that is consistent with the measured data. 

For a Schlumberger among the Apparent resistivity can be calculated as follows 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = potential difference between receiving electrodes 

G    = Geometric Factor. 

Rocks show wide variation in resistivity ranging from 10-8 more than 10+14 ohmmeter.  On a broad 

classification, one can group the rocks falling in the range of 10-8 to 1 ohmmeter as good conductors. 1 to 106 

ohmmeter as intermediate conductors and 106 to 1012 ohmmeter as more as poor conductor. The resistivity of rocks 

and subsurface lithology, which is mostly dependent on its porosity and the pore fluid resistivity is defined by 

Archie’s Law, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = Resistivity of Rocks 

ρw = Resistivity of water in pores of rock 

F = Formation Factor 

Ø = Fractional pore volume 

A = Constants with values ranging from 0.5 to 2.5 
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3.2.5.3.2 Survey Layout 

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

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

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

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

current electrode without any effect on the measured apparent resistivity. 

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

This Signal stacking Resistivity meter is a high quality data acquisition system incorporating several innovation 

features for Earth resistivity. In the presence of random earth Noises the signal to nose ration can be enhanced by √N 
where N is the number of stacked readings.  This SSR meter in which running averages of measurements [1, 

(1+2)/2, (1+2+3)/3 … (1+2...+16/16)] up to the chosen stacks are displayed and the final average is stored 
automatically, in memory utilizing the principles of stacking to achieve the benefit of high signals to noise ratio. 

Based on these above significations the signal stacking resistivity meter was used for (VES) Vertical Electric 

Resistivity Sounding. 

FIGURE 3.14: RESISTIVITY SURVEY PROFILE 

 
Measurements of ground Resistivity is essentially done by sending a current through two electrodes called 

current electrodes (C1& C2) and measuring the resulting potential by two other electrodes called potential electrode 

(P1& P2).  The amount of current required to be sent into the ground depends on the contact resistance at the current 

electrode, the ground resistivity and the depth of interest. 

3.2.5.3.3 Data Presentation 

It was inferred that the low resistance encountered at the depth between 58-63m. The maximum depth 

proposed quarries are 17m to 27m BGL. Hence there is no possibilities of water table intersection during the entire 

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

project area 

3.2.5.3.4 Geophysical Data Interpretation 

The geophysical data’s was obtained to study the lateral variations, vertical in homogeneities in the sub-

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

moderate groundwater potential in the investigated area. This small quarrying operation is above ground level and 

topography is hilly and will not have any significant impact on the Ground Water.  
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3.3 AIR ENVIRONMENT: 
The existing ambient air quality of the area is important for evaluating the impact of mining activities on 

the ambient air quality. 

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

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

proposed quarry forms the baseline information. The sources of air pollution in the region are mostly due to existing 

quarries, 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 mine. 

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

period and sampling frequency. 

3.3.1 Meteorology & Climate 

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

condition and atmospheric dispersion involves the wind in the broadest sense. Wind fluctuations over a very wide 

range of time, accomplish dispersion and strongly influence other processes associated with them. 

A temporary meteorological station was installed near the project site. The station was installed at a height 

of 4 m above the ground level in such a way that there are no obstructions facilitating flow of wind, wind speed, 

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

Regional Climate: 

➢ Tiruppur lies on 300m above sea level. The climate is tropical in Tiruppur. The Summers are much rainier 

than the winter. This climate is considered to be Aw according to the Köppen-Geiger climate classification.  

➢ The average annual temperature is 26.4 °C | 79.6 °F. 

➢ The precipitation here is around 943 mm | 37.1 inch per year. 

➢ The driest month is January, with 13 mm | 0.5 inch. The greatest amount of precipitation occurs in October, 

with an average of 209 mm | 8.2 inch. 

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

➢ The lowest average temperatures in the year occur in January, when it is around 23.7 °C | 74.7 °F.  

➢ The difference in precipitation between the driest month and the wettest month is 196 mm | 8 inch. The 

variation in temperatures throughout the year is 6.3°C | 11.4 °F. 

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

Regional Rainfall – 

TABLE 3.13: RAINFALL DATA 

Actual Rainfall in mm 
Normal Rainfall in mm 

2013 2014 2015 2016 2017 

703.00 360.10 277.60 411.2 679.8 618.4 

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

 

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


 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

68 

 

TABLE 3.14: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

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

1 Temperature (0C) 
Max 30.09 30.65 28.69 
Min 22.98 25.73 24.53 
Avg 26.53 28.19 26.61 

2 Relative Humidity (%) Avg 67 62 73 

3 Wind Speed (m/s) 
Max 3.38 4.10 7.34 
Min 2.05 1.23 1.46 
Avg 2.71 2.66 4.40 

4 Cloud Cover (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
5 Wind Direction  ESE,SE ESE,SSE WSW,W 

Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 

Correlation Between secondary and primary data 

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

AWS – Tiruppur_ISRO. A comparison of site data generated during the three months with that of IMD, AWS – 

Tiruppur_ISRO reveals the following: 

• The average maximum and minimum temperatures of IMD, AWS – Tiruppur_ISRO showed a higher in 

respect of on-site data i.e. in Myvadi village. 

• The relative humidity levels were lesser at site as compared to IMD, AWS – Tiruppur _ISRO. 
• The wind speed and direction at site shows mostly similar trend that of IMD, AWS – Tiruppur _ISRO. 

Windrose diagram of the study site is depicted in Figure 3.15. Predominant downwind direction of the area during 
study season is South-East to North West. 

FIGURE 3.15: WIND ROSE  

 
Source: Wind Rose plot view, Lake Environmental Software 



 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

69 

 

In the abstract of collected data wind rose were drawn and presented in Figure No.3.14 during the monitoring period 
in the study area  

1. Predominant winds were from SE - SW 
2. Wind velocity readings were recorded between 1.23 – 7.34 m/s  
3. Calm conditions was recorded as 0.00% of the monitoring period  
4. Temperature readings ranging from 22.98 to 30.65 °C  
5. Relative humidity ranging from 62 to 73 %  
6. The monitoring was carried out continuously for three months. 

3.3.2 Methodology and Objective 

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

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

activities. The baseline status of the ambient air quality has been established through a scientifically designed 

ambient air quality monitoring network considering the followings:  

▪ Meteorological condition on synoptic scale;  

▪ Topography of the study area;  

▪ Representatives of regional background air quality for obtaining baseline status;  

▪ Location of residential areas representing different activities;  

▪ Accessibility and power availability; etc. 

3.3.3 Sampling and Analytical Techniques 

TABLE 3.15: METHODOLOGY AND INSTRUMENT USED FOR AIR QUALITY MONITORING 

Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 
Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 
Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental Instruments – TEI 108 

SO2 
IS-5182 Part II 

(Improved West &Gaeke method) Respirable Dust Sampler withgaseous attachment 

NOx 
IS-5182 Part II 

(Jacob &Hochheisermodifiedmethod) Respirable Dust Sampler with gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 
Source: Sampling Methodology followed by Noida Testing Laboratories & CPCB Notification 

TABLE 3.16: NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS 

Sl. 
No. 

Pollutant Time Weighted 
Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, Residential, 
Rural & other areas 

Ecologically Sensitive area 
(Notified by Central Govt.) 

1 Sulphur Dioxide (μg/m3) Annual Avg.* 
24 hours** 

50.0 
80.0 

20.0 
80.0 

2 Nitrogen Dioxide (μg/m3) Annual Avg. 
24 hours 

40.0 
80.0 

30.0 
80.0 

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

Annual Avg. 
24 hours 

60.0 
100.0 

60.0 
100.0 

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

Annual Avg. 
24 hours 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

Source: NAAQS CPCB Notification No. B-29016/20/90/PCI-I Dated: 18th Nov 2009 

*Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a Week 24 hourly at uniform 

interval 

** 24 hourly / 8 hourly or 1 hourly monitored values 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. 
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3.3.4  Frequency & Parameters for Sampling 

Ambient air quality monitoring has been carried out with a frequency of two samples per week at Eight (8) 

locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the period March – May 2021. The 

baseline data of ambient air has been generated for PM10, PM2.5, Sulphur Dioxide (SO2) & Nitrogen Dioxide (NO2) 

Monitoring has been carried out as per the CPCB, MoEF guidelines and notifications. 

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

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

open space free from trees and vegetation which otherwise act as a sink of pollutants resulting in lower levels in 

monitoring results. 

3.3.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Eight (8) monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.16 for assessment of the 

existing ambient air quality. Details of the sampling locations are as per given below. 

TABLE 3.17: AMBIENT AIR QUALITY (AAQ) MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations 
Distance & 
Direction 

Coordinates 

1 AAQ1 Core Zone Project Area 10°34'51.52"N 77°20'28.35"E 
2 AAQ2 Karuppusamyputhur 740m NW 10°35'9.18"N 77°20'07.31"E 
3 AAQ3 Sholamadevi 2.8km SE 10°34'34.16"N 77°22'2.23"E 
4 AAQ4 Marulpatti 5km SW 10°33'25.25"N 77°18'01.71"E 
5 AAQ5 Vanjipuram 4.8km NE 10°36'49.81"N 77°22'23.80"E 
6 AAQ6 Myvadi 4km NW 10°35'57.37"N 77°18'35.40"E 
7 AAQ7 Nilambur 5km SE 10°32'20.00"N 77°21'29.64"E 
8 AAQ8 Palappampatti 4.2km West 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 
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FIGURE 3.16: AMBIENT AIR QUALITY LOCATION MAP 
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TABLE 3.18 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ1 

Period: Mar – May -2021                                                                                            Location: AAQ1- Core Zone                          Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 
CO 

(8-hly Avg.) 
Pb, 

µg/m3 
As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.00-07.00 60.3 20.6 44.5 9.5 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.15-07.15 62.1 19.5 43.2 9.2 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.00-07.00 61.3 20.2 44.4 8.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.15-07.15 61.7 19.6 45.3 8.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.00-07.00 61.8 20.2 44.0 8.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.15-07.15 62.6 20.6 44.2 8.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.00-07.00 63.1 20.1 44.0 9.0 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.15-07.15 63.2 21.3 44.8 9.4 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.00-07.00 63.0 21.5 43.5 7.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.15-07.15 62.3 21.6 42.2 7.6 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.00-07.00 61.6 20.4 43.7 8.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.15-07.15 61.7 21.3 43.0 9.8 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.00-07.00 61.4 21.5 44.0 8.5 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 61.9 20.2 42.5 8.3 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 61.7 20.4 42.2 8.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 61.2 20.2 43.0 8.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 61.3 21.6 43.6 9.2 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 61.5 21.7 42.2 9.0 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 61.6 20.0 43.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 60.6 21.4 43.0 8.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 60.1 20.3 44.5 8.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 60.5 20.8 43.4 8.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 62.0 20.0 44.3 8.6 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 60.6 20.8 44.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 60.8 21.2 43.2 8.2 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 60.5 21.7 43.7 8.4 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results  
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TABLE 3.19 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ2 
Period: Mar – May -2021                                                                                             Location: AAQ2- Karuppusamyputhur                     Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.15-07.15 59.9 19.4 43.7 8.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.30-07:30 59.5 20.2 41.6 8.5 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.15-07.15 59.5 18.3 42.5 8.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.30-07:30 60.2 20.5 40.5 8.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.15-07.15 60.4 20.2 40.2 8.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.30-07:30 58.5 20.4 41.7 8.7 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.15-07.15 58.5 20.0 40.2 9.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.30-07:30 58.3 20.3 42.3 9.5 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.15-07.15 58.1 21.5 43.0 9.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.30-07:30 58.2 20.6 41.7 8.2 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.15-07.15 57.7 20.4 42.5 8.4 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.30-07:30 57.4 21.2 42.6 8.3 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.15-07.15 57.7 21.6 42.3 9.1 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 56.4 20.2 43.2 9.3 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 56.6 20.1 42.4 7.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 56.1 21.0 43.2 7.7 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 55.2 19.6 42.9 7.6 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 56.6 20.2 43.4 8.0 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 56.0 21.5 42.3 8.7 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 57.0 21.2 42.6 7.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 57.8 20.7 43.2 8.3 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 56.4 21.1 42.6 8.0 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 56.1 21.5 41.3 7.6 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 56.2 21.6 42.3 7.8 22.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 57.7 20.8 41.7 7.3 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 57.5 20.3 42.6 7.2 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results   
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TABLE 3.20 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ3 
Period: March – May-2021                                                                                            : AAQ3- Sholamadevi                  Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 
CO 

(8-hly Avg.) 
Pb, 

µg/m3 
As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 
60 

(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.15-07.15 56.2 19.5 43.1 5.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.30-07:30 55.8 19.4 41.9 5.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.15-07.15 55.7 18.6 42.5 5.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.30-07:30 55.2 21.4 43.6 6.2 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.15-07.15 56.5 19.8 41.0 6.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.30-07:30 56.6 20.3 41.5 6.5 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.15-07.15 56.0 21.4 40.2 6.7 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.30-07:30 57.2 18.8 41.6 6.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.15-07.15 56.5 18.6 42.4 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.30-07:30 56.3 19.5 41.7 6.3 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.15-07.15 55.2 20.6 41.6 7.2 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.30-07:30 56.5 21.5 42.5 7.4 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.15-07.15 54.4 21.7 40.4 7.5 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 54.6 19.5 40.5 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 55.2 19.6 40.6 7.2 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 53.5 21.4 41.7 6.7 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 54.7 20.3 42.3 6.9 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 54.3 18.9 42.5 7.0 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 55.8 19.6 41.5 6.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 56.0 21.4 41.7 6.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 56.5 20.8 40.6 5.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 56.2 22.0 43.5 6.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 56.0 21.6 42.6 7.2 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 55.6 20.7 40.7 7.4 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 57.8 20.0 40.5 7.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 57.0 19.6 40.6 6.8 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results 
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TABLE 3.21 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ4 
Period: March – May-2021                                                                                             Location: AAQ4 - Marulpatti                       Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 
CO 

(8-hly Avg.) 
Pb, 

µg/m3 
As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.00-07.00 52.5 18.6 41.4 8.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.15-07:15 52.6 18.4 40.6 7.7 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.00-07.00 53.2 15.7 42.4 6.6 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.15-07:15 53.5 19.6 40.5 7.3 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.00-07.00 54.2 19.4 39.7 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.15-07:15 54.1 20.5 38.8 8.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.00-07.00 54.5 21.4 40.4 7.7 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.15-07:15 54.7 16.9 39.4 7.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.00-07.00 53.2 21.4 42.3 7.3 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.15-07:15 53.6 22.6 43.1 7.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.00-07.00 53.7 18.7 38.7 7.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.15-07:15 54.0 17.8 41.4 7.7 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.00-07.00 54.6 18.8 39.3 8.1 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 54.5 19.5 43.1 8.4 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 53.6 20.2 41.5 8.2 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 53.8 20.0 42.7 8.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 53.7 21.6 43.5 8.6 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 52.0 22.6 41.7 8.5 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 52.6 19.7 43.8 8.0 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 52.5 20.4 40.7 7.4 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 52.7 21.6 41.5 7.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 54.0 18.6 42.3 7.7 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.6 18.7 40.2 7.6 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 53.5 17.1 41.4 7.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 53.2 18.2 40.2 6.5 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 53.3 18.8 40.6 6.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results 
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TABLE 3.22 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ5 

Period: March – May-2021                                                                                            : AAQ5- Vanjipuram             Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 
CO 

(8-hly Avg.) 
Pb, 

µg/m3 
As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07:30-07:30 52.5 19.5 40.6 5.4 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07:45-07:45 52.4 18.8 39.4 5.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07:30-07:30 52.5 18.6 40.4 5.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07:45-07:45 52.6 18.3 41.1 5.6 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07:30-07:30 52.7 18.0 40.7 5.2 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07:45-07:45 53.5 18.7 41.6 5.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07:30-07:30 53.3 19.0 40.0 5.4 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07:45-07:45 53.7 19.6 41.5 5.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07:30-07:30 53.5 19.7 40.1 5.4 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07:45-07:45 53.3 19.6 40.2 5.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07:30-07:30 52.7 18.4 40.7 5.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07:45-07:45 52.6 18.7 40.5 5.5 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07:30-07:30 52.0 19.5 40.4 5.7 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 52.4 18.0 40.8 5.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 51.5 19.8 40.3 5.1 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 51.4 18.4 41.6 5.0 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 52.0 18.2 40.2 5.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 53.8 18.9 41.4 5.5 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 54.2 19.0 41.6 5.2 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 54.0 18.6 40.7 5.4 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 53.4 19.7 41.3 5.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 53.8 19.5 41.4 5.3 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.3 19.1 40.2 5.1 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 53.6 18.5 40.7 5.6 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 53.4 19.1 40.1 6.1 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 54.5 18.3 40.3 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results 
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TABLE 3.23 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ6 

Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ6 – Myvadi          Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 08:00-08:00 57.7 21.5 43.6 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 08:15-08:15 58.5 22.6 40.7 6.2 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 57.9 23.2 41.1 6.3 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 57.2 21.6 43.8 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 58.5 23.2 43.0 6.7 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 57.5 23.3 41.4 7.2 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 58.4 21.7 43.5 7.7 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 58.2 23.8 42.8 7.8 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 58.8 24.3 41.4 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 57.4 23.9 42.5 7.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 57.5 21.1 45.6 7.4 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 57.2 22.5 43.7 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 57.1 23.3 42.4 8.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 56.5 22.4 43.3 8.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 56.7 23.6 42.0 8.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 55.3 22.8 43.7 8.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 56.6 23.4 43.3 6.9 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 56.4 21.5 42.5 6.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 56.2 23.3 42.7 6.3 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 56.7 23.5 41.6 6.9 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 56.5 21.4 42.5 6.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 54.7 20.5 41.4 7.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 54.6 21.1 42.5 7.7 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 54.8 23.6 43.6 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 54.6 23.3 41.5 7.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 53.5 23.2 41.3 7.1 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Result 
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TABLE 3.24 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ7 
Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ7– Nilambur               Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 08:00-08:00 53.6 21.3 40.8 6.3 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 08:15-08:15 53.9 20.7 41.2 6.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 54.8 22.9 42.7 6.4 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 54.6 20.4 41.3 6.7 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 54.7 21.6 42.8 5.9 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 54.3 22.3 41.5 5.8 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 56.2 20.7 40.3 5.9 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 56.1 21.3 42.4 6.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 56.8 20.8 41.9 6.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 55.7 21.9 43.4 6.3 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 55.3 22.3 42.7 6.8 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 55.8 21.7 40.1 6.1 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 55.7 23.4 43.4 7.3 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 56.4 21.8 42.8 7.9 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 56.2 21.9 41.9 7.5 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 56.1 20.5 42.3 7.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 54.3 20.3 42.1 6.4 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 53.2 21.7 42.6 6.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 53.1 21.5 43.5 6.4 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 53.6 22.3 43.1 6.7 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 53.7 20.7 42.7 6.2 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 53.4 21.8 41.6 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.1 21.4 42.8 5.1 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 52.3 22.6 40.6 5.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 52.7 21.0 41.6 6.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 52.6 21.1 41.2 6.1 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results 
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TABLE 3.25 AMBIENT AIR QUALITY RESULTS – AAQ8 
Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ8– Palappampatti                Sampling Time: 24-hourly 

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 
CO 

(8-hly Avg.) 
Pb, 

µg/m3 
As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 08:00-08:00 56.4 20.8 41.5 8.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 08:15-08:15 56.5 20.5 42.3 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 55.3 21.6 41.7 8.5 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 55.7 20.7 42.5 8.2 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 53.1 20.6 44.2 8.4 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 53.6 21.8 43.6 8.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 54.5 21.6 40.5 7.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 54.7 21.4 42.4 8.3 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 54.1 20.5 43.5 7.1 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 54.2 20.7 42.6 7.0 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 54.6 20.6 41.5 7.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 53.1 21.2 42.8 7.5 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 53.7 20.7 43.7 7.3 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 54.5 21.5 42.6 7.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 54.7 21.7 41.7 6.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 54.2 22.6 41.4 6.5 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 53.1 21.3 42.8 6.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 53.6 21.2 41.4 6.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 53.2 20.4 43.5 6.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 54.4 20.2 42.4 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 54.7 21.6 44.7 7.4 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 53.6 21.2 42.3 7.1 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.2 20.7 41.2 7.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 55.4 21.6 42.5 7.1 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 55.2 21.0 41.7 5.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 55.7 21.8 41.8 5.7 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

Source: Lab Analysis Results . 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;NH3-Ammonia; O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene &BaP- Benzo (a) pyrene inparticulate phase NAAQ 

Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Area. 
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TABLE 3.26: ABSTRACT OF AMBIENT AIR QUALITY DATA  

Sl. 
No. 

Parameter 
Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 No. of Observations 208 208 208 208 

2 10th Percentile Value 18.67 40.37 5.57 21.47 

3 20th Percentile Value 19.50 40.70 6.20 22.34 

4 30th Percentile Value 20.00 41.40 6.50 22.60 

5 40th Percentile Value 20.40 41.60 6.88 22.80 

6 50th Percentile Value 20.70 42.25 7.30 23.30 

7 60th Percentile Value 21.20 42.50 7.60 23.50 

8 70th Percentile Value 21.50 42.70 7.99 23.60 

9 80th Percentile Value 21.60 43.20 8.40 23.80 

10 90th Percentile Value 22.60 43.70 8.60 24.43 

11 95th Percentile Value 23.30 44.13 9.00 24.60 

12 98th Percentile Value 23.59 44.50 9.39 25.04 

13 Arithmetic Mean 21.19 42.46 7.58 23.41 

14 Geometric Mean 21.14 42.44 7.49 23.39 

15 Standard Deviation 1.55 1.36 1.22 1.06 

16 NAAQ Norms* 60 100 80 80 

17 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 

Legend: PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 µm; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 
µm; SO2-Sulphur dioxide; NO2-Nitrogen Dioxide; CO-Carbon monoxide; O3-Ozone; NH3-Ammonia; Pb-

Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene 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 Area. 

FIGURE 3.17: BAR DIAGRAM OF SUMMARY OF AAQ 1 – AAQ 8 

 

Source: Table 3.18 – 3.26  
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FIGURE 3.18: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER PM2.5 

Source: Table 3.18-3.26 

FIGURE 3.19: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER PM10 

 

Source: Table 3.18-3.26  
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FIGURE 3.20: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER SO2 

 
Source: Table 3.18 – 3.26 

FIGURE 3.21: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER NOx 

 
Source: Table 3.18 – 3.26 



 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

83 

 

3.3.6 Interpretations & Conclusion 

As per monitoring data, PM10 ranges from 38.7µg/m3 to 45.6 µg/m3, PM2.5 data ranges from 18.0 µg/m3 

to 24.3 µg/m3, SO2 ranges from 5.0 µg/m3 to 9.8 µg/m3 and NOx data ranges from 20.2 µg/m3 to 26.8 µg/m3. The 

concentration levels of the above criteria pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS 

prescribed by CPCB. 

3.3.7 FUGITIVE DUST EMISSION –  

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

TABLE 3.27: AVERAGE FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES IN μg/m3 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 61.5 
AAQ 2 57.6 
AAQ 3 55.8 
AAQ 4 53.5 
AAQ 5 53.0 
AAQ 6 56.7 
AAQ 7 54.5 
AAQ 8 54.4 

Source: Onsite monitoring/ sampling by Noida Testing Laboratories 

FIGURE 3.22: LINE DIAGRAM OF AVERAGE SPM VALUES 

 
Source: Line Diagram of Table 3.27 

TABLE 3.28: FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES IN μg/m3 

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

Average 61.5 57.6 55.8 53.5 53 56.7 54.5 54.4 

Max 63.2 60.4 57.8 54.7 54.5 58.8 56.8 56.5 

Min 60.1 55.2 53.5 52 51.4 53.5 52.3 53.1 
Source: Calculations from Lab Analysis Reports 



 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

84 

 

FIGURE 3.23: BAR DIAGRAM OF SPM VALUES 

 
Source: Table 3.27 

3.4 NOISE ENVIRONMENT 
The quarry operations, vehicular movement, HEMM, Drilling & Blasting are the major sources of noise 

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

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

and annoyance and general community responses. 

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

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

3.4.1 Identification of Sampling Locations 

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

(8) locations. The noise level monitoring locations were carried out by covering commercial, residential, rural 

areas within the radius of 10km. A noise monitoring methodology was chosen such that it best suited the purpose 

and objectives of the study.  

TABLE 3.29: DETAILS OF SURFACE NOISE MONITORING LOCATIONS 

S. No Location code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 N1 Core Zone Project Area 10°34'51.20"N 77°20'29.63"E 
2 N2 Karuppusamyputhur 740m NW 10°35'9.47"N 77°20'7.26"E 
3 N3 Sholamadevi 2.8km SE 10°34'34.14"N 77°22'2.02"E 
4 N4 Marulpatti 5km SW 10°33'28.11"N 77°18'4.64"E 
5 N5 Vanjipuram 4.8km NE 10°36'49.97"N 77°22'25.65"E 
6 N6 Myvadi 4km NW 10°35'56.51"N 77°18'39.93"E 
7 N7 Nilambur 5km SE 10°32'19.43"N 77°21'29.64"E 
8 N8 Palappampatti 4.2km West 10°34'56.32"N 77°18'7.58"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 
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3.4.2 Method of Monitoring 

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

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

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

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

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

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

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

levels. 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  
Where L = Sound pressure level at function of time dB (A)  

T = Time interval of observation 

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 3.30 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

TABLE 3.30: AMBIENT NOISE QUALITY RESULT 

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

Ambient Noise Standards 
Day Time Night Time 

1 Core Zone 47.5 39.8 
Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 
Night Time- 70 dB (A) 

2 Karuppusamyputhur 47.0 38.5 

Residential 
Day Time– 55 dB (A) 
Night Time- 45 dB (A) 

3 Sholamadevi 42.3 38.7 

4 Marulpatti 39.7 36.2 

5 Vanjipuram 39.2 37.8 
6 Myvadi 43.7 38.9 

7 Nilambur 46.0 37.6 

8 Palappampatti 41.8 37.1 
Source: On-site monitoring/sampling by Noida Testing Laboratories in association with GEMS 
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FIGURE 3.24: NOISE MONITORING STATIONS IN STUDY AREA 
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FIGURE 3.25: DAY TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER ZONE 

 
Source: Table 3.30 

FIGURE 3.26: NIGHT TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER ZONE 

 
Source: Table 3.30 
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3.4.4 Interpretation & Conclusion: 

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

• Noise levels recorded in core zone during day time is 47.5 dB (A) Leq and during night time is 39.8 dB 

(A) Leq. 

• Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 39.2 – 47.0 dB (A) Leq and during night 

time were from 36.2 – 38.8 dB (A) Leq. 

The noise level for Industrial and Residential area meets the requirements of The Noise Pollution 

(Regulation and Control) Rules, 2000; (The Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O. 

123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 

11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment 

(Protection) Act, 1986.) 

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. On the basis of 

onsite observations as well as forest department records the checklist of flora and fauna was prepared 

.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 Proposed Mine 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 also designed to suggest suitable mitigation measures if necessary for protection of wildlife 

habitats and conservation of REET species if any. 

3.5.2 Study Area Ecology 

 In this project, the total area of with in 10km radius from the periphery of this quarry is reported as 7.59.5 

ha. In area situation a common Ecology and Biodiversity study for the quarry is enough to capture all the possible 

externalities. The common EIA/EMP data can be used for this quarry fall under this B1 category. The Core 

mining area is dry land with scanty vegetation whereas in buffer zone agricultural land is dominated. The 

following methods were applied during the baseline study of flora, fauna and diversity assessment. 
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FIGURE 3.27: SCHEMATIC DIAGRAM FOR FLORAL RANDOM SAMPLING 

 

3.5.3 Objectives of Biological Studies 

The present study was undertaken with the following objectives: 

• To study the likely impact of the proposed mining project on the local biodiversity and to suggest 

mitigation measure, if required, for vulnerable biota. 

• To assess the nature and distribution of vegetation (Terrestrial and Aquatic) in and around the mining 

activity. 

• Detail of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened (RET Species) separately for core 

and buffer area based on such primary field survey and clearly indicating the Schedule of fauna present. 

In case of any schedule- I fauna found in the study area, the necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be prepared in consultation with State Forest and Wildlife 

Department and details furnished. 

• Devise management & conservation measures for biodiversity. 

3.5.4 Methodology of Sampling 

The present study was carried out in given steps 
1. Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 10 km radius study 

area of proposed mine site. 
2. After surveying the core and buffer areas, a detailed floral inventory has been compiled. List of all plants 

of the study area was prepared and their habitats were recorded. 
3. Verification of Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data Book. 
4. Plants and Animals communities were noted. 

Survey and sampling of plant species diversity 

• Site selection criteria: The core study area is located at Village: South Myvadi, Taluk: Madathukulam 

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

proposed Rough stone and gravel quarry area. 

• Selection of sampling locations was made with reference to topography, land use, vegetation pattern, etc. 

The observations were taken on natural vegetation, roadside plantation and non-forest area (agricultural 

field, in plain areas, Village wasteland, etc.) for quantitative representation of different species. 

• A methodology of Sampling Flora and fauna studies were carried out during the Summer season to assess 

the list of terrestrial plant and animal species that occur in the core area and the buffer area up to 10 km 

radius from the project site. No damage is created to flora and fauna during the sampling.  
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• In order to provide representative ecological status for the study area, the 10-km buffer zone has been 

divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) SW 

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

randomly sampled quadrats for trees (20x20-m), Shrubs (10x10-m) and herbs (2x2-m) depending upon 

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

Phyto-sociological Survey Method  

 Phyto-sociological parameters, viz., Abundance, Density, Frequency (%) were measured. A total of 10 

quadrats were laid down randomly within core area and 40 quadrats were laid down within four quartiles randomly 

(10/quartile) in buffer area. In core area 10 quadrats were laid randomly to enumerated trees, shrubs, and herbs as 

per the  Following formulae used for calculating the frequency (%), abundance and density of the floral species 

encountered in the 10 quadrats studied. 

Quadrats Method  

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

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

quadrats were laid randomly to cover the area to maximize the sampling efforts and minimize the species 

homogeneity, such as small stream area, trees in agricultural bunds, tank bunds, farm forestry plantations, wildlife 

areas, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. In each quadrat individuals belonging to tree 

(20 × 20-m) and shrub (10 × 10-m) were recorded separately and have been identified on the field. 

3.5.5 Flora in Core Zone 

 Taxonomically a total of 13 species belonging to 11 families have been recorded from the core mining 

lease area. It is exhibit plain topography. Based on habitat classification of the enumerated plants the majority of 

species were Herbs 5 (38%) followed by Shrubs 3 (23%), Trees 4 (31%), and Climbers 1 (8%). Details of flora with 

the scientific name were mentioned in Table No. 3.31. The result of core zone of flora studies shows that Fabaceae, 

and Amaranthaceae are the main dominating species in the study area it mentioned in Table No.3.31 and the details 

of diversity of flora family’s pattern are given in Fig No.3.28. No species found as threatened category. 
 

3.5.6. Flora in Buffer Zone 

 A similar type of environment is also in the buffer area but with more flora diversity compared to the core 

zone area because nearby agricultural land was found to dominate in all directions. The majority of the flat 

landscape around the project unit is occupied by agricultural fields. It contains a total of 76 species belonging to 33 

families that have been recorded from the buffer zone. The floral (76) varieties among them Thirty two Trees 32 

(42%) fourteen Shrubs 14 (18%) and eighteen Herbs 18 (24%) and Five Climbers 5 (7%), Two Creepers 2 (3%), 

Four Grass 4 (5%) and one Cactus 1 (1%) were identified. The result of the buffer zone of flora studies shows that 

Poaceae, Solanaceae, Euphorbiaceae are the main dominating species in the study area it mentioned in Table 

No.3.22 

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.3.22. The diversity of flora families is given in Fig 

No.3.29 

 



 
Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

91 

 

TABLE 3.31: FLORA IN CORE ZONE 

SI. No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

Trees 

1.  Acacia Nilotica Karuvelam maram Vachellia nilotica Fabaceae 
2.  Mesquite Velikathan maram Prosopis juliflora Fabaceae 
3.  Neem Vembu Azadirachta indica Meliaceae 
4.  Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae 

Shrubs 

1.  Milk Weed Erukku Calotropis gigantea Apocynaceae 
2.  Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

3.  Indian mallow Thuththi Abutilon indicum Malvaceae 

Herbs 

1.  Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 
2.  Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 
3.  Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae 

4.  Basil Karunthulasi Ocimum basilicas Lamiaceae 
5.  Coat buttons Thatha poo Tridax procumbens Asteraceae 

Climbers 

1.  Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae 

TABLE 3.32: FLORA IN BUFFER ZONE 

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

*(E,M,EM) 

Trees 

1.  Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 
2.  Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae E 
3.  Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae M 
4.  Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 
5.  Asian Palmyra palm Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 
6.  Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 
7.  Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 
8.  Castor oil plant Amanakku Ricinus communis Euphorbiaceae M 
9.  Black plum Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae EM 
10.  Creamy Peacock flower Vadanarayani Delonix elata Fabaceae M 
11.  Beauty leaf Punnai Calophyllu inophyllum Calophyllaceae M 
12.  Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 
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13.  Gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 
14.  Bitter Albizia Arappu Albizia amara Fabaceae M 
15.  Papaya  Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 
16.  Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae M 
17.  Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus globules Myrtaceae EM 
18.  Custard apple Seethapazham Annona reticulata Annonaceae  E 
19.  Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 
20.  Indian gooseberry Nelli Emblica officinalis Phyllanthaceae EM 
21.  Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 
22.  Curry tree Velipparuthi Murraya koenigii Asclepiadaceae EM 

23.  Banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 
24.  Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 
25.  Indian fir tree Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae E 
26.  Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 
27.  Giant thorny bamboo Perumungil Bambusa bambos Poaceae M 
28.  Bamboo Moonghil Bambusa bambo Poaceae E 
29.  Drumstick tree Murunga maram Moringa oleifera Moringaceae EM 
30.  Indian almond Padam maram Terminalia catappa Combretaceae EM 
31.  Mesquite Velikathan maram Prosopis juliflora Fabaceae M 
32.  Portia tree Poovarasan Thespesia populnea Malvaceae E 

Shrubs 

1.  Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 
2.  Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 
3.  Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 
4.  Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae NE 
5.  Paper flower Kahitha poo Bougainvillea glabra Nyctaginaceae M 
6.  Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 
7.  Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae EM 
8.  Puriging nut Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae EM 
9.  Columnar Cactus Sappathikalli Cereus pterogonus Cactaceae M 
10.  Rosy Periwinkle Nithyakalyani  Cathranthus roseus  Apocynaceae M 
11.  Datura metel Uumaththai Datura metel Solanaceae NE 
12.  Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae M 
13.  Cassava Maravalli kizhangu Manihot esculenta Euphorbiaceae EM 
14.  Tiger nail Eli verandi Martynia annua Martyniaceae M 

Herbs 

1.  Eggplant Kathrikkai Solanum melongena Solanaceae EM 
2.  Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 
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3.  Tridax daisy Veetukaayapoondu Tridax procumbens Asteraceae M 
4.  Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 
5.  Punarnava Mukkirattai Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae EM 
6.  Cleome viscosa Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae M 
7.  Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae M 
8.  Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 
9.  Carrot grass Parttiniyam Parthenium hysterophorus Asteraceae NE 
10.  Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 
11.  Tomato Thakkali Solanum lycopersicum Solanaceae EM 
12.  Europeanblack nightshade Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 
13.  Chrysanthemum Samanthi Poo Chrysanthemum Asteraceae E 
14.  Chilli Milakai Capsicum annuum Solanaceae EM 
15.  Aloe barbadensis Katrazhai Aloe vera Asphodelaceae EM 
16.  Coat buttons Thatha poo Tridax procumbens Asteraceae M 
17.  Indian mint Karpura valli Coleus amboinicus Lamiaceae EM 
18.  Node Flower Kumattikkirai Allmania nodiflora Amaranthaceae M 

Climber 

1.  Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae M 
2.  Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 
3.  Wild bitter Pavarkai Momordica charantia Cucurbitaceae EM 

4.  Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 
5.  Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 

Creeper 

1.  Ground Spurge Sithrapaalavi Euphorbia prostrata Euphorbiaceae EM 
2.  Nut grass Korai Cyperus rotandus Poaceae M 

Grass 

1.  Jungle rice Kuthirai vaalKattu arusi Echinochloa colona Poaceae NE 
2.  Eragrostis Pullu Eragrostis ferruginea Poaceae E 
3.  Windmill grass Chevvarakupul  Chloris barbata  Amaranthaceae  NE 
4.  Sugarcane Karumbu Saccharum Poaceae E 

Cactus 

1.  Prickly pear Nagathali Opuntia dillenii Cactaceae M 
*E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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a. Aloe vera                                                                      b. Coleus amboinicus 

 

c. Emblica officinalis                                                    d. Ocimum tenuiflorum 

     

 

e. Saccharum                                                   f. Terminalia catappa 
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                g. Prosopis juliflora                                                  h. Bougainvillea glabra                                                       

 

i. Thespesia populnea                                  j. Solanum melongena 

 

 k. Chrysanthemum                                          l. Solanumnigrum     
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m. Annona reticulata                                           n. Mangifera indica 

 

o. Solanum lycopersicum                                       p. Lawsonia inermis 

 

q. Tridax procumbens                               r. Martynia annua 
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s. Capsicum annuum                                              t. Tectona grandis 

 

u. Sygygium cumini                                            v. Cocos nucifera 

 

               w. Leucas aspera                                                            x. Cynodon dactylon 
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3.5.7 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. 

3.5.8 Fauna methodology 

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

the area. The assessment of fauna has been done on the bases of primary data collected from the lease sites. The 

presence was also confirmed from the local inhabitants depending on the animal sightings and the frequency of 

their visits in the project area. In addition officials, local peoples were another source of information for studying 

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

location of nesting sites and habitat assessment etc. Taxonomical identification was done by the field guide book 

and wildlife envis data base (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) and Zoological Survey of India 

(ZSI). Detailed faunas are mentioned in the Table No. 3.33 & 3.34. 

Survey and Monitoring of Mammals 

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

for surveying of mammals by direct and indirect evidence. Indirect methods such as faecal matter (i.e., scat) and 

pug mark by establishing 10 × 100-m linear transects depending on the habitat (i.e., existing wildlife game 

routes/forest trails used). 

Direct observation technique has been used for surveying large and medium sized mammals. But this 

technique is perfectly suitable for surveying of diurnal mammals; however, good photographs were also taken for 

species identification. 

Survey and Monitoring of Birds  

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

sounds and photographs, the species were identified in consultation with village local people. 

Point count: in this methods, the observer will stand in a randomly chosen point and birds seen or heard 

in 50m radius are recorded for 5-min. this observation is repeated in another point at least 30m from the first point. 

We have enumerated 20 point – counts in each quartile, which constitute a total of 80 points-count (20 x 4) within 

10 km radius area. 

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

time. Such species are recoded by their appearance or by their call. 

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.  
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3.5.9 Fauna in Core Zone 

A total of 15 varieties of species were observed in the Core zone of Myvadi Village, Rough stone and 

gravel quarry (Table No.3.7) among them numbers of Insects 5 (31%), Reptiles 2 (13%), Mammals 2 (12%) and 

Avian 7 (44%). A total of 15 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 the Indian wildlife Act 1972. A total of 7 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 No. 3.33. 

    TABLE 3.33: FAUNA IN CORE ZONE 

SI. 
No 

Common 
name/English Name 

Family 
Name 

Scientific Name 
Schedule list wildlife 
Protection act 1972 

IUCN Red 
List data 

Insects 

1 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

2 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

3 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 
4 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

Reptiles 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 
2 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

Mammals 

1 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV NL 
2 Common rat Muridae Rattus rattus Schedule IV LC 

Aves 

1 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 
2 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

3 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

4 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

5 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

6 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

7 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least Concern 

3.5.10. Fauna in Buffer Zone 

Taxonomically a total of 34 species belonging to 26 families have been recorded from the buffer zone area. 

Based on habitat classification the majority of species were Birds 13 (38%), followed by Insects 12 (35%), Reptiles 

5 (15%), Mammals 3 (9%), and amphibians 1 (3%). There are two Schedule II species and nineteen species are 

under schedule IV according to the Indian wildlife Act 1972. A total of 13 species of bird were sighted in the study 

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

Dominant species are mostly birds and insects and one amphibian was observed during the extensive field 

visit Sphaerotheca breviceps. The result of core & Buffer zone of fauna studies shows that Nymphalidae, Ardeidae, 

Scincidae are the main dominating species in the study area; it is mentioned in Table No.3.34. There is no schedule I 

Species in study area. A detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Fig No.3.31. There are no critically 

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

are given in Table No.3.34  
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    TABLE 3.34: FAUNA IN BUFFER ZONE 

SI.No 
Common 

Name/English Name 
Family Name Scientific  Name 

Schedule list wildlife 

Protection act 1972 

IUCN Red 

List data 

Insects 

1 Indian honey bee Apidae Apis cerana Schedule IV LC 
2 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

3 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

4 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

6 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

7 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

8 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

9 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus pictus Schedule IV LC 
10 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 

11 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

12 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

Reptiles 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

2 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

3 Indian wall lizard Gekkonidae Hemidactylus flaviviridis Schedule IV NL 
4 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part II) LC 
5 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

Mammals 

1 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 

2 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

3 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule (Part II) LC 
Aves 

1 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

2 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

3 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

4 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

5 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

6 Small blue Kingfisher Alcedinidae Alcedo atthis Schedule IV LC 

7 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

8 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 
9 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

10 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

11 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 
12 Grey Francolin Phasianidae Francolinus 

pondicerianus 

Schedule IV LC 

13 Common Quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 
Amphibians 

1 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps Schedule IV LC 
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FIGURE 3.28: FLORA DIVERSITY PATTER IN CORE ZONE 

  

FIGURE 3.29: FLORA DIVERSITY PATTER IN BUFFER ZONE 

  

FIGURE 3.30: FAUNA DIVERSITY PATTER IN CORE ZONE 
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FIGURE 3.31: FAUNA DIVERSITY PATTER IN BUFFER ZONE 

  

3.6  SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT: 

Socio-economic study is an essential part of environmental study. It includes demographic structure of the 

area, provision of basic amenities viz., housing, education, health and medical services, occupation, water supply, 

sanitation, communication, transportation, prevailing diseases pattern as well as feature like temples, historical 

monuments etc., at the baseline level. This will help in visualizing and predicting the possible impact depending 

upon the nature and magnitude of the project. 

It is expected that the Socio Economic Status of the area will substantially improve because of this 

proposed project. As the proposed project will provide direct and indirect employment and improve the 

infrastructural facilities in that area and, thus, improve their standard of living. 

3.6.1 Objectives of the Study 

The objectives of the socio-economic study are as follows: 

• To study the socio-economic status of the people living in the study area of the proposed mining project 

• To assess the impact of the project on Quality of life of the people in the study area 

• To recommend Community Development measures needs to be taken up in the study Area. 

3.6.2 Scope of Work 

• To study the Socio-economic Environment of the area from the secondary sources; 

• Data Collection & Analysis 

• Prediction of project impact 

▪ Mitigation Measures 

3.6.3 Administrative Setup of Tiruppur District  

Tirupur is a city in the Indian state of Tamil Nadu. Tiruppur is the administrative headquarters of Tiruppur 

district and the eighth largest city as well as urban agglomeration in Tamil Nadu. Located on the banks of Noyyal 

River, it has been ruled at different times, by the Early Pandyas, Medieval Cholas, Later Cholas, Mysore Kingdom 

and the British. It is about 450 kilometres (280 mi) southwest of the state capital Chennai about 50 kilometres (31 

mi) east of Coimbatore 50 kilometres (31 mi) south of Erode and 50 kilometres (31 mi) north of Dharapuram. 
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Tiruppur is administered by municipal corporation which was established in 2008 and the total area of the 

corporation is 159.6 km2 divided into 60 wards. The total population of the city as per the 2011 census is 877,778. 

Tiruppur is a part of the Tiruppur constituency that elects its member of parliament. 

Tiruppur is a major textile and knit wear hub contributing to 90% of total cotton knit wear exports from 

India. The textile industry provides employment to over six lakh people and contributed to exports worth ₹200 
billion (US$2.8 billion) in 2014–15 

3.6.4 Study area 

Myvadi Village – 

Myvadi is a large village located in Madathukulam Taluka of Tiruppur district, Tamil Nadu with total 

1971 families residing. The Myvadi village has population of 6911 of which 3502 are males while 3409 are 

females as per Population Census 2011. 

In Myvadi village population of children with age 0-6 is 498 which makes up 7.21 % of total population 

of village. Average Sex Ratio of Myvadi village is 973 which is lower than Tamil Nadu state average of 996. 

Child Sex Ratio for the Myvadi as per census is 1000, higher than Tamil Nadu average of 943. 

Myvadi village has lower literacy rate compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of Myvadi village 

was 67.99 % compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Myvadi Male literacy stands at 76.58 % while female 

literacy rate was 59.15 %. 

As per constitution of India and Panchyati Raaj Act, Myvadi village is administrated by Sarpanch (Head 

of Village) who is elected representative of village. 

TABLE 3.35: OVERVIEW OF MYVADI VILLAGE DATA 

Particulars Total Male Female 
Total No. of Houses 1,971 - - 
Population 6,911 3,502 3,409 
Child (0-6) 498 249 249 
Schedule Caste 1,414 681 733 
Schedule Tribe 1 1 0 
Literacy 67.99 % 76.58 % 59.15 % 
Total Workers 4,255 2,406 1,849 
Main Worker 3,563 - - 
Marginal Worker 692 350 342 
Source: https://www.census2011.co.in/data/village/644910-myvadi-tamil-nadu.html  

Caste Factor – 

Schedule Caste (SC) constitutes 20.46 % while Schedule Tribe (ST) were 0.01 % of total population in 

Myvadi village. 

Work Profile – 

In Myvadi village out of total population, 4255 were engaged in work activities. 83.74 % of workers 

describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) while 16.26 % were involved in 

Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Of 4255 workers engaged in Main Work, 800 were 

cultivators (owner or co-owner) while 1789 were Agricultural laborer. 

 

https://www.census2011.co.in/data/village/644910-myvadi-tamil-nadu.html
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TABLE 3.36: POPULATION DATA OF STUDY AREA 

SI.No. 
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1 Chinnaveerampatti  1547 6542 3531 3011 4951 2939 2012 1591 592 999 
2 Jothampatti 1746 6071 3058 3013 4549 2497 2052 1522 561 961 
3 Kadathur 888 3256 1614 1642 2008 1131 877 1248 483 765 
4 Kannamanaickanur 3633 12375 6164 6211 8448 4614 3834 3927 1550 2377 
5 Karatholuvu 1525 5075 2497 2578 3439 1873 1566 1636 624 1012 
6 Kolumam 804 2787 1383 1404 1838 1031 807 949 352 597 
7 Kurunjeri 420 1322 653 669 832 479 353 490 174 316 
8 Metrathi 1634 5241 2644 2597 3196 1832 1364 2045 812 1233 
9 Myvadi 1971 6911 3502 3409 4360 2491 1869 2551 1011 1540 

10 Pappankulam 1917 6604 3303 3301 4282 2406 1876 2322 897 1425 
11 Ponneri 1020 3671 1835 1836 2356 1346 1010 1315 489 826 
12 Sholamadevi 1177 4603 2279 2324 3337 1777 1560 1266 502 764 
13 Thanthoni 687 2449 1213 1236 1651 881 770 798 332 466 
14 Thumbalapatti 638 2261 1122 1139 1351 749 602 910 373 537 
15 Thungavi 2323 7872 4005 3867 5136 2856 2280 2736 1149 1587 
16 Vedappatti 719 2496 1258 1238 1770 993 777 726 265 461 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.37: WORKERS PROFILE OF STUDY AREA 

SI.No. 

V
il

la
g

e 
N

a
m

e 

T
o

ta
l 

W
o

rk
er

s 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

M
a

le
 W

o
rk

er
s 

F
em

a
le

 

W
o

rk
er

s 

T
o

ta
l 

 M
a

in
 

W
o

rk
er

s 

M
a

in
 

W
o

rk
er

s 
M

a
le

 

M
a

in
 

W
o

rk
er

s 

F
em

a
le

 

M
a

in
 

C
u

lt
iv

a
ti

o
n

 

W
o

rk
er

s 

M
a

in
 

A
g

ri
cu

lt
u

re
 

W
o

rk
er

s 

M
a

in
 O

th
er

 

W
o

rk
er

s 

T
o

ta
l 

M
a

rg
in

 

W
o

rk
er

s 

M
a

rg
in

 

C
u

lt
iv

a
ti

o
n

 

W
o

rk
er

s 

M
a

rg
in

 H
o

u
se

 

H
o

ld
 W

o
rk

er
s 

M
a

rg
in

 O
th

er
 

W
o

rk
er

s 

N
o

n
 W

o
rk

er
 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

1 Chinnaveerampatti  2672 1748 924 2576 1714 862 477 813 1218 96 3 5 41 3870 
2 Jothampatti 3075 1914 1161 2747 1768 979 274 802 1314 328 6 10 97 2996 
3 Kadathur 1778 1030 748 1718 1006 712 51 1213 438 60 0 3 20 1478 
4 Kannamanaickanur 6831 4056 2775 6366 3833 2533 1310 2317 2660 465 9 5 53 5544 
5 Karatholuvu 2672 1623 1049 2523 1565 958 301 1255 908 149 10 6 32 2403 
6 Kolumam 1526 872 654 1337 806 531 24 806 436 189 3 70 52 1261 
7 Kurunjeri 782 436 346 743 417 326 115 427 183 39 1 0 20 540 
8 Metrathi 3132 1792 1340 3069 1756 1313 1496 1082 444 63 18 3 34 2109 
9 Myvadi 4255 2406 1849 3563 2056 1507 800 1789 855 692 59 33 216 2656 

10 Pappankulam 3410 2172 1238 3368 2149 1219 756 1844 671 42 3 3 20 3194 
11 Ponneri 2035 1194 841 1377 881 496 331 566 454 658 22 0 334 1636 
12 Sholamadevi 1890 1453 437 1771 1397 374 344 227 1106 119 8 7 83 2713 
13 Thanthoni 1273 803 470 1263 800 463 386 461 391 10 2 0 7 1176 
14 Thumbalapatti 1265 748 517 1242 740 502 180 612 435 23 0 0 21 996 
15 Thungavi 4500 2679 1821 4393 2621 1772 923 2088 1249 107 6 10 58 3372 
16 Vedappatti 1425 839 586 296 233 63 110 9 164 1129 137 30 347 1071 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.38: COMMUNICATION & TRANSPORT FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name 
PO SPO PTO T PCO MP 

IC / 
CSC PCF BS PBS RS NH SH MDR BTR GR NWR FP 

1 Chinnaveerampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
2 Jothampatti 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
3 Kadathur 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

4 Kannamanaickanur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
5 Karatholuvu 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
6 Kolumam 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

7 Kurunjeri 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
8 Metrathi 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
9 Myvadi 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

10 Pappankulam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
11 Ponneri 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
12 Sholamadevi 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

13 Thanthoni 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
14 Thumbalapatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
15 Thungavi 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

16 Vedappatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
Abbreviations - MP - Mobile Phone Coverage; RS - Railway Station; GR - Gravel Roads ; IC / CSC - Internet Cafe/Common Service Centre; NH - National Highways; NWR - Navigate waterways 
River; PCF - Private Courier Facility; SH - State Highways; FP - Foot path; BS - Public Bus Service; MDR - Major District Road; PBS - Private Bus Service ; BTR - Black Topped (Pucca Roads) 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  



Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

107 

 

TABLE 3.39: WATER & DRAINAGE FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 Chinnaveerampatti 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

2 Jothampatti 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

3 Kadathur 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

4 Kannamanaickanur 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

5 Karatholuvu 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

6 Kolumam 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 

7 Kurunjeri 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

8 Metrathi 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

9 Myvadi 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

10 Pappankulam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

11 Ponneri 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

12 Sholamadevi 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

13 Thanthoni 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

14 Thumbalapatti 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

15 Thungavi 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

16 Vedappatti 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
Abbreviations: T - Tap Water; R / C - River / Canal; CW - Covered Well; T/P/L - Tank / Pond / Lake; UCW - Uncovered Well; CD - Covered Drainage; HP - Hand Pump; OD - Open Drainage; 
TW/BH - Tube / Bore Well; CT - Community Toilet Complex for General public; S - Spring 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  



Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

108 

 

TABLE 3.40: OTHER FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC 
NC-
AC CC SF PL   NPS APS BDRO PS 

1 Chinnaveerampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
2 Jothampatti 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
3 Kadathur 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
4 Kannamanaickanur 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
5 Karatholuvu 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 1 
6 Kolumam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1  1 1 1 1 
7 Kurunjeri 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 1 
8 Metrathi 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 1 
9 Myvadi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 1 

10 Pappankulam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 1 
11 Ponneri 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 1 
12 Sholamadevi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
13 Thanthoni 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2  2 1 1 1 
14 Thumbalapatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 1 
15 Thungavi 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
16 Vedappatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2  1 1 1 1 

Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System (Shop); CB - Commerical Bank; RM - Regular Market; COB - Co-operative Bank; AMS - Agricultural Market 
Society; ACS - Agricultural Credit Societies; NC - Nutritional Centres; SHG - Self Help Group; NC-AC - Nutritional Centres - Anganwadi Centre; DBRO - Birth & Death Registration Office; PS - 
Power Supply 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.41: EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 

 Sl   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 Chinnaveerampatti 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Jothampatti 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Kadathur 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Kannamanaickanur 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 Karatholuvu 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Kolumam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Kurunjeri 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

8 Metrathi 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Myvadi 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

10 Pappankulam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Ponneri 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 Sholamadevi 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Thanthoni 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 Thumbalapatti 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Thungavi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 Vedappatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Abbreviations: PPS-Pre Primary School; SSS-Senior Secondary School; DC-Degree School; PT-Polytechnic; PS-Primary School; G-Government ; EC-Engineering College; VTS-Vocational School 
/ITI; MS-Middle School; P-Private; MC-Medical College; SSD-Special School For Disabled; SS-Secondary School; MI-Management College/Institute; 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011 
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TABLE 3.42: MEDICAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl. No.  Village Name CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC 
NGM-

I/O 

1 Chinnaveerampatti  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 
2 Jothampatti 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
3 Kadathur 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 a 
4 Kannamanaickanur 0 2 2 2 2 0 0 2 1 0 2  
5 Karatholuvu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
6 Kolumam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
7 Kurunjeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 
8 Metrathi 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 
9 Myvadi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 
10 Pappankulam 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1  
11 Ponneri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 
12 Sholamadevi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
13 Thanthoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
14 Thumbalapatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 
15 Thungavi 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1  
16 Vedappatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

Abbreviations: CHC-Community Health Centre; TBC-TB Clinic; VH- Veternity Hospital; PHC-Primary Health Centre; HA-Aallopathic Hospital ; FWC-Family Welfare Centre; PHSC-Primary Health 
Sub Centre ; HAM-Alternative Medicine Hospital; MH-Mobile Health Clinic; MCW-Maternity and Child Welfare Centre; D-Dispensary; NGM-I/O-Non Government Medical Facilities In & Out Patient 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available a-facility available at <5kms b-facility available at>10kms 

Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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3.6.5 Recommendation and Suggestion  

• Awareness program to be conducted to make the population aware to get education and a better 

livelihood. 

• Health care center and ambulance facility can be provided to the population to get easy and accessible 

medical facilities. 

• Vocational training programme can be organized to make the people self - employed, particularly for 

women and unemployed youth. 

• On the basis of qualification and skills local community may be preferred. 

• Long term and short term employments can be generated. 

• Maternity facility should be made available at the place to avoid going too far off 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 Conclusion  

The socio economic study of surveyed villages gives a clear picture of its population, average household 

size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population is suffering from lack of permanent job 

to run their day to day life. Their expectation is to earn some income for their sustainability on a long-term basis.  

 The proposed project will aim to provide preferential employment to the local people there by improving 

the employment opportunity in the area and in turn the social standards will improve.  
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CHAPTER 4: ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION 

MEASURES 

4.0 GENERAL 

Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to proposed mining 

activity will be created in the surrounding environment, during the operational and post–operational phases. The 

occurrence of mineral deposits, being site specific, their exploitation, often, does not allow for any choice except 

adoption of eco-friendly operation. The methods are required to be selected in such a manner, so as to maintain 

environmental equilibrium ensuring sustainable development. 

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is essential to undertake 

studies on the existing environmental scenario and assess the impact on different environmental components. This would 

help in formulating suitable management plans sustainable resource extraction. 

Several scientific techniques and methodologies are available to predict impacts of physical environment. 

Mathematical models are the best tools to quantitatively describe the cause-and-effect relationships between sources of 

pollution and different components of environment. In cases where it is not possible to identify and validate a model for 

a particular situation, predictions have been arrived at based on logical reasoning / consultation / extrapolation. 

The following parameters are of significance in the Environmental Impact Assessment and are being discussed in detail 

▪ Land environment 

▪ Soil environment 

▪ Water Environment 

▪ Air Environment 

▪ Noise Environment 

▪ Socio economic environment 

▪ Biological Environment 

 

 Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors that are likely to be 

affected (Impacts) are identified, quantified and assessed. 

4.1 LAND ENVIRONMENT: 

4.1.2 Anticipated Impact  

• Permanent or temporary change on land use and land cover. 

• Change in Topography: Topography of the ML area will change at the end of the life of the mine. 

• Movement of heavy vehicles sometimes cause problems to agricultural land, human habitations due to dust, 

noise and it also causes traffic hazards. 

• Due to degradation of land by pitting the aesthetic environment of the core zone may be affected. 

• Earthworks during the rainy season increase the potential for soil erosion and sediment laden water entering the 

water ways. 

• If no due care is taken wash off from the exposed working area may choke the water course & can also causes 

the siltation of water course. 
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4.1.2 Mitigation measures 

• The mining activity will be gradual confined in blocks and excavation will be undertaken progressively along 

with other mitigative measures like phase wise development of greenbelt etc. 

• Construction of garland drains all around the quarry pits and construction of check dam at strategic location in 

lower elevations to prevent erosion due to surface runoff during rainfall and also to collect the storm water for 

various uses within the proposed area. 

• Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of water stored in the mined 

out pit will be used for greenbelt. 

• Thick plantation will be carried out on unutilized area, top benches of mined out pits, on safety barrier, etc.,  

• At conceptual stage, the land use pattern of the quarry will be changed into Greenbelt area and temporary 

reservoir. 

• In terms of aesthetics, natural vegetation surrounding the quarry will be retained (such as in a buffer area i.e., 

7.5 m safety barrier and other safety provided) so as to help minimize dust emissions. 

• Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round the clock, to prevent 

inherent entry of the public and cattle  

4.1.3 Soil Environment 

 The proposed project area is covered by gravel, which will be removed and sold directly in open market.  

4.1.4 Impact on Soil Environment  

 Erosion and Sedimentation (Removal of protective vegetation cover; Exposure of underlying soil 

horizons that may be less pervious, or more erodible than the surface layers; Reduced capacity of soils to absorb 

rainfall; Increased energy in storm-water runoff due to concentration and velocity; and Exposure of subsurface 

materials which are unsuitable for vegetation establishment). 

4.1.5 Mitigation measures for Soil Conservation  

▪ Run-off diversion – Garland drains will be constructed all around the project boundary to prevent surface 

flows from entering the quarry works areas. And will be discharged into vegetated natural drainage lines, or 

as distributed flow across an area stabilized against erosion.  

▪ Sedimentation ponds - Run-off from working areas will be routed towards sedimentation ponds. These trap 

sediment and reduce suspended sediment loads before runoff is discharged from the quarry site. 

Sedimentation ponds should be designed based on runoff, retention times, and soil characteristics. There 

may be a need to provide a series of sedimentation ponds to achieve the desired outcome. 

▪ Retain vegetation – Retain existing or re-plant the vegetation at the site wherever possible.  

▪ Monitoring and maintenance – Weekly monitoring and daily maintenance of erosion control systems so 

that they perform as specified specially during rainy season. 

4.1.6 Waste Dump Management  

▪ There is no waste anticipated in this Rough Stone quarrying operation. The entire quarried out materials will be 

utilized (100%). 
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4.2  WATER ENVIRONMENT 

4.2.1 Anticipated Impact 

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

o Generation of waste water from vehicle washing.  

o Washouts from surface exposure or working areas  

o Domestic sewage 

o Disturbance to drainage course in the project area 

o Mine Pit water discharge  

▪ Increase in sediment load during monsoon in downstream of lease area 

▪ This being a mining project, there will be no process effluent. Waste from washing of machinery may result 

in discharge of Oil & grease, suspended solids. 

▪ The sewage from soak pit may percolate to the ground water table and contaminate it. 

▪ Surface drainage may be affected due to Mining 

▪ Abstraction of water may lead to depletion of water table 

Detail of water requirements in KLD as given below:  

TABLE 4.1: WATER REQUIREMENTS 

PROPOSAL ‘P1’ 
Purpose Quantity Source 

Domestic & 
Drinking purpose 

1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area 
and drinking water will be sourced from Approved Water vendors. 

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

Green Belt 1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area  

Total 3.0 KLD 

PROPOSAL ‘P2’ 
Domestic & 

Drinking purpose 
0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area 

and drinking water will be sourced from Approved Water vendors. 
Dust Suppression 1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area  

Green Belt 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker from nearby area  
Total 2.0 KLD 

* Water for drinking purpose will be brought from approved water vendors 
Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 

4.2.2 Mitigation measures  

▪ Garland drain, settling tank will be constructed along the proposed mining lease area. The Garland drain 

will be connected to settling tank and sediments will be trapped in the settling traps and only clear water 

will be discharged out to the natural drainage 

▪ Rainwater will be collected in sump in the mining pits and will be allowed to store and pumped out to 

surface setting tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended solids if any. This collected water will be 

judiciously used for dust suppression and such sites where dust likely to be generated and for developing 

green belt. The proponent will collect and judicially utilize the rainwater as part of rainwater harvesting 

system. 

▪ Providing benches with inner slopes and through a system of drains and channels, allowing rain water to 

descent into surrounding drains, so as to minimize the effects of erosion & water logging arising out of 

uncontrolled descent of water.  

▪ Reuse the water collected during storm for dust suppression and greenbelt development within the mines 
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▪ Installing interceptor traps/oil separators to remove oils and greases. Water from the tipper wash-down 

facility and machinery maintenance yard will pass through interceptor traps/oil separators prior to its reuse; 

▪ Using flocculating or coagulating agents to assist in the settling of suspended solids during monsoon 

seasons; 

▪ Periodic (every 6 month once) analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages 

▪ Domestic sewage from site office & urinals/latrines provided in ML is discharged in septic tank followed 

by soak pits 

▪ Waste water discharge from mine will be treated in settling tanks before using for dust suppression and tree 

plantation purposes 

▪ De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season 

▪ Regular monitoring (every 6 month once) and analyzing the quality of water in open well, bore wells and 

surface water 

4.3  AIR ENVIRONMENT 

4.3.1. Anticipated Impact 

▪ During mining, at various stages activities such as excavation, drilling, blasting, and transportation of 

materials, particular matter (PM), gases such as Sulphur dioxide, oxides of Nitrogen from vehicular exhaust 

are the main air pollutants. 

▪ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may sometimes pollute the air. 

▪ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the mine workers who are 

directly exposed to the fugitive dust. 

▪ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the villages located near the 

mine lease area. 

4.3.1.1. Modelling of Incremental Concentration 

 Wind erosion of the exposed areas and the air borne particulate matter generated by quarrying operation, 

and transportation are mainly PM10 & PM2.5 and emissions of Sulphur dioxide (SO2) & Oxides of Nitrogen (NOx) 

due to excavation/loading equipment and vehicles plying on haul roads are the cause of air pollution in the project 

area. 

Similarly, loading - unloading and transportation of Rough Stone, wind erosion of the exposed area and 

movement of light vehicles causes of pollution. This leads to a impact on the ambient air environment around the 

project area. 

Anticipated incremental concentration due to this quarrying activity and net increase in emissions due to 

quarrying activities within 500 meters around the project area is predicted by Open Pit Source modelling using 

AERMOD Software.  

 The impact on Air Environment is due to the mining and allied activities during Land Development phase, 

Mining process and Transportation. The emissions of Sulphur dioxide (SO2), Oxides of Nitrogen (NOx) due to 

excavation/loading equipment and vehicles plying on haul roads are marginal. Loading - unloading and 

transportation of Rough Stone, wind erosion of the exposed area and movement of light vehicles will be the main 

polluting source in the mining activities releasing Particulate Matter (PM10) affecting Ambient Air of the area. 

Prediction of impacts on air environment has been carried out taking into consideration cumulative production three 

proposed quarries. Air environment and net increase in emissions by Open pit source modelling in AERMOD 

Software.  
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4.3.2.1 Emission Estimation 

An emissions factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a pollutant released to 

the atmosphere with an activity associated with the release of that pollutant. 

The general equation for emissions estimation is: 

E = A x EF x (1-ER/100) 
Where: 

E = emissions; 

A = activity rate; 

EF = emission factor, and 

ER =overall emission reduction efficiency, % 

The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, excavation, handling and 

transport of Rough Stone. These activities have been analyzed systematically basing on USEPA-Emission 

Estimation Technique Manual, for Mining AP-42, to arrive at possible emissions to the atmosphere and estimated 

emissions are given in Table 4-2. 

TABLE 4.2:  EMISSION ESTIMATION FROM PRPOSED QUARRIES  
EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.062485695 g/s 
Blasting Point Source 0.000230419 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039383272 g/s 
Haul Road Line Source 0.002486854 g/s 

Overall Mine Area Source 0.047170201 g/s 
Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000300366 g/s 
Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000011280 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.048341968 g/s 

Blasting Point Source 0.000063861 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.035437471 g/s 

Haul Road Line Source 0.002483793 g/s 

Overall Mine Area Source 0.038275427 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000103157 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000002464 g/s 
 

4.3.2 Frame work of Computation & Model details 

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying activities have been 

estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and impact in the study area. The effect of air 

pollutants upon receptors are influenced by concentration of pollutants and their dispersion in the atmosphere. Air 

quality modelling is an important tool for prediction, planning and evaluation of air pollution control activities 

besides identifying the requirements for emission control to meet the regulatory standards and to apply mitigation 

measures to reduce impact caused by quarrying activities. Suspended Particulate Matter (SPM) is the major pollutant 

occurred during quarrying activities. The prediction included the impact of Excavation, Drilling, Blasting 

(Occasionally), loading and movement of vehicles during transportation and meteorological parameters such as 

wind speed, wind direction, temperature, rainfall, humidity and Cloud cover.  

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact at each receptor 

separately at the various locations and maximum incremental GLC value at the project site. Maximum impact of 

PM10 was observed close to the source due to low to moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was 

superimposed on the base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined 

impacts. 
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FIGURE 4.1: AERMOD TERRAIN MAP 

 

FIGURE 4.2: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM10 

 

FIGURE 4.3: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM2.5 
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FIGURE 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF SO2 

  

FIGURE 4.5: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF NOX 

 

FIGURE 4.6: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF FUGITIVE DUST 
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4.3.2.1 Model Results 

The post project Resultant Concentrations of PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) is given in Table below: 

TABLE 4.3: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM10 

Station 
Code 

Location 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

Average 
Baseline 

PM10 (μg/m3) 

Incremental 
value of 

PM10 due 
to mining (μg/m3) 

Total 
PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 10°34'51.52"N 77°20'28.35"E -13 -78 43.6 12.87 56.47 
AAQ2 10°35'9.18"N 77°20'7.31"E -660 462 42.3 12.18 54.48 
AAQ3 10°34'36.46"N  77°21'32.55"E 1950 -550 41.7 5.65 47.35 
AAQ4 10°37'30.47"N  77°19'45.36"E -1331 4839 41.2 4.49 45.69 
AAQ5 10°36'49.81"N 77°22'23.80"E 3521 3577 40.7 8.00 48.7 
AAQ6 10°35'35.06"N  77°18'10.14"E -4247 1265 42.6 3.11 45.71 
AAQ7 10°32'20.00"N 77°21'29.64"E 1862 -4771 42.1 0 42.1 
AAQ8 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E -4341 39 42.4 0.98 43.38 

TABLE 4.4: 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°34'51.52"N 77°20'28.35"E -13 -78 20.7 5.69 26.39 
AAQ2 10°35'9.18"N 77°20'7.31"E -660 462 20.6 5.10 25.7 
AAQ3 10°34'36.46"N  77°21'32.55"E 1950 -550 20.3 2.38 22.68 
AAQ4 10°37'30.47"N  77°19'45.36"E -1331 4839 19.5 3.61 23.11 
AAQ5 10°36'49.81"N 77°22'23.80"E 3521 3577 18.9 4.40 23.3 
AAQ6 10°35'35.06"N  77°18'10.14"E -4247 1265 22.7 1.52 24.22 
AAQ7 10°32'20.00"N 77°21'29.64"E 1862 -4771 21.5 0 21.5 
AAQ8 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E -4341 39 21.1 0.73 21.83 

TABLE 4.5: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF SO2 

Station 
Code 

Location 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

Average 
Baseline 

So2 (μg/m3) 

Incremental 
value of 

So2 due to mining 
(μg/m3) 

Total So2 

(μg/m3) 

AAQ1 10°34'51.52"N 77°20'28.35"E -13 -78 8.6 2.49 11.09 
AAQ2 10°35'9.18"N 77°20'7.31"E -660 462 8.3 2.13 10.43 
AAQ3 10°34'36.46"N  77°21'32.55"E 1950 -550 6.7 0.42 7.12 
AAQ4 10°37'30.47"N  77°19'45.36"E -1331 4839 7.7 1.20 8.9 
AAQ5 10°36'49.81"N 77°22'23.80"E 3521 3577 5.4 1.68 7.08 
AAQ6 10°35'35.06"N  77°18'10.14"E -4247 1265 7.3 0 7.3 
AAQ7 10°32'20.00"N 77°21'29.64"E 1862 -4771 6.4 0 6.4 
AAQ8 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E -4341 39 7.3 0 7.3 

TABLE 4.6: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF NOX 

Station 
Code 

Location 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

Average 
Baseline 

Nox (μg/m3) 

Incremental 
value of 
Nox due 

to mining (μg/m3) 

Total Nox 
(μg/m3) 

AAQ1 10°34'51.52"N 77°20'28.35"E -13 -78 22.6 7.80 30.4 
AAQ2 10°35'9.18"N 77°20'7.31"E -660 462 22.4 7.06 29.46 
AAQ3 10°34'36.46"N  77°21'32.55"E 1950 -550 23.3 0 23.3 
AAQ4 10°37'30.47"N  77°19'45.36"E -1331 4839 23.1 1.61 24.71 
AAQ5 10°36'49.81"N 77°22'23.80"E 3521 3577 22.2 4.56 26.76 
AAQ6 10°35'35.06"N  77°18'10.14"E -4247 1265 23.8 0 23.8 
AAQ7 10°32'20.00"N 77°21'29.64"E 1862 -4771 23.2 0 23.2 
AAQ8 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E -4341 39 23.8 0 23.8 
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TABLE 4.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF FUGITIVE DUST 

Station 
Code 

Location 
X 

Coordinate 
(m) 

Y 
Coordinate 

(m) 

Average 
Baseline 

Fugitive (μg/m3) 

Incremental 
value of 

Fugitive due 
to mining (μg/m3) 

Total 
Fugitive 
(μg/m3) 

AAQ1 10°34'51.52"N 77°20'28.35"E -13 -78 61.5 151 212.5 
AAQ2 10°35'9.18"N 77°20'7.31"E -660 462 57.6 104 161.6 
AAQ3 10°34'36.46"N  77°21'32.55"E 1950 -550 55.8 0 55.8 
AAQ4 10°37'30.47"N  77°19'45.36"E -1331 4839 53.5 0 53.5 
AAQ5 10°36'49.81"N 77°22'23.80"E 3521 3577 53.0 0 53 
AAQ6 10°35'35.06"N  77°18'10.14"E -4247 1265 56.7 0 56.7 
AAQ7 10°32'20.00"N 77°21'29.64"E 1862 -4771 54.5 0 54.5 
AAQ8 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E -4341 39 54.4 0 54.4 

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. 

4.3.4. Mitigation Measures 

 Drilling – To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of water, 

suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at the mouth of the drill-hole 

collar. 

Advantages of Wet Drilling:- 

• In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression become very effective and the 

work environment will be improved from the point of occupational comfort and health. 

• Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased. 

• The life of drill bit will be increased. 

• The rate of penetration of drill will be increased. 

• Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working conditions. 

Blasting – 

• Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting face. 

• Avoid blasting i.e., when temperature inversion is likely to occur and strong wind blows towards residential 

areas. 

• Controlled blasting include Adoption of suitable explosive charge and short delay detonators, adequate 

stemming of holes at collar zone and restricting blasting to a particular time of the day i.e. at the time lunch 

hours, controlled charge per hole as well as charge per round of hole. 

• Before loading of material water will be sprayed on blasted material. 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored. 

Haul Road & Transportation – 

• Water will be sprinkled on haul roads twice a day to avoid dust generation during transportation. 

• Transportation of material will be carried out during day time and material will be covered with taurpaulin. 

• The speed of tippers plying on the haul road will be limited below 20 km/hr to avoid generation of dust. 

• Water sprinkling on haul roads & loading points will be carried out twice a day. 

• Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of mineral; therefore weekly 

maintenance of machines improves combustion process & makes reduction in the pollution. 
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• The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use. 

• Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage. 

• It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate. 

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials. 

Green Belt – 

• Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads will be practiced to 

prevent the generation of dust due to movement of dumpers/trucks. 

• Green belt of adequate width will be developed around the project areas. 

Occupational Health – 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored. 

• Annual medical checkups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness about importance 

of wearing dust masks among all mine workers & tipper drivers. 

• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six month once to assess effectiveness of mitigation 

measures proposed. 

4.4  NOISE ENVIRONMENT 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. These 

activities will not cause any problem to the inhabitants of this area because there is no human settlement in close 

proximity to the project area. Noise modelling has been carried out considering blasting and compressor operation 

(drilling) and transportation activities. 

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the working pit 

due to these major noise-generating sources.  Noise modelling has been carried out to assess the impact on 

surrounding ambient noise levels. 

Basic phenomenon of the model is the geometric attenuation of sound. Noise at a point generates spherical 

waves, which are propagated outwards from the source through the air at a speed of 1,100 ft/sec, with the first wave 

making an ever-increasing sphere with time. As the wave spreads the intensity of noise diminishes as the fixed 

amount of energy is spread over an increasing surface area of the sphere. The assumption of the model is based on 

point source relationship i.e., for every doubling of the distance the noise levels are decreased by 6 dB (A). 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can estimate noise 

levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be determined at 

various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 Anticipated Impact 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

• Source data 

• Receptor data 

• Attenuation factor 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining process. 

Same has been listed in Table 4.10. 
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TABLE 4.8: 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 nose prediction modelling. 

TABLE 4.9: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Maximum Monitored Value (Day) dB(A) 55.4 55.2 54.5 45.3 43.6 50.1 48.2 48.7 
Incremental Value dB(A) 62.0 42.7 31.2 26.1 26.5 28.1 26.1 27.6 
Total Predicted Noise level dB(A) 62.9 55.4 54.5 45.4 43.7 50.1 48.2 48.7 

 The incremental noise level is found to be 62.0 dB (A) in Core Zone and within the range of 26.1 – 42.7 dB 

(A) in Buffer zone.  The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and 

other topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values and 

calculated values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to Green Belt 

as 4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the locations 

are within permissible limits of Industrial area (core zone) & Residential area (buffer zone) as per THE NOISE 

POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in the 

Gazette of India, vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 

22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 

under the Environment (Protection) Act, 1986.). 

4.4.2 Mitigation measures for Control of Noise 

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 
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4.4.3 Ground Vibrations 
Ground vibrations due to the proposed mining activities are anticipated due to operation of Mining 

Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc., However, the major source of ground 

vibration from the quarry is blasting. The major impact of the ground vibrations is observed on the domestic houses 

located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha houses are more prone to cracks and damage due to 

the vibrations induced by blasting whereas RCC framed structures can withstand more ground vibrations. Apart 

from this, the ground vibrations may develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural fields 

nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to the structures. Nearest habitation from 

the area is 650 m North West. 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: 

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) 

FIGURE 4.7: GROUND VIBRATION PREDICTION 

 
 From the above graph, the charge per blast of 20 kg is well below the Peak Particle Velocity of 8 mm/s as 

per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. But the 

proponent ensures that the charge per blast shall be less than 100 kg and carry out blasting twice or thrice a day 

based on the onsite conditions under the supervision of competent person employed. However, as per statutory 

requirement control measures will be adopted to avoid the impacts due to ground vibrations and fly rocks due to 

blasting. 
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4.4.3.1 Mitigation measures for Control of Vibration 

▪ The blasting operations in the quarries are carried out without deep hole drilling and blasting using delay 
detonators, which reduces the ground vibrations; 

▪ Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay system will be adopted to 
avoid overcharging and for safe blasting; 

▪ Adequate safe distance from blasting will be maintained as per DGMS guidelines; 
▪ Blasting shelter will be provided as per DGMS guidelines; 
▪ Blasting operations will be carried out only during day time; 
▪ The charge per delay will be minimized and preferably more number of delays will be used per blasts; 
▪ During blasting, other activities in the immediate vicinity will be temporarily stopped; 
▪ Drilling parameters like depth, diameter and spacing will be properly designed to give proper blast; 
▪ A fully trained explosives blast man (Mining Mate, Mines Foreman, 2nd Class Mines Manager/ 1st Class 

Mines Manager) will be appointed. 
▪ A set of shot firing rules will be drawn up and blasting shall commence outlining the detailed operating 

procedures that will be followed to ensure that shot firing operations on site take place without endangering 
the workforce or public. 

▪ Sufficient angular stemming material will be used to confine the explosive force and minimise 
environmental disturbance caused by venting / misfire. 

▪ The detonators will be connected in a predetermined sequence to ensure that only one charge is detonated 
at any one time and a NONEL or similar type initiation system will be used.  

▪ The detonation delay sequence shall be designed so as to ensure that firing of the holes is in the direction of 
free faces so as to minimise vibration effects. 

▪ Appropriate blasting techniques shall be adopted such that the predicted peak particle velocity shall not 
exceed 8 Hz.  

▪ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of blasting practices 

4.5  ECOLOGY AND BIODIVERSITY 
4.5.1 Impact on Ecology and Biodiversity 
 The impact on biodiversity is difficult to quantify because of its diverse and dynamic characteristics, mining 

activities generally result in the deforestation, land degradation, water, air and noise pollution which directly or indirectly 

affect the faunal and floral status of the project area. However, occurrence and magnitude of these impacts are entirely 

dependent upon the project location, mode of operation and technology involved. Impact prediction is the main footstep 

in impact evaluation and identifies project actions that are likely to bring significant changes in the project environment. 

The present study was carried out to predict the likely impacts of the proposed project at Myvadi village and the 

surrounding environment with special reference to biological attributes covering habitats/ecosystems and associated 

biodiversity. 

 The proposed mining activities include removal of some scattered bushes and other thorny species. Although 

impacts on key habitat elements will occur on a local scale, but on a regional scale they would not be critical for the life 

cycle needs of the species observed or expected. More over 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. 

I. None of the plants will be cut during operational phase of the mine. 

II. There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading the truck, dust 

generation will be likely. This shall be a temporary effect and not anticipated to affect the surrounding 

vegetation significantly. 

III. Most of the land in the buffer area is undulating terrain with crop lands, grass patches and small shrubs. Hence, 

there will be no effect on flora of the region 
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4.5.2 Mitigation measures 

 Keeping all this in mind the mitigations have been suggested under environmental management plan. With the 

understanding of the role of plant species as bio-filter to control air pollution, appropriate plant species (mainly tree 

species) have been suggested conceding the area/site requirements and needed performance of specific species. The 

details of year wise proposed plantation program are given in Table 4.12. 

 The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution and the surrounding 

areas. In order to compensate the loss of vegetation cover, it is suggested to carry out afforestation program mainly in 

proposed areas falls in the earmarked for plantation program as per Approved Mining Plan in different phases. This 

habitat improvement program would ensure the faunal species to re-colonize and improve the abundance status in the 

core zone. 

 The objectives of the green belt cover will cover the following:  

▪ Noise abatement  

▪ Ecological restoration  

▪ Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and plantations cover. 

4.5.2.2.1. Species Recommendation for Plantation granted in the district  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

▪ Natural growth of existing species and survival rate of various species. 

▪ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

▪ Creating of biodiversity. 

▪ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

▪ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth. 

▪ The following species may be considering primary for plantation best suited for the prevailing climate 

condition in the area. 
TABLE 4.10: RECOMMENDED SPECIES FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

S.No Botanical Name Family name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Meliaceae Neem, Vembu Neem oil & neem products 
2.  Millettia pinnata Fabaceae Pungan  landscaping purposes as a windbreak or for shade 
3.  Tamarindusindica Legumes Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 
4.  Achras sapota Sapotaceae Sapota Edible fruits 
5.  Ficus benghalensis Moraceae Alai Shade and a source of food for birds 
6.  Ficus religiosa Moraceae araca-maram Shade and a source of food for birds 
7.  Mangifera indica Anacardiaceae Mango/ Ma Edible fruit 
8.  Terminalia catappa Combretaceae nattuvadumai Edible nuts 
9.  Polyalthia longifolia Annonaceae Nettilinkam Tall and evergreen tree 
 The 7.5m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for subsequent Afforestation. 

However, the afforestation should always be carried out in a systematic and scientific manner. Regional trees like Neem, 

Pongamia, Pinnata, Casuarina will be planted along the Lease boundary and avenues as well as over Non-active dumps 

at a rate of 375 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. Afforestation Plan is given in Table No.4.13 and preparation 

of green belt details are given inn Table No.4.14. 

TABLE 4.11: GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

PROPOSAL ‘P1’ 
Year No. of trees proposed to 

be planted 
Survival 

% 
Area to be 

covered sq.m 
Name of the species  No. of trees expected to 

be grown 

I 
750 

80% Safety barrier and 
village roads 

Neem, Pongamia Pinnata, 
etc., 

600 

PROPOSAL ‘P2’ 
Year No. of trees proposed to 

be planted 
Survival 

% 
Area to be 

covered sq.m 
Name of the species  No. of trees expected to 

be grown 

I 
500 

80% Safety barrier and 
village roads 

Neem, Pongamia Pinnata, 
etc., 

400 
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TABLE 4.12: BUDGET FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 
PROPOSAL ‘P1’ 

 

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 200 per sapling/ plant). 

500 - - - - - 1,00,000/- 

PROPOSAL ‘P2’ 

S.No Details of work 
Year wise details plantation for each area 

1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th  8th  9th  10th  
Total 

Cost (Rs.) 

1 Sapling of plant (Approximately cost 
@ INR 200 per sapling/ plant). 

750 - - - - - - - - - 1,50,000/- 

 After complete extraction of mineral, the pit will be allowed to collect rain and seepage water to serve as a 

reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be attempted. A bund will be constructed around the pits. In 

order to minimize the impact of mining on the vegetation outside the mine lease area, it is recommended that adequate 

protection measures must be implemented. As mining involves movement of vehicles and increased anthropogenic 

activities, some of the areas can be fenced by involving local people and educating them about increased benefits of such 

activities. 

4.5.3. Anticipated Impact on Fauna 

▪ There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the project site.  

▪ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during the course of 

mining, the management will practice scientific method of mining with proper Environmental Management 

Plan including pollution control measures especially for air and noise, to avoid any adverse impact on the 

surrounding wildlife. 

▪ Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals.  

▪ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on the flora 

found in the area. 

4.5.3.1. 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. 

4.5.3.2. 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. 
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4.5.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

 Mining activities will not disturb the 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. 

4.5.5. 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 affect 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 4.15. 

TABLE 4.13: ECOLOGICAL IMPACT ASSESSMENTS 

SI.No Attributes Assessment 

1 Proximity to national park/wildlife 
sanctuary/reserve forest /mangroves/ 
coastline/estuary/sea 

No national park or eco-sensitive zone around 
10km radius. 

2 Proposed mining project impact surface 
water quality that also provide water to 
wildlife 

‘NO ‘scheduled or threatened wildlife animal 
sighted regularly core in core area. 

3 Located near an area populated by rare or 
endangered species 

No endangered, critically endangered, vulnerable 
species sighted in core mining lease area. 

4 Proposed project restricts access to 
waterholes for wildlife 

‘NO‘ 

5 Project likely to affect migration routes ‘NO ‘migration route observed during monitoring 
period. 

6 Proposed mining project increase siltation 
that would affect nearby biodiversity area. 

Surface runoff management such as 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 Activities of the project affects the 
breeding/nesting sites of birds and animals 

No breeding and nesting site was identified in 
mining lease site. The fauna sighted mostly 
migrated from buffer area. 

9 Mining project effect the forest based 
livelihood/ any specific forest product on 
which local livelihood depended 

‘NO‘ 

10 The project release effluents into a water 
body that also supplies water to a wildlife 

No water body near to core zone so chances of 
water become polluted is low. 

11 The project likely to affect wetlands, 
Fish breeding grounds, marine ecology 

‘NO‘. Wetland was not present in near core 
Mining lease area. No breeding and nesting ground 
present in core mining area. 

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

‘NO‘ 

13 Forestland is to be diverted, has carbon high 
sequestration 

‘NO ‘There was no forest land diverted. 

*(Format Source: EIA Guidance Manual-Mining and Minerals, 2010) 

4.5.6. Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

This chapter highlights the various possible impacts on ecology and biodiversity due to mining activity. It 

addresses the rare, occasional, periodic, regular, frequent on flora and wild life fauna especially threatened species 

(Critically Endangered, Endangered, and Vulnerable) in core mining lease area. For quantifying the environmental 

risk and prediction following method were applied. Details anticipated issues for next operation period were 

summarized with possible impacts and mitigation measures to meet out the problem (Table No.4.16). 
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TABLE 4.14: ANTICIPATED IMPACT OF ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

Sl. 
No 

Aspect Description 
Likely Impacts 
on Ecology and 

Biodiversity (EB) 

Impact 
Consequence - 

Probability 
Description / 
Justification 

Significance Mitigation Measures 

Pre-Mining Phase 

1 Uprooting of 
vegetation of lease 
area 

Site specific loss 
of common floral 
diversity (Direct 
impact) 

Site possesses 
common floral (not 
trees) species. 
Clearance of these 
species will not 
result in loss of flora 

Less severe No immediate action 
required. However 
Greenbelt /plantation 
will be developed in 
project site and in 
periphery of the project 
boundary, which will 
improve flora and fauna 
diversity of the project 
area. 

Site specific loss 
of associated 
faunal diversity 
(Partial impact) 

Site supports only 
common species, 
Which use wide 
variety of habitats of 
the buffer zone 
reserve forest area. 
So there is no threat 
of faunal diversity. 

-Loss of Habitat 
(Direct impact) 

Site does not form 
Unique / critical 
habitat structure for 
unique flora or 
fauna. 

Mining phase 

2 Excavation of 
mineral using 
machine and labours, 
Transportation 
activities will 
generate noise. 

Site-specific 
disturbance to 
normal faunal 
movements at the 
site due to 
noise.(Partial 
impact) 

Site does not form 
unique / critical 
habitat structure for 
unique flora or 
fauna. 

Less severe Mining activity should 
not be operated after 
5PM. 
Excavation of dump 
and transportation work 
should stop before 
7PM. 

3 Vehicular Movement 
for transportation of 
materials will result 
in generation of dust 
(SPM) due to haul 
roads and emission of 
SO2,NO2,CO etc. 

Impact on 
surrounding 
agriculture and 
associated fauna 
due to deposition 
of dust and 
Emission of CO. 
(Indirect impact) 

Impact is less as the 
agricultural land far 
from core area. 

Less severe All vehicles will be 
certified for appropriate 
Emission levels. 
More plantation have 
been suggested 
Upgrade the vehicles 
with alternative fuel 
such biodiesel, 
methanol and biofuel 
around the mining area. 

4.6 SOCIO ECONOMIC 

4.6.1 Anticipated Impact  

▪ Dust generation from mining activity can have negative impact on the health of the workers and people in the 

nearby area. 

▪ Approach roads can be damaged by the movement of tippers  

▪ Increase in Employment opportunities both direct and indirect thereby increasing economic status of people of 

the region 
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4.6.2 Mitigation Measures  

▪ Good maintenance practices will be adopted for plant machinery and equipment, which will help to avert 

potential noise problems 

▪ Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution Control Board (CPCB) 

guidelines 

▪ Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact within the core zone 

▪ For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, safety shoes, goggles, 

aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as per mines act and rules 

▪ Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of royalty, tax, duties, etc., 

from this project directly and indirectly 

▪ From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in the area 

4.7 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
 Occupational health and safety hazards occur during the operational phase of mining and primarily include the 

following: 

▪ Respiratory hazards 

▪ Noise 

▪ Physical hazards 

▪ Explosive storage and handling 

4.7.1 Respiratory Hazards 

Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are proposed: 

▪ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof 

▪ Use of personal dust masks will be made compulsory 

4.7.2 Noise 

Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The following measures are 

proposed for implementation 

▪ No employee will be exposed to a noise level greater than 85 dB(A) for a duration of more than 8 hours per day 

without hearing protection 

▪ The use of hearing protection will be enforced actively when the equivalent sound level over 8 hours reaches 85 

dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the average maximum sound level reaches 110 dB(A) 

▪ Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 85 dB(A) 

▪ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise levels 

4.7.3 Physical Hazards 

The following measures are proposed for control of physical hazards 

▪ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

▪ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to prevent accidental 

rock falling and / or landslide, especially after blasting activities; 

▪ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along rock benches or other pit 

areas where work is performed at heights more than 2m from ground level; 

▪ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and preventing slippery surfaces 

with an all-weather surface, such as coarse gravel will be taken up 

  



Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

130 

 

4.7.4 Occupational Health Survey 

 All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. Employees will be monitored 

for occupational diseases by conducting the following tests 

▪ General physical tests 

▪ Audiometric tests 

▪ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spirometric tests 

▪ Periodic medical examination – yearly 

▪ Lung function test – yearly, those who are exposed to dust 

▪ Eye test 

 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities will be provided at free 

of cost. The first aid box will be made available at the mine for immediate treatment. 

 First aid training will be imparted to the selected employees regularly. The lists of first aid trained members 

shall be displayed at strategic places. 

4.8 MINE WASTE MANAGEMENT 
 No waste is anticipated from any of the proposed quarry. 

4.9 MINE CLOSURE 
 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mining projects. The mine closure plan 

should cover technical, environmental, social, legal and financial aspects dealing with progressive and post closure 

activities. The closure operation is a continuous series of activities starting from the decommissioning of the project. 

Therefore, progressive mine closure plan should be specifically dealt with in the mining plan and is to be reviewed along 

with mining plan. As progressive mine closure is a continuous series of activities, it is obvious that the proposals of 

scientific mining have included most of the activities to be included in the closure plan. While formulating the closure 

objectives for the site, it is important to consider the existing or the pre-mining land use of the site; and how the operation 

will affect this activity.  

 The primary aim is to ensure that the following broad objectives along with the abandonment of the mine can 

be successfully achieved: 

▪ To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, regulatory agencies, 
and the public 

▪ To protect public health and safety of the surrounding habitation 
▪ To minimize environmental damage 
▪ To conserve valuable attributes and aesthetics 
▪ To overcome adverse socio-economic impacts. 

4.9.1 Mine Closure Criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.9.1.1 Physical Stability 

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., remaining after mine 

decommissioning should be physically stable. They should present no hazard to public health and safety as a result of 

failure or physical deterioration and they should continue to perform the functions for which they were designed. The 

design periods and factors of safety proposed should take full account of extreme events such as floods, hurricane, winds 

or earthquakes, etc. and other natural perpetual forces like erosion, etc.,  

4.9.1.2 Chemical Stability 

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the consequences of chemical 

changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic compounds should not endanger public health and 
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safety nor result in the deterioration of environmental attributes. If the pollutant discharge likely to cause adverse impacts 

is predicted in advance, appropriate mitigation measures like settling of suspended solids or passive treatment to improve 

water quality as well as quantity, etc., could be planned. Monitoring should demonstrate that there is no adverse effect of 

pollutant concentrations exceeding the statutory limits for the water, soil and air qualities in the area around the closed 

mine. 

4.9.1.3 Biological Stability 

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical and chemical 

characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself is closely related to rehabilitation and 

final land use. Nevertheless, biological stability can significantly influence physical or chemical stability by stabilizing 

soil cover, prevention of erosion/wash off, leaching, etc.,  

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the rehabilitation programme, 

as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the site. When the major earthwork components of the 

rehabilitation programme have been completed, the process of establishing a stable vegetation community begins. For re-

vegetation, management of soil nutrient levels is an important consideration. Additions of nutrients are useful under three 

situations. 

▪ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g. for development of social forestry 

▪ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those occurring naturally e.g. 

planning for agriculture 

▪ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those times when moisture is 

not a limiting factor e.g. development of green barriers 

The Mine closure plan should be as per the approved mine plan. The mine closure is a part of approved mine plan and 

activities of closure shall be carried out as per the process described in mine closure plan.  
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CHAPTER- 5: ANALYSIS 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 help 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 

Rough Stone and Gravel Quarry Project at Myvadi Village is a mining project for excavation of Rough 

stone and Gravel, which is mineral specific and site specific. The proposed mining lease 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 area. 

▪ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

▪ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are 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 applied mining lease area has following advantages – 

▪ There is practically very thin layer of topsoil cover and no overburden; and the Charnockite can be 

extracted by small scale drilling (5ft drill holes) and blasting. 

▪ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast method of working 

out deposit is preferred over underground method 

▪ There is lesser chance of subsidence in case of opencast mining. 

▪ The material will be loaded with the help of excavators into dumpers / trippers and transported to the needy 

customers. 

▪ The production levels projected in the mining plan requires mechanization to cater these volumes. This 

technology is economically viable. 

▪ 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. 

▪ Availability of power resources in the region makes mechanization a preferred technology over manual 

method. 

▪ Human resource is easily available from the nearby villages because of presence of other mines in the area.  

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-6 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 GENERAL 

The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes occurring in the 

environment, which paves way for implementation of rectifying measures wherever required to maintain the status 

of the natural environment. Evaluation is also a very effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the 

measures adopted and provides insight for future corrections. 

The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in respect of 

environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in conformity with the prediction 

during the planning stage. In case of substantial deviation from the earlier prediction of results, this forms as base 

data to identify the cause and suggest remedial measures. Environmental monitoring is mandatory to meet 

compliance of statutory provisions under the Environment (Protection) Act, 1986, relevant conditions regarding 

monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA as well as the conditions set forth under the order issued 

by Tamil Nadu Pollution Control Board while granting CTE/CTO. 

6.1 METHODOLOGY OF MONITORING MECHANISM 

Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by the 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 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 Mine Management.  

An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of EMP and 

other environmental protection measures. The responsibilities of this cell will be: 

• Implementation of pollution control measures 

• Monitoring programme implementation 

• Post-plantation care 

• To check the efficiency of pollution control measures taken 

• Any other activity as may be related to environment 

• Seeking expert’s advice when needed. 
The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data thus generated 

will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be submitted to the Tamil 

Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly and yearly. The half-yearly reports are 

submitted to Ministry of Environment and Forest, Regional Office and SEIAA as well. 

The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines of Central Pollution 

Control Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF& CC).  
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FIGURE 6.1: ENVIRONMENTAL MONITORING CELL 

 

6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce the impact on the environment 

due to the operations of the proposed project. Implementation schedule of mitigation measures is given in Table 6.1. 

TABLE 6.1 IMPLEMENTATION SCHEDULE 

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 

  

Project Proponents 

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT LEVEL 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empaneled Consultant / 
External Laboratory Approved 

by NABL / MoEF 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler Operator 
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6.3 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 

Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of direct measurement 

and recording of quantitative information, such as amounts and concentrations of discharges, emissions and wastes, 

for measurement against statutory standards. Monitoring may include socio-economic interaction, through local 

liaison activities or even assessment of complaints. 

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows: 
• Air quality; 
• Water and wastewater quality; 
• Noise levels; 
• Soil Quality; and 
• Greenbelt Development 

The details of monitoring is detailed in Table 6.2 

TABLE 6.2: PROPOSED MONITORING SCHEDULE 

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 is shown in Table 6.3. Monitoring 

work will be outsourced to external laboratory approved by NABL / MoEF. 

The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme is Rs 76,000/- and the recurring cost 

is Rs 76,000/- per annum.  
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TABLE 6.3 ENVIRONMENT MONITORING BUDGET 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 
3 Water Quality 
4 Hydrology 
5 Soil Quality 
6 Noise Quality 
7 Vibration Study 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

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 Mine Management level and 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 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-7-ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL 

The following Additional Studies were done as per items identified by project proponent and items identified by 

regulatory authority. And items identified by public and other stakeholders will be incorporated after Public 

Hearing. 

▪ Public Consultation 
▪ Risk Assessment 
▪ Disaster Management Plan 
▪ Cumulative Impact Study 
▪ Plastic Waste Management 
▪ Post-COVID Health Management Plan 

7.1 PUBLIC CONSULTATION 

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 

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. Risk 

Assessment is all about prevention of accidents and to take necessary steps to prevent it from happening. 

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with these proposed mining & 

allied activities with detailed analysis of causes and control measures for the mine is given in below Table 7.1. 

TABLE 7.1 RISK ASSESSMENT& CONTROL MEASURES 

S. No Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due to 
explosives and 
heavy mining 
machineries  

Improper handling and 
unsafe working practice 

▪ All safety precautions and provisions of Mine Act, 
1952, Metalliferous Mines Regulation, 1961 and 
Mines Rules, 1955 will be strictly followed during 
all mining operations; 

▪ Workers will be sent to the Training in the nearby 
Group Vocational Training Centre 

▪ Entry of unauthorized persons will be prohibited;  
▪ Fire-fighting and first-aid provisions in the mine 

office complex and mining area;  
▪ Provisions of all the safety appliances such as safety 

boot, helmets, goggles etc. will be made available 
to the employees and regular check for their use 

▪ Working of quarry, as per approved plans and 
regularly updating the mine plans;  

▪ Cleaning of mine faces on daily basis shall be daily 
done in order to avoid any overhang or undercut; 

▪ Handling of explosives, charging and firing shall be 
carried out by competent persons only under the 
supervision of a Mine Manager;  
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▪ Maintenance and testing of all mining equipment as 
per manufacturer‘s guidelines. 

2 Drilling Improper and unsafe 
practices  
 

Due to high pressure of 
compressed air, hoses may 
burst 
 

Drill Rod may break 

▪ Safe operating procedure established for drilling 
(SOP) will be strictly followed.  

▪ Only trained operators will be deployed. 
▪ No drilling shall be commenced in an area where 

shots have been fired until the blaster/blasting 
foreman has made a thorough Examination of all 
places,  

▪ Drilling shall not be carried on simultaneously on 
the benches at places directly one above the other.  

▪ Periodical preventive maintenance and replacement 
of worn out accessories in the compressor and drill 
equipment as per operator manual. 

▪ All drills unit shall be provided with wet drilling 
shall be maintained in efficient working in 
condition. 

▪ Operator shall regularly use all the personal 
protective equipment.  

4 Blasting Fly rock, ground vibration, 
Noise and dust. 
 

Improper charging, 
stemming & Blasting/ 
fining of blast holes 
 

Vibration due to movement 
of vehicles 

▪ Restrict maximum charge per delay as per 
regulations and by optimum blast hole pattern, 
vibrations will be controlled within the permissible 
limit and blasting can be conducted safely.  

▪ SOP for Charging, Stemming & Blasting/Firing of 
Blast Holes will be followed by blasting crew 
during initial stage of operation 

▪ Shots are fired during daytime only.  
▪ All holes charged on any one day shall be fired on 

the same day.  
▪ The danger zone will be distinctly demarcated (by 

means of red flags) 
5 Transportation Potential hazards and 

unsafe workings 
contributing to accident 
and injuries 
 

Overloading of material  
 

While reversal & 
overtaking of vehicle  
 

Operator of truck leaving 
his cabin when it is loaded. 

▪ Before commencing work, drivers personally check 
the dumper/truck/tipper for oil(s), fuel and water 
levels, tyre inflation, general cleanliness and inspect 
the brakes, steering system, warning devices 
including automatically operated audio visual 
reversing alarm, rear view mirrors, side indicator 
lights etc., are in good condition. 

▪ Not allow any unauthorized person to ride on the 
vehicle nor allow any unauthorized person to 
operate the vehicle. 

▪ Concave mirrors should be kept at all corners  
▪ All vehicles should be fitted with reverse horn with 

one spotter at every tipping point  
▪ Loading according to the vehicle capacity 
▪ Periodical maintenance of vehicles as per operator 

manual 
6 Natural calamities Unexpected happenings ▪ Escape Routes will be provided to prevent 

inundation of storm water 
▪ Fire Extinguishers & Sand Buckets 

7 Failure of Mine 
Benches and Pit 
Slope 

Slope geometry, 
Geological structure  

▪ Ultimate or over all pit slope shall be below 60° and 
each bench height shall be 5m height. 

Source: Analyzed and Proposed by FAE & EC 
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7.3  DISASTER MANAGEMENT PLAN 

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 

It is to optimize operational efficiency to rescue rehabilitation and render medical help and to restore normalcy. 

To tackle the consequences of a major emergency inside the mines or immediate vicinity of the mines, a Disaster 

Management Plan must be formulated, and this planned emergency document is called “Disaster Management 

Plan”. 

In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have to be done in line with 

the descriptions below. There is an organization proposed for dealing with the emergency situations and the 

coordination among key personnel and their team has been shown in Fig 7.1. 

FIGURE 7.1: DISASTER MANAGEMENT TEAM LAYOUT 

 

EMERGENCY COORDINATOR 
MINE MANAGER 

SUPPORT TEAM RESCUE TEAM FIRE-FIGHTING TEAM 
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The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified competent 

mine manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency coordinator till arrival of 

mine manager. There would be three teams for taking care of emergency situations – Fire-Fighting Team, Rescue 

Team and Support Team. The proposed composition of the teams is given in Table 7.2. 

TABLE 7.2: PROPOSED TEAMS TO DEAL WITH EMERGENCY SITUATION 

DESIGNATION QUALIFICATION 

FIRE-FIGHTING TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 
Team Member Mines Foreman 
Team Member Mining Mate 

RESCUE TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 
Team Member/ Incident Controller (IC) Environment Officer 

Team Member Mining Foreman 
SUPPORT TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 
Assistant Team Leader Environment Officer 

Team Member Mining Mate 
Security Team Leader/ Emergency Security Controller Mines Foreman 

Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will be prepared and 
made easily available to workers. A mobile communication network and wireless shall connect Mine Emergency 
Control Room (MECR) to control various departments of the mine, fire station and neighboring industrial 
units/mines. 

The officials and their contacts who need to be contacted immediately in times of calamity in the district, 
Qualified Medical Practitioner with first aid certificate will be available in the mine site during working hours. First 
aid will be given at the mine site by the Mines Manager or Foreman who is readily available at the site.  

Details  Contact No.  

Control Room (24 x7): 
District Emergency Operation, 

District Collectorate, Tirupur- 641 604. 

Toll Free No : 1077 
Land Line : 0421 – 2971199 

Tahsildar (District Management) 9894302907 

Personal Assistant (General) to the Collector  Land Line : 0421 – 2971133 

Fire & Rescue service Department    

District Fire Officer 
9442540555 

Land line - 0421-2476101 

 Station Fire Officer Udumalaipettai 094450 86323 

Accident in the Mine  
(Slope failure, Accident During Blasting, Accident due to machineries) 

Chief Inspector, Chennai Region  
Director of Mines Safety, No. 46 (Old)/5 (New) 2nd Street 

26206771, 20206772, 26206772,26206717 & 26206718 

Nearest Hospital  
Thungavi 

Govt Primary Health Centre, 
Dharapuram Road, Near Middle School, Thungavi, 

Madathukulam, Tiruppur, Tamil Nadu 642243,  
(5.5km from Project site) 

04252-250180 

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) 
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Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and supervise the action plan to 

overcome or contain the emergency. Shift supervisor or Environmental Officer shall assume the charge of IC. 

(c) Communication and advisory team 

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments i.e., Mines Manager 

(d) Roll call coordinator 

The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll call and will 

evacuate the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for all personnel on duty. 

(e) Search and rescue team 

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped personnel. The people 

trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue team. 

(f) Emergency security controller 

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office and directing the 

outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc.,  

Emergency control procedure – 

The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or explosion or collapse of 

wall along excavation and shall be detected by various safety devices and also by members of operational staff on 

duty. If located by a staff member on duty, he (as per site emergency procedure of which he is adequately briefed) 

will go to nearest alarm call point, break glass and trigger off the alarms. He will also try his best to inform about 

location and nature of accident to the emergency control room. In accordance with work emergency procedure the 

following key activities will immediately take place to interpret and take control of emergency. 

• On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders and necessary 

equipment. 

• Emergency security controller will commence his role from main gate office 

• Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team and will start 

handling the emergency. 

• Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and communication team and will 

assume absolute control of the site. 

• He will receive information continuously from incident controller and give decisions and directions to: 

• 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 

LOCATION TYPE OF FIRE EXTINGUISHERS 

Electrical Equipment’s CO2 type, foam type, dry chemical powder type 
Fuel Storage Area CO2 type, foam type, dry chemical powder type, Sand bucket 

Office Area Dry chemical type, foam type 

Alarm system to be followed during disaster – 
On receiving the message of disaster from Site Controller, fire-fighting team, the mine control room 

attendant will sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange to broadcast disaster message 
through public address system. On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the 
emergency control room attendant will give "All Clear Signal”, by sounding alarm straight for 2 minutes. 
The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or misunderstanding during disaster. 
In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control measures have been adopted.  

▪ All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly followed 
during all mining operations. 
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▪ Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961. 
▪ Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited. 
▪ Fire-fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are provided.  
▪ Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, ear plugs and ear 

muffs etc. are made available to the employees and the use of same is strictly adhered to through regular 
monitoring. 

▪ Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises. 
▪ Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans. 
▪ Cleaning of mine faces is regularly done. 
▪ Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons following SOP.  
▪ Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any inflow of surface 

water in the mine pit. 
▪ Provision of high capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of diesel for emergency 

pumping especially during monsoon. 
▪ A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal. 
▪ Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals. 
▪ Warning notice boards indicating the time of blasting and NOT TO TRESPASS are displayed at prominent 

places. 
▪ Regular maintenance and testing of all mining equipment were carried out as per manufacturer’s 

guidelines. 
 

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 
There is 1 proposed quarry and 2 existing quarries within a radius of 500 meters from the proposed project 

area. The list of quarries is as below – 

TABLE 7.4: LIST OF QUARRIES IN 500 M RADIUS FROM PROPOSAL 

PROPOSED QUARRIES 

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

P1 

Thiru. R. Jagadeeswaran 
No. 4/1136, Narasingapuram, 

Krishnapuram Post, 
Madathukulam Taluk, 

Tiruppur District - 642 lll. 

688 (P) 1.64.0 ha 

ToR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.7150/SEAC/ToR-
804/2020 

Dated: 09.11.2020 

P2 

Thiru.N.Agathiappan, 
S/o.Natraj Gounder, No.1237, 

Krishnapuram Post, 
Madathukulam Taluk, Tiruppur – 

642 111 

689/2(P) and 
689/3A(P) 

1.00.0 ha 

ToR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8314/SEAC/ToR-
1144/2022 

Dated: 05.05.2022 
P3 Hari Varsa Blue Metals 673/6 2.38.5 Nearby applied area 

Total Extent 5.02.5 ha 
EXISTING QUARRIES 

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

E1 

N.Agathiyappan, 
Myvadi Village,  

Madathukulam Taluk, 
Tiruppur 

689/1,2(P),689/3A(P) 4.57.50 ha 18.08.2016 – 17.08.2021 

E2 

Thiru. R. Jagadeeswaran, 
Myvadi Village,  

Madathukulam Taluk, 
Tiruppur 

688 (P) 1.38.0 ha 09.01.2016 – 08.01.2021 

Total Extent 5.95.5ha  
ABANDONED QUARRIES / EXPIRED QUARRIES 

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

A1 
Mylathal. 

Myvadi Village,  
Madathukulam Taluk , 

657/7 0.60.50 ha Lease Expired on 15.02.2015 
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Tiruppur 
Total Cluster Extent  10.98.0 ha 

Source: AD Letter – Rc.No.717/2019 (Mines) Dated: 08.05.2020 

TABLE 7.5: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL 

Name of the Mine Thiru. R. Jagadeeswaran - Rough Stone and Gravel Quarry 
Toposheet No 58 – F/06 
Latitude Between 10°34'50.02"N to 10°34'57.95"N 
Longitude Between 77°20'27.65"E to 77°20'30.89"E 
Highest Elevation 314 m AMSL 
Proposed Depth of Mining 17 m  
Water Level measured in the study area  58-62m bgl 
Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The project area exhibits almost plain terrain with gentle gradient towards 
South. The Altitude of the area is 314m AMSL (Above Mean Sea Level). 
The project area is surrounded by quarries on the west and south west 
agriculture lands on the south, East and North side. 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  3 
Compressor 1 

Excavator with bucket / Rock breaker attachment 1 
Tippers 2 

Proposed 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. 

Geological Resources in m3 
Rough Stone Gravel 

3,28,000  32,800 

Mineable Reserves in m3 
Rough Stone Gravel 

1,31,020 23,100 
Proposed quantity of reserves for 
production in m3 

Rough Stone Gravel 

93,510 23,100 
Manpower Proposed 21 Nos 
Mining Plan Period  5 Years  
Ultimate Pit Dimension 210m (L) x 64m (W) x 17m (D) bgl 

Nearby Water Bodies 

Odai - 170m North East, 
Canal -570m  South East 

Amaravathi River – 4km -South East 
Tank(Near Marulpatti) -5.3km South West 

500 m Radius Quarries 
Proposed Quarry – 1 No (1.64.0 ha) 
Existing Quarry – 2 No (5.95.5 ha) 

Project Cost Rs. 49,56,700/- 
CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 99,300/- 
Greenbelt Development Plan Proposed to plant 375 trees in 3,400 Sqm area 7.5 m Safety Zone 
Nearest Reserve Forest Nil 
Proposed Water Requirement 3.0 KLD 
Nearest Habitation 650m North west 
Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.5A: SALIENT FEATURES OF THE PROJECT  

PROPOSAL ‘P2’ 
Name of the Mine Thiru. N. Agathiappan - Rough Stone and Gravel Quarry 
Toposheet No 58 – F/06 
Latitude Between 10°34'44.47"N to 10°34'47.37"N 
Longitude Between 77°20'19.24"E to 77°20'25.27"E 
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Highest Elevation 312 m AMSL 
Proposed Depth of Mining 27 m  
Water Level measured in the study area  58-63 m bgl 
Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The project area exhibits almost plain terrain with gentle gradient 
towards Northeast. The Altitude of the area is 312m AMSL (Above 
Mean Sea Level). The project area is surrounded by quarries on the west 
and south west agriculture lands on the south, East and North side. 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  1 
Compressor 1 

Excavator with bucket / Rock breaker attachment 1 
Tipper 1 

Proposed 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. 

Geological Resources in m3 
Rough Stone Gravel 

2,50,000  20,000 

Mineable Reserves in m3 
Rough Stone Gravel 

73,750 13,708 
Proposed quantity of reserves for 
production in m3 

Rough Stone Gravel 

73,750 13,708 
Manpower Proposed 14 Nos 
Mining Plan Period  10 Years  
Ultimate Pit Dimension 149m (L) x 46m (W) x 27m (D) bgl 

Nearby Water Bodies 

Odai - 170m North East, 
Canal -570m  South East 

Amaravathi River – 4km -South East 
Tank(Near Marulpatti) -5.3km South West 

500 m Radius Quarries 
Proposed Quarry – 3 Nos (5.02.5 ha) 
Existing Quarries – 2 No (5.95.5 ha) 

Project Cost Rs. 41,78,000/- 
CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 84,000/- 
Greenbelt Development Plan Proposed to plant 500 trees in 2,800 Sqm area 7.5 m Safety Zone 
Nearest Reserve Forest Thalavaipattinam RF- 17.0km NE 
Proposed Water Requirement 2.0 KLD 
Nearest Habitation 550m North East 

 

TABLE 7.6: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL FOR E1 

Name of the Mine Thiru. N.Agathiappan 
Survey Nos 689/1, 689/2(P) & 689/3A(P) 
Land Type Patta Land 
Extent 4.57.5 Ha 
Mining Plan Period / Lease Period 5Years 
Existing pit dimension 163m (L) x 161m (W) x 23m (D)bgl 
Depth of Mining 223m (L) x 161m (W) x 27m (D) bgl 
Latitude between  10°34'46.58"N to 10°34'54.05"N 
Longitude between 77°20'17.31"E to 77°20'25.95"E 
Highest Elevation 318m AMSL 

Machinery Proposed  

Tractor mounted Compressor 1 
Jack Hammer 2 

Excavator with bucket 1 
Tippers 1 
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Proposed Blasting Method Controlled Blasting 
Manpower Proposed 12 Nos 
Total Project Cost  Rs.71,75,000/- 
Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.7: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL FOR E2 

Name of the Mine Thiru. R. Jagadeeswaran 
Survey Nos 688 (Part) 
Land Type Patta Land 
Extent 1.38.0 Ha 
Mining Plan Period / Lease Period 5Years 
Depth of Mining 182m (L) x 112m (W) x 23m (D)bgl 
Latitude between  10°34'56.82"N to 10°34'57.27"N 
Longitude between 77°20'22.45"E  to 77°20'28.18"E 
Highest Elevation 313m 

Machinery Proposed  

Tractor mounted Compressor 2 
Jack Hammer 1 

Excavator with bucket 1 
Tippers 1 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting 
Manpower Proposed 18 Nos 
Total Project Cost  Rs. 39,65,360/- 
Source: Approved Mining Plan 

The Cumulative Impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and transportation 

activities from this proposed mine and major impact anticipated is on Air & Noise Environment and Ground 

Vibrations due to blasting. 

Air Environment – 
Calculating the Cumulative Load of Mining within the 500 meters radius from the proposal (including this 

proposal) is as shown in Table 7.8 & 7.9 

TABLE 7.8: CUMMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

Quarry 
Proposed Rough stone reserves 

(in m3) 
Avg. Per Year 
Production m3 

Per Day 
Production m3 

Number of  
Lorry Load Per Day 

P1 93,510 18,702 62 10 
P2 73,750 7,375 25 4 
E1 2,44,947 48,989 163 27 
E2 1,14,264 22,853 76 13 

TOTAL 5,26,471 97,919 326 54 

TABLE 7.9: CUMMULATIVE PRODUCTION OF GRAVEL 

Quarry 
Proposed Gravel reserves 

(1/ 2/ 3 Year Plan Period in m3) 
Avg. Per Year 
Production m3 

Per Day 
Production m3 

Number of 
Lorry Load Per Day 

P1 23,100 11,550 38 6 
P2 13,708 15 3 1 
E1 17,160 17,160 57 10 
E2 16,300 5,433 18 3 

TOTAL 70,268 34,143 116 20 

It can be seen that the cumulative production of Rough Stone is 326 m3 per day with a capacity of 54 trips 

of Rough Stone per day. The Gravel production is around 116 m3 per day with a capacity of 20 trips per day from 

the 500 meters radius 

Based on the above production quantities the emissions due to various activities in the Proposed mine 

includes various activities like ground preparation, excavation, handling and transport of ore. These activities have 
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been analyzed 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. 

TABLE 7.10: EMISSION ESTIMATION FROM QUARRIES WITHIN 500 METER RADIUS 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.062485695 g/s 
Blasting Point Source 0.000230419 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039383272 g/s 
Haul Road Line Source 0.002486854 g/s 

Overall Mine Area Source 0.047170201 g/s 
Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000300366 g/s 
Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000011280 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.048341968 g/s 

Blasting Point Source 0.000063861 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.035437471 g/s 

Haul Road Line Source 0.002483793 g/s 

Overall Mine Area Source 0.038275427 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000103157 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000002464 g/s 
EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.083414925 g/s 
Blasting Point Source 0.000976862 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.042588144 g/s 
Haul Road Line Source 0.002492425 g/s 

Overall Mine Area Source 0.072621637 g/s 
Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000736785 g/s 
Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000070631 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.066358591 g/s 
Blasting Point Source 0.000311243 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039119522 g/s 
Haul Road Line Source 0.002486549 g/s 

Overall Mine Area Source 0.044003140 g/s 
Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000287465 g/s 
Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000009240 g/s 

 

TABLE 7.11: INCREMENTAL & RESULTANT GLC WITHIN 500 METER RADIUS 

PM10 in µg/m3 

Location Core 

Background 43.6 
Highest Incremental 12.87 

Resultant 56.47 
NAAQ Norms 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

Location Core 

Background 20.7 
Highest Incremental 5.69 
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Resultant 26.39 
NAAQ Norms 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location Core 

Background 8.6 
Highest Incremental 2.49 

Resultant 11.09 
NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location Core 

Background 22.6 
Incremental 7.8 

Resultant 30.4 
NAAQ Norms 80 µg/m3 

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 

proposed quarry. 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can estimate noise 

levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be determined at 

various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining process. 

TABLE 7.12: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES 

Location ID 
Background Value 

(Day) dB(A) 
Incremental Value 

dB(A) 
Total Predicted 

dB(A) 
Residential Area 
Standards dB(A) 

Habitation Near P1 54.5 43.8 54.9 

55 
Habitation Near P2 52.7 45.3 53.4 
Habitation Near E1 51.4 45.5 52.4 
Habitation Near E2 52.6 45.8 53.4 

The incremental noise level is found within the range of 43.8 – 45.8dB (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), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment (Protection) Act, 1986). 

Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities from the proposed mines is anticipated due to operation of 

Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc., However, the major source of 

ground vibration is blasting. The major impact of the ground vibrations is observed on the domestic houses located 
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in the villages nearby the mine lease area. The kachha 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. 

TABLE 7.13: NEAREST HABITATION FROM THE MINE 

Location ID Distance in Meters 

Habitation Near P1 650m NW 
Habitation Near P2 550m NE 
Habitation Near E1 535m NW 
Habitation Near E2 520m NW 

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 DUE TO BLASTING 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/ms 

P1 20 650m NW 0.173 
P2 11 550mNE 0.140 
E1 53 535m NW 1.175 
E2 25 520m NW 0.296 

From the above table, the charge per blast of 109 kg maximum proposed 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. 

 

TABLE 7.15: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM THE PROPOSED PROJECT 

Location ID Project Cost CER @ 2% 

P1 Rs. 49,56,700/- Rs. 99,300/- 
P2 Rs.41,78,000/- Rs. 84,000/- 
E1 Rs. 71,75,000/-    Rs. 1,43,500/- 
E2 Rs. 39,65,360/- Rs. 79,307/- 

Total Rs.2,02,75,060/- Rs. 4,06,107/- 

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 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 and the 
total CER amount from the Proposed mine is Rs. 99,300/- 

TABLE 7.16: EMPLOYMENT BENEFITS FROM THE PROPOSED MINE 

Location ID Direct Employment 

P1 21 
P2 14 
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E1 12 
E2 18 

Total 66 

 

Greenbelt Development – 

TABLE 7.17: GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS  

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 750 80% 3,400 

Neem, Pongamia pinnata, 
Casuarina, etc., 

600 
P2 500 80% 2,840 400 
E1 100 80% 2,000 80 
E2 200 80% 2,000 160 

Total 1,550 80% 10,240 1240 

Based on the Proposed Mining Plan, it is anticipated that there shall growth of native species of Neem, 

Pongamia pinnata, Casuarina, etc., in the area at a rate of 1250 Trees Planted over a period of 5 & 10 Years with 

Survival Rate of 80% and expected growth is around 1000 Trees over an area of 6,140 Sq.m and village roads. 

7.5 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN 

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. 

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 
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7.6 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN  

COVID – 19 disease 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 behavior (use of mask, hand & respiratory hygiene, physical distancing). 

• Drink adequate amount of warm water (if not contra-indicated). 

• Make sure your workplaces are clean and hygienic 

• Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, helmet) need to be wiped with disinfectant 

regularly 

• Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure these dispensers are 

regularly refilled 

• Display posters promoting hand-washing 

• Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can wash their hands with 

soap and water 

• Display posters promoting respiratory hygiene. 

• Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in your community 

anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3°C or more) need to stay at home. They should also 

stay home (or work from home) if they have had to take simple medications, such as 

paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may mask symptoms of infection 

• Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even if they have just mild 

symptoms of COVID-19. 

• Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a teleconference or 

online event? 

• Could the meeting or event be scaled down so that fewer people attend? 

• 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 

because they are ill. 
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CHAPTER – 8: PROJECT BENEFITS  

8.0 GENERAL 

The Proposed Projects for Quarrying Rough Stone and gravel at Myvadi Village aims to produce 
cumulatively 1,67,260m3 Rough Stone & 36,808m3 of Topsoil over a period of 5 & 10 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 35 persons for carrying out mining operations and give 

preference to the local people in providing employment. 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 mine is located in Myvadi Village, Madathukulam Taluk and Tiruppur District of Tamil 

Nadu and the area have communications, roads and other facilities already well established. The following physical 

infrastructure facilities will further improve due to proposed mine. 

• Road Transport facilities 
• Communications 
• Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian population in 

addition to the workmen employed in the mine. 

8.4 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, sanitation and other 

ancillary services, Employment in these sectors will be primarily temporary or contractual and involvement of 

unskilled labour will be more. A major part of the labour force will be mainly from local villagers who are expected 

to engage themselves both in agriculture and mining activities. This will enhance their income and lead to overall 

economic growth of the area. 

8.5 OTHER TANGIBLE BENEFITS 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below. 

• Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of infrastructural 
facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine and other community 
services. 

• Additional housing demand for rental accommodation will increase 
• Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve 
• Improvement in communication, transport, education, community development and medical facilities and 

overall change in employment and income opportunity 
• The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased revenue from 

royalties, cess, DMF, GST etc., 

  



Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

153 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: 

The Proponent will take responsibility to develop awareness among all levels of their staff about CSR 

activities and the integration of social processes with business processes. Those involved with the undertaking of 

CSR activities will be provided with adequate training and re-orientation. 

Under this programme, the project proponent will take-up following programmes for social and economic 

development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, separate budget will be provided every 

year. For finalization of these 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 carried out with respect to the budget allocated (2% of the profit) in the Myvadi village 
mainly contributing towards development of infrastructure in government school. 

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 Projects shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions of 

EAC/SEAC. The Capital cost of the entire project is Rs. 91,34,700/- and 2% of the same works out to Rs. 1,83,300/-

. 

TABLE 8.1: CER ACTION PLAN 

Activity Beneficiaries Total In Rs 

Improving Sanitation facilities to the Government school in 
Myvadi Village Myvadi Village 

Rs 99,300/- 

Plantation along the village roads Rs 84,000/- 
TOTAL Rs.1,83,300/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent 
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CHAPTER 9- ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping stage. 
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CHAPTER -10-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN-P1 

10.0 GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by considering in-

built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental Management plan will 

ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient Air quality, Water quality, 

Socio – economic improvement standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study area are 

elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter 

discusses the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness 

monitored after approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 

The Proponent is committed to conducting all its operations and activities in an environmentally 

responsible manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent Thiru.R.Jagadeeswaran 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 programme to provide early warning of any deficiency or unanticipated 
performance in environmental safeguards 

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 
improvement 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 will ensure effective implementation of 

environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory guidelines through Mine 

Management Level. The said team will be responsible for: 

• Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 
• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 
• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which shall 

include financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste water treatment 
plant, etc. 

• Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with outside agencies 
• Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages 
• Green belt development 
• Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 
• Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry of Environment and 

Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the consents to establish and consents 
to operate. 
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10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT – 

Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by converting 

the quarry pit into temporary reservoir about (1.21.0 ha), the remaining part of the area ie., 0.43.0 ha (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. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Designing vehicle wash-down system so that all washed water is captured and passed 

through grease and oil separators.  

Mines Manager 

Re fuelling will be carried out in a safe location, away from vehicle movement 

pathways 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Greenbelt development and its maintenance Environment Officer 

Garland drains with catch pits to be provided all around the project area to prevent run 

off affecting the surrounding lands. 

Environment Officer 

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 

Thick plantation using native flora spices will be carried out on the top benches. Mines Manager 

There will be formation of a small surface water body in the mined out area, which can 

be used for watering the greenbelt at the conceptual stages. 

Environment Officer 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.3 WASTE MANAGEMENT – 

Top Soil Management – 

▪ There is no topsoil for this project site.  

Overburden / Waste and Side Burden Management – 

▪ The overburden in the form of Gravel formation, the Gravel will be directly loaded into tippers and sold. 

TABLE 10.2: PROPOSED CONTROLS FOR SOIL MANAGEMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Garland drains are to be paved around the quarry pit area to arrest possible wash off in the 
rainy seasons 

Mines Manager 

Surface run-off from the surface water 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 

Environment Officer 

keeping records of mitigation of erosion events, to improve on management techniques Environment Officer 
A monitoring map with information including their GPS coordinates, erosion type, 
intensity, and the extent of the affected area, as well as existing control measures and 
assessment of their performance 

Environment Officer 

Empty sediment from sediment trap. Maintain, repair or upgrade garland drain system Environment Officer 

Test soils for pH, EC, chloride, exchangeable cations, particle size and water holding 
capacity 

Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.4 WATER MANAGEMENT 

In the proposed quarrying project no process is involved for the effluent generation, effluent is mainly 

containing Oil & grease from the workshop, No workshops is proposed inside the project area. 

The quarrying operation is proposed upto a depth of 17m the water table in the area is 58 - 62 m below 

ground level, and 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 

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 

activities. No mining activities are planned during night time. 

  



Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

158 

 

TABLE 10.5: PROPOSED CONTROLS FOR NOISE ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the project area to 
attenuate the noise and the same will be maintained 

Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn-out accessories to 
control noise generation 

Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise Mines Manager 
Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the mines Mining Mate 
Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles Mines Manager 
Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 
Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 
Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 
from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring shall be carried out in the project area and in 
surrounding villages to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the 
adopted noise control measures. Additional noise control measures will be adopted if 
required as per the observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 
Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay layout, or 
altering the hole inclination 

Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 
Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

 The Rough Stone and Gravel 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., 

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 plant around 375 trees during the present plan period. Post plantation status will be 

regularly checked for every season. 
• The main attributes that retards 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. 
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• 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 plan 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 

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. 
About 750 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier i.e., 0.34.0 ha with 

survival rate 80% which shall include about 600 nos. of fruit bearing and avenue plants are proposed to be developed 

around the mines office. The greenbelt development plan has been prepared keeping in view the land use changes that 

will occur due to mining operation in the area. 

TABLE 10.7 PROPOSED GREENBELT ACTIVITIES FOR 5 YEAR PLAN PERIOD 

Year No. of trees proposed to 
be planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered sq.m 

Name of the species  No. of trees expected to 
be grown 

I 
750 

80% Safety barrier and 
approach roads 

Neem, Pongamia Pinnata, 
etc.,, 

600 

Source: Approved Mining Plan 

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

• Creating of bio-diversity. 
• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area, 
• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

TABLE 10.8: RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

10.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 
11.  Millettia pinnata Pungan  landscaping purposes as a windbreak or for shade 
12.  Tamarindusindica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 
13.  Achras sapota Sapota Edible fruits 
14.  Ficus benghalensis Alai Shade and a source of food for birds 
15.  Ficus religiosa araca-maram Shade and a source of food for birds 
16.  Mangifera indica Mango/ Ma Edible fruit 
17.  Terminalia catappa nattuvadumai Edible nuts 
18.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  



Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries (Cluster Extent – 10.98.0ha)             Draft EIA EMP Report 

 

160 

 

10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT 

Occupational safety and health are very closely related to productivity and good employer-employee 

relationship. The main factors of occupational health impact in quarries are fugitive dust and noise. Safety of 

employees during quarrying operation and maintenance of mining equipment will be taken care as per Mines Act 

1952 and Rule 29 of Mines Rules 1955. To avoid any adverse effect on the health of workers due to dust, noise and 

vibration sufficient measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations – 

▪ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and establishing 

baseline measures for determining changes in health. 

▪ 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 details 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  

 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)      

 

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. 
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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 colors 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. 

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 

an Environmental Consultants to provide periodical training to all the employees to carry out the mining operation in 

and eco-friendly manner. 
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee Training 

All new 
employees 

exposed to mine 
hazards 

Once One week 

Employee rights; 
Supervisor responsibilities; 
Self-rescue; 
Respiratory devices; 
Transportation controls; 
Communication systems; 
Escape and emergency 
evacuation; 
Ground control hazards; 
Occupational health hazards; 
Electrical hazards; 
First aid & Explosives 

Task Training 
Like Drilling, Blasting, 
Stemming, safety, Slope 

stability, Dewatering, 
Haul road maintenance,  

Employees 
assigned to new 

work tasks 

Before new 
Assignments 

Variable 

Task-specific health & safety 
procedures and SOP for various 
mining activity.  
Supervised practice in assigned 
work tasks.  

Refresher 
Training 

All employees 
who received 

new-hire training 
Yearly One week  

Required health and safety 
standards; 
Transportation controls; 
Communication systems; 
Escape ways, emergency 
evacuations; Fire warning; 
Ground control hazards; 
First aid; Electrical hazards; 
Accident prevention; 
Explosives; 
Respirator devices 

Hazard 
Training 

All employees 
exposed to mine 

hazards 
Once Variable 

Hazard recognition and 
avoidance; 
Emergency evacuation 
procedures; 
Health standards; 
Safety rules; 
Respiratory devices 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 

10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management – 

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Table 10.11 gives overall investment on the environmental safeguards and recurring 

expenditure for successful monitoring and implementation of control measures. 
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TABLE 10.11: EMP BUDGET FOR PROPOSED PROJECT 

 

Activity Mitigation measure Provision for Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital Cost 
INR 

Recurring 
Cost INR 

Haul Road 
Dust 
Suppression 

Compaction, gradation and drainage on 
both sides 

Rental Dozer & drainage 
construction on haul road length 200 
m @ 300/ Meter  

60,000/- 20,000/- 

Fixed Water Sprinkling Arrangements + 
thrice a day water sprinkling by own water 
tankers 

Water @ Rs 150/- per tanker 7,00,000/- 1,30,000/- 

Air Quality will be regularly monitored as 
per norms within ML area & Ambient Area 

Yearly Compliance as per CPCB 
norms 

0 76,000/- 

Mine Pit 
Operations 

Muffle blasting to control fly rocks during 
blasting  

Blasting face will be covered with 
sand bags/ steel mesh/ old tyres 
used conveyor belts 

0 5,000/- 

Wet drilling procedure/ latest eco friendly 
drill machine with separate dust extractor 
unit 

Provision made in operational cost  0 0 

Truck 
Loading 

No overloading of trucks/tippers/tractors 
Manual Monitoring through 
Security guard 

0 5,000/- 

Stone carrying trucks will be covered by 
tarpaulin to avoid escape of fines to the 
atmosphere 

Monitoring if trucks will be covered 
by tarpaulin 

0 10,000/- 

Enforcing speed limits of 20 km/hr within 
ML area 

Manual Monitoring through Security 
guard 

0 5,000/- 

Regular monitoring of exhaust fumes as per 
RTO norms 

Monitoring of Exhaust Fumes 0 5,000/- 

Transportatio
n over 
roads 

Regular sweeping and maintenance of 
roads for at least about 200 m from quarry 
entrance 

Provision for 2 labours @ 
Rs.20,000/labour (Contractual) 

0 40,000/- 

Installing wheel wash system near exit gate 
of quarry 

Installation + Maintenance + 
Supervision 

50,000/- 20,000/- 

Noise 
Management 

Mine Pit 
Operation
s 

Source of noise will be 
during operation of 
transportation vehicles, 
HEMM for this proper 
maintenance will be done at 
regular intervals. 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Oiling & greasing of 
Transport vehicles and 
HEMM at regular interval 
will be done 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Adequate silencers will be 
provided in all the diesel 
engines of vehicles. 

Provision made in Operating Cost 0 0 
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It will be ensured that all 
transportation vehicles carry 
a fitness certificate. 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Plantation along periphery of 
lease area will act as 
attenuation. 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Vibrations 
Drilling & 
Blasting 

Safety tools and implements 
that are required will be kept 
adequately near blasting site 
at the time of charging. 

Provision made in OHS part 0 0 

Line drilling in opposite side 
of bench face to reduce 
vibration during blasting 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Proper warning system 
before blasting will be 
adopted and clearance of the 
area before blasting will be 
ensured. 

Installation of Warning System 20,000/- 2,000/ 

Provision for Portable blaster 
shed 

Installation of Portable blasting 
shelter 

50,000/- 2,000/- 

Occasionally NONEL 
Blasting to control Fly rocks 
& ground vibration 

Provision made in Operating Cost 0 5,00,000 

Surface 

Water 

Water 

collected 

during 

Monsoon 

period 

During monsoon period 

surface runoff around the 

quarry will follow the garland 

drains/storm water drains as 

per natural drain pattern. 

Eroded sediments, through a 

garland drain will be 

entrapped before being 

discharged to the natural 

drainage system. Otherwise 

the water from garland drains 

shall be collected in temporary 

pit reservoirs, after settling 

and this collected water shall 

be used for a plantation and 

dust suppression. 

Provision for garland drain drains @ 

Rs. 300/Running Meter (Provision for 

Peripheral Length 555m) + Recurring 

for maintenance 

*1,66,500/- 20,000/- 

Solid Waste 
Mine Pit 

Operations 

Any domestic waste generated 

due to human activity will be 

collected and handed over to 

solid waste handling agency. 

Provision for domestic waste 

collection and disposal through 

authorized agency (Capital Cost 

Member ship fee + Recurring for 

collection /disposal charges) 

5,000/- 20,000/- 

Provision for dust bins etc. Installation of dust bins 10,000/- 1000/- 

Toilets/ 

Sanitation 

Mine Pit 

Operations 

Bio toilets will be made 

available outside mine lease 

on the land of owner itself 

Provision made in Operating Cost 0 0 
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EC Condition 
Display 

Board 

Size 6’ X  5’ with blue 
background and white letters 

mentioning detailing as per 

Appendix – II in SEAC, 

Minutes 

Fixed Display Board at the Quarry 

Entrance as permanent structure 
30,000/- 1,000/- 

Occupational 
Health 

and Safety 

Mine Pit 
Operations 

Workers will be provided with 
Personal Protective 
Equipment's 

Provision of 21 kits 0 88,200/- 

Health check up for workers 
will be provisioned 

IME & PME Health check up 0 88,200/- 

First aid facility will be 
provided 

Provision of 5 kits 0 20,000/- 

Mine will have safety 
precaution signages, boards. 

Provision for signages and boards 
made 

20,000/- 2,000/- 

Barbed Wire Fencing to 
quarry area will be 
provisioned. 

Wire Fencing @ 300 per Meter for 
589m 

*1,76,700/- 20,000/- 

Development 
of 

Green Belt 

Mine Pit 
Operations 

Transporta
tion over 
roads 

About 750 trees along 
peripheral length within 10m 
safety zone Approach road 
and village roads 

Site clearance, preparation of land, 
digging of pits / trenches, soil 
amendments, transplantation of 
saplings @ 200 per plant and 
maintenance 

1,50,000/- 20,000/- 

Mine Closure 

Activity 

Mine Pit 
Operations 

Closure includes Greenbelt 
development, wire fencing, 
garland drains 

Provision made in Closure Cost *4,92,200/- 0 

Traffic 
Management 

Mine Pit 
Operations 

Transporta
tion over 
roads 

No parking will be provided 
on the transport routes. 
Separate provision within ML 
will be made for vehicles 
/HEMMs. Flaggers will be 
deployed for traffic 
management 

Parking area with shelter and flags 1,00,000/- 10,000/- 

Monitoring 
System 

Mine pit, 
Operation 
& Vehicle 
movement 

Installation of CCTV cameras 
in the mines and mine 
entrance 

Camera 4 Nos, DVR, Monitor with 
internet facility  

20,000/- 6,000/- 

Employment 
of Statutory / 
Competent 
Personnel 

Supervisio
n of 
Quarrying 
activities 

Implementation as per Mining 
Plan and ensure safe quarry 
working 

Mines Manager (1st Class / 2nd Class / 
Mine Foreman) under regulation 34 / 
34 (6) of MMR, 1961 and Mining 
Mate under regulation 116 of 
MMR,1961 

0 7,80,000/- 

TOTAL EMP BUDGET 12,15,000/- 18,96,400/- 
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TABLE No.12 EMP BUDGET SUMMARY BREAKUP YEAR WISE 

Year Total Cost 

1st Rs  31,11,400/- 

2nd Rs  19,91,220/- 

3rd Rs  20,90,781/- 

4th Rs  21,95,320/- 

5th Rs  23,05,086/- 
 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.12.15 lakhs as capital cost 

and recurring cost as Rs. 18.96 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price considering 

present market scenario. 

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 -10-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN-P2 

10.0 GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by considering in-

built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental Management plan will 

ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient Air quality, Water quality, 

Socio – economic improvement standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study area are 

elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter 

discusses the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness 

monitored after approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 

The Proponent is committed to conducting all its operations and activities in an environmentally 

responsible manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent Thiru.N.Agathiapan 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 programme to provide early warning of any deficiency or unanticipated 
performance in environmental safeguards 

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 
improvement 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 will ensure effective implementation of 

environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory guidelines through Mine 

Management Level. The said team will be responsible for: 

• Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 
• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 
• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which shall 

include financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste water treatment 
plant, etc. 

• Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with outside agencies 
• Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages 
• Green belt development 
• Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 
• Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry of Environment and 

Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the consents to establish and consents 
to operate. 
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10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT – 

Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by converting 

the quarry pit into temporary reservoir about (1.21.0 ha), the remaining part of the area ie., 0.43.0 ha (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. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Designing vehicle wash-down system so that all washed water is captured and passed 

through grease and oil separators.  

Mines Manager 

Re fueling will be carried out in a safe location, away from vehicle movement 

pathways 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Greenbelt development and its maintenance Environment Officer 

Garland drains with catch pits to be provided all around the project area to prevent run 

off affecting the surrounding lands. 

Environment Officer 

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 

Thick plantation using native flora spices will be carried out on the top benches. Mines Manager 

There will be formation of a small surface water body in the mined out area, which can 

be used for watering the greenbelt at the conceptual stages. 

Environment Officer 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.3 WASTE MANAGEMENT – 

Top Soil Management – 

▪ There is no topsoil for this project site.  

Overburden / Waste and Side Burden Management – 

▪ The overburden in the form of Gravel formation, the Gravel will be directly loaded into tippers and sold. 

TABLE 10.2: PROPOSED CONTROLS FOR SOIL MANAGEMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Garland drains are to be paved around the quarry pit area to arrest possible wash off in the 
rainy seasons 

Mines Manager 

Surface run-off from the surface water 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 

Environment Officer 

keeping records of mitigation of erosion events, to improve on management techniques Environment Officer 
A monitoring map with information including their GPS coordinates, erosion type, 
intensity, and the extent of the affected area, as well as existing control measures and 
assessment of their performance 

Environment Officer 

Empty sediment from sediment trap. Maintain, repair or upgrade garland drain system Environment Officer 

Test soils for pH, EC, chloride, exchangeable cations, particle size and water holding 
capacity 

Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.4 WATER MANAGEMENT 

In the proposed quarrying project no process is involved for the effluent generation, effluent is mainly 

containing Oil & grease from the workshop, No workshops is proposed inside the project area. 

The quarrying operation is proposed upto a depth of 27m the water table in the area is 58 - 63 m below 

ground level, and 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 

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 

activities. No mining activities are planned during night time. 
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TABLE 10.5: PROPOSED CONTROLS FOR NOISE ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the project area to 
attenuate the noise and the same will be maintained 

Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn-out accessories to 
control noise generation 

Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise Mines Manager 
Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the mines Mining Mate 
Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles Mines Manager 
Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 
Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 
Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 
from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring shall be carried out in the project area and in 
surrounding villages to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the 
adopted noise control measures. Additional noise control measures will be adopted if 
required as per the observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 
Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay layout, or 
altering the hole inclination 

Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 
Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

 The Rough Stone and Gravel 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., 

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 plant around 375 trees during the present plan period. Post plantation status will be 

regularly checked for every season. 
• The main attributes that retards 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. 
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• 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 plan 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. 

10.8.2 Green Belt Development Plan 

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. 
About 500 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier i.e., 2,840 ha with 

survival rate 80% which shall include about 400 nos. of fruit bearing and avenue plants are proposed to be developed 

around the mines office. The greenbelt development plan has been prepared keeping in view the land use changes that 

will occur due to mining operation in the area. 

TABLE 10.7 PROPOSED GREENBELT ACTIVITIES FOR 5 YEAR PLAN PERIOD 

Year No. of trees proposed to 
be planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered sq.m 

Name of the species  No. of trees expected to 
be grown 

I 
500 

80% Safety barrier and 
approach roads 

Neem, Pongamia Pinnata, 
etc.,, 

400 

Source: Approved Mining Plan 

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

• Creating of bio-diversity. 
• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area, 
• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

TABLE 10.8: RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

19.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 
20.  Millettia pinnata Pungan  landscaping purposes as a windbreak or for shade 
21.  Tamarindusindica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 
22.  Achras sapota Sapota Edible fruits 
23.  Ficus benghalensis Alai Shade and a source of food for birds 
24.  Ficus religiosa araca-maram Shade and a source of food for birds 
25.  Mangifera indica Mango/ Ma Edible fruit 
26.  Terminalia catappa nattuvadumai Edible nuts 
27.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  
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10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT 

Occupational safety and health are very closely related to productivity and good employer-employee 

relationship. The main factors of occupational health impact in quarries are fugitive dust and noise. Safety of 

employees during quarrying operation and maintenance of mining equipment will be taken care as per Mines Act 

1952 and Rule 29 of Mines Rules 1955. To avoid any adverse effect on the health of workers due to dust, noise and 

vibration sufficient measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations – 

▪ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and establishing 

baseline measures for determining changes in health. 

▪ 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 details 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  

 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)      

 

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. 
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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 colors 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. 

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 

an Environmental Consultants to provide periodical training to all the employees to carry out the mining operation in 

and eco-friendly manner. 
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee Training 

All new 
employees 

exposed to mine 
hazards 

Once One week 

Employee rights; 
Supervisor responsibilities; 
Self-rescue; 
Respiratory devices; 
Transportation controls; 
Communication systems; 
Escape and emergency 
evacuation; 
Ground control hazards; 
Occupational health hazards; 
Electrical hazards; 
First aid & Explosives 

Task Training 
Like Drilling, Blasting, 
Stemming, safety, Slope 

stability, Dewatering, 
Haul road maintenance,  

Employees 
assigned to new 

work tasks 

Before new 
Assignments 

Variable 

Task-specific health & safety 
procedures and SOP for various 
mining activity.  
Supervised practice in assigned 
work tasks.  

Refresher 
Training 

All employees 
who received 

new-hire training 
Yearly One week  

Required health and safety 
standards; 
Transportation controls; 
Communication systems; 
Escape ways, emergency 
evacuations; Fire warning; 
Ground control hazards; 
First aid; Electrical hazards; 
Accident prevention; 
Explosives; 
Respirator devices 

Hazard 
Training 

All employees 
exposed to mine 

hazards 
Once Variable 

Hazard recognition and 
avoidance; 
Emergency evacuation 
procedures; 
Health standards; 
Safety rules; 
Respiratory devices 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 

10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management – 

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Table 10.11 gives overall investment on the environmental safeguards and recurring 

expenditure for successful monitoring and implementation of control measures. 
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TABLE 10.11: EMP BUDGET FOR PROPOSED PROJECT 

 

Activity Mitigation measure Provision for Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital Cost 
INR 

Recurring 
Cost INR 

Haul Road 
Dust 
Suppression 

Compaction, gradation and drainage on 
both sides 

Rental Dozer & drainage 
construction on haul road length 200 
m @ 300/ Meter  

60,000/- 20,000/- 

Fixed Water Sprinkling Arrangements + 
thrice a day water sprinkling by own water 
tankers 

Water @ Rs 150/- per tanker 6,00,000/- 1,20,000/- 

Air Quality will be regularly monitored as 
per norms within ML area & Ambient Area 

Yearly Compliance as per CPCB 
norms 

0 76,000/- 

Mine Pit 
Operations 

Muffle blasting to control fly rocks during 
blasting  

Blasting face will be covered with 
sand bags/ steel mesh/ old tyres 
used conveyor belts 

0 5,000/- 

Wet drilling procedure/ latest eco friendly 
drill machine with separate dust extractor 
unit 

Provision made in operational cost  0 0 

Truck 
Loading 

No overloading of trucks/tippers/tractors 
Manual Monitoring through 
Security guard 

0 5,000/- 

Stone carrying trucks will be covered by 
tarpaulin to avoid escape of fines to the 
atmosphere 

Monitoring if trucks will be covered 
by tarpaulin 

0 10,000/- 

Enforcing speed limits of 20 km/hr within 
ML area 

Manual Monitoring through Security 
guard 

0 5,000/- 

Regular monitoring of exhaust fumes as per 
RTO norms 

Monitoring of Exhaust Fumes 0 5,000/- 

Transportatio
n over 
roads 

Regular sweeping and maintenance of 
roads for at least about 200 m from quarry 
entrance 

Provision for 2 labours @ 
Rs.20,000/labour (Contractual) 

0 40,000/- 

Installing wheel wash system near exit gate 
of quarry 

Installation + Maintenance + 
Supervision 

50,000/- 20,000/- 

Noise 
Management 

Mine Pit 
Operation
s 

Source of noise will be 
during operation of 
transportation vehicles, 
HEMM for this proper 
maintenance will be done at 
regular intervals. 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Oiling & greasing of 
Transport vehicles and 
HEMM at regular interval 
will be done 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Adequate silencers will be 
provided in all the diesel 
engines of vehicles. 

Provision made in Operating Cost 0 0 
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It will be ensured that all 
transportation vehicles carry 
a fitness certificate. 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Plantation along periphery of 
lease area will act as 
attenuation. 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Vibrations 
Drilling & 
Blasting 

Safety tools and implements 
that are required will be kept 
adequately near blasting site 
at the time of charging. 

Provision made in OHS part 0 0 

Line drilling in opposite side 
of bench face to reduce 
vibration during blasting 

Provision made in Operating Cost 0 0 

Proper warning system 
before blasting will be 
adopted and clearance of the 
area before blasting will be 
ensured. 

Installation of Warning System 20,000/- 2,000/ 

Provision for Portable blaster 
shed 

Installation of Portable blasting 
shelter 

50,000/- 2,000/- 

Occasionally NONEL 
Blasting to control Fly rocks 
& ground vibration 

Provision made in Operating Cost 0 5,00,000 

Surface 

Water 

Water 

collected 

during 

Monsoon 

period 

During monsoon period 

surface runoff around the 

quarry will follow the garland 

drains/storm water drains as 

per natural drain pattern. 

Eroded sediments, through a 

garland drain will be 

entrapped before being 

discharged to the natural 

drainage system. Otherwise 

the water from garland drains 

shall be collected in temporary 

pit reservoirs, after settling 

and this collected water shall 

be used for a plantation and 

dust suppression. 

Provision for garland drain drains @ 

Rs. 300/Running Meter (Provision for 

Peripheral Length 400m) + Recurring 

for maintenance 

*1,20,000/- 20,000/- 

Solid Waste 
Mine Pit 

Operations 

Any domestic waste generated 

due to human activity will be 

collected and handed over to 

solid waste handling agency. 

Provision for domestic waste 

collection and disposal through 

authorized agency (Capital Cost 

Member ship fee + Recurring for 

collection /disposal charges) 

5,000/- 20,000/- 

Provision for dust bins etc. Installation of dust bins 10,000/- 1000/- 

Toilets/ 

Sanitation 

Mine Pit 

Operations 

Bio toilets will be made 

available outside mine lease 

on the land of owner itself 

Provision made in Operating Cost 0 0 
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EC Condition 
Display 

Board 

Size 6’ X  5’ with blue 
background and white letters 

mentioning detailing as per 

Appendix – II in SEAC, 

Minutes 

Fixed Display Board at the Quarry 

Entrance as permanent structure 
30,000/- 1,000/- 

Occupational 
Health 

and Safety 

Mine Pit 
Operations 

Workers will be provided with 
Personal Protective 
Equipment's 

Provision of 14 kits 0 58,800/- 

Health check up for workers 
will be provisioned 

IME & PME Health check up 0 88,200/- 

First aid facility will be 
provided 

Provision of 5 kits 0 58,800/- 

Mine will have safety 
precaution signages, boards. 

Provision for signages and boards 
made 

20,000/- 2,000/- 

Barbed Wire Fencing to 
quarry area will be 
provisioned. 

Wire Fencing @ 300 per Meter for 
589m 

*1,76,700/- 20,000/- 

Development 
of 

Green Belt 

Mine Pit 
Operations 

Transporta
tion over 
roads 

About 500 trees along 
peripheral length within 10m 
safety zone Approach road 
and village roads 

Site clearance, preparation of land, 
digging of pits / trenches, soil 
amendments, transplantation of 
saplings @ 200 per plant and 
maintenance 

1,00,000/- 20,000/- 

Mine Closure 

Activity 

Mine Pit 
Operations 

Closure includes Greenbelt 
development, wire fencing, 
garland drains 

Provision made in Closure Cost *3,52,000/- 0 

Traffic 
Management 

Mine Pit 
Operations 

Transporta
tion over 
roads 

No parking will be provided 
on the transport routes. 
Separate provision within ML 
will be made for vehicles 
/HEMMs. Flaggers will be 
deployed for traffic 
management 

Parking area with shelter and flags 1,00,000/- 10,000/- 

Monitoring 
System 

Mine pit, 
Operation 
& Vehicle 
movement 

Installation of CCTV cameras 
in the mines and mine 
entrance 

Camera 4 Nos, DVR, Monitor with 
internet facility  

20,000/- 6,000/- 

Employment 
of Statutory / 
Competent 
Personnel 

Supervisio
n of 
Quarrying 
activities 

Implementation as per Mining 
Plan and ensure safe quarry 
working 

Mines Manager (1st Class / 2nd Class / 
Mine Foreman) under regulation 34 / 
34 (6) of MMR, 1961 and Mining 
Mate under regulation 116 of 
MMR,1961 

0 7,80,000/- 

TOTAL EMP BUDGET 10,65,000/- 18,57,600/- 
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TABLE No.12 EMP BUDGET SUMMARY BREAKUP YEAR WISE 

Year Total Cost 

1st Rs  28,92,600/- 

2nd Rs  19,18,980/- 

3rd Rs  20,14,929/- 

4th Rs  21,15,675/- 

5th Rs  22,21,459/- 

6th  Rs  36,91,772/- 

7th  Rs  23,32,532/- 

8th  Rs  24,49,159/- 

9th  Rs  25,71,617/- 

10th  Rs  27,00,198/- 
 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.10.65 lakhs as capital cost 

and recurring cost as Rs. 18.57 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price considering 

present market scenario. 

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 – 11: SUMMARY AND CONCLUSION 

Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarry (Extent – 10.98.0 ha) falls under “B” category as per 
MoEF & CC Notification S.O. 3977 (E). 

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

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

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

Consultation for all areas from 5 to 25 ha falling in Category B-1 and appraised by SEAC/ SEIAA as well as for 

cluster situation. 

This detailed Draft EIA EMP Report is prepared for public and other stakeholders’ suggestions. The Final 

EIA EMP Report will be prepared based on the outcome of Public Consultation and the outcome will incorporated 

in the EMP Report. 

Environmental monitoring and audit mechanism have been recommended before and after commencement 

of the project, where necessary, to verify the accuracy of the EIA predictions and the effectiveness of recommended 

mitigation measures. 

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

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

emission sources, emissions control equipment, background Air quality levels, Meteorological measurements, 

Dispersion model and all other aspects of pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been discussed 

in this report. The baseline monitoring study has been carried out during the months March to May 2021 for various 

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

and suitable mitigation measures for likely adverse impacts due to the proposed project is suggested individually for 

the respective proposed project under Chapter 10. 

The project proponent ensures to obtain necessary clearances and quarrying will be carried out as per rules 

and regulations. The Mining Activity will be carried out in a phased manner as per the approved mining plan after 

obtaining EC, CTO from TNPCB, execution of lease deed and obtaining DGMS Permission and working will be 

carried out under the supervision of Competent Persons employed. 

Overall, the EIA report has predicted that the project will comply with all environment standards and 

legislation after commencement of the project and operational stage mitigation measures will be implemented. 

Mining operations has positive impact on environment and socio economy such as landscape improvement, 

water as by-product, economy development and better public services, providing and supply of Rough Stone as per 

market demand. 

Sustainable and modern mining leads us to see positive impact of mining operation and providing 

consistent employment for nearly 35 people directly in the project and indirectly around 5 – 10 people. 

As discussed, it is safe to say that the proposed quarry is not likely to cause any significant impact to the 

ecology of the area, as adequate preventive measures will be adopted to keep the various pollutants within the 

permissible limits. Green belt development around the area will also be taken up as an effective pollution mitigate 

technique, as well as to serve as biological indicators for the pollutants released from the Myvadi Rough Stone and 

Gravel Cluster Quarry (Extent – 10.98.0 ha).  
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CHAPTER – 12: DISCLOSURE OF CONSULTANTS 

The Proposed Proponents 

1. Thiru. R. Jagadeeswaran,  

2. Thiru.N.Agathiappan  

have engaged M/s Geo Exploration and Mining Solutions, an Accredited Organization under 

Quality Council of India – National Accreditation Board for Education & Training, New Delhi, for 

carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 
 

Name and address of the consultancy:  

GEO EXPLORATION AND MINING SOLUTIONS 

No 17, Advaitha Ashram Road,  

Alagapuram, Salem – 636 004 

Tamil Nadu, India 

Email: infogeoexploration@gmail.com 

Web: www.gemssalem.com 

Phone: 0427 2431989. 

 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below – 

Sl.No. Name of the expert In house/ Empanelled 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 Dr. M. Ifthikhar Ahmed In-house 1 A 
WP 

GEO 
SC 

B 
A 
A 

2 Dr. P. Thangaraju In-house - - 
HG 

GEO 
A 
A 

3 Mr. A. Jagannathan In-house - - 
AP 
NV 

SHW 

B 
A 
B 

4 Mr. N. Senthilkumar Empanelled 
38 
28 

B 
B 

AQ 
WP 
RH 

B 
B 
A 

5 Mrs. Jisha parameswaran In-house - - SW B 
6 Mr. Govindasamy In-house - - WP B 
7 Mrs. K. Anitha In-house - - SE A 
8 Mrs. Amirtham In-house - - EB B 
9 Mr. Alagappa Moses Empanelled - - EB A 
10 Mr. A. Allimuthu In-house - - LU B 
11 Mr. S. Pavel Empanelled - - RH B 

12 Mr. J. R. Vikram Krishna Empanelled - - 
SHW 
RH 

A 
A 

Abbreviations 

EC EIA Coordinator 
AEC Associate EIA Coordinator 
FAE Functional Area Expert 
FAA Functional Area Associates 
TM Team Member 
GEO Geology 
WP Water pollution monitoring, prevention and control 
AP Air pollution monitoring, prevention and control 
LU Land Use 
AQ Meteorology, air quality modeling, and prediction 

EB Ecology and bio-diversity 
NV Noise and vibration 
SE Socio economics 
HG Hydrology, ground water and water conservation 
SC Soil conservation 
RH Risk assessment and hazard management 
SHW Solid and hazardous wastes 
MSW Municipal Solid Wastes 
ISW Industrial Solid Wastes 
HW Hazardous Wastes 

mailto:infogeoexploration@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA/EMP 

 
Declaration by experts contributing to the EIA/EMP for Myvadi Rough Stone and Gravel cluster Quarry, 

over an Extent of 10.98.0 ha in Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur District of Tamil Nadu. It is also 

certified that information furnished in the above EIA study are true and correct to the best of our Knowledge. 

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

Name:    Dr. M. Ifthikhar Ahmed 

Designation:   EIA Coordinator 

Date & Signature:       

 
Period of Involvement:  January 2020 to till date 

Associated Team Member with EIA Coordinator: 

1. Mr. S. Nagamani 
2. Mr.P.Viswanathan 
3. Mr. Santhoshkumar 
4. Mr. S. Ilavarasan 

FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 

Sl. 
No. 

Functional 
Area 

Involvement 
Name of the 

Expert/s 
Signature 

1 AP 

▪ Identification of different sources of air pollution 
due to the proposed mine activity 

▪ Prediction of air pollution and propose 
mitigation measures / control measures 

Mr. A. Jagannathan 

2 WP 

▪ Suggesting water treatment systems, drainage 
facilities 

▪ Evaluating probable impacts of effluent/waste 
water discharges into the receiving 
environment/water bodies and suggesting 
control measures. 

Dr. M. Ifthikhar 
Ahmed 

 

Mr. N. Senthilkumar 

 

3 HG 

▪ Interpretation of ground water table and predict 
impact and propose mitigation measures. 

▪ Analysis and description of aquifer 
Characteristics  

Dr. P. Thangaraju 
 

4 GEO 

▪ Field Survey for assessing the regional and local 
geology of the area. 

▪ Preparation of mineral and geological maps. 
▪ Geology and Geo morphological 

analysis/description and Stratigraphy/Lithology. 

Dr. M. Ifthikhar 
Ahmed 

 

Dr. P. Thangaraju 
 

5 SE 

▪ Revision in secondary data as per Census of 
India, 2011. 

▪ Impact Assessment & Preventive Management 
Plan 

▪ Corporate Environment Responsibility. 

Mrs. K. Anitha 
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6 EB 

▪ Collection of Baseline data of Flora and Fauna. 
▪ Identification of species labelled as Rare, 

Endangered and threatened as per IUCN list. 
▪ Impact of the project on flora and fauna. 
▪ Suggesting species for greenbelt development. 

Mrs. Amirtham 

Mr. Alagappa Moses 

 

7 RH 

▪ Identification of hazards and hazardous 
substances 

▪ Risks and consequences analysis 
▪ Vulnerability assessment 
▪ Preparation of Emergency Preparedness Plan 
▪ Management plan for safety. 

Mr. N. Senthilkumar 
 

Mr. S. Pavel  

Mr. J. R. Vikram 
Krishna 

 

8 LU 

▪ Construction of Land use Map 
▪ Impact of project on surrounding land use 
▪ Suggesting post closure sustainable land use 

and mitigative measures. 

Mr. A. Allimuthu 

9 NV 
▪ Identify impacts due to noise and vibrations 
▪ Suggesting appropriate mitigation measures for 

EMP. 
Mr. A. Jagannathan 

10 AQ 

▪ Identifying different source of emissions and 
propose predictions of incremental GLC using 
AERMOD. 

▪ Recommending mitigations measures for EMP 

Mr. N. Senthilkumar 
 

11 SC 
▪ Assessing the impact on soil environment and 

proposed mitigation measures for soil 
conservation 

Dr. M. Ifthikhar 
Ahmed 

 

12 SHW 

▪ Identify source of generation of non-hazardous 
solid waste and hazardous waste. 

▪ Suggesting measures for minimization of 
generation of waste and how it can be reused or 
recycled. 

Mr. A. Jagannathan  

Mr. J. R. Vikram 
Krishna 

 

LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

Sl.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr. S. Nagamani 
AP; GEO; 

AQ 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources of 

Air Pollution, its impact and suggest control 
measures 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Analyse & provide inputs and assist FAE with 

meteorological data, emission estimation, 
AERMOD modelling and suggesting control 
measures 

 

2 
Mr.P. 

Viswanathan 
AP; WP; LU 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources of 

Air Pollution, its impact and suggest control 
measures 

▪ Assisting FAE on sources of water pollution, its 
impacts and suggest control measures 

▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 

 

3 
Mr. 

Santhoshkumar 
GEO; SC 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual Plan 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 
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conservation methods and identifying impacts 

4 
Mr. 

Umamahesvaran 
GEO 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual Plan 

 

5 Mr. A. Allimuthu SE 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of data’s 
▪ Provide inputs by analysing primary and 

secondary data 

 

6 Mr. S. Ilavarasan LU; SC 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 

conservation methods and identifying impacts 

 

7 Mr. E. Vadivel HG 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE & provide inputs on aquifer 

characteristics, ground water level/table 
▪ Assist with methods of ground water recharge and 

conduct pump test, flow rate 

 

8 Mr. D. Dinesh NV 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE and provide inputs on impacts due to 

proposed mine activity and suggest mitigation 
measures 

▪ Assist FAE with prediction modelling 

 

9 
Mr. Panneer 

Selvam 
EB 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of baseline data 
▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna 

 

10 Mrs. Nathiya EB 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of baseline data 
▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna 

 

 

DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATION 

I, Dr. M. Ifthikhar Ahmed, Managing Partner, Geo Exploration and Mining Solutions, hereby, confirm that 

the above mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the EIA/EMP Report for Mining of 

Myvadi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries, over an Extent of 10.98.0ha in Myvadi Village, Madathukulam 

Taluk, Tiruppur District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the EIA study are true and 

correct to the best of our Knowledge. 

Signature & Date:     

 

Name:       Dr. M. Ifthikhar Ahmed 

Designation:      Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization:  M/s. Geo Exploration and Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date:   NABET/EIA/1922/SA 0139 Dated: 11-10-2021  

Validity:      Valid till 06.08.2022 



   GREENBELT AND FENCING PHOTOS FOR R.JAGADEESWARAN 

 

 



     GREENBELT AND FENCING PHOTOS FOR N.AGATHIAPPAN 

 

 



ANNEXURE 

 

MYVADI VILLAGE ROUGH STONE AND 

GRAVEL CLUSTER QUARRY 

Sl.No. Name Village Extent of Project site 

1 Thiru. R. Jagadeeswaran Myvadi 1.64.0ha 

2 Thiru. N.Agathiappan Myvadi 1.00.0ha 

 

 

 

ToR obtained  
Lr No. SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated: 09.11.2020 – P1 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated: 05.05.2022 – P2 

 

 

CLUSTER EXTENT – 10.98.0 ha (3 Proposed + 2 Existing quarries) 

 

 

 

Environmental Consultant 

GEO EXPLORATION AND MINING SOLUTIONS 
Old No. 260-B, New No. 17, 

Advaitha Ashram Road, Alagapuram, 
Salem – 636 004, Tamil Nadu, India 

Accredited for sector 1 Cat ‘A’& 38 Cat ‘B’ 
Certificate No :  NABET/EIA/1922/SA 0139 

Phone: 0427-2431989, 

Email: ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

Web: www.gemssalem.com 
 

 

 



 LIST OF ANNEXURES 

Annexure 

No 
DESCRIPTION PAGE NO 

I COPY OF TERMS OF REFERENCE – P1 1A – 13A 

II COPY OF 500M RADIUS QUARRIES DETAILS LETTER  - P1 14A – 16A 

III COPY OF MINE PLAN APPROVED LETTER – P1 17A – 20A 

IV COPY OF APPROVED MINING PLAN  - P1 21A – 86A 

V COPY OF TERMS OF REFERENCE – P2 
87A – 105A 

VI COPY OF 500M RADIUS QUARRIES DETAILS LETTER  - P2 
106A – 107A 

VII COPY OF MINE PLAN APPROVED LETTER – P2 
108A – 110A 

VIII COPY OF APPROVED MINING PLAN  - P2 
111A – 171A 

IX COPY OF APPROVED MINING PLAN -E1 172A – 219A 

XI COPY OF BASE LINE MONITORING DATA 220A – 240A 

XII COPY OF NABET CERTIFICATE 241A 
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Thiru. K.V. GIRIDHAR, I.F.S.,
MEMBER SECRETARY

STATE LEYEL EII'YIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REF'ERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

To

Thiru. R. Jagadeeswaran

S/o. Ramasamy Gounder

No. 4i 1136, Narasingapuram

Krishnapuram Post

Madathukulam Taluk

Tiruppur District - 642 lll.
Sir/Madam, &C Hffi ffi ffi

Sub: SEIAA, Tamil Nadu -ffiffieffiffiroR) for the proposed Rough stone &

Gravel quarry lease over ,#me6$kof 1.64.0Ha at S.F.No. 688(p) at Myvadi

village, Madathukulam #W riruppur District, Tamil Nadu by

Thiru. R. Jagadeeswaran 
"nafrpffi:&t 

category - 5(Bl" and Schedule S.No. l(af
ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA report -Regarding.

Ref: 1. online proposal No.SIA/TN/\zIlNl47Bogl2019, Dated : 12.09.2020.

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 16.09.2020

3. Minutes of the 178th SEAC Meeting held on Ol.|O.ZO2O.

4. Minutes of the 408m SEIAA Meeting held on 28j02020 &2g.lO.2O2O.

Kindly refer to your proposal submitt.d -;. State Level Impact Assessment Authority

for Terms of Reference.

The proponent, Thiru. R. Jagadeeswaran has submitted application for ToR on

16.09.2020, in Form- report for the Rough stone & Gravel quarry lease over an

cL/
MEMBER SECRETARY

SEIAA-TN
Page I of 13

0 I il\y 
2o2o

#
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

extent of 1.64.0Ha at S.F.No. 688(P) at Mywadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur

District, Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

- The proposal was placed in the 178ft SEAC Meeting held on 01.10.2020. 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) to SEIAA 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-coal mining projects and details issued by the MoEF & CC to

be included in EIA/EMP report:

1. The Project Proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the

number of wells located around the site and i on the wells due to mining activity.

2. The Project Proponent shall study to evaluate the impact

of proposed mining activity on agriculture activity, and water

nearby by the proposed miningbodies such as rivers, tanks, canals,

3. The proponent shall fumish the details on number of groundwater pumping and open

wells within I km (radius) along with the water levels in both monsoon and non-

monsoon seasons. The data of water table level from the

PWD / TWAD in this area in seasons.

4. The Project Proponent shall carryout g{pqogrplative impact study on the agricultural

area due to mining, crushers and other afvffiaround the site area.llr
5. The details of sunounding well and the cumulative impact on the ground water shall be

part of EIA study

6. The Socio economic studies should be carried out within l0 km buffer zone from the

mines.

7. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be furnished.

They should also submit the proposal for green belt activities for the proposed mine(s).

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 dated 01.05.2018.

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

6t'i/
0 I illy 

?0?0

for driuing and blasting'n",&;ylgg-
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

11. The recommendation for the issue Terms of Reference is subject to the outcome of the

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 (M.A.No.35012016)

and O.A. No.200/2016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.1l82t20t6) and

O.A.No.102/2017 and O.A.No.40412016 (M.A.No. 758120t6, M.A.No.920l2016,

M.A.No.112212016, M.A.No.l2l20l7 & M.A. No. 84312017) and O.A.No.405/2016

and O.A.No.520 of 2016 (M.A.No.98l 12016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.384t2017).

12. A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be fumished.

13. 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.

Discussion by SEIAA and the Remarks:-

29.10.2020. The Authority discussed in

of the SEAC and decided to grant ToR

subject to additional ToR and following

l. As per the MoEF&CC Office Memorandum .No. 22-65/2017-IA.III dated: 30.09.2020,

the proponent shall fumish the proposal to address the concems raised during public

The proposal was placed before Meeting held on 28.10.2020 &.

y accepted the recommendations

as recommended by SEAC and

Reserve funds should be proper closure plan.

hearing and shall be part *ryfi 
E fr ffi

2. Details of study on social inf&ilntffiOifrif.gfbood of local people.

3. A specific study

pattem of animals.

flora & fauna, disturbance to migratory

4.

5. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent

should strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment

and iorests (EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and

throw away plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under

Environment (Protection) Act, 1986. In this connection, the project proponent has to

fumish the action plan.

6. A detailed post-COVID health management plan for workers as per ICMR and MHA

guidelines or the State Gort. guideline may be followed and report shall be fumished.

A. STANDARD TERMS OF R.E,FERENCE

1) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest

production achi one year prior to 1994. It may also be categorically informed

ofe--"--
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

5) Information should be provided in S

whether there had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came

into force, w.r.t. the highest production achieved prior to 1994.

2) A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of

the mine should be given.

3) All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be

compatible with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste

generation and its management, mining technology etc. and should be in the name of the

- lessee.

4) All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/ topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology ofthe area should be

provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and

other ecological features ofthe buffer zone).

i6 Topo sheet in l:50,000 scale indicating

geological map of the are4

and mining history of the

characteristics.

land forms of the area, existing minerals

bodies, streams and rivers and soil

6) Details about the land proposed for mining activities should be given with information as

to whether mining conforms of the State; land diversion for mining

should have approval from concemed authority.

7) It should be clearly stated [roponent 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 prescri'5ed operating process/procedures to bring into

focus any infringement/deviatior/ 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.

'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 ise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery

and the data as waste generation 
"t".Ngd-9,9the 

life of

MEMBER SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

the mine / lease period.

10) Land use ofthe 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 ofthe mine lease area should

be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submitted. Impact, if any, ofchange of land use should be given.

11) Details of the land for any over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of

land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

12) certificate from the competent Authority in the state Forest Department should be

provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the

event of any contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the

site may be inspected by the State along with the Regional Office of

the Ministry to ascertain the ,oru, lf. which, the Certificate in this regard
!/

I
as mentioned above be issued. In all would be desirable for representative of

the State Forest Department to Committees.

13) Status of forestry clearance for virgin forestland involved in the

Project including deposition ofNet Present value (NPV) and compensatory Afforestation

(CA) should be indicated. A should also be fumished.

the Scheduled Tribes and other14) Implementation status of

Traditional Forest Dwellers ) Act, 2006 should be indicated.

the Standing Committee o Board of Wildlife and copy fumished.

,fuu;-o"RErARy

t6)

t7)

15) Therregetation in the RF / PF ar"* 

TlF, 
are4 with necessary details, should be

A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining project on wildlife of the

study area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding

and any other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required,

should be worked out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, wildlife corridors, Ramsar

site Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within l0 km of the

mine lease should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by

chief wildlife warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to

proximity of the ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from

0I N}|- 2020Page 5 of 13
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

-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 buffer

zone should be fumished based on such primary field survey, clearly indicating the

Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-I fauna found in the study area,

the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation should be

prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and details fumished.

Necessary allocation of firnds for implementing the same should be made as part of the

project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come

- under the 'Aravali Range', (attracting coqrt restrictions for mining operations), should

t
certifications from the prescribedalso be indicated and where so

Authorities, such as the SPCB Department should be secured and

fumished to the effect that the es could be considered.

20) Similarly, for Coastal Projects, a by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine lease with respect to

iY;"IffiJtr":3:ffi ffi$l,T,.T:Il"I"#ffi
Zone Management Authority).

of2009, water quality, noise level, soil and flora and

q'2-"-
MEMBERSECRETARY

SEIAA-TN

2l) R&R Plan/compensation details f"rffi*t Affected People @AP) should be

fumished. While preparing the R&R il",fn relevant StateArlational Rehabilitalion &

Resettlement Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker

sections ofthe society in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and

submitted accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the

State Govemment. It may be clearly brought out whether the village(s) located in the

mine lease area will be shifted or not. The issues relating to shifting ofvillage(s) including

their R&R and socio-economic aspects should be discussed in the Report.

22) Orte season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient

air quality as per

Page 6 of 13
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Lr No.SEIAA-TN/tr'.No.7150/SEAC/ToR-80412020 Dated:09.1 1.2020

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. Ttre

location of the monitoring stations should be such as to represent whole of the study area

and justified keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of

sensitive receptors. There should be at least one monitoring station within 500 m of the

mine lease in the pre-dominant downwind direction. The mineralogical composition of

PM10, particularly for free silica, should be given.

23) Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the

air quality of the area. It should also take into account the impact of movement of

Vehicles for transportation of mineral. The details of the model used and input parameters

used for modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a

location map clearly indicating the location_of the site, location of sensitive receptors.if
1?Yr:"

any, and the habitation. The wind-
'q

indicated on the map.

re-dominant wind direction may also be

24) The water requirement for the Project, i ility and source should be furnished. A

detailed water balance should

should be indicated.

25) Necessary clearance from the

water for the Project should be

26) Description of water co to be adopted in the Project should

be given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be

provided.

27) Impact of the Project on the water both surface and groundwater, should be

assessed and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case

the working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should

be undertaken and Report furnished. The Report inter-alia, shall include details of the

aquifers present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission

from Central Ground Water Authority for working below ground water and for pumping

of ground water should also be obtained and copy furnished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and

modification I diussd , if any, and the impact of the same on the hydrology

-atvz

Competent Authority

r water requirement for the Project

for drawl of requisite quantity of

MEIIIBER SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

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 Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

. (indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and

submitted, keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement

of the Project. Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be

charted clearly indicating the area to be covered under plantation and the species to be

planted. The details of plantation already done should be given. The plant species selected

for green belt should have greater ecological value and should be of good utility value to

the local population with emphasis on local and native species and the species which are

tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffic as a result' in the present road network (including

out, indicating whether it is capable of

for improving the infrastructure, if
those outside the Project area

handling the incremental load.

contemplated (including other agencies such as State Govemment)

Indian Road Congress Guidelines.

34)

3s)

'' ilr::.":T";I"#t$ffiilil""ided 
to the mine workers shourd be

) should be given in the EIA report.

should be anticipated and the proposed

preventive measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and

periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project

specific occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the

mining area may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the

impact zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures

should be detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and inlluence to the local community proposed

to be provided by the Proiect Proponent should be indicate{ As far as possible,' /@;N Of-----,-

Conceptual post mining land

(with plans and with adequate

Occupational Health impacts

and Restoration of mined out areas

MEMBER SECRETARY
SEIAA-TN
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-80412020 Dated:09.1 1.2020

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 EIA/EMP Report of the Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

41) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be

42)

43)

';-
A Disaster management Plan shall63plej included in the EIA/EMP Report.

Benefits of the Project if the Project

the Project shall clearly indicate env

etc.

ti
should be spelt out. The benefits of

il,I
ial, economic, employment potential,

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

a) Executive Summary of the

b) All documents to be index and continuous pug.

numbering.

d)

e)

c) Where data are presented in the 
V}f"cially 

in Tables, the period in which the

data were collected and the sourceflrffibe indicated.

Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil,

noise etc. using the MoEF&CCAIABL accredited laboratories. All the original

analysis/testing reports should be available during appraisal of the project.

Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier

by the Ministry shall also be filled and submiued.

While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions

for the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-|1OL3/41/2006-IA.II(I)

dated 4th August,2009, which are available on the website of this Ministry, should

s)

0 I Nrlv ?02A
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

h)

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,TEMP (other than modifications arising out of the P.H.

process) will entail conducting the PH again with the revised documentation.

As per the circular no. J-1 101 1/618/201O-IA.II(D dated 30.5.2012, certified report

of the status of compliance of the conditions stipulated in the Environment

Clearance for the existing operations of the project, should be obtained from the

Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be

applicable.

The EIA report should also plan of the area indicating contours

of main topographic features, mining area, (ii) geological maps and

sections and (iii) sections and extemal dumps, if any, clearly

showing the land features ofthe adjoining area.

In addition to the above. the followine shall be furnished:-

1. Project name and location (Village, Disl$ilEife. Industrial Estate (if applicable).

2. Process description in briel specificalflinjffiting the gaseous emission, liquid effluent

and solid and hazardous wastes.

3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5. The proponent shall furnish the contour map of the water table detailing the number of

wells located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be fumished.

Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing

that there is no other like sand in the quarrying area within the

O(.r---
MEMBERSECRETARY

6.

7.

8.

9.
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.11.2020

approved depth of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in

the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual

for Mining of Minerals published February 2010.

ll.Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and

restoration of the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, ifany.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

17. Site selected for the project - Nature

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

16. Impact of soil erosion, soil

assumed.

biological property changes may be

Gort./ private land, status of is

with in lOkm other industries,

industrial estate this information may not be necessary)

" ff*;I:"ffir# ffiffi:.;',,ffi:, ffi 
rua'[w' s'i,

19. Identification of hazards in handlinqr*IfffWg and storage of hazardous material and

safety system provided to mitigate the EO ffid
20. Likely impact of the project o, uir, *afi t*nff, floru-fu,-a and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsA.,lABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and

also submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the

MEMBER SECRETARY
SEIAA-TN

Agricultural (single/double crop), barren,

(in 2-3 km.) water body, population,

zones, accessibility, (note - in case of

0 9 r{0l, m20
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.1 1.2020

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem

of animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent

should strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and

forests (8C.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw

away plastics irrespective of thickness with effect fiom 01.01.2019 under Environment

(Protection) Act, 1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action

plan.

Besides the above. the below mentioned seneral noints should also be followed:-

A note confirming compliance of

sections / pages ofthe EIA report

All documents may be properly

page numbering.

c. Where data are presented in the the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d. While preparing the EIA report, tbgrri proponents and instructions for

l -1 1013 I 41 12006-1.4.II (l) dated

of this Ministry should also be

the consultants issued by MoEF

4th August, 2009, which are

b.

ls referencing of the relevant

page numbers and continuous

" fl:";":rr"- involved i",1," p*pr*f t[r**, report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)A{ational Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA,/EMP reports

prepared by them and data provided by other organizatiorl/Laboratories including their

status of approvals etc. In this regard circular no F. No.J J 1013/77/2004-IA-II(I) dated

2nd December,2009, 18th March 2010,28s May 2010,281h June 2010, 31't December

2010 & 30th September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.in/

may be referred.

r After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in AppendixJll

of the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the

further necessary action for obtaining environmental

q2''
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Lr No.SEIAA-TNIF.No.7150/SEAC/ToR-80412020 Dated:o9. I 1.2020

clearance in accordance with the procedure prescribed under the EIA

Notification,2006.

The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

The TORs prescribed shall be valid for a period of three ve?rs from the date of

issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-1101314112006-14-

II(I)(part) dated 29th August, 2Ol7 .

Copy to:

1. The Additional Chief

4. The APCCF (C), Regi

Floor, Cathedral Garden

Govt. of Tamil Nadu, Fort 51
I

-9.

, Parivesh Bhavan,2. The Chairman, Central PollUd

CBD Cum-Office , New Delhi I10032.

3. The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy

WZ
MEMBER SECRETARY

h. 
SEIAA-rN

{uiror*r"nt & Forests Department,

(SZ),34, HEPC Building, ft&,2"d

Chennai -34.

s y;TX ff:"I ffi::ffffi :il:,ffin! 
F'res'1s & cc'

The District Collector, Tiruppur District.

Stock File.

6.

7.
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TMT. P. RAJESWART, I.tr'.S.,
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ss$q a-{e

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1 Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

To

TERMS OF REFERENCE 0oR)

Lr N0.SEIAA-TN/II.N0.83 I 4/SEAC/T0R-1 14412022 Dated : 05.05.2022

Thiru.N.Agathiappan

S/o.Nataraj Gounder

No. 1 23 T,Krishnapuram Post

Madathukulam

Tiruppur District-642 1 1 I

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with Public Hearing (ToR) for the

proposed Rough Stone & Gravel quarry lease over an extent of 1.00.0 Ha at

S.F.Nos. 68912(P), 68913A at Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur

District, Tamil Nadu by Thiru.N.Agathiappan- under project category - "B1" and

Schedule S.No. 1(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA

report - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA/TN/MIN/ 6036212021, dated: 30.01.2021

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on:09.02.2021

3. Minutes of the 260thmeeting of SEAC held on 01.4.2022

4. Minutes of the 504th Authority meeting held on 05.05.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

The project proponent, Thiru.N'Agathiappan

category project in Form-I, for the proposed Rough

has submitted application seeking ToR for 81

Stone & Gravel qu lease over an extent of

+
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.83 I 4/sEAC/ToR- tt44 12021 Dated: 05.0 s.z0z2 SEIAA.TN

1.00.0 Ha at S.F.Nos. 68g12(P),68gl3Aat Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur Oir,.i",,

Tamil Nadu and has furnished Pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed for appraisal in this 260smeeting of SEAC held on 1.4.2022. The details of

the project furnished by the proponent are available on the website (parivesh.nic.in).

The project proponent gave detailed presentation. SEAC noted the following:

1. The Project Proponent, Thiru.N.Agathiappan has applied for Terms of Reference for the

proposed Rough Stone & Gravel quarry lease over an extent of 1.00.0 Ha at S.F.Nos.

68912(P),68913A at Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu.

Z The project/activity is covered under Category "B1" of Item 1(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notifrcation, 2006.

3. As per the mining plan, the lease period is for 10 years. The production for 10 years not

to exceed 73750 m3 of rough stone & 13708 m3 of gravel. The Annual peak production as

per mining plan is 7950m3 of rough stone (Xth year) and 1932m3 of gravel with proposed

depth of 27m(BGL).

4. Earlier, this proposal was placed before 208m SEAC meeting held on 24.3.2O2L Based on the

documents furnished and presentation made by the proponent, the SEAC noted that the proposed

site was found to be agricultural land (Coconut tree farm) and hence decided to make an onsite

inspection to assess the present status of the site by the sub-committee constituted by the SEAC.

On receipt of the inspection report from the sub-committee, the SEAC decided to take a further

course of action on the proposal.

The sub-committee comprising of Dr.D.Narsimhan, Member, SEAC and Dr. B.Gowtham,

Member, SEAC made on-site inspection on 27.03.2022. The sub-committee members were

accompanied by Shri. A.Duraishanmugam, S/o. Shd. N. Agathiappan (Proponent) during the visit.

Observations Made by the Sub-Committee:

l. The proposed mine is located in Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur District.

2. The proposed mine falls in apatta land owned by Shri. N. Agathiappan (Proponent) and the

entire is protected by fencing and entry of public is completely prevented .
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;. THe water in the open well situated near the proposed mine is pumped out to irrigate

plantations in the nearby plantations in the patta land.

4. The mine is surrounded by well-maintained green belt and mostly covered by coconut

plantations and other type of trees.

5. The existing mine is completely made up of Chamockite of massive nature.

RECOMMENDATIONS

1. As per the 208ft meeting of SEAC instructions, the coconut trees planted within the cluster

extent owned by the ProPonent.

2. The SEAC sub-committee observed the patta land in which mining area is situated is

completed with fencing.

3. Since the patta land is in the total cluster extent 10.98.0 Ha and already two existing mines

are situated, it is advised to plant more than 500 trees around the existing mines and either

sides of the roads built within the cluster area owned by the proponent.

4. The existing bore wells and open wells are yielding good quantity of groundwater.

5. The proposed mine is well covered by green belt and Environmental protection is

maintained.

6. On observing the above, the sub-committee members recommend to the Chairman, SEAC

that Terms of Reference (ToR) may be issued to the Proposed mine as per the request made

by the Proponent.

This proposal was again been placed before 260th SEAC meeting held on 1.4.2022. Based on

the presentation and documents furnished by the sub committee, SEAC decided to recommend the

proposal for the grant of Terms of Reference with public hearing for the above notings, subject

to the following TORs, in addition to the standard terms of reference for EIA study for non-coal

mining projects and details issued by the MOEF & CC to be included in EIA/EMP Report:

L The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quarry cluster specifically with reference to the environment in

terms of air pollution, water pollution, health impacts and social impact accordingly the

Environment Management plan should be prepared keeping the concemed quarry and the

surrounding habitations in the mind.

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

3. The entire Cluster of mine lease

Page 3 of19
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same along with EIA report.

4. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD,

What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantity of minerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth of mining.

Actual depth ofthe mining achieved earlier.

Name of the person already mined in that leases area.

If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the mining

lease area should be provided. Such an Imagery ofthe proposed area should clearly show the

land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the

remedial measures for the same.

The Project proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations

scientifically and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

9. The Project proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

mines,

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

5.

6.

7.

8.

SEIAA.TN
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waier bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD /

TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

10" The proponent shall furnish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality &

fl oralfauna including traffic/vehicular movement study

11. Atree survey study shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity"

12. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific.

13. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vernacular daily.

14. The Reports to be placed for public view shall be in Tamil language also.

15. The recofllmendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome of the

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2076 (M.A.No.35012016) and

O.A. No.20012016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.118212016) and O.A:No.l02l20l7 afi

O.A.No.40412016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.92012016, M.A.No.112212016,

M.A.No.I2l2ol7 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 981 I 20 I 6, M.A.No.9 8 2 l20l 6 & M.A.No .384 120t7).

16. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics'

A wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix-I in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college

authorities. The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be

chosen. Species of small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a

mixed manner.

lT.Tallerlone year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendlybags

should be planted in proper espacement as per the a ce of local forest

ME
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authorities/botanist/tlorticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GpS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

18. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA,/EMp Report.

19. A Risk Assessment and management plan shall be prepared and included in the EIA/EMp

Report.

20. The socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone fiom the

mining activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local

community proposed to be provided by the project proponent should be indicated. As far as

possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

2l.lf aay quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now

the EC is sought, the Project proponent shall fumish the detailed compliance to EC

conditions given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified

by MoEF&CC, Regional Office, Chenaai (or) the concemed DEE/TNpCB.

22. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms

of Reference besides attracting penal provisions in the Environment (protection) Act, 19g6.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

1 1. Bobax ceiba Ilaw, Sewilavu

12. Calophyllum inophyllum - punnai

ER SECR'ETARY
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13, Cassia hstula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15, Chloroxylon sweitenia - Purasa maram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - Uva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27.Lannea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31. Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi -Magizhamaram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premnatomentosa - Purangai Naari,

43. Prosopis cinerea - Vanni maram
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44. Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospernum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospernum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

51. Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

The proposal was placed in the 504th Authority meeting held on 05.05.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

1. The depth of mining is restricted to 12m (BGL) and the production is 36880 m3 of rough

stone & 9936 m3 of gravel for a period of five years as per the approved mining plan.

2. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-\A.III dated: 30.09.2020 and

20.I0.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part of the Environment Management Plan.

SECRETAR
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3. The Ehvironmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

4. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

5. Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow of goods and services.

6. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

water body and Reservoir.

7. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

8. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

9. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

10. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams,

lakes and farmer sites.

1l. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

12.TheEnvironmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

13. The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site.

14. The project proponent shall study and furnish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

15. The project proponent shall study and furnish the details on potential fragmentation impact of

natural environment, by the activities.

16. The project proponent shall study and furnish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic i

hnv

Page 9 of 19
q# SEIAA-TN

95 A



Lr No.SEIAA-TN/F.No.8314/SE ACtt oR-1144t2021 Dared:05.05.2022

17. The project proponent shall study and furnish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

18. The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

A. STANDARD TERMS OF RET'ERENCE

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 prio r to 1994.

2) A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

3) All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee.

4) All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

5) Information should be provided in Survey of India Topo sheet in l:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomolphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history of the area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

6) Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concemed authority.

7) It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infiingemenUdeviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

hierarchical system or administrative order of the Company to ith the environmental

SEIAA.TN
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8)

e)

issries and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of

reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine /

lease period.

Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other

ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted.

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,rif any, in the pr-oject area. [n the event of any

contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be furnished.

Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be indicated.

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

10)

11)

r2)

l3)

r4)

15)

16)
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area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

l7) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 km ofthe mine lease

should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife

Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

18) A detailed biological study ofthe study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the

periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered,

endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduled-l fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prcpared in consultation with State

Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

19) Proximity to Areas declared as'Critically Polluted'or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictiors 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 fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area., location of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

21) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be fumished.

While preparing the R&R Plan, the relevant StateA.,lational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should
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be imdertaken to assess their requirements, and action progrilnmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Government.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be

shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

monitoring stations should be such as to represent whole of the study area and justified

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PM10, particularly for free

silica, should be given.

23) Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the air

quality of the area. It should also take into account the impact of movement of Vehicles for

transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for

modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map

clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any, and the

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the

map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be furnished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.
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28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the

working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaken and Report fumished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers

present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central

Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of ground water

should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time fiame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on cortmencement 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

geater ecological value aad should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffrc as a result ofthe Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked ou! indicating whether it is capable of handling the

incremental load. Arrangement for improving the inftastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

plans and with adequate number ofsections) should be given in the EIA report.

35) Occupational Health impacts of the Project should be articipated and the proposed preventive
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meisures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

33) 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

grazingland, 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 frnal EIA/EMP Report of the Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

4l) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

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

43) Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benehts of the

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

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

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noised)

?
Y
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reports should be available during appraisal of the Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

0 The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

g) While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-l 1013/41/2006-lA.ll(D dated 4th

August,2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-l

and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC

with reasons for such changes and permission should be sought, as the ToR may also

have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft

EIAIEMP (other than modifications arising out of the P.H' process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.

i) As per the circular no. J-1101 l/618/201OJA.ll(D dated 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained from the Regional Office of

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

j) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of

main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly showing the land

features of the adjoining area.

ints:

I . Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

2. Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5. The proponent shall fumish the contour map of the water table the number of wells

SECRETAT.Y
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loca:ted around the site and impacts on the wells due to mining activity.

6" A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be furnished'

8. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter lcertiftcate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in the EIA report.

10" EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

I 1. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12.The EIA study report shall include the surrounding mining activity, if any.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

l6.Impact of soil erosioq soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./

private land, status of is acquisition, nearby (in2-3 km.) water body, population, with in 10km

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (if applicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

Page 17 of 19
q41
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24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsA.,lABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations of the mines.

29. A specific study should include impact on flora & faun4 disturbance to migratory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages of the EIA report should be provided.

b. All documents may be properly referenced wi0r index, page numbers and continuous page

numbering.

c. Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

e.

While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-11013141/2006-lA.lI (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)National Accreditation Board of Education and Training

Q{ABET) would need to include a ceftificate in this regard in the EIA,/EMP reports prepiued

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -11013/7712004-lA-!f(! dated 2nd December,

?
SEIAA.TN
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Copy to:

l. The Additional Chief Secretary to Govemment,

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

Lr No.SEIAA-TN/tr'.No.83 l4ISEAC/ToR -1144 12021 Dated: 05.0 5.2022 SEIAA.TN

Iaog, 18th March 2olo,28th May 2olo, 28th June 2010, 31" December 2010 & 30th

September 2011 posted on the Ministry's website http:/iwww.moef.nic.inl may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification,2006.

. The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a period of three years

from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

I 1 O 1 3 I 41 12006-IA-II(I)(paO dated 29ft Augus t, 2Ol7 .

SEC ARY
SEIAA.TN

orests Department,

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Off,rce, MoEF &, CC (SZ), 34, HEPC Building, fi& znd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests &, CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Tiruppur District.

Stock File.

2.

J.

4.

5.

6.

7.
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DATE OF SURVEY : 04.03.2016

                    SCALE 1:24,00,000

Q. L.A. AREA :

TOPO SHEET NO : 58 F/ 06

S.F.NO : 689/1, 689/2(p), 689/3A(p)

EXTENT : 4.57.5Ha.

VILLAGE : MYVADI,

TALUK : MADATHUKULAM

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.

THIRU.N.AGATHIYAPPAN,

S/O NATARAJ GOUNDAR,

No.1237, NARASINGAPURAM,

KRISHNAPURAM ROAD,

UDUMALPET TALUK,TIRUPPUR DISTRICT.
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S.F.NO : 689/1, 689/2(p), 689/3A(p)

EXTENT : 4.57.5Ha.

VILLAGE : MYVADI,

TALUK : MADATHUKULAM

DISTRICT : TIRUPPUR,

STATE : TAMIL NADU.
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 SCALE  1 : 1000

THIRU.N.AGATHIYAPPAN,

S/O NATARAJ GOUNDAR,

No.1237, NARASINGAPURAM,

KRISHNAPURAM ROAD,

UDUMALPET TALUK,TIRUPPUR DISTRICT.

                         DATE OF SURVEY :04.03.2016
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THIRU.N.AGATHIYAPPAN,

S/O NATARAJ GOUNDAR,

No.1237, NARASINGAPURAM,

KRISHNAPURAM ROAD,

UDUMALPET TALUK,TIRUPPUR DISTRICT.

                         DATE OF SURVEY :04.03.2016
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CONTOUR

QUARRY PIT

QUARRY ROAD

TOPSOIL

ROUGHSTONE

STRIKE & DIP

e

THIRU.N.AGATHIYAPPAN,

S/O NATARAJ GOUNDAR,

No.1237, NARASINGAPURAM,

KRISHNAPURAM ROAD,

UDUMALPET TALUK,TIRUPPUR DISTRICT.

 DATE OF SURVEY :04.03.2016
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SCALE  1 : 1000

SECTION HOR 1 : 1000, VER 1: 500
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & IISPCB Recognized Laboratory

Date-15.06.2021

AA-020327-L45-752

M/s. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/1136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluh Tiruppur District - 642 709

Project Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi

Taluk : Madathukulam, District

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQI.:

7 Laboratory Sample No.

2. Name of Industry

3 Type of Sample Ambient Air Monitoring

4. Duration of sample Collection 0 1.03.202 7 -3 1,.0 5.202 t

Period: Mar - -2021 Location: l- Core hne Time

Laboratory: Gf-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar -201301

Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

Particulates,

$s/m3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3Monitoring

ceHr,

ndm3

BaP

nilmtSoz NOz NHr

Or

(8-hly

Ave.)

CO

(8-hly

Ave.)

As,

ndm'
Ni, ng/m3Date

Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PMz.,

5.0

(annual)

1.0

(annual)
r00

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(aru:ual)

(24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)
NAAQ Norms*

<1.0 <3.0<5 <1.0 <0.01 <5 <3
60.3 20.6 44.5 9.5 22.8 <502.03.2021 00-07.00

<1.0 <3.0<5 <1.0 <0.01 <5 <303.03.2021 l5-07. I 5 62.t 19.5 43.2 9.2 23.2 <5

<5 <3 <1.0 <3.0
44.4 8.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.0108.03.2021 .00-07.00 61.3 20.2

<5 <3 <1.0 <3.0t9.6 45.3 8.3 2r.4 <5 <5 <1.0 <0.01l5-07. r5 61.7

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.0
61.8 20.2 44.0 8.5 23.5 <5 <5 <1.015.03.202r .00-07.00

<3.0<1.0 <0.01 <5 <3 <1.0
62.6 20.6 44.2 8.7 23.5 <5 <516.03.2021 l5-07. I 5

<1.0 <3.0<1.0 <0.01 <3
63. I 20.t 44.0 9.0 22.6 <5 <522.03.2021 .00-07.00

<3 <1.0 <3.0<5 <5 <1.0 <0.01 <5
63.2 21.3 44.8 9.4 22.423.03.2021 I 5-07. I 5

<3 <1.0 <3.0
23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5.00-07.0029.03.2021 63.0 21.5 43.5 7.8

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
62.3 2t.6 42.2 7,6 23.5 <5 <5 <1.030.03.2021 I 5-07. l

<1.0 <3.0<5 <1.0 <0.01 <5 <361.6 20.4 43.'7 8.7 24.5 <505.04.2021 .00-07

<3 <1.0 <3.023.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <506.04.202t I 5-07. r 6t.7 21.3 43.0 9.8

<5 <3 <1.0 <3.021.5 44.0 8.5 2t.2 <5 <5 <1.0 <0.01t2.04.2021 .00-07 61.4
<3 <1.0 <3.023.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5I 5-07. I13.04.2021 61.9 20.2 42.5 8.3

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
20.4 42.2 8.5 22.7 <5 <5 <1.0t9.04.2021 .00-07 61.7

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
43.0 8.3 20.4 <5 <5 <1.020.04.2021 I 5-07. I 5 6t.2 20.2

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
43.6 9.2 2t.t <5 <5 <1.026.04.2021 .00-07.00 61.3 21.6

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
61.5 21.7 42.2 9.0 23.4 <5 <5 <1.027.04.2021 15-07. I 5

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.0
61.6 20.t) 43.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.003.05.2021 .00-07.00

<3 <1.0 <3.0
8.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5a4.05.2021 I 5-07. l 5 60.6 21.4 43.0

<1.0 <3.0
21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3.00-07.00 60.1 20.3 44.5 8.6

<3 <1.0 <3.0
8.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5l1.05.2021 l 5-07. I 5 60.5 20.8 43.4

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.0
44.3 8.6 20.7 <5 <5 < 1.0r7.05.2021 .00-07.00 62.0 20.0

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
20.8 44.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.018.05.2021 l5-07. I 60.6

<3.0<0.01 <5 <3 <1.02t.2 43.2 8.2 22.6 <5 <5 <1.024.05.2021 7.00-07 60.8

<3.0<0.01 <5 il J.rj \r<l'o60.5 21.7 43.7 8.4 22.4 <5 <5 <1.025.05.202r 7. t 5-07.1 5

tr , nnirla lahnralnnrlAnmail r-nm infnlhnnidelahc anm W'ruwru noidelahc anm

Analyl.ing Jbr an ,4ssured

Future

TEST CERTIFICATE

Pb,

pdm3
PMro

09.03.2021

<5

10.05.2021
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$,
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION

Period: Mar - Mi -2021

AAQ2-:

Location: AA S Time

Monitoring
Particulates,

ve/m3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

Date
Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO Soz Noz NHr

Or

(8-hly

Avg.)

CO

(8-hly

Avg.)

Pb,

p{m'
As,

ndm3
Ni, ngim3

CeHo,

nilm'
BaP,

nglm'

NAAQ Norms* (24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24 hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 07.1 5-07. r 5 59.9 19.4 43.7 8.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.03.2021 07.30-07:30 59.5 20.2 41.6 8.5 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

08^03.202 r 07.15-07. l5 59.5 18.3 42.5 8.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

09.03.2021 07.30-07:30 60.2 20.5 40.5 8.1 22.5 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

15.03.2021 07.1 5-07.1 5 60.4 20.2 40.2 8.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

16.03.202t 07.30-07:30 58.5 20.4 4t.7 8.7 21.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 07.15-07.15 58.5 20.0 40.2 9.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.03.2021 07.30-07:30 58.3 20.3 42.3 9.5 2t.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.2021 07.1 5-07. 1 5 58. I 21.5 43.0 9.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 07.30-07:30 58.2 20.6 41.7 8.2 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05.04.202t 07.15-07.15 57.7 20.4 42.5 8.4 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

06.04.202t 07.30-07:30 57.4 2t.2 42.6 8.3 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

12.04.2021 57.7 2t.6 42.3 9.1 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t3.t)4.2021 07. 1 5-07.1 5 56.4 20.2 43.2 9.3 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

19.04.202t 07.00-07.00 56.6 20.1 42.4 7.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20.04.2021 07.15-07.15 56.1 2t.0 43.2 7.7 2 t.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.202t 07.00-07.00 55.2 t9.6 42.9 7.6 22.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

27.04.2021 07.1 5-07.1 5 56.6 20.2 43.4 8.0 23.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.2021 07.00-07.00 56.0 21.5 42.3 8.7 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

04.05.2021 07. r 5-07.1 5 57.0 2t.2 42.6 7.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0,01 <5 <3 <1.0 <3.0

I0.05.2021 07.00-07.00 57.8 20.7 43.2 8.3 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I1.05.202r 07.1 5-07. 1 5 56.4 2t.l 42.6 8.0 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

r7.05.202r 07.00-07.00 56. I 21.5 41.3 7.6 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

18.05.2021 07. 1 5-07.1 5 56.2 21.6 42.3 7.8 22.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.202t 07.00-07.00 57.7 20.8 41.7 7.3 2t.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07.1 5-07.1 5 57.5 20.3 42.6 7.2 2t.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E , nnir{a lahnralnniAnrnail rnrn infnd,nnirlelqhc rnm W'unuw nnidalehs eom

..1 nalyzi ng.fb r t tr,lssureil
b'ulur(

TEST CERTIFICATE

07. l5-07. r 5
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t
I\OIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

Mof,F & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ3

Feriod: Mar - -2021 Sholamadevi Time:

Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

1.0

(annual)

Monitoring
Particulates,

Yg/m3
Gaseous Pollutants, pglm3

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO Soz Noz NH:

O3

(8-hly

Ave.)

CO
(8-hly

Ave.)
3

As,

ng/m'

Ni,

ngr.rf

CeFle,

n9m'
BaP,

ndmtDate Period, hrs.

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

t.0
(24 hrs.)

6.0
(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)NAAQ Norms* (24 hrs.)

60

(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

<3.043.1 5.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.002.03.202t 07. I 5-07. l5 56.2 19.5

<1.0 <3.019.4 4t.9 5.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <303.03.2021 07.30-07:30 55.8

<3 <1.0 <3.055.7 18.6 42.5 5.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <508.03.202 t 07.15-07. l5

<3 <1.0 <3.007.30-07:30 55.2 2t.4 43.6 6.2 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <509.03.2021

<5 <3 <1.0 <3.0t5.03.2021 07. l5-07. I 5 56.5 19.8 41.0 6.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01

<1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.016.03.202r 07.30-07:30 56.6 20.3 41.5 6.5 22.9 <5 <5

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.022.03.202t 07.15-07.15 56.0 2t.4 40.2 6.7 22.3 <5 <5 <1.0

23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.023.03.2021 07.30-07:30 57.2 18.8 41.6 6.6

<3 <1.0 <3.056.5 18.6 42.4 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <529.03.2021 07.15-07.15

< 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.030.03.2021 07.30-07:30 56.3 19.5 4t.7 6.3 23.4 <5 <5

22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <1.0 <3.005.04.2021 07. I 5-07. l5 55.2 20.6 41.6 7.2

<3.042.5 7.4 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 < 1.006.04.2021 07.30-07:30 56.5 21.5

<5 <3 <1.0 <3.007. l 5-07. l5 54.4 2t.7 40.4 7.5 24.2 <5 <5 <1.0 <0.0112.04.2021

<5 <3 <1.0 <3.007.t5-07.t5 54.6 19.5 40.5 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.0113.04.2021

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.007.00-07.00 55.2 19.6 40.6 7.2 23.4 <5 <5 <1.0t9.04.202t

<5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.020.04.202r 07. I 5-07. l5 53.5 21.4 4t.7 6.7 23.0 <5

<1.0 <3.06.9 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <326.04.2021 07.00-07.00 54.7 20.3 42.3

<5 <3 <1.0 <3.054.3 18.9 42.5 7.0 22.0 <5 <5 <1.0 <0.012'7.04.202t 07.r5-07.15

<5 <3 <1.0 <3.055.8 19.6 41.5 6.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.0103.05.2021 07.00-07.00

<3 <1.0 <3.021.4 4t.7 6.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <504"05.2021 07,1 5-07. 1 5 56.0

<3.022.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.010.05.2021 07.00-07.00 56.5 20.8 40.6 5.8

<3.023.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.01t.05.2021 07. I 5-07. l5 56.2 22.0 43.5 6.7

<1.0 <3.07.2 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3t7.05.2021 07.00-07.00 56.0 2t.6 42.6

<3 <1.0 <3.0
20.7 40.7 7.4 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <518.05.2021 07. I 5-07. l5 55.6

<0.01 <5 <3 <l.0 <3.057.8 20.0 40.5 7.7 23.6 <5 <5 <1.024.05.2021 07.00-07.00

r&rax <3.0<5 <5 <1.0 <0.01 <525.05.2021 07. l5-07. l5 57.0 19.6 40.6 6.8 23.3

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : 1P-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E , nairl.. lahnr.tlan,/Anmail nam in{alAnaiAalaha aam lll . It^r^.t nairtalahn nn^

TEST CERTIFICATE

.lnulying for un .lssure I
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Pb,
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NOIDA TESTING LABORATORIES
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & cc (Ministry of Environment, Forest & climate change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

75 0303 1 1 45, 8527 87 057 2, 7 50303 ll 46, 99997 9 4369

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ4.:

Location: Timer 24-hour
Period: Mar - -2021

Other Pollutants (Particulate Phase) , pglml

<3.0

<3.0

*

Gaseous Pollutants, Pglm3
Particulates,

pglm3Monitoring

tsaP

ndm'
Ni,

ng/m3

Cetlo,

ndm3
Pb,

pgnf
As,

ndm'

CO
(8-hly

Avg.)
NH:

O3

(8-hly

Avg.)
PMIO SozFugitive

Dust
PM2.5

Period,

hrs.
Date

5.0
(annual)

1.0

(annual)

6.0

annual

)

20

(annual)
2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

60(24

hrs.)

100

(24 hrs.)

(24

hrs.)NAAQ Normsi

<3.0<3 < 1.0<5<1.0 <0.01<5 <5
41.4 8.5 2r.352.5 18.607.00-07.0002.03.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<1.0
23.2 <5 <5

40.6 7.752.6 18.407.1 5-07:1 503.03.2021
<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01<5 <56.6 22.553.2 15.7 42.407.00-07.0008.03.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<1.0
20.7 <5 <5

40.5 7.353.5 19.607.15-07:1509.03.2021
<1.0 <3.0<5 <3<0.01<5 <5 <1.0

8.4 22.519.4 39.707.00-07.00 54.215.03.2021
<1.0<5 <3<1.0 <0.01<5 <5

38.8 8.8 23.454.1 20.507.15-07:1516.03.2021
<3.0<3 <1.0<0.01 <5<1.0

23.2 <5 <5
40.4 7.754.5 21.422.03.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <1.0
23.5 <5

16.9 39.4 1.554.723.03.2021 07.1 5-07:1 5
<1.0 <3.0<5 <3<0.01<5 <5 <1.0

7.3 23.053.2 21.4 42.307.00-07.0029.03.2021
<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01<5 <5

43.1 1.2 23.653.6 22.607. I 5-07:1 530.03.2021
<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <1.022.4 <518.7 38.7 7.807.00-07.0005.04.2021

<1.0 <3.0<5 <3<0.01<5 <5 <1.0
7.7 24.254.0 17.8 4t.407. 1 5-07:1 506.04.2021

< 1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01
24.6 <5 <5

39.3 8.154.6 t 8.812.04.2021 07.00-07.00
<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01

24.5 <5 <5
19.5 43.1 8.454.507.1 5-07. l5

<3.0<3 <1,0<0.01 <5<5 <5 <1.0
8.2 23.253.6 20.2 41.507.00-07.0019.04,2021

<1.0 <3.0<5 <3<1.0<5 <5
42.7 8.7 22.453.8 20.020.04.2021 07. r 5-07. t5

<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.0123.2 <5 <5
21.6 43.5 8.607.00-07.00 53.726.04.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <1.08.5 23.7 <552.0 22.6 41.727.04.2021 07.1 5-07. 1 5

<3.0<5 <3 <1.0<1.0 <0.01
23.8 <5 <5

19.7 43.8 8.007.00-07.0003.05.2021
<1.0 <3.0<5 <3<5 <1.0 <0.01

7.4 23.7 <552.5 20.4 40.707. 1 5-07.1 504.05.202t
< 1.0 <3.0<0.01 <5 <3<5 <1,0

7.2 23.3 <552.7 21.6 41.510.05.2021 07.00-07.00
<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <5 <1.0

42.3 7.7 23.354.0 18.611.05.2021 07.1 5-07.1 5

<3.0<5 <3 <1.0<1.0 <0.0122.7 <5 <5
18.7 40.2 7.607.00-07.00 53.617.05.2021

<1.0 <3.0<0.01 <5 <3<5 <1.07.5 22.7 <553.5 l7.l 41.418.05.2021 07.1 5-07.1 5

<3 <1.0 <3.0<0.01 <5<5 <5 <1.018.2 40.2 6.5 23.307.00-07.00 53.224.0s.202t

dE7xo<1.0 <0.01 <523.6 <5 <518.8 40.6 6.207.1 5-07. 1 5 53.325.05.2021

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagat - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: wvvw. noidalabs.com

-1 n a lv:.i n g.lb r a tr .'l s s u red

l'uture

TEST CERTIFICATE

Noz

07.00-07.00

53.7

13.04.2021

<0.01

52.6
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NOIDA TE,STING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change)o UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQs.

Period: Mar - -2021 AA Time

Other Pollutants (Particulate Phase) , trrglm3

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Monitoring
Particulates,

us/m3
Gaseous Pollutants, pglm3

Noz NH;
O3

(8-hly

Ave.)

CO

(8-hly

Ave.)
3

Pb,

pdm'
As,

n/m3
Ni,

nilm3
CoHo,

ng/m'

BaP,

nglm3
Date

Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMI() Soz

NAAQ Norms* (24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80
(24

hrs.)

400
(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)

1.0

(annual)

07:30-07:30 52.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.002.03.2021 19.5 40.6 5.4

03.03.2021 07:45-07:45 52.4 18.8 39.4 5.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

<1,0 <3.008.03.2021 07:30-07:30 52.5 18.6 40.4 5.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3

52.6 r 8.3 4l.l 5.6 21,7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0a9.03.2021 07:45-07:45

<3.015.03.2021 07:30-07:30 52.7 18.0 40.7 5.2 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

<5 <3 <l,0 <3.016.03.2021 07:45-07:45 53.5 r 8.7 41.6 5.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01

22.03.2021 07:30-07:30 53.3 19.0 40.0 5.4 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l,0 <3.0

23.03.202t 07:45-07:45 53.7 19.6 41.5 5.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.2021 07:30-07:30 53.5 19.7 40.1 5.4 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 07:45-07:45 53.3 r 9.6 40.2 5.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05"04.2021 07:30-07:30 52.7 18.4 40.7 5.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

<5 <3 <1.0 <3.006.04.202t 07:45-07:45 52.6 18.7 40.5 5.5 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01

07:30-07:30 52.0 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 < 1.0 <3.012.04.2021 19.5 40.4 5.7

13.04.2021 07. I 5-07. l5 52.4 18.0 40.8 5.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t9.04.2021 07.00-07.00 5 r.5 19.8 40.3 5.1 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l,0 <3.0

20.04.2021 07. l 5-07. l5 51.4 18.4 4r.6 5.0 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.2021 07.00-07.00 52.0 t8.2 40.2 5.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

<5 <3 <1.0 <3.027.04.2021 07.15-07.t5 53.8 18.9 41.4 5.5 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01

<5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.003.05.2021 07.00-07.00 54.2 19.0 41.6 5.2 22.0 <5

04"05.2021 07.1 5-07.1 5 54.0 18.6 40.7 5.4 23,4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

10.05.2021 07.00-07.00 53.4 19.7 41.3 5.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I L05.2021 07.1 5-07. 1 5 53.8 19.5 41.4 5.3 23.7 <5 <5 <l.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t7.05.2021 07.00-07.00 53.3 l9.l 40.2 5.1 23.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

<3 <1.0 <3.018.05.2021 07. r 5-07. l5 53.6 18.5 40.7 5.6 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5

24.05.2021 07.00-07.00 53.4 l9.l 40. I 6.1 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

fis>25.05.2021 07.1 5-07. 1 5 54.5 18.3 40.3 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 14 . '1.0

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201201
Branch Office : lP-Z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office: Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www. noidalabs.com
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s NOIDA TESTING LABORATORIES
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ6.:

Feriod: Mar- -2U21 Location: AA Time:24-

Monitoring
Particulates,

ugJms
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

Date
Perio4

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMI() SO: Noz NH:

O3

(8-hly

Ave.)

CO
(8-hly

Avg.)

Pb,

pdm3
As,

ndm3

Ni,
ndm3

Cetle,

ndms

BaP,

ndm3

(24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80
(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hn.)
2.0

(8hrs.)

1.0

(24

hrs.)

6.0
(annual)

20 5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 08:00-08:00 57.7 21.5 43.6 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.003.03.2021 08:15-08:15 58.5 22.6 40.7 6.2 24.2 <5 <5 < 1.0

08.03.2021 08:00-08:00 57.9 23.2 4l.l 6.3 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

09.03.2021 08:1 5-08:1 5 57.2 21.6 43.8 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

15.03.2021 08:00-08:00 58.5 23.2 43.0 6.7 <5 <3 <1.0 <3.025.5 <5 <5 <1.0 <0.01

16.03.2021 08:1 5-08:1 5 57.5 23.3 41.4 7.2 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 08:00-08:00 58.4 21.7 43.5 7.7 25.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.03.2021 08:1 5-08:1 5 23.8 42.8 7.8 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.202t 08:00-08:00 58.8 24.3 41.4 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

<5 <3 <1.0 <3.030.03.2021 08:15-08:15 57.4 23.9 42.5 7.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01

05.04.2021 08:00-08:00 57.5 2t.t 45.6 7.4 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

06.04.2021 08:1 5-08:1 5 57.2 22.5 43.7 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t2.04.2021 08:00-08:00 57.1 23.3 42.4 8.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t3.04.2021 07.15-07.15 56.5 22.4 43.3 8.1 22.s <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

19.04.2021 07.00-07.00 56.7 23.6 42.0 8.5 22.s <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20.04.2021 07.1 5-07. 1 5 55.3 22.8 43.7 8.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.2021 07.00-07.00 56.6 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.023.4 43.3 6.9 23.5 <5 <5 < 1.0

27.04.2021 07.1 5-07. 1 5 56.4 2t.5 42.5 6.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.202 t 07.00-07.00 56.2 23.3 42.7 6.3 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

04.05.2021 07.15-07. l5 56.7 23.5 <3 <3.04t.6 6.9 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <1.0

10.05.202 t 07.00-07.00 56.5 21.4 42.5 6.8 'r) 1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I1.05.2021 07.15-07.15 54.7 20.5 41.4 7.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

17.05.202t 07.00-07.00 54.6 2t.t 42.5 7.7 23.2 <5 <5 <1,0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

18.05.2021 07.1 5-07.1 5 54.8 23.6 43.6 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.202'l 07.00-07.00 54.6 23.3 41.5 7.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07.15-07.15 53.5 23.2 41.3 7.1 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 ,da$* !c'b.., <3.0

(Au

Laboratory.'GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com w.: www. noidalabs.com
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(annual)

58.2
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

fr +lt-e:t3611642,8510081921,7503031145,8527870si2,7s0303t146,9999794369

Monitoring
Particulates,

Fglm3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , plrn3

Date
Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO SOz Noz NHr

O3

(8-hly

Ave.)

CO

(8-hly

Avg.)

Pb,

pdm3

As,

ndm3

Ni,
nilm3

Cetlo,

ndms

BaP

nil^3

NAAQ Norms*

(24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 08:00-08:00 53.6 21.3 40.8 6.3 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.03.2021 08:1 5-08:1 5 53.9 20.7 41.2 6.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

08.03.2021 08:00-08:00 54.8 22.9 42.7 6.4 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

09.03.2021 08: 1 5-08:1 5 54.6 20.4 4 t.3 6.7 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

15"03.2021 08:00-08:00 54.7 21.6 42.8 5.9 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

16.03.2021 54.3 22.3 41.5 5.8 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 08:00-08:00 56.2 20.7 40.3 5.9 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.03.2021 08: 1 5-08:1 5 56.1 2t.3 42.4 6.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.202t 08:00-08:00 56.8 20.8 41.9 6.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 08: 1 5-08:1 5 55.7 21.9 43.4 6.3 22.9 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05.04.202t 08:00-08:00 55.3 22.3 42.7 6.8 2t.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

06.04.202t 08:1 5-08:1 5 55.8 21.7 40. I 6.1 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t2.04.2021 08:00-08:00 55.7 23.4 43.4 7.3 22.7 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

13.04.202t 07.r 5-07. l5 56.4 2t.8 42.8 7.9 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t9.04.2021 07.00-07.00 56.2 21.9 41.9 7.5 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20.04.2021 07"15-07.1s 56.1 20.5 42.3 7.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.2021 07.00-07.00 54.3 20.3 42.1 6.4 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

27.04.2021 07. I 5-07. l5 53,2 2t.7 42.6 6.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.2021 07.00-07.00 53.1 21.5 43.5 6.4 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

04"05.2021 07.15-07.r5 53.6 22.3 43.1 6.7 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

10.05.202 r 07.00-07.00 53.7 20.'7 42.7 6.2 22.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

n.05.202t 07. r 5-07. l5 53.4 2r.8 41.6 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

17.05.2021 07.00-07.00 53. I 2t.4 42.8 5.1 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

18.05.2021 07.15-07.15 52.3 22.6 40.6 5.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.2021 07.00-07.00 52.7 21.0 4t.6 6.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07. I 5-07.15 52.6 2t.t 41.2 6.1 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 --#-: <1.0 <3.0

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQT

Feriod: Mar- -2421 Location: AA 7- Nilanbur Time:

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Laboratory.' GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagat - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidatabs.com w.: wwvl. noidalabs_com
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 :2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ8.:

Period: Mar - -2021 Location: AA

Note:

L. The test report refers only to tested sample and applicable parameters.
2. This report can neither be used as evidence in the court of law nor can it be

(A

*End of Report*

Time:

n part

*

Monitoring
Particulates,

uglm3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

Date
Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO Soz Noz NH:

o:
(8-hly

Ave.)

CO
(8-hly

Ave.)

Pb,

pilm3
As,

ndm'
Ni,

nglmt
Cetle,

nilm3
BaP,

,1
ngm-

NAAQ Normst (24 hrs.)
60(24

hrs.)

r00
(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24

hrs.)

6.0
(annual)

20

(annual)
5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 08:00-08:00 56.4 20.8 41.5 8.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1,0 <3.0

03.03.2021 08: l5-08: l5 56.5 20.5 42.3 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

08.03.2021 08:00-08:00 55.3 2t.6 41.7 8.5 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

09.03.2021 08: 1 5-08:1 5 55.7 20.7 42.5 8.2 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1,0 <3.0

15.03.2021 08:00-08:00 53. I 20.6 44.2 8.4 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

16.03.202r 08:1 5-08:1 5 53.6 21.8 43.6 8.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 08:00-08:00 54.5 21.6 40.5 7.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.t)3.2021 08: 1 5-08:1 5 54.7 21.4 42.4 8.3 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.2021 08:00-08:00 54. I 20.5 43.5 7.1 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 08:15-08:15 54.2 20.7 42.6 7.0 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05.04.2021 08:00-08:00 54.6 20.6 41.5 7.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.0t <5 <3 <1.0 <3.0

06.04.2021 08:1 5-08:1 5 53. r 21.2 42.8 7.5 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

12.04.2021 08:00-08:00 53.7 20.7 43.7 7.3 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

13.04.2021 07.15-07. l5 54.5 2t.5 42.6 7.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

19.04.2021 07.00-07.00 54.7 21.7 41.7 6.8 24.5 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20"04.2021 07.1 5-07. 1 5 54.2 22.6 41.4 6.5 25.t <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.202l 07.00-07.00 53. I 21.3 42.8 6.2 23.8 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

27.04.2021 07.15-07.15 53.6 21.2 41.4 6.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.2021 07.00-07.00 53.2 20.4 43.5 6.7 23.6 <5 <5 <1.0 <5 <3 <1.0 <3.0

04.05.2021 07.1 5-07.1 5 54.4 20.2 42.4 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

10.05.202 t 07.00-07.00 54.7 21.6 44.7 7.4 23.t <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I 1.05.202r 07.15-07.15 53.6 21.2 42.3 7.1 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l,0 <3.0

17.05.202t 07.00-07.00 53.2 20.7 41.2 7.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

18.05.2021 07.1 5-07. r 5 55.4 21.6 42.5 7.t 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.2021 07.00-07.00 55.2 41.7 5.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07. I 5-07. l5 55.7 21.8 41.8 5.7 24.4 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branchoi:#,'3:[iii,;f,,":,1]il:#n,H:'fi Hil:Uttrakhand
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidatabs.com w.: www. noidalabs.com

An a I 1' :.i ng.for u tt A ss u rul
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TEST CERTTFICATE

or full in any media without prior permission.
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO:9001 :2015,14001 :2015 & ISO 45001 :2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

ftf +et-l:t3611642,8510081921, 7503031145, 8s278705i2,7503031 t46, 9999794369

Date-L5.06.2027

2

Laborato Sample No. AA-020321-153

M/s. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/1136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, Tiruppur District- 642 109
Project Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi
Taluk : Madathukulam, District : Tiru

0 7.03.2027-37.05.2027

Name of Industry

Type of SampleJ^ Ambient Air Monitoring

4. Duration of sample Collection

Particulate matter PM-25

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV

AAQ.I 27.7 19.5 20.7 21.6 0.68

AAQ-2 2t.6 18.3 20.6 21.5 o.77

AAQ-s 22 18.6 20.3 21.55 1.0s

AAQ.4 22.6 t5.7 19.s 21.6 1.73

AAQ-5 19.8 18 18.9 19.6s 0.57
AAQ-6 24.3 20.5 22.7 23.7 1.04

AAQ-7 23.4 20.3 2t.s 22.45 0.80

AAQ-8 22.6 20.2 27.1 2L.75 0,57

Particulate matter PM-16

Station ID Max NIin Mean 98 Percentile Value STDEV

AAQ.I 4s.3 42.2 43.6 44.5 0.83
AAQ-2 43.7 40.2 42.3 43.2 0.93
AAQ-3 43.6 40.2 41.7 42.9 0.99
AAQ-4 43.8 38.7 4L.2 43.1 1.43
AAQ-5 39.4 40.7 41.6 0.59
AAQ-6 45.6 40.7 42.6 43.7 t.L2
AAQ-7 43.5 40.1 42.1 43.3 0.97
AAQ-S 44.7 42.4 43.7 1.00

Sulphur Di-oxide as SO2

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV
AAQ-I 9.8 7.6 8.6 9.3 0.50
AAQ-2 9.6 7.2 8.3 9.3 0.67
AAQ.3 7.8 5.4 6.7 7.5 0.64
AAQ.4 8.8 6.2 7.7 8.6
AAQ-5 6.1 5 5.4 5.7 0.25
AAQ-6 8.6 6.2 7.3 8.2 0.71
AAQ-7 7.9 5.1 6.4 7.4 0.6s
AAQ-8 8.5 5.7 7.3 8.5 0.83

Laboratory; GT-20, sector-117, Noida Gautam Budh Naga t - 201301

Branchri,:#,"3:fiiii,;f##il:r:n'H:fi nil:utt,urnuno
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@-noidalabs.com w.: www noirtalah< nnm

Analying Jir un Assurcd
Fulure

TEST CERTIFICATE

1.

41.6

40.s

0.68
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Note

TEST CERTIFICATE

1. The test report refers only to tested sample and applicable parameters.
2. This report can neither be used as evidence in the court of law nor used in part

or full in any media without prior permission.

*End ofReport*

Oxide of Nitrogen as NO2

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV
AAQ-r 24.5 20.4 22.6 23.5 1.01
AAQ-2 26.8 20.2 22.4 23.8 1.44
AAQ.3 24.7 22 23.3 24.1 0.69
AAQ-c 24.6 20.7 23.7 24.0 0.86
AAQ-5 24 20.2 22.2 23.6 t.tt
AAQ-6 25.6 22.L 23.8 25.0 0.93
AAQ-7 24.6 2t.4 23.2 24.t o.76
AAQ-8 25.L 22.L 23.8 24.6 0.75

NOIDA TESTING LABORATORIES
(An ISo : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

& CC (Ministry of f,nvironment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory
.lnalyzing litr un Assured

l'uturc
MoEF

+ 9t-93 t36 100885B 1642, 92t 1750303 18s2787A572,145, 750303 9999794369146,

7, Noida Gautam Budh Nagar
P-2, Haridwar, Uttrakhand

GT.2O,

r.

1Sector- 1
Laboratory

I20 301
Branch Office

Branch Office Gayatri Naga Katgodam, UttrakhandHaldwani,
E. n o i d a. I a b o rato ry@g m a i L info@noidalahccom, ut nal.t^t^L?nm

229 A



T
NOIDA TESTING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

1 Laboratory Sample No.

2. Name of Industry

Date-15.06.202L

AA-020321.-1.54

M/s. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/1136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk Tiruppur District - 642 L09
Project Location:- S.F,No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi

Noz

in part

Taluk: Madathu District

3.

ABSTRACT OFAMBIENTAIR UALITYDATA

The test report refers only to tested sample and applicable pa

This report can neither be used as evidence in the court of law
or full in any media without prior permission.

*End ofReport*

otei

1

2

N

Type of Sample Ambient Air Monitoring

4. Duration of sample Collection 07.03.2021 -3 1.05.2021

Pollutant Concentration, t.lg/.'
sl.
Nn

Parameter PMrs PMro Soz

I No. of Observations 208 208 208 208

2 lOth Percentile Value 18.67 40.37 5.57 2t.47
a

2Oth Percentile Value 19.50 40.70 6.20 22.34

4 30th Percentile Value 20.00 47.40 5.50 22.60

40th Percentile Value5
I

I 20.40 41.60 6.88 22.80

6 5Oth Percentile Value 20.70 42.2s 7.30 23.30

7 6Oth Percentile Value 2L.20 42.50 7.60 23.s0

8 70th Percentile Value 21.s0 42.70 7.99 23.60

9 8Oth Percentile Value 2t.60 43.20 8.40 23.80

l0 9Oth Percentile Value 22.60 43.70 8.60 24.43

il 95th Percentile Value 23.30 44.t3 9.00 24.60

t2 98th Percentile Value 23.s9 44.50 9.39 25.04

l3 Arithmetic Mean 21.19 42.46 7.58 23.41

l4 Geometric Mean 21.14 42.44 7.49

l5 1.55 1.36 1.22 1.06

r6 NAAQ Norms* 60 100 80 80

17 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0

zed

Tl.u

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E- : noirla lehnreforu(hnmeil ontn in{alAnnirlolaho aam ltt ^^!.!^r^L^ ^^^

-1 n u l.t, ;i n g.lb r a n As s u r e I
Faturc

TEST CERTIFICATE

23.39

Standard Deviation
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NOIDA TESTING LABORATORIES

s' (An ISO:9001 :2015,14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment' Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

B +qt-g:t36rr642, 85 10081921, 750303 1 145, 8527 87 057 2, 750303 1 1 46, 9999',7 9 4369

Date-15.06.2021

Laboratory Sample No'
4lt 136, NarasingaPuram'

Name of IndustrY M/s. Thiru' R.
Taluk, TiruPPur District - 642 I09

KrishnaPuram
688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Project Location:- S.F.No

Taluk Madathukul District

4. Duration of sarnple Collection

Sample Description

S.No
Time
(Hrs)

2.

4.

0700

A n ul1':.i n g .fb r u n .1 ss u r e d

F ulilre

2.

3

5

l1

t2

l5

16.

20

2l 0200 35.8

22.

Note:

42.3

l.
)

The test report refers only to tested sample and applicable Darameters'

This report can neither be *tA * tuiOtnte in thi iourt of iaw nor can it be used in

without Prior Permission.

*End of Report*

Laboratory .'GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar' Katgodam , Haldwani, Uttrakhand

AN-020321-15 5

Ambient Noise Monitoring
Type of SamPle3

01.03.2021-3 1.05.2021

01.03.2021Date of monitoring
MonitoringLeveloiseN Pressure)Sound(

Test C on
Every 60 minutes

Sampling TimeLaboratorySampled bY N3 - Sholamadevi
N2 - KaruPPusamYPuthurNl - Core Zone

Location

dB(A)
Max

dB(A)
Min

dB(A)dB(A)
Max

dB(A)
Min

dB(A)dB(A)Max

dB(A)
Min

dB(A)
48.150.442.139.940.539.347.850.142.50600I 46.949.241.543.745.540.646.948.843.6 45.347.540.644.846.940.545.145.444.70800 49.251.643.745.948.240.746.146.645.50900 47.950.342.047.241.546.54'7.145.71000 51.954.544.144.445.642.847.548. I46.8I 1006. 40.542.835.244.144.543.749.050.047.612007 39.741.436.746.447.944.249.9

5 r.547.213008. 40.943.434.352.155.245.751 ?
55.448.314009 41.844.335.648.950.346.850.952.648.2150010. 38.440.832.949.651.745.249.751.446.71600

42.536.248.449.646.647.548.845.61700 3',1.840.132.547.548.546.341.348.745.3180013. 39.141.433.749.250.647.247.850.043.41900l4 36.67332.551.653.641.643.945.441.62000 38.040.432.553.455.946.541.642.440.52r 00 36.538.731.843.143.742.346.749.339.42200t7 38. I40.432.64l.l41.840.345.748.338.2230018. 40.843.334.24l.041.440.543.846.436.7000019. 39.341.733.639.039.438.639.941.936.20100 38.240.532.937.838. I37.538.540.2 36.839.13 1.535.835.935.638.138.837.20300 38.440;l32.937.638.536.536.431.135.6040023 39.742.332.637.15 t.t36.936.136.735.3050024.
Day Mean dB(A)47.0Day Mean dB(A)4't.5Day Mean dB(A)

38.7Night Mean38.5Night Mean dB(A)39.8Mean dB(A)

tr . nnirt a I a horato ru@ o m ail.com, info@noidalab s' com W.: www. noidalabs.com

TEST CERTIFICATE

l.

40.4

45.2
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IIOIDA TISTING LAIORATORIIS
(An rSo : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Ctimate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

8527 87 057 2, 750303 I 1 46, 99997 9 4369

2.

Laboratory Sample No.

Name of Industrv IWs. Thiru. R.

Krishnapuram

Project

Taluk:

Jagadeeswaran, No. 4/l 136, Narasingapuram,
Post, Madathukulam Taluk, Tiruppur District - 642 l0g

Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi
District : T

Date-li.06.2021

*

01.03.2021

S.No

J

Sampled by

0600

2. 0700

0800

ll
t2

i3 I 800

14. 1900

t5.

16. 2 100

21

Min
dB(A)

32.9

32.8

33.5

23

Note:

I

2

The test report refers only to tested sample and applicable parameters.

This report can neither be used as evidence in the court of law nor can it be used in
without prior permission.

iEnd ofReport* i;. i

AN-020321-156

Type of Sample Ambient Noise Monitoring
4. Duration of sample Collection 01.03.202 t-3 1.0s.2021

Sample Description Noise (Sound Pressure) Level Monitoring Date of monitoring

Laboratory Sampling Time Every 60 minutes Sampled by Laboratory

Location N4 - Marulpatti N5 - Vanjipuram N6 - Myvadi

Time

(FIrs)

Min
dB(A)

Max

dB(A)
S.No Time (Hrs)

Min

dB(A)
Max

dB(A)
S.No Time (Hrs)

32.9 40.3 I 0600 32.9 40.3 I 0600

33.5 41.6 2. 33.5 41.6 2. 0700 33.5

31.9 38.9 ? 0800 3 1.9 38.9 3 0800 31.9
4 0900 36.7 41.3 4. 0900 36.7 41.3 4 0900 36.7
5 l 000 34.6 42.8 5. I 000 34.6 42.8 5. 1000 34.6
6. I 100 35.7 44.3 6. I 100 35.7 44.3 6. I 100 35.7
7 1200 36.8 45.3 7 1200 36.8 45.3 7 1200 36.8
8. 1300 31.2 39.8 8. I 300 31.2 39.8 8. 1300 31.2
9 r400 36.9 43.2 9, 1400 36.9 43.2 9 1400 36.9
10. I 500 33.6 41.3 l0 I 500 33.6 4l.3 10. 1500 33.6

32.5 40.3 ll 1600 32.5 40.3 ll 1600 32.s

I 700 34.4 41.5 12. I 700 34.4 41.5 t2 1700 34.4

33.5 42.4 13. 1800 33.5 42.4 l3 I 800 33.5

38.6 46.5 14. 1900 38.6 46.5 14. 1900 38.6
2000 32.6 40.4 l5 2000 32.6 40.4 15. 2000 32.6

35.5 43.2 I 16. 2100 35.5 43.2 16. 2100 35.5
t7 2200 33.9 41.4 t7 2200 33.9 41.4 t7 2200 33.9
l8 2300 34.7 43.1 t8. 2300 34.7 43.1 18. 2300 34.7
t9 0000 33.7 4t.4 19. 0000 33.7 41.4 t9 0000 33.7
20" 0 100 32.8 38.6 20. 0100 32.8 38.6 20 0100 32.8

0200 32,2 35.6 2t 0200 32.2 35.6 2t 0200 32.2
22. 0300 32.7 35.6 22. 0300 32.7 35.6 22. 0300 32.7

0400 32.8 34. I 23 0400 32.8 34. I 23 0400

24. 0500 33.5 35.5 24 0500 33.5 35.5 24. 0500

Day Mean dB(A) 39.7 Day Mean dB(A) 39.2 Day Mean dB(A) 39.7

Night Mean dB(A) 36.2 | Night Mean dB(A) 37.8 Night Mean dB(A) 36.2

a

Laboratary; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand
Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

,lnaly:.ing Jbr un .lssurcl
h uture

TEST CERTIFICATE

l"

I

0700

I 600
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NOIDA TESTING LABORATORIES

$
Anull':ing Jbr an .lssured

l'ulare

Sampled by

S.No

ll 1600

2.

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & IISPCB Recognized Laboratory

85 10081921, 750303 1 145' 852',1 87 057 2, 7 503o3ll 46, 9999',7 9 4369

Date- 15.06.2021

Name of Industry Wr fnm. R. Jagadeeswaran' No. +lt t:0, NarasingaPuram'

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, TiruPPur District - 642 I09

Project Location: - S.F.No : 688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Taluk District : T

Duration of sample Collection

01.03.2021

33.5

0700

J.

4

3

4.

t2

l4

16.

t9

24.

32.8

33.5

*otti. 
The test report reflers only to tested tTplt-iy applicable

z. This report can "t;;;fi; 
used as evidence in the court of

parameters.

law nor can it be userl tn
itredia

withoui Prior Permission'

Laboratory

*End ofReport*

*

; GT-20, Sector- 117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office: lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Gayatri Nagar' Katgodam Haldwani, Uttrakhand

Laboratory SamPle No AN-020321-ls 6

Ambient Noise Monitoring
Type of SamPle

6r.or.zoz t -: t .05.2021

Date of
Noise (Sound Pressure) Level

Sample Description LaboratorySampled bYEvery 60 minutesTime
N6 - Myvadi

N5 - VanjiPuram
N4 - MarulPatti

Location
Min

dB(A)Time (Hrs)S.No
Max

dB(A)
Min

dB(A)Time (Hrs)S.NoMax

dB(A)
Min

dB(A)
Time

(Hn)
32.90600I40.332.9I40.332.90600 0700

41.6 2"
33.507002.4t.633.5 31.90800J38.931.908003.38.931.9 36.709004.41.336.74.41.336.70900 34.61000

42.834.61000
42.834.610005 35.1I 100644.335.7I 100644.335.7I 100 36.86. 1200745.336.81200745.336.81200 31.21 1300839.831.2t 3008.39.831.2 36.91300 14008. 9.43.26.914009.43.236.9 33.61400(). 1500l041.333.6150010.41.333.6 32.5150010. 1600ll40.332.51600ll40.332.5 34.41700t24l .534.4170012.41.534.4 33.51700 1800

42.433.51800l342.433.5 .613. 190014.46.538.6190014.46.538.6 32.61900 2000l540.432.62000l540.4 35.532.62000 2100t5 16.43.235.516.43.2 33.935.52100 2200t741.433.92200174t.4 34.733.92200 2300t'7 18.43.134;7230018.43.1 33.734.1 0000230018. l941.433;7000019.4t.4 32.833.7 01000000 20.38.632.801002038.6 32.232.8 0200010020. 2135.632.202002l35.6 32.7?,) )0200 03002l 1)
35.632.7030022

35.632.7 0400030022. 23,34.132.8040023.
34.132.8 0500040023 24.35.533.5050024
35.533.5 39.70500 Day Mean dB(A)

39.2Day Mean dB(A)39.7
36.2Night Mean dB(A)Day Mean dB(A)

37.8Mean dB(A)36.2
Nieht Mean dB(A)

Branch Office:
:^t^la naiAalah< 

"-om 
W.: www. noidalabs.com

TEST CERTIFICATE

1"

13.

5.

0600

0900

1.

2.

0800

2100

1800

Night
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$'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISo : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (MinistrY of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

750303 1 1 45, 852',7 87 057 2, 7 50303 | 146, 99997 9 43 69

Date-15.06.2021

AN-020321-157

Name of IndustrY M/s. R. Jagadeeswaran, No 4/ I I 36, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, TiruPPur District - 642 109

Project Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha'Village : Myvadi

T'aluk: Madathukul District

Sample DescriPtion

Sampled by

Location

S.No

9

10.

0800

l 700

0300

Day Mean dB(A)

2.

2

3.

N8 - PalaPPamPatti

it be used in Part ft 65r!-mpdia

dB(A)

41.4

42.8

46.8

44,1

42.6

37.0

36.3

37.5

4.

5

ll
l2

t7

l9

20.

22.

41"8

2.

The test report refers only to tested sample and-applicable parameters'

'i'ilit;;";i; neither bi used as evidence in the court of law nor can

without prior Permission.

*End ofReportr

*

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar' Katgod am, Haldwani, Uttrakhand

i-aboratory Sample No.i

3

1.03.2021-3 .05.2021

Ambient Noise Monitoring

Duration of samPle Collection

Tlpe of SamPle

4.

01.03.2021Date of monitoring
Noise (Sound Pressure) Level Monitoring

Test ComPleted onEvery 60 minutesTimeLaboratory

N7 - Nilambur
Max

dB(A)
Min

dB(A)dB(A)Max

dB(A)
Min

dB(A)Time (Hrs)

40.141.637.946.944.50600
41.342.838.946.046.944.90700

42.639.646.547.545.1
43.345.538.946.747.645.60900
44.847.338.547.248.245.91000
46.148.738. I45.446.344.3I 1006.

43.137.645.046.243.212007 38.539.237.644.245.542.2I 3008.
45.237.244.946.542.51400
49.538.545.246.742.9l 500
46.339.245.546.244.61600

41.74t.741.646.847.545.9
40.739.14l.846.647.345.7180013. 41.740.742.546.847.645.8190014. 39.041.333.747.248.645.22000l5

44.738.246.046.345.7210016. 35.436.234.446.647.645.4
35.436.140.942.338.72300
36.937.835.840.442.635.90000
38.439.936.237.238.734.8
37.939.435.635.035.933.90200

38.534.834.935.s34.2
36.935.537.038.235.2040023.
38.438.2 36.4

39.236.9050024,
Day Mean dB(A)46.0

37.1Mean37.6
Ni Mean

Note

:, in{n(Annirlalahs eom W.: www. noidalabs.com

.lntty;ing Jbr an Assnrcl

Futnre

TEST CBRTTFICATE

45.9
l.

4t.2

2200

i8.

0100

21.
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s'
NOIDA TESTII\G LABORATORIES

(An ISO:9001 : 2015,14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (MinistrY of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

a +91-93 1361 1642, 85 1008 1921, 7 503031145, 8527 87 057 2, 750303 1 146, 99997 94369

Date- 15.06.2021

Name of Industry IWs. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. q t t nA, NarasingaPuran;

Krishnapwam Post, Madathukul am Taluk, TiruPPur District' 642 109

Project Location:- S.F.No: 688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Taluk District

154

S.NO

l6

2.

2

4

5

6

t7

18

l9
20

29 Anionic

26

27

28

30

AS

3l

Laboratory: GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar , Uttrakhand

Nagar. Katgodam , Haldwani, Uttrakhand

ww-ozolzt-tsg

Surface Water
Type of SampleJ

01.03.2021-3 1.05.2021
Duration of samPle Collection4.

Maru
sw2

Tank
Ama ravathi River

swl
UNITParameter

5l0Hazen
ColorI

Odour 7.4r
7.28

J '796
885

250CElectrical 6.04.6NTU
509

570m fiidsSolDissolvedT'otal
174

TotaLl Hardness as't 30.6
33.6

Calcium as Ca8 18.8
21.8

rum asM9 148
154

Total asl0 t02
98

Chloride as CTll 28.4
29

t2 0.14
0.20

Iron as Fel3
Free Residual Chl4 0.140.r5
Fluoride as F 5.615 3.8
Nitrates as BDLBDL

as Cu BDL DL
BDL

as MnM DL:0DL:0
IBDL.01BDL

dCasumCadmi BDL0.05BDL
Seas:leniumSe BDL DL:02l BDL DL:0

Aluminium as Al22 IBDL
.01BDL

Lead as Pb BDL DL23 BDL
Zinc asZn24 BDL DL:0

BDL DL
Total Chromium IBDL25 L:0.1BDL
Boron as B BDL DL:l

BDL I
Mineral oil Absent

Absent
BDL IPhenolic as

L:0.1BDL
Absent

Absent
6.2as CN

7
Demand '))

28
Chemical O Demand 5.032 5.2
Dissolved33

Per l00ml
T'otal Coliform34

Branch Office; GaYatri
-1^lnk a nar>-t w, t A 

^nt 
noidalabs,com

Anull'zing Ior an Assurctl

I'utntc

TEST CERTIFICATE

l.

235 A



TEST CERTIFICATE

Per l00mlE-Coli35 BDLBDL
Barium as Ba36 2.2

2.4
TotalAmmonia-n37 BDLBDL

as38 BDLBDLas Mo39 1BDL01BDLAsASArsenicTotal40 10.2t2
Total Solids4l

Note:

l.
2.

The test report refers only to tested sample and.applicable Darameters'

This report can neither be ,"J u' t'iOtitte in thi court ofiu* not tun it be used in

without Prior Permission'

NOIT) ABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

750303 1 145, 8527870572, 75A3Afi146, 9999794369

A TESTING L

Anutl'zing Jbr an ,4ssuretl

h'ttlure a +91-93 1361 1 642, 8510081921,

msll

mg/l

ms/l

ms/l

GT.2O
Haridwar, Uttrakhand

Haldwani, Uttrakhand
Nagar.

301I20Budh NagarGautamNoida71Sector-1Laboratory
P-2,OfficeBranch

Katgodam,OfficeFlranah Gavatri -:)^t^l^
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 1400 1 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABlAccredited Latroratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment' Forest & Climate Change), UPPCB & IISPCB Recognized Laboratory

8510081921, 7503031 145, 8527 87 057 2, 750303 I 146, 99997 94369

Date-15.06.2021

lWs. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. lnl30, NarasingaPuram,

Krishnapuram Poit, Madattrukulam Taluk, TiruPPur District - 642 109

Project Location:- S.F.No: 688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Taluk: M District

Analling Jbr an Assuted

Fulure

I s.xo

l4

15

l6

BWr
Myvadi

<5

BW2

Nilambur

<5

110

74.2

96.2

10.4

BDL L:0.2

BDL DL:0.05

(BDL (DL:0.0005)

BDL DL:0.01

BDL L:0.05

BDL (DL:0.02

BDL DL:0.05)

BDL L:0.1)

BDL DL:1.

Absent

ta
tl

l8 Manganese as Mn

19

2A

22

Laboratory ; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office: tP-2, Haridwar, Uttrakhand

l-l 59ww

Name of lndustrY

Water SamP,le
of SampleType3

ot-o:.zoz t -: t.os 2021
Duration of sample Collection4.

BW2

Vanjipuram

wwl
Near Project

Area
UnitParameter

<5<5HazenColor
AgreeablebleableOdour2 7.707.357.187.22pRgZS"C 768745702794ps/cmElectrical ConductivitY4 <1<1<1<tNTUTurbiditY5 490472435496mgTotal Dissolved Solids6

133744725mellTotal Hardness as CaCO3't 20.622.8
23.1

Calcium as Ca8 18.419.316.3mMagnesium as Mg 1169 t42178158
Total AlkalinitYl0 82.488102
Chloride as Cl'1l 24.620.621.225.6
Sulphate as SO+ BDL DL:0.12 0.200.720.13
Iron as Fe DL:2.l3 DL:2DL:2BBDL(DL:2.0)mFree Residual Chlorine 0.180.40.200.14mellFluoride as F 14.072.28.8
Nitrates as NOr

BDL DL:0.BDL DL:0.2BDL DL:0.2
Copper as Cu

BDLBDL ( DL:0.05DLB
(BDL (DL: 0.000s)

(BDL (DL: 0.0005)
(BDL (DL:0'0005)

Mercury as Hg
BDL (DL:0

BDL DL:0.01)
BDL (DL:0.0Lnsll

Cadmium as Cd
BDL 0.05

BDL (DL:0.05BDL (DL:0.05mSelenium as Se BDL (DL:0.032l BDL DL:0.03BDL (DL: 0
BDL (DL: 0I

BDL (DL:0.01Aluminium as Al
BDL (DL:0.01

BDL DL:0.01)BDL DL:0.01)m
Lead as Pb,r-5 BDL (DL:O.0?

BDL DL:0.02)
BDL (DL:0.02I

Zinc asZn24 BDL DL:0.05)
BDL (DL 0.05

BDL DL:0.05mTotal Chromium25 BDL DL:0.1
BDL (DL:0.1

BDL DL:0.1)I
Boron as B26 BDL (DL:1

BDL DL:1.0)
BDL (DL:1.0mgllMineral Oil27 AbsentAbsentAbsent

Phenolic28
BDL DL:0.1

BDL (DL:0.1)ms/l AbsentAnionic Detergents Absent29
AbsentAbsentI

Cynaide as CN30

6-^-ara n,Eqiaa. Gavatri Naqaf. Katgodam Haldwani, Uttrakhand

BDL (DL:0.1

I

TEST CERTIFICATE

Taboratory SamPC No'l.
2.

26.7

msll - 
sDL (ol-'o'r)
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Note:

l.
2.

TEST CERTIFICATE

The test report refers only to tested sample and applicable parameters.

This report can neither be used as evidence in the court oflaw nor can it be used in part

without prior permission.

JI

Total Coliform
Per

100m1
<2 <2 <2 <2

32
E-Coli

Per

100m1
<2 <2 <2 <2

33 Barium as Ba mdl BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5 BDL (DL:0.5' BDL (DL:0.5

34 Ammonia (as Total me/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1)

35 Sulphide as HzS ms./l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)

36 Molybdenum as Mo ms/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5)

37 Total Arsenic as ms/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01)

38 Total Suspended Solids ms/l BDL(DL:2)

NOIDA TESTING LABORATORIE,S
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

S +rt-r:t36t642,8510081921,7503031145, 8527870572,7503031t46,9999i94369

,4nalyting lbr urt ,4ssared

Futurc

{,

BDL0L:0.1)

BDI,(DI,:2) BDI,(DI,:2) BDI,(DI,:2)

Laboratory.' GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www. noidalabs.com
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I{OIDA TESTING LABORATORIES
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

Mof,F & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

Laboratory Sample No. s-02032 1- l 60

Name of Industry

3 Tlpe of Sample Soil Sample

Duration of sample Collection 0 1.03.202 l -3 1.05.2021

2.

4.

Date-l5.06.2A21

IWs. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/l 136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, Tiruppur District - 642 109

Project Location:- S.F.No: 688 (P), Extent: 1.64.0 HaVillage : Myvadi
Taluk District

3 1.8 30.8

170.2

t46

8.

9"

Sr.

No.

12.

20
I CuO*iurn (as Cd)

27

24

25

26

Total Iron

Note:

t.
2.

Matter
c Carbon

The test report refers only to tested sample and applicable parameters.

This report can neither be used as evidence in the court of law nor can it be used in part or full in any media
without prior permission. GI

i,

*

Parameters Units Of
Measurement

s-l
Core Zone

s-2

Sholamadevi

s-3
Marulpatti

s-4

Vaniipuram
I pllat27{ 7.39 7.56 8.02 7.92
2. ElectricalConductiv ityat2fl us/cm 310 455 415 295

3. Texture Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam

4. Sand Yo 35.6 3 1.8 34.4 33.8

5. I Srit o/o 33.0 29.6 30.9 28.6

6. Clay o//o 31.4 38.6 34.7 37.6
7 Water Holdine Capacity o/o 4t.6 39.8 42.5 39.0

Bulk Density s/cc l.l5 t.t2 I 1.09 L16
Porosity o//o 34.2 29

10. Exchangeable Calcium(asCa) mp/Ke 186 164 154.6

Exchangeable
Magnesium(asMg)

mgKe
26.4 21.2 27.0 23.6

l3 Exchangeable

Manganese(asMn)
mgKc

22.4 19.5 30.8 24.6

14. Exchangeable Zinc as Zt mP/KP, 0.26 0.54 r.06 0.53

l5 Available Boron (as B) mP/Ks 0.43 0.39 0.54 0.45

l6 Soluble Chloride(as Cl) ms/Ke 150 ll8 136

17 Soluble Sulphate(as S04) me/Ke 92 78.2 tzt.6 88.2
l8 Available Phosphorous(asP) Kg/hec 0.88 1.02 0.94 0.77
l9 Available Niroeen(as N) Kg/hec 148 184 176 126

mC/KC
BDL(DL:0.003)

BDL
(DL:0.003)

BDL
(DL:0.003) BDL (DL:0.003)

2t
Chromium (asCr)

mgiKg
BDL (DL:0.05) BDL

(DL:0.05)
BDL

(DL:0.05) BDL (DL:0.05)

22 Copper(asCu) mp/Ke BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)
23 Lead (asPb) me/Ke 0.68 0.82 0.90 1.06

me/Ke l.l6 1.29 1.46 1.39
% 1.54 2.04 1.78 1.32
o//o 0.89 l.l9 1.04 0.76

CEC meq/100e 32.3 30.2 30.6 32.0

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-z, Haridwat Uttrakhand

Branch office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www_ noirtatahs eom

,4nabiing Jilv an Assurcl
I-ulure

TEST CERTIFICATE

I
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

MoEF& CC

(An ISO : 9001 : 2015, 1400I : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)
(Ministry of Environment, Forest & climate change), uppcB & HSpcB Recognized Laboratory

B +sr-qsr:orr 642, 85 1 008 1921, 7 50303 I 1 45, 8527 87 057 2, 7 50303 1 1 46 9999794369

Date-15.06.2021

s-020321-l6t
Name of Industry

Parameters

394

34.6

0.42

c Carbon

2

3.

Sr.

No.

2.

5

6.

9.

8. Bulk

l3

24

25

26

27

Note:

1 The test report refers only to tested sample and applicable parameters.
2. This report can neither be used as evidence in ttri court ofiaw nor can

without prior permission.
it be used in part or full media

N 41
L

r)

TL
4^

Laboratory; GT-20, sector-117, Noida Gautam Budh Naga r - 2ofial
Branch Office : lp-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, uttrakhand
E . ^^:)^ t^L. -.. !^.- 

^

I Laboratory Sample No.

Tiruppur

ThM/s. ru. R 4tNo. IJagadeeswaran, 36, Narasingapuram,

amMadathukul TrPost,Krishnapuram aluk, District I642 09
LocationectProj 688 ExtentS.F.No (P), 64.0 Ha, Village Myvadi

'alT Madattrukuluk TDistrict
Type of Sample Soil Sample

4. Duration of sample Collection 01.03.202 l-3 1.05.2021

at2K

Units Of
Measurement

s-5

Myvadi
s-6

Nilambur
7.28 8. l9

ElectricalConducti ps/cm 325
3 Texture

Clay Loam Clay Loam
4. Sand o/o

36.2
slit o//o 33.8 22,,

Water Hold

o/o
30.0 32.2

% 41.7 45.6

dcc 1.222 L09

10.

o//o 38.0 40.6
Calci mg/Kg 148 lr9

12. asM mgll(g 30.6 24.8
le as mg/Kg 26.8 21.2

t4 Zinc asZn msJKs 0.95 0.65
15. Available Boron B mg/Ke 0.87
l6 Soluble Ch CI mP/Ks, 122 160
l7 Soluble Sul as S04 mgKe l14 66.4
l8 Available Kg/hec 1.21 0.46
l9
20

Available Ni asN
Cadmium as Cd

Kg/hec t64
BDL

148

2t Chromium asCr mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)
22 me/Ke BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)
23 Lead me/Ke 0.94 0.39

4c/Kc 1.75 2.06
Matter % 1.53 t.75

CEC
% 0.89 1.02

meq/I00e 38.4 46.8

.lnaly:,ing Jbr an Assurul
Fulure

TEST CERTIFICATE

Porosity

mg/Ks

Total Iron
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு  
& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம திட்டம் 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 
 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவமண வ. எண். 1 (அ) (i): சுரங்கத் திட்டம்  

“பி1” வமக – சிறு கனிமம் -குழும வமக-பட்டா நிலம் 

குழுமப் பரப்பளவு = 10.98.0 பெக்டர் (3 முன்பமாழியப்பட்ட + 2 தற்மபாதுள்ள 

குவாரிகள்) 

மமவாடி கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழுமச ்சுரங்கம் 

குழுமத்தில் விண்ணப்பிக்கும் முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளர்களின் பபயர் 

வ.எண். உரிமமயாளர் பபயர் பரப்பளவு 

1 திரு.R.பெகதீஸ்வரன் 1.64.0 பெக்மடர் 

2 திரு. N. அகத்தியப்பன் 1.00.0 பெக்மடர் 

 

EIA அறிக்மக ToR இன் படி தயாரிக்கப்பட்டது 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated: 09.11.2020 – P1 

Lr No. SEIAA-TN/F.No.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated: 05.05.2022 – P2 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகர் 

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமரசன் அண்டு மமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பமழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்மவத ஆசிரமம் சாமல, அழகாபுரம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  பபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வமக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாமலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

 

 அடிப்பலை கண்காணிப்பு பருவகாலம் - மாரச் ்2021முதல் மம 2021 வலர 
 

2022 

 

 

http://www.gemssalem.com/


 

குழுமத்தில் உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ள மற்றும் ஏற்கனமவ நைப்பில் உள்ள சுரங்கங்கலள 

எளிதாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, அலையாளப்படுத்துவதற்காக தனித்துவக் 

குறியீடுகள் ககாடுக்கப்பை்டு இருக்கிறது.  
 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு உரிமமயாளர் பபயர் புல எண் 
பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 
நிமல 

P1 

திரு.R.கெகதீஸ்வரன் 

எண். 4/1136, 

நரசிங்கபுரம், 

கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்- 642 111 

688 (P) 1.64.0  

TOR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.7150/SEAC/To
R-804/2020 

Dated: 09.11.2020 

P2 

திரு.ந.அகத்தியப்பன், 

த/கப.நைராெ் கவுண்ைர,் 

எண்.1237, 

கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்- 642 111 

689/2(P) and 
689/3A(P) 

1.00.0  

ToR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8314/SEAC/To
R-1144/2022 

Dated: 05.05.2022 

P3 
ஹரி வரச்ா புளூ 

கமை்ைல்ஸ் 
673/6 2.38.5 

அருகிலுள்ள 

பயன்பாை்டு பகுதி 

பமாத்தப் பரப்பளவு 5.02.5 பெக்மடர் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு உரிமமயாளர் பபயர் புல எண் 
பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 
நிமல 

E1 

N.அகத்தியப்பன், 

லமவாடி கிராமம், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்

689/1,2(P),689
/3A(P) 

4.57.50  18.08.2016 – 17.08.2021 

E2 

திரு.R.கெகதீஸ்வரன் 

எண். 4/1136, 

நரசிங்கபுரம், 

கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவை்ைம் - 642 

111. 

688 (P) 1.38.0  09.01.2016 – 08.01.2021 

குத்தமக காலம் முடிவுற்ற சுரங்கம் 

குறியீடு உரிமமயாளர் பபயர் புல எண் 
பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 
நிமல 

A1 

மயிலாத்தல் 

லமவாடி கிராமம், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்

657/7 0.60.50 

15.02.2015 அன்று 

குத்தலக 

காலாவதியானது 

பமாத்த குழும பரப்பளவு 10.98.0 பெக்மடர் 

 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி S.O.2269 (E) ெூலல 1, 2016 (குழும அறிவிப்பு). குழுமச ்

சூழ்நிலலயில் உள்ள குவாரிகளின் கமாத்த அளவு 10.98.0 கஹக்மைர ் (3 

முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி மற்றும் 2 தற்மபாதுள்ள குவாரிகள்). 



 

குறிப்பு விதிமுமறகள் (ToR) இணக்கம் 

“ToR வழங்கிய கடிதம் எண்.  SEIAA- TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated:09.11.2020” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தமனகள் 

1 திை்ைத்லத முன்கமாழிபவர,் அந்த இைத்லதச ்

சுற்றி அலமந்துள்ள கிணறுகளின் எண்ணிக்லக 

மற்றும் சுரங்க நைவடிக்லகயால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் ஆகியவற்லற விவரிக்கும் 

நீரம்ை்ைத்தின் விளிம்பு வலரபைத்லத அளிக்க 

மவண்டும். 

1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

திறந்தகவளி கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்குழாய் 

கிணறுகளின் நீரம்ை்ைத்லத 

காை்டும் விளிம்பு வலரபைம் 

அத்தியாயம்: 3 பக்கம் எண்.58-

64 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது 

மற்றும் கிணறுகளுக்கு இந்த 

குவாரி நைவடிக்லகயால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அத்தியாயம் எண்.4 பக்கம் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

எண்.114 
2 முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் 

அலமந்துள்ள நிலத்தடி நீர ் மை்ைம், விவசாய 

நைவடிக்லககள் மற்றும் நீரந்ிலலகளான 

ஆறுகள், கதாை்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 

மபான்றவற்றில் முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க 

நைவடிக்லககளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு 

திை்ை ஆதரவாளர ் நீர-்புவியியல் ஆய்லவ 

நைத்துவார.் 

நிலத்தடி நீர ் மை்ைத்தில் 

ஏற்பைக்கூடிய பாதிப்லப 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு 

நைத்தப்பை்ைது. திை்ைப் 

பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

நீரந்ிலலகளில் 

குறிப்பிைத்தக்க பாதிப்புகள் 

எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல. 

அத்தியாயம்: 4, பக்கம் எண் 

114 இன் கீழ் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 
3 முன்கமாழிபவர,் மலழக்காலம் மற்றும் 

பருவமலழ அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் 

உள்ள நீர ்நிலலகளுைன் 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

நிலத்தடி நீர ்இலறக்கும் கிணறுகள், திறந்தகவளி 
கிணறுகளின் எண்ணிக்லக பற்றிய 

விவரங்கலள அளிக்க மவண்டும். 

முன்கமாழிபவர ்இந்த பகுதியில் உள்ள PWD/TWAD 

இலிருந்து மலழக்காலம் மற்றும் பருவமலழ 

அல்லாத பருவங்களில் நீரம்ை்ை மை்ைத்தின் 

தரலவ மசகரிக்க மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 13 திறந்தகவளிக் 

கிணறுகளும் 10 ஆழ்துலளக் 

கிணறுகளும் உள்ளன. 

அத்தியாயம்:3, பக்கம்.எண்.58-

ல் விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன 

4 சுரங்கம், கிரஷரக்ள் மற்றும் தளப் பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள பிற கசயல்பாடுகள் காரணமாக 

விவசாயப் பகுதியில் ஒை்டுகமாத்த பாதிப்பு 

ஆய்லவ முன்கமாழிபவர ் மமற்ககாள்ள 

மவண்டும். 

விவசாய நிலம் பற்றிய 

ஒை்டுகமாத்த ஆய்வுகளின் 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:4, 

பக்கம்.எண்:127 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 
5 சுற்றியுள்ள கிணறு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் மீதான 

ஒை்டுகமாத்த தாக்கம் பற்றிய விவரங்கள் EIA 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்க மவண்டும்.. 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 13 திறந்தகவளிக் 



 

கிணறுகளும் 10 ஆழ்துலளக் 

கிணறுகளும் உள்ளன. 

அத்தியாயம் :3, பக்கம்.எண்.58-

ல் விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

நிலத்தடி நீர ் சூழலில் 

ஒை்டுகமாத்த ஆய்வுகள் 

மற்றும் தாக்கங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம்:4, 

பக்கம்.எண்:114 இல் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
6 திை்ைத்தால் ஏற்படும் சமூக-கபாருளாதார தாக்க 

மதிப்பீடு சுரங்கங்களில் இருந்து 10 கிமீ இலையக 

மண்ைலத்திற்குள் மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

சமூக-கபாருளாதார 

ஆய்வுகள் முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திலிருந்து 10 கிமீ 

இலையக மண்ைலத்திற்கு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது மற்றும் 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண். 90-

102-111 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 
7 ஏற்கனமவ மமற்ககாள்ளப்பை்ை பசுலம மண்ைல 

மமம்பாடு குறித்த விரிவான அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பை உள்ளது. அவரக்ள் 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களுக்கு பசுலம 

அரண் நைவடிக்லககளுக்கான 

முன்கமாழிலவயும் சமரப்்பிக்க மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

முன்கமாழியப்பை்ை பகுதி புது 

நிலம். 

பசுலம அரண் 

முன்கமாழிவின் விவரங்கள் 

அத்தியாயம்:4, பக்கம்:125 இல் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளன 
8 01.05.2018 மததியிை்ை MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாலணயின்படி, இலையக மண்ைலத்தில் 

உள்ள உள்ளூர ்குடியிருப்பாளரக்ளின் மதலவலய 

கருத்தில் ககாண்டு CER நைவடிக்லககள் 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

ஒப்புக்ககாண்டு 

குறிப்பிை்ைார.் இது 

அத்தியாயம்:8, பக்கம்.எண்.152 

இல் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

9 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான விரிவான 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் சமரப்்பிக்கப்படும். 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கான கண்ணிகவடி 

மூைல் திை்ைம் அத்தியாயம் 

எண்:2 .பக்கம்.எண்:32 – 36 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
10 துலளயிடுவதற்கும் கவடிப்பதற்கும் சுரங்கத்தின் 

கசயல்பாை்டின் மபாது கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதார அம்சங்கள் குறித்த விரிவான 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

சுரங்க நைவடிக்லககளின் 

மபாது கதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

அம்சங்களுக்காக DGMS இன் 

படி நிலலயான கசயல்பாை்டு 

நலைமுலறகள் பின்பற்றப்பை 

மவண்டும். அத்தியாயம் எண் 

10, பக்கம் எண் 159 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 



 

11 2016 இன் O.A.No.186 (M.A.No. 350/2016) மற்றும் 

O.A.No.200/2016 இல் உள்ள மாண்புமிகு NGT, 

முதன்லம கபஞ்ச,் புது தில்லியின் இறுதி 

முடிவுகளுக்கு உை்பை்ைது, குறிப்பு விதிமுலறகள் 

கதாைரப்ான பரிந்துலர மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.580/2016(எம்.ஏ.எண்.1182/2016)மற்றும் 

ஓ.ஏ. எண். 404/2016 (M.A.No758/2016, M.A.No 920/2016, 

M.A.No. 1122/2016, M.A.No.12/2017 &M.A.No. 843/2017) 

மற்றும் O.A.20 No. 40 2016 இன் (எம்.ஏ.எண். 981/2016, 

எம்.ஏ.எண்.982/2016 &எம்.ஏ.எண். 384/2017) 

ஒப்புக்ககாண்ைது & 

குறிப்பிை்ைது. 

12 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் பாலறயியல் பற்றிய 

விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பை மவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

பாலறயியல் அத்தியாயம் 

எண்:2 பக்க எண்: 22 இல் 

வழங்கப்பை்டுள்ளது   
13 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை 

பகுதியில் ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (இனங்களின் 

கபயர,் வயது) மற்றும் சுரங்க நைவடிக்லகயின் 

மபாது அதன் மமலாண்லம மமற்ககாள்ளப்பை 

மவண்டும். 

ஒப்புக்ககாண்ைது மற்றும் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

கூடுதல் நிபந்தமனகள் 

1 30.09.2020 மததியிை்ை MoEF மற்றும் CC அலுவலக 

குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III இன் படி, கபாது 

விசாரலணயின் மபாது எழுப்பப்படும் 

கவலலகலள நிவரத்்தி கசய்வதற்கான 

முன்கமாழிலவ முன்கமாழிபவர ் வழங்குவார ்

மற்றும் EMP இன் ஒரு பகுதியாக இருப்பார.் 

குறிப்பிை்டு & 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 

கபாது விசாரலண 

நைவடிக்லககள் இறுதி EIA 

மற்றும் EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும் 
2 உள்ளூர ் மக்களின் வாழ்வாதாரம் உை்பை சமூக 

தாக்கம் குறித்த ஆய்வின் விவரங்கள். 

சமூக-கபாருளாதார 

ஆய்வுகள் 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திலிருந்து 10 கிமீ 

இலையக மண்ைலத்திற்கு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது மற்றும் 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண். 

102-110 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 
3 ஒரு குறிப்பிை்ை ஆய்வில் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கம், விலங்குகளின் 

இைம்கபயரவ்ு முலறக்கு இலையூறு ஆகியலவ 

அைங்கும். 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

தாக்கங்கள் அத்தியாயம்:4, 

பக்கம்.எண்:126 இல் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. 
4 சரியான மூைல் திை்ைத்திற்கு இருப்பு நிதி 

ஒதுக்கப்பை மவண்டும். 

ஒப்புக்ககாண்டு 

குறிப்பிை்ைார.் 
5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லம குறித்து விரிவான 

திை்ைம் வகுக்கப்படும். மமலும், முன்கமாழிபவர ்

01.01 முதல் நலைமுலறக்கு வரும் வலகயில், ஒரு 

முலற பயன்படுத்துவதற்குத் தலை விதித்து, 

பிளாஸ்டிக்லகத் தூக்கி எறிவது கதாைரப்ான 

தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல்  

பிளாஸ்டிக் கழிவு 

மமலாண்லம பாைம்:7, 

பக்கம்.எண்.136ல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது 



 

மற்றும் வனம் (EC.2) திலணக்களம் மததி 25.06.2018 

க்கு கண்டிப்பாக இணங்க மவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986 இன் கீழ் 

2019. இது கதாைரப்ாக, முன்கமாழிபவர ் கசயல் 

திை்ைத்லத வழங்க மவண்டும். 
6 ICMR மற்றும் MHA வழிகாை்டுதல்கள் அல்லது 

மாநில அரசாங்கத்தின் படி பணியாளருக்கான 

விரிவான பிந்லதய மகாவிை் சுகாதார 

மமலாண்லமத் திை்ைம். வழிகாை்டுதல் 

பின்பற்றப்பை்டு அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்படும். 

பிந்லதய மகாவிை் சுகாதார 

மமலாண்லம திை்ைம் 

அத்தியாயம்:7, பக்கம்:149-150 

இல் விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

நிமலயான குறிப்பு விதிமுமறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் ககாடுக்கப்பை மவண்டும், 

1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்லதய எந்த ஒரு 

வருைத்திலும் எை்ைப்பை்ை அதிகபை்ச உற்பத்திலய 

கதளிவாகக் குறிப்பிை மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 

1994 நலைமுலறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏமதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பலதயும் 

திை்ைவை்ைமாகத் கதரிவிக்கலாம், w.r.t. மிக 

உயரந்்தது உற்பத்தி 1994 க்கு முன் எை்ைப்பை்ைது. 

கபாருந்தாது. 

இது மீறல் வலக திை்ைம் அல்ல. 

இந்த முன்கமாழிவு B1 

வலகயின் (குழும நிலல) கீழ் 

வருகிறது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான குத்தலகதாரர ்

முன்கமாழிபவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த 

நிலம் பை்ைா நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 

திை்ைத்துைன் இலணப்பு 

கதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்பை்டுள்ளது. 
3 அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம், EIA மற்றும் 

கபாது விசாரலண உை்பை அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தலக பகுதி, உற்பத்தி 

நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

மமலாண்லம, சுரங்க கதாழில்நுை்பம் 

மபான்றவற்றின் அடிப்பலையில் ஒன்றுக்ககான்று 

இணக்கமாக இருக்க மவண்டும் மற்றும் 

குத்தலகதாரரின் கபயரில் இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.்  

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் கதளிவுத்திறன் 

பைங்கள்/ நிலப்பரப்பு வலரபைம், நிலப்பரப்பு 

தாள், புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பை்டிருக்க 

மவண்டும். முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியின் 

அத்தலகய பைம், நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமயம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம்) பிற சூழலியல் அம்சங்கலளத் 
கதளிவாகக் காை்ை மவண்டும். 

வலரபைம் காை்டுகிறது - 

திை்ைப் பகுதி 

கசயற்லகக்மகாள் பைத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்பை்டுள்ளது 

பைம் எண். 2.2A பக்கம் எண். 13 

இல் இலணக்கப்பை்டுள்ளது 

திை்ைப் பகுதி எல்லல 

ஆயங்கள் நிலப்பரப்பு 

வலரபைத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்பை்டுள்ளன - 

பைம் எண். 1.3, பக்கம் எண். 7 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

திை்ைப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 



 

மமற்பரப்பு அம்சங்கள் - பைம் 

எண். 2.5, பக்கம் எண். 18 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

திை்ைப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம் - பைம் எண். 2.9, 

பக்கம் எண். 26 

10 கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம் - பைம் எண். 2.10, 

பக்கம் எண். 27 
5 சரம்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபைத்தில் 

1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம், அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்மபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிலலகள், ஓலைகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

தகவல் வழங்கப்பை மவண்டும். 

வலரபைம் காை்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

திை்ைப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம் - பைம் எண். 2.9, 

பக்கம் எண். 26 

10 கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவிமமற்ப்பரப்பு வலரபைம் - 

பைம் எண். 2. 10, பக்கம் எண். 27 
6 சுரங்க நைவடிக்லககளுக்கு முன்கமாழியப்பை்ை 

நிலம் பற்றிய விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாை்டுக் ககாள்லகக்கு சுரங்கம் 

இணங்குகிறதா என்ற தகவலுைன் ககாடுக்கப்பை 

மவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில பயன்பாை்டு வாரியம் 

அல்லது சம்மந்தப்பை்ை அதிகாரியிைம் அனுமதி 

கபற்றிருக்க மவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, 

வருவாய்த்துலற 

அதிகாரிகளுைன் புவியியல் 

துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

கசய்து, மாநில அரசின் 

ககாள்லகயின்படி நிலம் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்ைறியப்பை்ைது. 
7 முன்கமாழியப்பை்ை நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பை்ை நன்கு 

வலரயறுக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலயக் 

ககாண்டிருக்கிறதா என்பது கதளிவாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியவற்லற கவனத்தில் ககாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை கசயல்பாை்டு 

கசயல்முலற/கசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துைன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிைப்பைலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

கசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல அலமப்பு 

அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு வழங்கப்பைலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள மீறுதல் பற்றி 

முன்கமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலய 

வடிவலமத்துள்ளார,் மமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10.1, 

பக்கம் எண் 154 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 



 

புகார ் கசய்யும் முலறயும் EIA அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்பைலாம். 
8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு கதாைரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் திறந்தகவளி 
சுரங்கத்தின் மபாது சாய்வு ஆய்வு, கவடிப்பு ஆய்வு 

மபான்றலவ உை்பை, விரிவாக இருக்க மவண்டும். 

ஒவ்கவாரு சந்தரப்்பத்திலும் முன்கமாழியப்பை்ை 

பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 

முலறயில் கசயல்பை 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திறந்தகவளி குவாரி 
நைவடிக்லகயாகும். சாதாரண 

கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒமர 

மாதிரியான அலமப்பாகும். 

கபஞ்சின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 900 கபஞ்ச ் சாய்வுைன் 

5மீ ஆக பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க மமலாளர,் லமன்ஸ் 

ஃமபாரம்மன் மற்றும் லமனிங் 

மமை ் மபான்ற திறலமயான 

நபரக்ளின் மமற்பாரல்வயில் 

குவாரி நைவடிக்லககள் 

மமற்ககாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலயப் 

கபற்ற பிறகு DGMS இலிருந்து 

மதலவயான அனுமதிகள் 

கபறப்படும்.   
9 குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ மண்ைலத்லத 

ஆய்வுப் பகுதி உள்ளைக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் மபான்றலவ, சுரங்கம் / 

குத்தலகக் காலத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் 

கருதப்படும் ஆய்வுப் பகுதி 10 

கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் மபான்ற 

அலனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் வாழ்க்லக / 

குத்தலகக் காலத்திற்கானது. 
10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இைம்கபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும். சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாை்டுத் திை்ைம், கசயல்பாை்டுக்கு 

முந்லதய, கசயல்பாை்டு மற்றும் 

கசயல்பாை்டுக்கு பிந்லதய கை்ைங்கலள 

உள்ளைக்கியதாக தயாரிக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். நில பயன்பாை்டு 

மாற்றம் ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண். 

3, பக்கம் எண். 43 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

கசயல்பாை்டிற்கு முந்லதய, 

கசயல்பாை்டு மற்றும் 

கசயல்பாை்டுக்கு பிந்லதய 

கை்ைங்கலளக் காை்டும் திை்ைப் 

பகுதியின் நில பயன்பாை்டுத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் எண். 2, 

அை்ைவலண எண் 2.3, பக்கம் 

எண் 21 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 



 

11 சுரங்க குத்தலகக்கு கவளிமய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தலகயிலிருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏமதனும் இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி கசயல்பாை்டின் 

மபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

கழிவுகள் எதுவும் இல்லல. 

கவை்டி எடுக்கப்பை்ை 

சாதாரண கல் முழுவதும் 

மதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

ககாண்டு கசல்லப்படும். 
12 திை்ைப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பை்டிருந்தால் அலத உறுதிப்படுத்தும் 

வலகயில் மாநில வனத்துலறயில் உள்ள தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பை 

மவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திை்ை 

ஆதரவாளர ்ஏமதனும் முரணாகக் கூறினால், அந்த 

இைத்லத மாநில வனத் துலற அலமசச்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்துைன் இலணந்து ஆய்வு 

கசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் கண்ைறியலாம், 

அதன் அடிப்பலையில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் 

மமமல குறிப்பிை்டுள்ளபடி கவளியிைப்படும். 

இதுமபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத் 
துலறயின் பிரதிநிதிகள் நிபுணர ் மதிப்பீை்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

கபாருந்தாது. 

உத்மதச திை்ைப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்லல. 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் 

பகுதி பை்ைா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைம் இலணப்பு கதாகுதி 1 

ஆக இலணக்கப்பை்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்மபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீை்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிை்ை 

திை்ைத்தில் ஈடுபை்டுள்ள உலைந்த பகுதி மற்றும் 

கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் 

நிலல குறிப்பிைப்பை மவண்டும். வனத்துலற 

அனுமதியின் நகலலயும் வழங்க மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமும் 

இல்லல. 

14 பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிலமகலள 

அங்கீகரித்தல்) சை்ைம், 2006-ன் கீழ் வன 

உரிலமகலள அங்கீகரிப்பதன் நலைமுலற 

நிலல குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

இந்த திை்ைம் வன உரிலமகள் 

சை்ைம், 2006 அங்கீகாரத்லத 

ஈரக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் உள்ள 

தாவரங்கள், மதலவயான விவரங்களுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் காப்புக் 

காடுகள் இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் விவரங்கள் 

வழங்கப்படுவலதக் கண்ைறிய ஒரு ஆய்வு 

கசய்யப்பை மவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் மவறு 

ஏமதனும் பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீது இத்திை்ைத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்மகற்ப, மதலவப்படும் விரிவான 

தணிப்பு நைவடிக்லககள், கசலவு 

தாக்கங்களுைன் உருவாக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் 

எதுவும் இல்லல.. 



 

17 மதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்மகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ யாலனகள் 

காப்பகங்கள்/(உள்ளது மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ைலவ), சுரங்க குத்தலகக்கு 10 

கி.மீ.க்குள் இருந்தால், அலவ கதளிவாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். தலலலம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ் மூலம். மமமல குறிப்பிை்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாலமயில் இருப்பதால், அத்தலகய 

திை்ைங்களுக்குப் கபாருந்தக்கூடிய மதலவயான 

அனுமதி, மதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து கபறப்பை்டு அதன் நகல் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் 

எதுவும் இல்லல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்ைலம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம் (சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

மமற்ககாள்ளப்படும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிந்துவரும், 

உள்ளூர ் மற்றும் RET இனங்கள், தனித்தனியாக, 

லமய மற்றும் இலையக மண்ைலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தலகய முதன்லம கள 

ஆய்வின் அடிப்பலையில் வழங்கப்பை மவண்டும், 

இது தற்மபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அை்ைவலணலய கதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏமதனும் திை்ைமிைப்பை்ை 

விலங்கினங்கள் காணப்பை்ைால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பை்கெை் ஒதுக்கீடுகளுைன் 

மதலவயான திை்ைமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துலறயுைன் கலந்தாமலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பை மவண்டும். அலத 

கசயல்படுத்த மதலவயான நிதி ஒதுக்கீடு திை்ை 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக கசய்யப்பை மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு [லமய 

மண்ைலம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. சுற்றளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3, பக்கம் எண். 88-101 இன் 

கீழ் மமற்ககாள்ளப்பை்டு 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சை்ைம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பை்ை 

அை்ைவலண I வலக 

விலங்குகள் இல்லல, மமலும் 

IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பை்டியல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 
19 'அதிகமாக மாசுபை்ைதாக' அறிவிக்கப்பை்ை 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திை்ைப் பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில், 

(சுரங்க நைவடிக்லககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கை்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும், மமலும் மதலவப்படும் இைங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள், உத்மதச சுரங்க நைவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB அல்லது மாநில 

சுரங்கத ் துலற பாதுகாக்கப்பை்டு வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது ‘அதிகமாக 

மாசுபை்ை’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்பைவில்லல 

மற்றும் ‘ஆரவல்லி 

மலலத்கதாைரின் கீழ் வராது. 



 

20 இமதமபால், கைமலார திை்ைங்களுக்கு, CRZ 

வலரபைம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை ஏகென்சிகளில் ஒன்றால் 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இைம், சதுப்புநிலங்கள் 

மபான்ற கைற்கலர அம்சங்கள், ஏமதனும் 

இருந்தால், வழங்கப்பை மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திை்ைங்களும் 

சம்பந்தப்பை்ை கைமலார மண்ைல மமலாண்லம 

ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் கபற மவண்டும்). 

கபாருந்தாது. 

இந்தத ் திை்ைம் C. R. Z. 

அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திை்ைத்தால் பாதிக்கப்பை்ை மக்களுக்கான R&R 

திை்ைம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பை 

மவண்டும். R&R திை்ைத்லதத் தயாரிக்கும் மபாது, 

கதாைரப்ுலைய மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிமயற்றக் ககாள்லகலய பாரல்வயில் 

லவத்திருக்க மவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவலைந்த பிரிவினலரப் 

கபாறுத்தமை்டில், அவரக்ளின் மதலவகலள 

மதிப்பிை குடும்ப வாரியாக, மதலவ 

அடிப்பலையிலான மாதிரி கணக்ககடுப்பு 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும், மமலும் அதற்மகற்ப 

கசயல் திை்ைங்கலளத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

மவண்டும். மாநில அரசின் துலறகள். சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்லலயா என்பலத கதளிவாக 

கவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள மாற்றுவது 

கதாைரப்ான பிரசச்ிலனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-கபாருளாதார அம்சங்கள் உை்பை, 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

300 மீை்ைர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

குடியிருப்புகள் இல்லல. 

எனமவ, திை்ைத்தால் 

பாதிக்கப்பை்ை மக்களுக்கான 

R&R திை்ைம் / இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல 

மற்றும் இந்தத் திை்ைத்திற்குப் 

கபாருந்தாது.. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாதது) [அதாவது. 

மாரச்-்மம (மகாலை காலம்); அக்மைாபர-்டிசம்பர ்

(மலழக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

குறித்த முதன்லம அடிப்பலை தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், இலரசச்ல் 

நிலல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மசகரிக்கப்பை்டு, AAQ மற்றும் 

பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் மததி 

வாரியாக வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

வானிலல தரவுகளும் மசகரிக்கப்பை மவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் இருப்பிைம், 

ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் இருக்க 

மவண்டும் மற்றும் முன் மமலாதிக்க காற்றின் 

திலச மற்றும் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிைத்லதக் கருத்தில் ககாண்டு 

நியாயப்படுத்த மவண்டும். சுரங்க குத்தலகக்கு 

500 மீை்ைருக்குள் குலறந்த பை்சம் ஒரு 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & 

CC வழிகாை்டுதல்களின்படி 

மாரச் ் 2021 - மம 2021 இல் ஒரு 

பருவத்திற்கான (குளிரக்ாலம்) 

அடிப்பலைத் தரவு 

மசகரிக்கப்பை்ைது. 

அத்தியாயம் எண் 3, பக்கம் 

எண் 41-87 இல் விவரங்கள். 



 

கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க மவண்டும். PM10 

இன் கனிம கலலவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 
23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திை்ைத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். இது கனிம 

மபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டும். பயன்படுத்தப்பை்ை 

மாதிரியின் விவரங்கள் மற்றும் மாைலிங் கசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீை்டு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பை மவண்டும். காற்றின் தர 

வலரயலறகள், தளத்தின் இருப்பிைம், 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிைம், ஏமதனும் 

இருந்தால், இருப்பிைம் ஆகியவற்லறத் 
கதளிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிை வலரபைத்தில் 

காை்ைப்பைலாம். முன் ஆதிக்கம் கசலுத்தும் 

காற்றின் திலசலயக் காை்டும் வின்ை்கராஸ் 

வலரபைத்தில் குறிப்பிைப்பைலாம். 

AERMOD பாரல்வ 9.6.1 

மாைலலப் பயன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான 

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

கசய்யப்பை்ைது. 

அத்தியாயம் எண் 4, பக்கம் 

எண் 115-121 இல் விவரங்கள். 

24 திை்ைத்திற்கான நீர ்மதலவ, அதன் இருப்பு மற்றும் 

ஆதாரம் ஆகியலவ வழங்கப்பை மவண்டும். 

விரிவான நீர ் சமநிலலயும் வழங்கப்பை 

மவண்டும். திை்ைத்திற்கு மதலவயான நன்னீர ்

மதலவலய குறிப்பிை மவண்டும். 

கமாத்த நீர ்மதலவ: 3.0 KLD 

அத்தியாயம் 2, அை்ைவலண 

எண் 2.15 மற்றும் பக்கம் எண் 

39-ல் விவாதிக்கப்பை்ைது. 

25 திை்ைத்திற்கு மதலவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிைம் இருந்து 

மதலவயான அனுமதி வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

தூசிலய அைக்குதல், பசுலம 

அரண் மமம்பாடு மற்றும் 

வீை்டு உபமயாகத்திற்கான நீர,் 

சுரங்கப் பள்ளங்களில் 

மதங்கியுள்ள மலழநீர/்கழிவு 

நீரால் கபறப்பை்டு, தினசரி 
மதலவயின் அடிப்பலையில் 

தண்ணீர ் மைங்கர ் மூலம் 

உள்ளூர ் தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிைமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிைம் 

இருந்து குடிநீர ்கபறப்படும். 
26 திை்ைத்தில் மமற்ககாள்ள உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ள 

நீர ்பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பை மவண்டும். திை்ைத்தில் 

முன்கமாழியப்பை்டுள்ள மலழநீர ் மசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏமதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு 

பகுதி மலழ கபய்யும் மபாது 

மலழநீலர மசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம 

அரண் மமம்பாை்டிற்கும் 

தூசிலய அைக்குவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

மதாண்ைப்பை்ை குழிலய மலழ 

நீர ் மசகரிப்பு அலமப்பாக 



 

மாற்றவும், வலரவு பருவத்தில் 

திை்ை கிராமத்திற்கு நீர ்

மதக்கமாகவும் கசயல்பை 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 
27 மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திை்ைத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிைப்பை்டு, மதலவப்பை்ைால், 

மதலவயான பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

மமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ் உள்ளிை்ை நீர ்

சூழலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு 

நைவடிக்லககள் அத்தியாயம் 

4, பக்கம் எண் 114 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 
28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பை்ை தரவுகளின் 

அடிப்பலையில், மவலல கசய்வது நிலத்தடி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பது கதளிவாகக் 

காை்ைப்பைலாம். இது சம்பந்தமாக மதலவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்பைலாம். 

மவலல நிலத்தடி நீர ் அை்ைவலணயில் 

குறுக்கிடும் பை்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 

ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்டு அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். அறிக்லகக்கு 

இலைமய உள்ள நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நைவடிக்லககளின் தாக்கம் ஆகியலவ அைங்கும். 

நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் மவலல கசய்வதற்கும், 

நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி 

நீர ் ஆலணயத்திைம் மதலவயான அனுமதிலயப் 

கபற்று அதன் நகல் வழங்கப்பை மவண்டும் 

கபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ் மை்ைம் 58 - 62 மீ 

நிலத்தடி மை்ைத்திற்கு கீமழ 

உள்ளது என ஊகிக்கப்பை்ைது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 17 மீ 

bgl ஆகும். 

நிலத்தடி மை்ைத்திற்கு கீமழ 17 

மீை்ைர ் இந்த திை்ைம் நிலத்தடி 

நீர ் அை்ைவலணலய 

குறுக்கிைாது, இது திை்ை 

தளத்தில் மமற்ககாள்ளப்படும் 

நீர-்புவியியல் மூலம் 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 3 இல்  

விவாதிக்கப்பை்ைது. 

29 குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் கசல்லும் பருவகால 

அல்லது மவறு எந்த நீமராலையின் விவரங்கள் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், அது நீரியல் 

துலறயில் ஏற்படும் தாக்கம் ஆகியவற்லறக் 

ககாண்டு வர மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதிக்குள் ஓலைமயா, 

பருவகால அல்லது பிற 

நீரந்ிலலகமளா 

கசல்வதில்லல. எனமவ, 

நீரந்ிலலகளில் 

மாற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல. 
30 தளத்தின் உயரம், மவலல கசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ் அை்ைவலண மபான்றலவ. AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் வழங்கப்பை மவண்டும். 

அதற்கான திை்ை வலரபைமும் வழங்கப்பைலாம். 

திை்ைப் பகுதியின் மிக 

உயரந்்த உயரம் 314 மீ AMSL 

ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 17 மீ 

BGL ஆகும் 

இப்பகுதியின் நீரம்ை்ைம் 58 – 62 

மீ BGL 
31 காலக்ககடுவுைன் கூடிய முற்மபாக்கான பசுலமப் 

பை்லை மமம்பாை்டுத் திை்ைம் அை்ைவலண 

வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அளவு கவமரெ், 

தாவர இனங்கள் மற்றும் கால அளவு 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பை்டு 

பசுலம அரண் மமம்பாை்டுத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் 4, பக்கம் 

எண்.115 -ல் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன.    



 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும், அலத மனதில் 

லவத்து, திை்ைத்லதத் கதாைங்கும் மபாது முன் 

கசயல்படுத்த மவண்டும். மதாை்ைம் மற்றும் 

ஈடுகசய்யும் காடு வளரப்்பின் கை்ைம் வாரியான 

திை்ைம், மதாை்ைத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நைப்பை மவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் வலகயில் கதளிவாக பை்டியலிைப்பை 

மவண்டும். ஏற்கனமவ நைவு கசய்த விவரங்கலள 

அளிக்க மவண்டும். பசுலம அரணிற்கு 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் ககாண்டிருக்க 

மவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாை்லை 

கபாறுத்துக்ககாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாை்டு மதிப்பாக இருக்க 

மவண்டும். 
32 இத்திை்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

மபாக்குவரத்து உள்கை்ைலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

தற்மபாலதய சாலல வலலயலமப்பில் (திை்ைப் 

பகுதிக்கு கவளிமய உள்ளலவ உை்பை) திை்ைத்தின் 

விலளவாக டிரக் மபாக்குவரத்தில் திை்ைமிைப்பை்ை 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுலமலயக் லகயாளும் 

திறன் உள்ளதா என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் 

கசயல்பை மவண்டும். உள்கை்ைலமப்லப 

மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பை்ைால் (மாநில அரசு மபான்ற பிற 

நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நைவடிக்லக 

உை்பை) உள்ளைக்கப்பை மவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் வழிகாை்டுதல்களின்படி, 

திை்ை ஆதரவாளர ் மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

IRC வழிகாை்டுதல்கள் 1961 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதியில் 

மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

பகுப்பாய்வு கசய்வதற்காக 

மபாக்குவரத்து அைரத்்தி 

கணக்ககடுப்பு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது, மமலும் 

திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 

முன்கமாழியப்பை்ை 

மபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிைத்தக்க பாதிப்பு 

எதுவும் இல்லல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண்.38 

இல் விவரங்கள். 

33 சுரங்கத ் கதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 

தளத்தில் தங்குமிைம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் மசரக்்கப்பை 

மவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு 

வழங்கப்பை்ை பிறகு, சுரங்கத் 
கதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கை்ைலமப்பு மற்றும் இதர 

வசதிகள் வழங்கப்படும், 

மமலும் இது அத்தியாயம் எண். 

2 பக்கம் எண்.39 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை பகுதிகலள 

(திை்ைங்களுைன் மற்றும் மபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுைன்) 

மீளலமத்தல் மற்றும் மீை்ைலமத்தல் ஆகியலவ 

EIA அறிக்லகயில் ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 32 

இன் கீழ் விவாதிக்கப்பை்ைது 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இலணக்கப்பை்ை கதாகுதி - 1 

ஆக இலணக்கப்பை்டுள்ளது. 



 

35 இந்தத ் திை்ைத்தின் கதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பை மவண்டும் மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ை தடுப்பு நைவடிக்லககள் 

விரிவாக விவரிக்கப்பை மவண்டும். முன் மவலல 

வாய்ப்பு மருத்துவப் பரிமசாதலன மற்றும் 

காலமுலற மருத்துவ பரிமசாதலன 

அை்ைவலணகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் 

இலணக்கப்பை மவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்கமாழியப்பை்ை மதலவயான வசதிகளுைன் 

கூடிய திை்ைக் குறிப்பிை்ை கதாழில்சார ்சுகாதாரத் 
தணிப்பு நைவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

திை்ைத்தின் கதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

தடுப்பு நைவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண்.129 

இன் கீழ் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 

36 இத்திை்ைத்தின் கபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்ைலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான கதாைரப்ுலைய நைவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு கசய்யப்பை மவண்டும் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை தீரவ்ு 

நைவடிக்லககள் பை்கெை் ஒதுக்கீடுகளுைன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பை மவண்டும். 

இந்த திை்ைத்தால் கபாது 

சுகாதார பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் 8, 

பக்கம் எண் 151-152 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 
37 திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க முன்கமாழியப்பை்ை 

உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு சமூக கபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் கசல்வாக்கின் 

நைவடிக்லககள் சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவலர, கசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுைன் அளவு பரிமாணங்கள் 

ககாடுக்கப்பைலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் 

கபாருளாதாரச ் சூழலில் 

எதிரம்லறயான தாக்கம் 

எதுவும் ஏற்பைாது என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

மமலும் இந்தத் திை்ைமானது 

சமூக-கபாருளாதார 

சூழலுக்கு 21 மபருக்கு 

மநரடியாகவும், 10 மபருக்கு 

மலறமுகமாகவும் மவலல 

வாய்ப்பு மூலம் பயனளிக்கும். 
38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP), நில 

பயன்பாை்டின் மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் 

மமய்சச்ல் நிலங்களின் இழப்பு, ஏமதனும் 

இருந்தால், கதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு 

குறிப்பிை்ை பிற பாதிப்புகள் ஆகியலவ அைங்கும்.  

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகலளத் 
தணிப்பதற்கான 

திை்ைத்திற்கான விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் 10, பக்கம் 

எண் 154-165 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
39 கபாது கருத்துக் மகை்பு புள்ளிகள் மற்றும் திை்ை 

முன்கமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

காலக்ககடுவு கசயல் திை்ைத்துைன் அலத 

கசயல்படுத்த பை்கெை் ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பை 

மவண்டும் மற்றும் திை்ைத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பை மவண்டும். 

கபாது விசாரலணயின் 

முடிவுகள் இறுதி EIA/AMP 

அறிக்லகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திை்ைத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏமதனும் இருந்தால், 

திை்ைத்திற்கு எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறமவற்றப்பை்ை வழிகாை்டுதல் / உத்தரவுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

இந்தத ் திை்ைத்துக்கு எதிராக 

எந்த நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு 

நிலுலவயில் இல்லல. 



 

41 திை்ைத்தின் கசலவு (மூலதன கசலவு மற்றும் 

கதாைர ் கசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

கசயல்படுத்துவதற்கான கசலவு கதளிவாக 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

திை்ைச ்கசலவு ரூ.49,56,700/- 

CER கசலவு ரூ.99,300/- 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்லககலள 

கசயல்படுத்த, 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கான தற்மபாலதய 

சந்லத சூழ்நிலலலயக் 

கருத்தில் ககாண்டு, 

தற்மபாலதய சந்லத 

விலலலயக் கருத்தில் 

ககாண்டு, மூலதனச ்

கசலவாக ரூ.12.15 லை்சமும், 

கதாைரச் ் கசலவு ரூ.18,96 

ஆகவும் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.. 
42 மபரிைர ் மமலாண்லமத் திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் மசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3, பக்கம் எண் 

139 இல் விவரங்கள். 
43 திை்ைம் கசயல்படுத்தப்பை்ைால், திை்ைத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பை மவண்டும். திை்ைத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், கபாருளாதாரம், 

மவலல வாய்ப்பு மபான்றவற்லற கதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8, பக்கம் எண் 

151-152 இல் விவரங்கள் 

44 மமற்கூறியவற்லறத் தவிர, கீமழ குறிப்பிைப்பை்டுள்ள கபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பை மவண்டும்:- 
A EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி கதாகுதியாக 

இலணக்கப்பை்டுள்ளது 
B அலனத்து ஆவணங்களும் அை்ைவலண மற்றும் 

கதாைரச்ச்ியான பக்க எண்ணுைன் சரியாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் 

குறியீை்டு மற்றும் 

கதாைரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுைன் சரியாகக் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 
C அறிக்லகயில் குறிப்பாக அை்ைவலணகளில் தரவு 

வழங்கப்பை்ைால், தரவு மசகரிக்கப்பை்ை காலம் 

மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

அை்ைவலணகளின் பை்டியல் 

மற்றும் மசகரிக்கப்பை்ை 

தரவுகளின் ஆதாரம் சரியாக 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் கபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, மண், 

சத்தம் மபான்றவற்றின் அலனத்து 

பகுப்பாய்வு/மசாதலன அறிக்லககலளயும் திை்ை 

ஆதரவாளர ் இலணக்க மவண்டும். திை்ைத்தின் 

மதிப்பீை்டின் மபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/மசாதலன அறிக்லககளும் இருக்க 

மவண்டும் 

அடிப்பலை கண்காணிப்பு 

அறிக்லககள் இந்த 

அறிக்லகயுைன் அத்தியாயம் 

எண் - III இல் 

இலணக்கப்பை்டுள்ளன. 

அடிப்பலை கண்காணிப்பு 

அறிக்லககள் இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
E வழங்கப்பை்ை ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் அல்லாத 

மவறு கமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

கமாழிகபயரப்்பு வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 



 

F அலமசச்கத்தால் முன்னர ்வகுக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைங்களின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீை்டிற்கான 

மகள்வித்தாள் நிரப்பப்பை்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயுைன் 

இலணக்கப்படும். 

G EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் மபாது, MoEF & CC 

வழங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஆமலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுலறகள் O.M. இந்த அலமசச்கத்தின் 

இலணயதளத்தில் உள்ள எண். J-11013/41/2006-

IA.II(I) மததி: 4 ஆகஸ்ை், 2009, பின்பற்றப்பை 

மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுலறகள் எண். J-

11013/41/2006-IA.II (I) மததி: 4 

ஆகஸ்ை், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது 
H அடிப்பலை மநாக்கம் மற்றும் திை்ை 

அளவுருக்களில் ஏமதனும் மாற்றங்கள் 

கசய்யப்பை்ைால் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பை்ைலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுைன் MoEF & CC 

இன் கவனத்திற்குக் ககாண்டு வரப்பை்டு அனுமதி 

கபறப்பை மவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

மவண்டியிருக்கும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கை்ைலமப்பு மற்றும் உள்ளைக்கத்தில் கபாது 

விசாரலணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் (P.H. 

கசயல்முலறயிலிருந்து எழும் மாற்றங்கள் தவிர) 

திருத்தப்பை்ை ஆவணங்களுைன் PH ஐ மீண்டும் 

நைத்த மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 

I சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-11011/618/2010-IA.II(I) 

மததி: 30.5.2012, திை்ைத்தின் தற்மபாலதய 

கசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ள நிபந்தலனகளின் இணக்க 

நிலலயின் சான்றளிக்கப்பை்ை அறிக்லக, 

பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து கபறப்பை 

மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம், 

கபாருந்தக்கூடியது. 

கபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வலரபைங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் கவளிப்புறக் 

குப்லபகளின் பகுதிகள், ஏமதனும் இருந்தால், 

கதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் மமற்பரப்புத் 
திை்ைமும் இருக்க மவண்டும். அருகிலுள்ள 

பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் காை்டுகிறது. 

மமற்பரப்புத் திை்ைம் - பைம் 

எண். 2.3 பக்கம் எண். 15 

புவியியல் திை்ைம் - பைம் எண் 

2.9 பக்கம் எண். 26 

மூைல் திை்ைம் - பைம் எண்.2.10 

பக்கம் எண். 27 

  



 

P2 - குறிப்பு விதிமுமறகள் (ToR) 

“ToR issued vide Letter No.SEIAA- TN/F.No.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated:05.05.2022” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தமனகள் 

1 குவாரி மற்றும் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகலளக் 

கருத்தில் ககாண்டு குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, 

நீர ் மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் சுற்றுசச்ூழலலக் 

குறிக்கும் வலகயில் குவாரி குழுமத்தில் 

மமற்ககாள்ளப்படும் சுரங்க நைவடிக்லககளின் 

ஒை்டுகமாத்த மற்றும் விரிவான தாக்க ஆய்லவ 

முன்கமாழிபவர ் மமற்ககாள்ள மவண்டும், 

அதன்படி சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை மவண்டும்.  

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் 

எண்.41-87 இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பை்ைது 

2 சான்றளிக்கப்பை்ை EC இணக்க அறிக்லக EIA 

அறிக்லகயில் மசரக்்கப்படும் 

கபாருந்தாது 

இது ஒரு புதிய குத்தலக 
3 சுரங்க குத்தலக பகுதி முழுவதுமாக ை்மரான் 

மூலம் வீடிமயா பைம் எடுக்கப்பை்டு, EIA 

அறிக்லகயுைன் சமரப்ிக்க மவண்டும். 

இது இறுதி EIA அறிக்லகயின் 

மபாது சமரப்்பிக்கப்படும் 

4 முன்கமாழியப்பை்ை குவாரியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்களுக்கு அருகில் உள்ள சமூக-

கபாருளாதார தாக்க மதிப்பீை்டு ஆய்லவ 

முன்கமாழிபவர ் மமற்ககாள்வார.் 15.01.2016க்குப் 

பிறகு முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கக் குத்தலகப் 

பகுதியில் சுரங்க நைவடிக்லகலய 

முன்கமாழிபவர ் ஏற்கனமவ 

மமற்ககாண்டிருந்தால், முன்கமாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் விவரங்கலள 

அளிக்க மவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பை்ை கலைசி 

பணி அனுமதியுைன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

கசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை கனிமங்களின் அளவு. 

c) எந்த ஒரு வருைத்திலும் அலைந்த அதிகபை்ச 

உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பை்ை ஆழத்தின் 

விவரம். 

e) முன்னர ் அலையப்பை்ை சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனமவ 

கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை நபரின் கபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ கபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி 

(அல்லது EC வழங்கப்பை்ைால்) நிரண்யிக்கப்பை்ை 

கபஞ்சுகளுைன் சுரங்கம் மமற்ககாள்ளப்பை்ைதா. 

கபாருந்தாது 

இது ஒரு புதிய குத்தலக 

5 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் கதளிவுத்திறன் 

வலரபைம் காை்டுகிறது -

ஆயத்கதாலலவுகளுைன் 



 

ககாண்ை பைம்/நிலப்பரப்பு வலரபைம், புவியியல், 

பாலறயியல் மற்றும் சுரங்க குத்தலக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பை்டிருக்க மவண்டும். 

முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியின் அத்தலகய பைம், 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

(லமயம் மற்றும் இலையக மண்ைலம்) பிற 

சூழலியல் அம்சங்கலளத் கதளிவாகக் காை்ை 

மவண்டும். 

சுரங்க குத்தலக பகுதி-

பைம்.2.3B-பக்கம்.16 

ii). மிலகப்படுத்தப்பை்ை கூகுள் 

பைங்கள் –பைம்.2.2பி-பக்கம்.14 

iii).புவிமமற்பரப்பு வலரபைம்-

பைம்.2.10-பக்.27 

iv).புவியியல்- பைம்.2.9-பக்.26 

v). நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலசச்ூல்-பைம்.3.2-பக்.44 
6 அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி, 

ஏற்கனமவ உள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலைமய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிை்ை சுற்றளவில் மபாதுமான 

மவலிகள், பசுலம அரண் ஆகியவற்றின் 

புலகப்பைங்கலள ஆதரவாளர ் வழங்க 

மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு ஒப்புக்ககாண்ைார ்

7 திை்ை ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திை்ைமிைப்பை்ை உற்பத்தி 

திறன், முன்கமாழியப்பை்ை மவலல முலற, 

நியாயங்களுைன், சுரங்க நைவடிக்லககளால் 

சுற்றியுள்ள சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நைவடிக்லககள் பற்றிய விவரங்கலள வழங்க 

மவண்டும். 

வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

அத்தியாயம் எண்.2, பக்கம் 

எண்.32 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது 

8 சுரங்கச ் சை்ைம், 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப உறுதி 

கசய்வதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முலறயாகவும் குவாரிகலள 

மமற்ககாள்வதற்காக நியமிக்கப்பை்ை பல்மவறு 

சை்ைப்பூரவ் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறலமயான நபரக்லள நியமிப்பலதக் குறிக்கும் 

நிறுவன விளக்கப்பைத்லத திை்ை ஆதரவாளர ்

வழங்குவார.் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலல பாதுகாக்க 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.6, பக்கம் 

எண்.134 இல் 

விவாதிக்கப்பை்ைது 

9 திை்ை முன்கமாழிபவர ் நீர-்புவியியல் ஆய்லவ 

மமற்ககாள்வதன் மூலம், நிலத்தடி நீர ்இலறத்தல் 

மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் மபான்றவற்றின் எண்ணிக்லகலய 

விவரிக்கும் நீரம்ை்ை வலரபைத்லத கருத்தில் 

ககாண்டு I கி.மீ (சுற்றளவு) சுரங்க 

நைவடிக்லககளால் கிணறுகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்காக PWD / TWAD 

இலிருந்து பருவமலழ மற்றும் பருவமலழ 

அல்லாத பருவங்களுக்கு மசகரிக்கப்பை்ை நீர ்

நிலல தரவுகளுைன். உண்லமயான 

கண்காணிக்கப்பை்ை தரவுகளின் அடிப்பலையில், 

1 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள 

திறந்தகவளி கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் 

பற்றிய தரவு மசகரிக்கப்பை்டு, 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண். 

பக்கம் எண். 58-66-ன் கீழ் 

விவாதிக்கப்படுகிறது. 



 

மவலல கசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது கதளிவாகக் காை்ைப்பைலாம். இது 

சம்பந்தமாக மதலவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்பைலாம். 
10 மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், காற்றின் 

தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க ஆய்வு உை்பை 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் கதாைரப்ான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்பலைத் தரலவ 

முன்கமாழிபவர ்அளிக்க மவண்டும். 

அடிப்பலைத் தரவுகள் 

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் 

எண்.41-87 இல் ஆய்வு 

கசய்யப்பை்டு 

விவாதிக்கப்படுகின்றன 

11 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் 

கபயர,் வயது, விை்ைம் மபான்றலவ) சுரங்க 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி & 300 மீ 

இலையக மண்ைலம் மற்றும் சுரங்க 

நைவடிக்லகயின் மபாது அதன் மமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்தில் கிை்ைத்தை்ை 50 

கதன்லன மரங்கள் உள்ளன. 

முன்கமாழியப்பை்ை இழப்பீடு 

100 மரங்கள் கிராம 

சாலலகளில் நைப்படும். 

சூழலியல் சூழல் அத்தியாயம் 

4, பக்கம் எண் 125 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்படுகிறது 
12 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான விரிவான 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் EIA/EMP அறிக்லகயில் இைம் 

சாரந்்ததாக இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 32 

– 36 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
13 கபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு கபரிய மதசிய 

நாளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு 

வை்ைார கமாழி நாளிதழிலும் கவளியிைப்படும். 

குறிப்பிை்டு ஒப்புக்ககாண்ைார ்

14 கபாதுமக்களின் பாரல்வக்கு லவக்கப்படும் 

அறிக்லககள் தமிழ் கமாழியிலும் இருக்க 

மவண்டும் 

குறிப்பிை்டு ஒப்புக்ககாண்ைார ்

15 "குறிப்பு விதிமுலறகள்" பிரசச்ிலனக்கான 

பரிந்துலர, மாண்புமிகு NGT, முதன்லம கபஞ்ச,் 

புது தில்லியின் முடிவுகளுக்கு உை்பை்ைது.  O.A 

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

எண்.200/2016 மற்றும் O.A.No.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A.No.102/2017 மற்றும் 

O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, M.No.9620/ 

M.A.No.1122/2016. M.A.No.1212017 & M.A. No. 843/2017) 

மற்றும் O.A.No.40512016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No.98 1/20/No.6, M820 எம்.ஏ.எண்.384/2017) 

குறிப்பிை்டு ஒப்புக்ககாண்ைார ்

16 திை்ைத்லதச ் சுற்றி பசுலம அரணின் மநாக்கம் 

தப்பிமயாடிய உமிழ்வுகள், காரப்ன் 

வரிலசப்படுத்துதல் மற்றும் உருவாக்கப்படும் 

இலரசச்லலக் குலறப்பது, மமலும் அழகியலல 

மமம்படுத்துவது. DFO, மாநில மவளாண்லமப் 

பல்கலலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்

பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுைன் 

கலந்தாமலாசித்து பின்னிலணப்பில் 

திை்ைப் பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்

சுவர ் மற்றும் கிராமச ்

சாலலகளில் 500 மரங்கள் 

நைவும், சுரங்க 

அலுவலகத்லதச ் சுற்றி 

பழம்தரும் கசடிகள் 

வளரக்்கவும் 



 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாை்டு தாவர இனங்கள் நைப்பை மவண்டும். 

பூரவ்ீக மதாற்றம் ககாண்ை 

அைரத்்தியான/மிதமான விதானம் ககாண்ை 

தாவர வலககலளத் மதரந்்கதடுக்க மவண்டும். 

புதரக்ளுைன் மாறி மாறி சிறிய / நடுத்தர / 

உயரமான மரங்களின் இனங்கள் கலலவயான 

முலறயில் நைப்பை மவண்டும். 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 

இப்பகுதியில் சுரங்க 

நைவடிக்லகயால் ஏற்படும் 

நில பயன்பாை்டு 

மாற்றங்கலளக் கருத்தில் 

ககாண்டு பசுலம மண்ைல 

மமம்பாை்டுத் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 
17 உயரமான/ஒரு வருைம் பழலமயான 

மரக்கன்றுகலள கபாருத்தமான அளவிலான 

லபகளில் வளரக்்க மவண்டும், முன்னுரிலம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த லபகலள, குறிப்பிை்ை 

இைத ் மதரவ்ுகள் கதாைரப்ாக உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்மதாை்ைக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆமலாசலனயின்படி சரியான 

இலைகவளியில் நை மவண்டும். முன்கமாழிபவர ்

குலறந்தபை்சம் 3 மீை்ைர ்அகலம் ககாண்ை திை்ைத் 
தளத்தின் எல்லலகயங்கும் GPS 

ஆயத்கதாலலவுகளுைன் பசுலம அரண் 

பகுதிலய ஒழுங்கலமக்கப்பை்ை முலறயில் 

ஒதுக்க மவண்டும். 

முன்கமாழிபவர ் மரங்கலள 

வாங்குவலத உறுதிகசய்து, 

அருகில் உள்ள நரச்ரி 
மதாை்ைத்தில் லபகளுைன், 

ஒவ்கவான்றும் 3மீ 

இலைகவளியில் பாதுகாப்புச ்

சுவரில் நைப்படுவார.் 

18 மபரிைர ் மமலாண்லம திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் மசரக்்கப்படும் 

அத்தியாயம் 7, பக்கம் எண் 139 

இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 
19 இைர ் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்லமத் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

மசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7, அை்ைவலண 

எண் 7.1, பக்கம் எண் 137 இன் 

கீழ் விரிவாக உள்ளது. 
20 சமூக-கபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நைவடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலையக 

மண்ைலத்திற்குள் மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க முன்கமாழியப்பை்ை 

உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு சமூக-கபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் கசல்வாக்கின் 

நைவடிக்லககள் சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவலர, கசயல்படுத்துவதற்கான மநர 

பிமரம்களுைன் அளவு பரிமாணங்கள் 

ககாடுக்கப்பைலாம். 

சமூக-கபாருளாதார 

ஆய்வுகள் முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திலிருந்து 10 கிமீ 

இலையக மண்ைலத்திற்கு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது மற்றும் 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 

102-111 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 

21 முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி கசய்யும் இைத்தில் 

தற்மபாது EC மகாரப்பை்ை குவாரிகள் ஏமதனும் 

இருந்தால், திை்ை ஆதரவாளர ் முந்லதய மதரத்ல் 

ஆலணயத்தில் ககாடுக்கப்பை்ை EC 

நிபந்தலனகளுக்கு விரிவான இணக்கத்லத, 

MoEF&CC, மண்ைல அலுவலகத்தால் 

சான்றளிக்கப்பை்ை தள புலகப்பைங்களுைன் 

வழங்க மவண்டும். , கசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பை்ை DEE/TNPCB. 

முந்லதய கசயல்பாை்டிற்கான 

இணக்க அறிக்லக இறுதி EIA 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்படும். 

22 எந்தகவாரு உண்லமத் தகவலலயும் மலறத்தல் 

அல்லது தவறான/புலனயப்பை்ை தரலவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல குறிப்பிை்டுள்ள 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்தின் ஸ்கிரீனிங் மற்றும் 



 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத ் தவறினால், 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986 இல் உள்ள 

தண்ைலன விதிகலள பாதிக்காமல், இந்த குறிப்பு 

விதிமுலறகள் திரும்பப் கபறப்பைலாம். 

ஸ்மகாப்பிங் அத்தியாயம் 

எண்.1, பக்கம் எண். 

கூடுதல் நிபந்தமனகள் 

1 சுரங்கத்தின் ஆழம் 12மீ (BGL) வலர 

கை்டுப்படுத்தப்பை்டுள்ளது மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 36880மீ3 சாதாரண கல் & 9936 மீ3 

சரலள 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார ்

2 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாலணயின்படி F.No.22-

6512017 -IA.III மததியிை்ை: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 

கபாது கலந்தாய்வின் மபாது முன்கமாழிபவர ்

எழுப்பப்பை்ை மகாரிக்லககலள நிவரத்்தி 

கசய்வார ்மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை அலனத்து 

நைவடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் 
திைை்த்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார ்

3 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் உமிழ்லவ 

விரிவாக ஆய்வு கசய்வதுைன், காரப்ன் 

மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் கவப்பநிலல 

குலறப்பு உள்ளிை்ை பிற உமிழ்வு மற்றும் 

காலநிலல தணிப்பு நைவடிக்லககளின் 

கை்டுப்பாடு உை்பை காரப்ன் உமிழ்லவத் 
தணிப்பதற்கான நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார ்

4 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் இயற்லக 

சுற்றுசச்ூழல், மண் நுண்ணுயிரிகள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத வங்கிகள் 

ஆகியவற்லற ஆய்வு கசய்து, இயற்லக 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லபப் பராமரிப்பதற்கான 

நைவடிக்லககலள பரிந்துலரக்க மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு [லமய 

மண்ைலம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. சுற்றளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3, பக்கம் எண். 76 – 84ன் 

கீழ் விவாதிக்கப்பை்ைது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சை்ைம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பை்ை 

அை்ைவலண I வலக 

விலங்குகள் இல்லல, மமலும் 

IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பை்டியல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 



 

5 அப்பகுதியின் நிலலயான மமலாண்லம மற்றும் 

கபாருை்கள் மற்றும் மசலவகளின் ஓை்ைத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழலல மீை்கைடுப்பதற்கு நைவடிக்லக 

குறிப்பாக பரிந்துலரக்கப்பை மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார ்

6 திை்ை ஆதரவாளர ் மீன் வாழ்விைங்கள் மற்றும் 

நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்மதக்கத்தில் உள்ள உணவு 

வலல/உணவுச ் சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்வார.் 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வற்றாத ஆறு மற்றும் 

நீரத்்மதக்கம் இல்லல. 

5 கிமீ சுற்றளவில் சில 

குளங்கள் அலமந்துள்ளன, 

கபரும்பாலான காலங்கள் 

வறண்ை காலநிலலயாகும், 

எனமவ 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் 

மீன் வாழ்விைகள் இல்லல. 
7 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு 

கசய்ய மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 46 

இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

8 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாை்டு தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 88 

இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

9 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, நிற்கும் மரங்களில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு கசய்து, 

மரங்களின் எண்ணிக்லகலய கணக்கிை 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 125 

இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

10 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் ஓலைகள், ஏரிகள் மற்றும் 

விவசாய இைங்கள் குறித்து ஆய்வு கசய்ய 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அை்ைவலண 

எண் 3.3, பக்கம் எண் 45 இன் 

கீழ் விரிவாக உள்ளது 

11 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலம மண்ைல 

மமம்பாை்டிற்கான பை்கெை் மற்றும் மபரிைர ்

மமலாண்லமத் திை்ைம் உள்ளிை்ை சுரங்க மூைல் 

திை்ைத்துைன் EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு நைத்த 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் 10, பக்கம் எண் 

166-177 இன் கீழ் விரிவாக 

உள்ளது. 

12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல 

மாற்றம், கவப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் 

மண்ணின் மமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீமழ உள்ள 

காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் தாக்கத்லத ஆய்வு 

கசய்ய மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண்.68 

இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

13 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பாதுகாக்கப்பை்ை 

பகுதிகள், காப்புக் காடுகள், மதசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் திை்ை இைத்திற்கு அருகில் 

உள்ள வனவிலங்கு பாலதகள் ஆகியவற்றின் 

மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அை்ைவலண 

எண் 3.3, பக்கம் எண் 45 இன் 

கீழ் விரிவாக உள்ளது 

 



 

14 திை்ை முன்கமாழிபவர,் மதாை்ைக்கலல, விவசாயம் 

மற்றும் கால்நலைகலள ஒை்டிய பை்ைா 

நிலங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

கசய்து அளிக்க மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 43 

இன் கீழ் விரிவாக உள்ளது. 

15 கசயல்பாை்டின் மூலம் இயற்லகச ்

சுற்றுசச்ூழலின் சாத்தியமான துண்ைாடுதல் 

தாக்கம் குறித்த விவரங்கலள திை்ை 

முன்கமாழிபவர ் ஆய்வு கசய்து அளிக்க 

மவண்டும். 

ஷாை் மஹால் டிரில்லிங் மூலம் 

கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்து சிறிய 

ையா ஆகியலவ சாதாரண 

கல்லல அகற்றுவதற்கும் 

மதாண்டிப் கபறுவதற்கும் 

உலைக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

  எனமவ கசயல்பாடுகளால் 

சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கம் மிகக் 

குலறவு 
16 திை்ை ஆதரவாளர,் நீரந்ிலலகளில் உள்ள நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தாக்கம் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குலககள், பாரம்பரிய தளம் 

மற்றும் கதால்கபாருள் தளங்களுக்கு நிலப்பரப்பு 

மசதத்தின் சாத்தியமான வடுக்கள் ஆகியவற்லற 

ஆய்வு கசய்து வழங்க மவண்டும். 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வற்றாத ஆறு மற்றும் 

நீரத்்மதக்கம் இல்லல. 

5 கிமலாமீை்ைர ் சுற்றளவில் 

சில கதாை்டிகள் 

அலமந்துள்ளன, இது 

கபரும்பாலான காலநிலல 

வறண்ை காலநிலலயாகும், 

எனமவ நீரந்ிலலகளில் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் தாக்கங்கள் 

இல்லல. 
17 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

லமக்மராபிளாஸ்டிக் காரணமாக ஏற்பைக்கூடிய 

மாசுகலள திை்ை முன்கமாழிபவர ் ஆய்வு கசய்து 

வழங்க மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 

சிந்திக்கப்படும் கசயல்பாடுகள் காரணமாக 

நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர ் அலமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் லமக்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் 

சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆராயப்பை்டு அறிக்லகயிைப்பைலாம். 

பிளாஸ்டிக் மமலாண்லம 

ஆய்வு அத்தியாயம் எண்.7, 

பக்கம் எண்.149 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது 

18 திை்ை முன்கமாழிபவர,் காப்புக் காடுகளில் 

இல்லாத வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

குறித்து விரிவான ஆய்வு கசய்ய மவண்டும் 

NE பக்கத்தில் 

தளவாய்ப்பை்டினம் RF 17.0km 

கதாலலவில் அலமந்துள்ள 

காப்புக்காடு 

நிமலயான குறிப்பு விதிமுமறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 

உற்பத்தி விவரங்கள் ககாடுக்கப்பை மவண்டும், 

1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்லதய எந்த ஒரு 

வருைத்திலும் எை்ைப்பை்ை அதிகபை்ச உற்பத்திலய 

கபாருந்தாது. 

இது மீறல் வலக திை்ைம் அல்ல. 



 

கதளிவாகக் குறிப்பிை மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 

1994 நலைமுலறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏமதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பலதயும் 

திை்ைவை்ைமாகத் கதரிவிக்கலாம், w.r.t. மிக 

உயரந்்தது உற்பத்தி 1994 க்கு முன் எை்ைப்பை்ைது. 

இந்த முன்கமாழிவு B1 

வலகயின் (குழும நிலல) கீழ் 

வருகிறது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிலமயான குத்தலகதாரர ்

முன்கமாழிபவர ் என்பலத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த 

நிலம் பை்ைா நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைத்துைன் இலணப்பு 

கதாகுதி 1 ஆக ஆவணம் 

இலணக்கப்பை்டுள்ளது. 
3 அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம், EIA மற்றும் 

கபாது விசாரலண உை்பை அலனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தலக பகுதி, உற்பத்தி 

நிலலகள், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

மமலாண்லம, சுரங்க கதாழில்நுை்பம் 

மபான்றவற்றின் அடிப்பலையில் ஒன்றுக்ககான்று 

இணக்கமாக இருக்க மவண்டும் மற்றும் 

குத்தலகதாரரின் கபயரில் இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.்  

4 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் கதளிவுத்திறன் 

பைங்கள்/ நிலப்பரப்பு வலரபைம், நிலப்பரப்பு 

தாள், புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிலகப்படுத்தப்பை்டிருக்க 

மவண்டும். முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியின் 

அத்தலகய பைம், நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமயம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம்) பிற சூழலியல் அம்சங்கலளத் 
கதளிவாகக் காை்ை மவண்டும். 

வலரபைம் காை்டுகிறது - 

திை்ைப் பகுதி 

கசயற்லகக்மகாள் பைத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்பை்டுள்ளது 

பைம் எண். 2.2B பக்கம் எண். 14 

இல் இலணக்கப்பை்டுள்ளது 

திை்ைப் பகுதி எல்லல 

ஆயங்கள் நிலப்பரப்பு 

வலரபைத்தில் 

மிலகப்படுத்தப்பை்டுள்ளன - 

பைம் எண். 1.3, பக்கம் எண். 7 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

திை்ைப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 

மமற்பரப்பு அம்சங்கள் - பைம் 

எண். 2.5, பக்கம் எண். 18 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

திை்ைப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம் - பைம் எண். 2.9, 

பக்கம் எண். 26 

10 கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம் - பைம் எண். 2.10, 

பக்கம் எண். 27 
5 சரம்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபைத்தில் 

1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம், அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்மபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிலலகள், ஓலைகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

வலரபைம் காை்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

திை்ைப் பகுதியின் புவியியல் 

வலரபைம் - பைம் எண். 2.9, 

பக்கம் எண். 26 



 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்லறக் குறிக்கும் 

தகவல் வழங்கப்பை மவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவு ககாண்ை 

ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவிமமற்ப்பரப்பு வலரபைம் - 

பைம் எண். 2. 8, பக்கம் எண். 29 
6 சுரங்க நைவடிக்லககளுக்கு முன்கமாழியப்பை்ை 

நிலம் பற்றிய விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாை்டுக் ககாள்லகக்கு சுரங்கம் 

இணங்குகிறதா என்ற தகவலுைன் ககாடுக்கப்பை 

மவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில பயன்பாை்டு வாரியம் 

அல்லது சம்மந்தப்பை்ை அதிகாரியிைம் அனுமதி 

கபற்றிருக்க மவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, 

வருவாய்த்துலற 

அதிகாரிகளுைன் புவியியல் 

துலற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

கசய்து, மாநில அரசின் 

ககாள்லகயின்படி நிலம் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்ைறியப்பை்ைது. 
7 முன்கமாழியப்பை்ை நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பை்ை நன்கு 

வலரயறுக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலயக் 

ககாண்டிருக்கிறதா என்பது கதளிவாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தலனகலள மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகியவற்லற கவனத்தில் ககாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை கசயல்பாை்டு 

கசயல்முலற/கசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துைன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிைப்பைலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குவலத உறுதி 

கசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிலல அலமப்பு 

அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு வழங்கப்பைலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள மீறுதல் பற்றி 

புகார ் கசய்யும் முலறயும் EIA அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்பைலாம். 

முன்கமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலய 

வடிவலமத்துள்ளார,் மமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10.1, 

பக்கம் எண் 154 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு கதாைரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் திறந்தகவளி 
சுரங்கத்தின் மபாது சாய்வு ஆய்வு, கவடிப்பு ஆய்வு 

மபான்றலவ உை்பை, விரிவாக இருக்க மவண்டும். 

ஒவ்கவாரு சந்தரப்்பத்திலும் முன்கமாழியப்பை்ை 

பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 

முலறயில் கசயல்பை 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திறந்தகவளி குவாரி 
நைவடிக்லகயாகும். சாதாரண 

கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிதமான மற்றும் ஒமர 

மாதிரியான அலமப்பாகும். 

கபஞ்சின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 900 கபஞ்ச ் சாய்வுைன் 

5மீ ஆக பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க மமலாளர,் லமன்ஸ் 

ஃமபாரம்மன் மற்றும் லமனிங் 

மமை ் மபான்ற திறலமயான 



 

நபரக்ளின் மமற்பாரல்வயில் 

குவாரி நைவடிக்லககள் 

மமற்ககாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிலயப் 

கபற்ற பிறகு DGMS இலிருந்து 

மதலவயான அனுமதிகள் 

கபறப்படும்.   
9 குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ மண்ைலத்லத 

ஆய்வுப் பகுதி உள்ளைக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் மபான்றலவ, சுரங்கம் / 

குத்தலகக் காலத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 

இந்த ஆய்வுக்காகக் 

கருதப்படும் ஆய்வுப் பகுதி 10 

கிமீ சுற்றளவு மற்றும் EIA 

அறிக்லகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் மபான்ற 

அலனத்துத் தரவுகளும் 

சுரங்கத்தின் வாழ்க்லக / 

குத்தலகக் காலத்திற்கானது. 
10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இைம்கபயரந்்த பாலதகள், 

நீரந்ிலலகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும். சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாை்டுத் திை்ைம், கசயல்பாை்டுக்கு 

முந்லதய, கசயல்பாை்டு மற்றும் 

கசயல்பாை்டுக்கு பிந்லதய கை்ைங்கலள 

உள்ளைக்கியதாக தயாரிக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். நில பயன்பாை்டு 

மாற்றம் ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண். 

2, பக்கம் எண். 43 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

கசயல்பாை்டிற்கு முந்லதய, 

கசயல்பாை்டு மற்றும் 

கசயல்பாை்டுக்கு பிந்லதய 

கை்ைங்கலளக் காை்டும் திை்ைப் 

பகுதியின் நில பயன்பாை்டுத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் எண். 2, 

அை்ைவலண எண் 2.3, பக்கம் 

எண் 21 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
11 சுரங்க குத்தலகக்கு கவளிமய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தலகயிலிருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏமதனும் இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி கசயல்பாை்டின் 

மபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

கழிவுகள் எதுவும் இல்லல. 

கவை்டி எடுக்கப்பை்ை 

சாதாரண கல் முழுவதும் 

மதலவப்படும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு 

ககாண்டு கசல்லப்படும். 
12 திை்ைப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பை்டிருந்தால் அலத உறுதிப்படுத்தும் 

வலகயில் மாநில வனத்துலறயில் உள்ள தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பை 

மவண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து திை்ை 

ஆதரவாளர ்ஏமதனும் முரணாகக் கூறினால், அந்த 

இைத்லத மாநில வனத் துலற அலமசச்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்துைன் இலணந்து ஆய்வு 

கபாருந்தாது. 

உத்மதச திை்ைப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்லல. 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் 

பகுதி பை்ைா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைம் இலணப்பு கதாகுதி 1 

ஆக இலணக்கப்பை்டுள்ளது. 



 

கசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் கண்ைறியலாம், 

அதன் அடிப்பலையில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் 

மமமல குறிப்பிை்டுள்ளபடி கவளியிைப்படும். 

இதுமபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத் 
துலறயின் பிரதிநிதிகள் நிபுணர ் மதிப்பீை்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 
13 நிகர தற்மபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீை்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிை்ை 

திை்ைத்தில் ஈடுபை்டுள்ள உலைந்த பகுதி மற்றும் 

கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் 

நிலல குறிப்பிைப்பை மவண்டும். வனத்துலற 

அனுமதியின் நகலலயும் வழங்க மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமும் 

இல்லல. 

14 பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிலமகலள 

அங்கீகரித்தல்) சை்ைம், 2006-ன் கீழ் வன 

உரிலமகலள அங்கீகரிப்பதன் நலைமுலற 

நிலல குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

இந்த திை்ைம் வன உரிலமகள் 

சை்ைம், 2006 அங்கீகாரத்லத 

ஈரக்்கவில்லல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் உள்ள 

தாவரங்கள், மதலவயான விவரங்களுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் காப்புக் 

காடுகள் இல்லல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 

சுரங்கத ் திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் விவரங்கள் 

வழங்கப்படுவலதக் கண்ைறிய ஒரு ஆய்வு 

கசய்யப்பை மவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் மவறு 

ஏமதனும் பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீது இத்திை்ைத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்மகற்ப, மதலவப்படும் விரிவான 

தணிப்பு நைவடிக்லககள், கசலவு 

தாக்கங்களுைன் உருவாக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் 

எதுவும் இல்லல.. 

17 மதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்மகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ யாலனகள் 

காப்பகங்கள்/(உள்ளது மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ைலவ), சுரங்க குத்தலகக்கு 10 

கி.மீ.க்குள் இருந்தால், அலவ கதளிவாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். தலலலம வனவிலங்கு 

காப்பாளர ் மூலம். மமமல குறிப்பிை்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாலமயில் இருப்பதால், அத்தலகய 

திை்ைங்களுக்குப் கபாருந்தக்கூடிய மதலவயான 

அனுமதி, மதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து கபறப்பை்டு அதன் நகல் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள் மற்றும் 

புலி/யாலன காப்பகங்கள் 

எதுவும் இல்லல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்ைலம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம் (சுரங்க குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு [லமய 

மண்ைலம் மற்றும் இலையக 



 

மமற்ககாள்ளப்படும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிந்துவரும், 

உள்ளூர ் மற்றும் RET இனங்கள், தனித்தனியாக, 

லமய மற்றும் இலையக மண்ைலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தலகய முதன்லம கள 

ஆய்வின் அடிப்பலையில் வழங்கப்பை மவண்டும், 

இது தற்மபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அை்ைவலணலய கதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏமதனும் திை்ைமிைப்பை்ை 

விலங்கினங்கள் காணப்பை்ைால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பை்கெை் ஒதுக்கீடுகளுைன் 

மதலவயான திை்ைமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துலறயுைன் கலந்தாமலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பை மவண்டும். அலத 

கசயல்படுத்த மதலவயான நிதி ஒதுக்கீடு திை்ை 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக கசய்யப்பை மவண்டும். 

மண்ைலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 

கி.மீ. சுற்றளவு)] அத்தியாயம் 

எண். 3, பக்கம் எண். 88-101 இன் 

கீழ் மமற்ககாள்ளப்பை்டு 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்

சை்ைம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பை்ை 

அை்ைவலண I வலக 

விலங்குகள் இல்லல, மமலும் 

IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் வலககளில் 

இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியில் 

அழிந்து வரும் சிவப்புப் 

பை்டியல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்லல. 
19 'அதிகமாக மாசுபை்ைதாக' அறிவிக்கப்பை்ை 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திை்ைப் பகுதிகளுக்கு அருகாலமயில், 

(சுரங்க நைவடிக்லககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கை்டுப்பாடுகலள ஈரப்்பது) குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும், மமலும் மதலவப்படும் இைங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள், உத்மதச சுரங்க நைவடிக்லககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வலகயில் SPCB அல்லது மாநில 

சுரங்கத ் துலற பாதுகாக்கப்பை்டு வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது ‘அதிகமாக 

மாசுபை்ை’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்பைவில்லல 

மற்றும் ‘ஆரவல்லி 

மலலத்கதாைரின் கீழ் வராது. 

20 இமதமபால், கைமலார திை்ைங்களுக்கு, CRZ 

வலரபைம், LTL ஐ வலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை ஏகென்சிகளில் ஒன்றால் 

முலறயாக அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இைம், சதுப்புநிலங்கள் 

மபான்ற கைற்கலர அம்சங்கள், ஏமதனும் 

இருந்தால், வழங்கப்பை மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திை்ைங்களும் 

சம்பந்தப்பை்ை கைமலார மண்ைல மமலாண்லம 

ஆலணயத்தின் ஒப்புதலலப் கபற மவண்டும்). 

கபாருந்தாது. 

இந்தத் திை்ைம் C. R. Z. 

அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21 திை்ைத்தால் பாதிக்கப்பை்ை மக்களுக்கான R&R 

திை்ைம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பை 

மவண்டும். R&R திை்ைத்லதத் தயாரிக்கும் மபாது, 

கதாைரப்ுலைய மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிமயற்றக் ககாள்லகலய பாரல்வயில் 

லவத்திருக்க மவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவலைந்த பிரிவினலரப் 

கபாருந்தாது. 

300 மீை்ைர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

குடியிருப்புகள் இல்லல. 

எனமவ, திை்ைத்தால் 

பாதிக்கப்பை்ை மக்களுக்கான 

R&R திை்ைம் / இழப்பீடு 



 

கபாறுத்தமை்டில், அவரக்ளின் மதலவகலள 

மதிப்பிை குடும்ப வாரியாக, மதலவ 

அடிப்பலையிலான மாதிரி கணக்ககடுப்பு 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும், மமலும் அதற்மகற்ப 

கசயல் திை்ைங்கலளத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

மவண்டும். மாநில அரசின் துலறகள். சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்லலயா என்பலத கதளிவாக 

கவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கலள மாற்றுவது 

கதாைரப்ான பிரசச்ிலனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும் சமூக-கபாருளாதார அம்சங்கள் உை்பை, 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பை மவண்டும். 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல 

மற்றும் இந்தத ் திை்ைத்திற்குப் 

கபாருந்தாது.. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமலழ அல்லாதது) [அதாவது. 

மாரச்-்மம (மகாலை காலம்); அக்மைாபர-்டிசம்பர ்

(மலழக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

குறித்த முதன்லம அடிப்பலை தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், இலரசச்ல் 

நிலல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மசகரிக்கப்பை்டு, AAQ மற்றும் 

பிற தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் மததி 

வாரியாக வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

வானிலல தரவுகளும் மசகரிக்கப்பை மவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களின் இருப்பிைம், 

ஆய்வுப் பகுதி முழுவலதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வலகயில் இருக்க 

மவண்டும் மற்றும் முன் மமலாதிக்க காற்றின் 

திலச மற்றும் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிைத்லதக் கருத்தில் ககாண்டு 

நியாயப்படுத்த மவண்டும். சுரங்க குத்தலகக்கு 

500 மீை்ைருக்குள் குலறந்த பை்சம் ஒரு 

கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க மவண்டும். PM10 

இன் கனிம கலலவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & 

CC வழிகாை்டுதல்களின்படி 

மாரச் ் 2021 - மம 2021 இல் ஒரு 

பருவத்திற்கான (குளிரக்ாலம்) 

அடிப்பலைத் தரவு 

மசகரிக்கப்பை்ைது. 

அத்தியாயம் எண் 3, பக்கம் 

எண் 41-87 இல் விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திை்ைத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். இது கனிம 

மபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டும். பயன்படுத்தப்பை்ை 

மாதிரியின் விவரங்கள் மற்றும் மாைலிங் கசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீை்டு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பை மவண்டும். காற்றின் தர 

வலரயலறகள், தளத்தின் இருப்பிைம், 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிைம், ஏமதனும் 

இருந்தால், இருப்பிைம் ஆகியவற்லறத் 
கதளிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிை வலரபைத்தில் 

காை்ைப்பைலாம். முன் ஆதிக்கம் கசலுத்தும் 

AERMOD பாரல்வ 9.6.1 

மாைலலப் பயன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான 

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

கசய்யப்பை்ைது. 

அத்தியாயம் எண் 4, பக்கம் 

எண் 115-121 இல் விவரங்கள். 



 

காற்றின் திலசலயக் காை்டும் வின்ை்கராஸ் 

வலரபைத்தில் குறிப்பிைப்பைலாம். 
24 திை்ைத்திற்கான நீர ்மதலவ, அதன் இருப்பு மற்றும் 

ஆதாரம் ஆகியலவ வழங்கப்பை மவண்டும். 

விரிவான நீர ் சமநிலலயும் வழங்கப்பை 

மவண்டும். திை்ைத்திற்கு மதலவயான நன்னீர ்

மதலவலய குறிப்பிை மவண்டும். 

கமாத்த நீர ்மதலவ: 2.0 KLD 

அத்தியாயம் 2, அை்ைவலண 

எண் 2.15 மற்றும் பக்கம் எண் 

39-ல் விவாதிக்கப்பை்ைது. 

25 திை்ைத்திற்கு மதலவயான அளவு தண்ணீர ்

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிைம் இருந்து 

மதலவயான அனுமதி வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

தூசிலய அைக்குதல், பசுலமப் 

பை்லை மமம்பாடு மற்றும் 

வீை்டு உபமயாகத்திற்கான நீர,் 

சுரங்கப் பள்ளங்களில் 

மதங்கியுள்ள மலழநீர/்கழிவு 

நீரால் கபறப்பை்டு, தினசரி 
மதலவயின் அடிப்பலையில் 

தண்ணீர ் மைங்கர ் மூலம் 

உள்ளூர ் தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிைமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிைம் 

இருந்து குடிநீர ்கபறப்படும். 
26 திை்ைத்தில் மமற்ககாள்ள உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ள 

நீர ்பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பை மவண்டும். திை்ைத்தில் 

முன்கமாழியப்பை்டுள்ள மலழநீர ் மசகரிப்பு 

பற்றிய விவரங்கள் ஏமதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு 

பகுதி மலழ கபய்யும் மபாது 

மலழநீலர மசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுலம 

அரண் மமம்பாை்டிற்கும் 

தூசிலய அைக்குவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

மதாண்ைப்பை்ை குழிலய மலழ 

நீர ் மசகரிப்பு அலமப்பாக 

மாற்றவும், வலரவு பருவத்தில் 

திை்ை கிராமத்திற்கு நீர ்

மதக்கமாகவும் கசயல்பை 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 
27 மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திை்ைத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பிைப்பை்டு, மதலவப்பை்ைால், 

மதலவயான பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

மமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ் உள்ளிை்ை நீர ்

சூழலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு 

நைவடிக்லககள் அத்தியாயம் 

4, பக்கம் எண் 114 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 
28 உண்லமயான கண்காணிக்கப்பை்ை தரவுகளின் 

அடிப்பலையில், மவலல கசய்வது நிலத்தடி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பது கதளிவாகக் 

காை்ைப்பைலாம். இது சம்பந்தமாக மதலவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்பைலாம். 

கபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ் மை்ைம் 58 - 63 மீ 

நிலத்தடி மை்ைத்திற்கு கீமழ 

உள்ளது என ஊகிக்கப்பை்ைது. 



 

மவலல நிலத்தடி நீர ் அை்ைவலணயில் 

குறுக்கிடும் பை்சத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 

ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்டு அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். அறிக்லகக்கு 

இலைமய உள்ள நீரந்ிலலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிலலகளில் சுரங்க 

நைவடிக்லககளின் தாக்கம் ஆகியலவ அைங்கும். 

நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் மவலல கசய்வதற்கும், 

நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி 

நீர ் ஆலணயத்திைம் மதலவயான அனுமதிலயப் 

கபற்று அதன் நகல் வழங்கப்பை மவண்டும் 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 27 மீ 

bgl ஆகும். 

நிலத்தடி மை்ைத்திற்கு கீமழ 42 

மீை்ைர ் இந்த திை்ைம் நிலத்தடி 

நீர ் அை்ைவலணலய 

குறுக்கிைாது, இது திை்ை 

தளத்தில் மமற்ககாள்ளப்படும் 

நீர-்புவியியல் மூலம் 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 3 இல்  

விவாதிக்கப்பை்ைது. 
29 குத்தலகப் பகுதி வழியாகச ் கசல்லும் பருவகால 

அல்லது மவறு எந்த நீமராலையின் விவரங்கள் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், அது நீரியல் 

துலறயில் ஏற்படும் தாக்கம் ஆகியவற்லறக் 

ககாண்டு வர மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதிக்குள் ஓலைமயா, 

பருவகால அல்லது பிற 

நீரந்ிலலகமளா 

கசல்வதில்லல. எனமவ, 

நீரந்ிலலகளில் 

மாற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல. 
30 தளத்தின் உயரம், மவலல கசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ் அை்ைவலண மபான்றலவ. AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் வழங்கப்பை மவண்டும். 

அதற்கான திை்ை வலரபைமும் வழங்கப்பைலாம். 

திை்ைப் பகுதியின் மிக 

உயரந்்த உயரம் 312 மீ AMSL 

ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 27 மீ 

BGL ஆகும்  

இப்பகுதியின் நீரம்ை்ைம் 58 - 

63மீ BGL 
31 காலக்ககடுவுைன் கூடிய முற்மபாக்கான பசுலமப் 

பை்லை மமம்பாை்டுத் திை்ைம் அை்ைவலண 

வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அளவு கவமரெ், 

தாவர இனங்கள் மற்றும் கால அளவு 

ஆகியவற்லறக் குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும், அலத மனதில் 

லவத்து, திை்ைத்லதத் கதாைங்கும் மபாது முன் 

கசயல்படுத்த மவண்டும். மதாை்ைம் மற்றும் 

ஈடுகசய்யும் காடு வளரப்்பின் கை்ைம் வாரியான 

திை்ைம், மதாை்ைத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நைப்பை மவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்லறக் 

குறிக்கும் வலகயில் கதளிவாக பை்டியலிைப்பை 

மவண்டும். ஏற்கனமவ நைவு கசய்த விவரங்கலள 

அளிக்க மவண்டும். பசுலம அரணுக்கு 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை தாவர இனங்கள் அதிக 

சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் ககாண்டிருக்க 

மவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாை்லை 

கபாறுத்துக்ககாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாை்டு மதிப்பாக இருக்க 

மவண்டும். 

பசுலம அரண் மமம்பாை்டுத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் 4, பக்கம் 

எண்.125 -ல் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன.     



 

32 இத்திை்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

மபாக்குவரத்து உள்கை்ைலமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

தற்மபாலதய சாலல வலலயலமப்பில் (திை்ைப் 

பகுதிக்கு கவளிமய உள்ளலவ உை்பை) திை்ைத்தின் 

விலளவாக டிரக் மபாக்குவரத்தில் திை்ைமிைப்பை்ை 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுலமலயக் லகயாளும் 

திறன் உள்ளதா என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் 

கசயல்பை மவண்டும். உள்கை்ைலமப்லப 

மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பை்ைால் (மாநில அரசு மபான்ற பிற 

நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நைவடிக்லக 

உை்பை) உள்ளைக்கப்பை மவண்டும். இந்திய 

சாலல காங்கிரஸின் வழிகாை்டுதல்களின்படி, 

திை்ை ஆதரவாளர ் மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

IRC வழிகாை்டுதல்கள் 1961 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதியில் 

மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்லத 

பகுப்பாய்வு கசய்வதற்காக 

மபாக்குவரத்து அைரத்்தி 

கணக்ககடுப்பு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது, மமலும் 

திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 

முன்கமாழியப்பை்ை 

மபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிைத்தக்க பாதிப்பு 

எதுவும் இல்லல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண்.38 

இல் விவரங்கள். 

33 சுரங்கத ் கதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 

தளத்தில் தங்குமிைம் மற்றும் வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் EIA அறிக்லகயில் மசரக்்கப்பை 

மவண்டும். 

குவாரி குத்தலகக்கு 

வழங்கப்பை்ை பிறகு, சுரங்கத் 
கதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கை்ைலமப்பு மற்றும் இதர 

வசதிகள் வழங்கப்படும், 

மமலும் இது அத்தியாயம் எண். 

2 பக்கம் எண்.39 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை பகுதிகலள 

(திை்ைங்களுைன் மற்றும் மபாதுமான 

எண்ணிக்லகயிலான பிரிவுகளுைன்) 

மீளலமத்தல் மற்றும் மீை்ைலமத்தல் ஆகியலவ 

EIA அறிக்லகயில் ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 32 

இன் கீழ் விவாதிக்கப்பை்ைது 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இலணக்கப்பை்ை கதாகுதி - 1 

ஆக இலணக்கப்பை்டுள்ளது. 
35 இந்தத ் திை்ைத்தின் கதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பை மவண்டும் மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ை தடுப்பு நைவடிக்லககள் 

விரிவாக விவரிக்கப்பை மவண்டும். முன் மவலல 

வாய்ப்பு மருத்துவப் பரிமசாதலன மற்றும் 

காலமுலற மருத்துவ பரிமசாதலன 

அை்ைவலணகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் 

இலணக்கப்பை மவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்கமாழியப்பை்ை மதலவயான வசதிகளுைன் 

கூடிய திை்ைக் குறிப்பிை்ை கதாழில்சார ்சுகாதாரத் 
தணிப்பு நைவடிக்லககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

திை்ைத்தின் கதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

தடுப்பு நைவடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண்.129 

இன் கீழ் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 

36 இத்திை்ைத்தின் கபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 

மற்றும் பாதிப்பு மண்ைலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான கதாைரப்ுலைய நைவடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு கசய்யப்பை மவண்டும் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை தீரவ்ு 

இந்த திை்ைத்தால் கபாது 

சுகாதார பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல. 

CER மற்றும் CSR பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் 8, 



 

நைவடிக்லககள் பை்கெை் ஒதுக்கீடுகளுைன் 

விரிவாக விவரிக்கப்பை மவண்டும். 

பக்கம் எண் 151-152 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 
37 திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க முன்கமாழியப்பை்ை 

உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு சமூக கபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் கசல்வாக்கின் 

நைவடிக்லககள் சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவலர, கசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுைன் அளவு பரிமாணங்கள் 

ககாடுக்கப்பைலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமூகப் 

கபாருளாதாரச ் சூழலில் 

எதிரம்லறயான தாக்கம் 

எதுவும் ஏற்பைாது என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

மமலும் இந்தத் திை்ைமானது 

சமூக-கபாருளாதார 

சூழலுக்கு 14 மபருக்கு 

மநரடியாகவும், 10 மபருக்கு 

மலறமுகமாகவும் மவலல 

வாய்ப்பு மூலம் பயனளிக்கும். 
38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP), நில 

பயன்பாை்டின் மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் 

மமய்சச்ல் நிலங்களின் இழப்பு, ஏமதனும் 

இருந்தால், கதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு 

குறிப்பிை்ை பிற பாதிப்புகள் ஆகியலவ அைங்கும்.  

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ள 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

தாக்கங்கலளத் 
தணிப்பதற்கான 

திை்ைத்திற்கான விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் 10, பக்கம் 

எண். 166-177 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
39 கபாது கருத்துக் மகை்பு புள்ளிகள் மற்றும் திை்ை 

முன்கமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு மற்றும் 

காலக்ககடுவு கசயல் திை்ைத்துைன் அலத 

கசயல்படுத்த பை்கெை் ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பை 

மவண்டும் மற்றும் திை்ைத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்பை மவண்டும். 

கபாது விசாரலணயின் 

முடிவுகள் இறுதி EIA/AMP 

அறிக்லகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திை்ைத்திற்கு எதிராக நிலுலவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏமதனும் இருந்தால், 

திை்ைத்திற்கு எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிலறமவற்றப்பை்ை வழிகாை்டுதல் / உத்தரவுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

இந்தத் திை்ைத்துக்கு எதிராக 

எந்த நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு 

நிலுலவயில் இல்லல. 

41 திை்ைத்தின் கசலவு (மூலதன கசலவு மற்றும் 

கதாைர ் கசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

கசயல்படுத்துவதற்கான கசலவு கதளிவாக 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

திை்ைச ்கசலவு ரூ.41,78,000/- 

CER கசலவு ரூ.84,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்லககலள 

கசயல்படுத்த, 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கான தற்மபாலதய 

சந்லத சூழ்நிலலலயக் 

கருத்தில் ககாண்டு, 

தற்மபாலதய சந்லத 

விலலலயக் கருத்தில் 

ககாண்டு, மூலதனச ்

கசலவாக ரூ.10.65 லை்சமும், 

கதாைரச் ் கசலவு ரூ.18.57  



 

லை்சமும் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

42 மபரிைர ் மமலாண்லமத் திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டு, 

EIA/EMP அறிக்லகயில் மசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3, பக்கம் எண் 

139 இல் விவரங்கள். 
43 திை்ைம் கசயல்படுத்தப்பை்ைால், திை்ைத்தின் 

பலன்கள் விவரிக்கப்பை மவண்டும். திை்ைத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், கபாருளாதாரம், 

மவலல வாய்ப்பு மபான்றவற்லற கதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8, பக்கம் எண் 

151-152 இல் விவரங்கள் 

44 மமற்கூறியவற்லறத் தவிர, கீமழ குறிப்பிைப்பை்டுள்ள கபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பை மவண்டும்:- 
A EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் தனி கதாகுதியாக 

இலணக்கப்பை்டுள்ளது 
B அலனத்து ஆவணங்களும் அை்ைவலண மற்றும் 

கதாைரச்ச்ியான பக்க எண்ணுைன் சரியாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

அலனத்து ஆவணங்களும் 

குறியீை்டு மற்றும் 

கதாைரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுைன் சரியாகக் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 
C அறிக்லகயில் குறிப்பாக அை்ைவலணகளில் தரவு 

வழங்கப்பை்ைால், தரவு மசகரிக்கப்பை்ை காலம் 

மற்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

அை்ைவலணகளின் பை்டியல் 

மற்றும் மசகரிக்கப்பை்ை 

தரவுகளின் ஆதாரம் சரியாக 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் கபற்ற 

ஆய்வகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, மண், 

சத்தம் மபான்றவற்றின் அலனத்து 

பகுப்பாய்வு/மசாதலன அறிக்லககலளயும் திை்ை 

ஆதரவாளர ் இலணக்க மவண்டும். திை்ைத்தின் 

மதிப்பீை்டின் மபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/மசாதலன அறிக்லககளும் இருக்க 

மவண்டும் 

அடிப்பலை கண்காணிப்பு 

அறிக்லககள் இந்த 

அறிக்லகயுைன் அத்தியாயம் 

எண் - III இல் 

இலணக்கப்பை்டுள்ளன. 

அடிப்பலை கண்காணிப்பு 

அறிக்லககள் இறுதி EIA 

அறிக்லகயில் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
E வழங்கப்பை்ை ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் அல்லாத 

மவறு கமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

கமாழிகபயரப்்பு வழங்கப்பை மவண்டும். 

கபாருந்தாது. 

F அலமசச்கத்தால் முன்னர ்வகுக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைங்களின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீை்டிற்கான 

மகள்வித்தாள் நிரப்பப்பை்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயுைன் 

இலணக்கப்படும். 

G EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் மபாது, MoEF & CC 

வழங்கிய ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஆமலாசகரக்ளுக்கான 

வழிமுலறகள் O.M. இந்த அலமசச்கத்தின் 

இலணயதளத்தில் உள்ள எண். J-11013/41/2006-

IA.II(I) மததி: 4 ஆகஸ்ை், 2009, பின்பற்றப்பை 

மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுலறகள் எண். J-

11013/41/2006-IA.II (I) மததி: 4 

ஆகஸ்ை், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது 
H அடிப்பலை மநாக்கம் மற்றும் திை்ை 

அளவுருக்களில் ஏமதனும் மாற்றங்கள் 

கசய்யப்பை்ைால் (படிவம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

குறிப்பிை்டு 

ஒப்புக்ககாண்ைார.் 



 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பை்ைலவ) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுைன் MoEF & CC 

இன் கவனத்திற்குக் ககாண்டு வரப்பை்டு அனுமதி 

கபறப்பை மவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

மவண்டியிருக்கும். வலரவு EIA/EMP இன் 

கை்ைலமப்பு மற்றும் உள்ளைக்கத்தில் கபாது 

விசாரலணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் (P.H. 

கசயல்முலறயிலிருந்து எழும் மாற்றங்கள் தவிர) 

திருத்தப்பை்ை ஆவணங்களுைன் PH ஐ மீண்டும் 

நைத்த மவண்டும். 
I சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-11011/618/2010-IA.II(I) 

மததி: 30.5.2012, திை்ைத்தின் தற்மபாலதய 

கசயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ள நிபந்தலனகளின் இணக்க 

நிலலயின் சான்றளிக்கப்பை்ை அறிக்லக, 

பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து கபறப்பை 

மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம், 

கபாருந்தக்கூடியது. 

கபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வலரபைங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழி மற்றும் கவளிப்புறக் 

குப்லபகளின் பகுதிகள், ஏமதனும் இருந்தால், 

கதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் மமற்பரப்புத் 
திை்ைமும் இருக்க மவண்டும். அருகிலுள்ள 

பகுதியின் நில அம்சங்கலளக் காை்டுகிறது. 

மமற்பரப்புத் திை்ைம் - பைம் 

எண். 2.3 பக்கம் எண். 16 

புவியியல் திை்ைம் - பைம் எண் 

2.9 பக்கம் எண். 26 

மூைல் திை்ைம் - பைம் எண்.2.10 

பக்கம் எண். 27 
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1 

 

அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுமர 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதி 

கசய்வதற்கான மமலாண்லமக் கருவியாகும், மமலும் ஒரு திை்ைத்தின் சுற்றுசச்ூழல், 

சமூக மற்றும் கபாருளாதார தாக்கங்கலள அலையாளம் காணப் பயன்படுத்தப்படும் 

ஒரு கசயல்முலறயாகும். இது எந்தகவாரு திை்ைத்திற்கும் கபாருத்தமான முடிவுகலள 

எடுப்பதில் முடிகவடுப்பவரக்லள வழிநைத்துகிறது. EIA திை்ைத்தினால் ஏற்படும் நன்லம 

மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள முலறயாக ஆய்வு கசய்யபயன்படுகிறது மற்றும் 

திை்ை வடிவலமப்பின் மபாது இந்த தாக்கங்கள் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவலத உறுதி 

கசய்கிறது.  இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிகவடுப்பவரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திை்ைத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க உதவுகிறது. 

இந்த EIA அறிக்லக, மைத்துக்குளம் தாலுகாவில் உள்ள லமவாடி கிராமத்தில் 

கமாத்தம் 10.98.0 கஹக்மைர ் பரப்பளலவக் ககாண்ை மூன்று முன்கமாழியப்பை்ை 

குவாரிகள் மற்றும் தற்மபாதுள்ள இரண்டு குவாரிகள் ககாண்ை உத்மதச லமவாடி 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளின் குழுமப் பரப்பளவு MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 

2269(E) மததி 1 ெூலல 2016 இன் படி கணக்கிைப்பை்டுத் தயாரிக்கப்பை்ைது.  

இந்த EIA அறிக்லக கபறப்பை்ை குறிப்பு விதிமுலறகளுக்கு இணங்கத் 
தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது, 

கடிதம் எண். SEIAA- TN/F.No. 7150/SEAC/ToR-804/2020, மததி - 9.11.2020 – P1 

கடிதம் எண். SEIAA- TN/F.No. 8314/SEAC/ToR-1144/2021, மததி - 05.05.2022 – P2 

 

29.08.2017 மததியிை்ை MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலணயின் விதிகள் மற்றும் MoEF 

& CC அறிவிப்பு S.O. 996 (இ) மததி: 10.04.2015 ஆகியவற்றின் விதிமுலறகலளக் கருத்தில் 

ககாண்டு மகாலைக் காலத்தில் (மாரச் ் - மம 2021) அடிப்பலைக் கண்காணிப்பு ஆய்வு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது.  

 

1.1 அறிக்மகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 கசப்ைம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ை் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திை்ைங்கள் 

இரண்டு வலககளின் கீழ் வலகப்படுத்தப்பை்டுள்ளன, அதாவது A (> 100 கஹக்மைர)் 

மற்றும் B (≤ 100 கஹக்மைர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூழ்நிலல 

உை்பை சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறித்த மதலவகலள திை்ைவை்ைமாக 

வழங்குதல். 

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிை்ை உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு மதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான மதலவலய கதளிவுபடுத்தியது, எனமவ அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் கபாது 

ஆமலாசலன 5 முதல் 25 கஹக்மைர ் வலர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிைப்படுகிறது.  
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முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைம் "B1" கசயல்பாடு 1(a) வலகயின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்பை்டுள்ளது (குழுமச ் சூழ்நிலலயில் சுரங்க குத்தலகப் பகுதி) மற்றும் 

SEIAA - TN இல் கபாது விசாரலண நைத்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான 

EIA/EMP அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

. 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பமடயில் தயாரிக்கப்பட்ட வமரவு 

EIA அறிக்மக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுரங்கத்தின் வமரபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உரிமமயாளரின் விவரம் 

1.2.1 திட்டத்தின் விவரம் 

அட்டவமண 1.1: உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கங்களின் முக்கிய விவரங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – 1 

திட்டதளத்தின் பபயர்  
திரு.R.கெகதீஸ்வரன் சாதாரண கல் மற்றும் சரலள 

குவாரி   
புல எண் 688 (P) 

பரப்பளவு மற்றும் 

வமகப்பாடு 
1.64.0 கஹக்மைர ்- பை்ைா நிலம்   

கிராமம், வட்டம் & 

மாவட்டம்  

லமவாடி கிராமம், மைத்துக்குளம் வை்ைம், திருப்பூர ்

மாவை்ைம் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – 2 

திட்டதளத்தின் பபயர்  
திரு.N.அகத்தியப்பன் சாதாரண கல் மற்றும் சரலள 

குவாரி 
புல எண் 689/2 (P) and 689/3A(P) 

பரப்பளவு மற்றும் 

வமகப்பாடு 
1.00.0 கஹக்மைர ்- பை்ைா நிலம்   

கிராமம், வட்டம் & 

மாவட்டம்  

லமவாடி கிராமம், மைத்துக்குளம் வை்ைம், திருப்பூர ்

மாவை்ைம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

1.2.2 திட்ட உரிமமயாளரின் விவரம் 

அட்டவமண 1.2: திட்ட உரிமமயாளரின் விவரங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

திட்ட உரிமமயாளரின் பபயர் திரு.R.கெகதீஸ்வரன் 

முகவரி 

த/கப.ராமசாமி கவுண்ைர,் 

எண்.4/1136, நரசிங்கபுரம், 

கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவை்ைம் – 642 111 

அமலமபசி எண் 97888 16263 

மின்னஞ்சல் rnarayanasamyr@gmail.com 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 2 

திட்ட உரிமமயாளரின் பபயர் திரு. N.அகத்தியப்பன் 

முகவரி 

த/கப. நைராெ் கவுண்ைர,் 

எண்.1237, கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவை்ைம் - 642 111 

அமலமபசி எண் 99422 77491 

மின்னஞ்சல் agbluemetals2007@yahoo.com  

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

  

mailto:rnarayanasamyr@gmail.com
mailto:agbluemetals2007@yahoo.com
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1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்மம மற்றும் அளவு 

 5.0மீ ஆரத்தின் உயரம் மற்றும் 5.0மீ ஆரத்தின் அகலம் ககாண்ை திறந்தகவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலறயின் மூலம் ொக் மஹமர ் டிரில்லிங் & ஸ்லரி 
கவடிகபாருலள கவடிக்கும் மபாது பயன்படுத்துவதன் மூலம் குவாரிகலள மமற்ககாள்ள 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. லஹை்ராலிக் எக்ஸ்கமவை்ைர ் மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் மபாக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்ைாம் நிலல கவடிப்லபத் 
தவிரக்்க ராக் பிமரக்கரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அட்டவமண 1.3: திட்டங்களின் பதளிவான விளக்கம் 

சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் திரு.R.கெகதீஸ்வரன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு வலரபை  எண் 58 – F/06 

அை்சமரலக  10°34'50.02"N to 10°34'57.95"N 

தீரக்்கமரலக 77°20'27.65"E to 77°20'30.89"E 

கைல் மை்ைத்திலிருந்து 

உயரம் 
314 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பை்ை ஆழம் 
17 மீ  

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

3,28,000 32,800 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,31,020 23,100 

கவை்டி எடுக்கப்படும் 

அளவுகள் 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

93,510 23,100 

இறுதி குழிப் பரிமாணம் 210 மீ (நீ) x 64 மீ (அ) x 17 மீ (ஆ) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ை்ைம் 
58-62 மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளைக்கியது. 

 

நிலப்பரப்பு 

திை்ைப் பகுதி கதற்கு மநாக்கி கமன்லமயான சாய்வுைன் 

கிை்ைத்தை்ை கவற்று நிலப்பரப்லபக் காை்டுகிறது. 

இப்பகுதியின் உயரம் 314m AMSL (சராசரி கைல் 

மை்ைத்திற்கு மமல்) ஆகும். திை்ைப் பகுதி கதற்கு, கிழக்கு 

மற்றும் வைக்குப் பகுதியில் மமற்கு மற்றும் கதன்மமற்கு 

விவசாய நிலங்களில் குவாரிகளால் சூழப்பை்டுள்ளது. 

முன்கமாழியப்பை்ை 

இயந்திரங்கள்  

துலளப்பான்கள் 3 

கம்பிரசர ் 1 

லஹை்ராலிக் 

எக்ஸ்கமவை்ைர ்
1 

டிப்பர ் 2 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாை் மஹால் டிரில்லிங் மூலம் கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் சிறிய விை்ைம் ககாண்ை 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்துகள் உலைக்க மற்றும் அகற்றும் 

விலளவுக்காக பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமான துலளயிைல் முன்கமாழியப்பைவில்லல. 
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மவலலவாய்ப்பு 21 நபரக்ள் 

திை்ைத்தின் கமாத்த முதலீடு 

திை்ை முதலீடு Rs. 49,56,700/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு கசலவு 
Rs.3,80,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

மமம்பாை்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 

Rs. 99,300/- 

அருகில் உள்ள நீர ்நிலலகள் 

ஓலை 170 மீ வைகிழக்கு 

காலவாய் 570 மீ கதன்கிழக்கு 

அமராவதி ஆறு 4 கி.மீ கதன்கிழக்கு 

குளம்( மருள்பை்டி) 5.3 கி.மீ கதன்மமற்கு 

பசுலம அரண் மமம்பாடு 
3400 சதுர மீை்ைர ்பரப்பளவில் 375 மரங்கள் நை 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 

நீர ்மதலவ 3.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 650 கி.மீ  வைமமற்கு 

 

அட்டவமண 1.4: திட்டங்களின் பதளிவான விளக்கம் 

முன்பமாழிவு 'P2' 

சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் திரு. N.அகத்தியப்பன்  சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு வலரபை  எண் 58 – F/06 

அை்சமரலக  10°34'44.47"N to 10°34'47.37"N 

தீரக்்கமரலக 77°20'19.24"E to 77°20'25.27"E 

கைல் மை்ைத்திலிருந்து 

உயரம் 
312 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பை்ை ஆழம் 
27 மீ  

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

2,50,000 20,000 

சுரங்க இஒருப்பு 
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

73,750 13,708 

இறுதி குழிப் பரிமாணம் 210 மீ (நீ) x 64 மீ (அ) x 17 மீ (ஆ) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ை்ைம் 
58-63 மீ bgl 

சுரங்க முலற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளைக்கியது. 

 

நிலப்பரப்பு 

திை்ைப் பகுதி கதற்கு மநாக்கி கமன்லமயான சாய்வுைன் 

கிை்ைத்தை்ை கவற்று நிலப்பரப்லபக் காை்டுகிறது. 

இப்பகுதியின் உயரம் 314m AMSL (சராசரி கைல் 

மை்ைத்திற்கு மமல்) ஆகும். திை்ைப் பகுதி கதற்கு, கிழக்கு 

மற்றும் வைக்குப் பகுதியில் மமற்கு மற்றும் கதன்மமற்கு 

விவசாய நிலங்களில் குவாரிகளால் சூழப்பை்டுள்ளது. 

துலளப்பான்கள் 1 
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முன்கமாழியப்பை்ை 

இயந்திரங்கள்  

கம்பிரசர ் 1 

லஹை்ராலிக் 

எக்ஸ்கமவை்ைர ்
1 

டிப்பர ் 1 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாை் மஹால் டிரில்லிங் மூலம் கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் சிறிய விை்ைம் ககாண்ை 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்துகள் உலைக்க மற்றும் அகற்றும் 

விலளவுக்காக பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமான துலளயிைல் முன்கமாழியப்பைவில்லல. 

மவலலவாய்ப்பு 14 நபரக்ள் 

திை்ைத்தின் கமாத்த முதலீடு ரூ.41,78,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

மமம்பாை்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 

ரூ.84,000/- 

அருகில் உள்ள நீர ்நிலலகள் 

ஓலை 170 மீ வைகிழக்கு 

காலவாய் 570 மீ கதன்கிழக்கு 

அமராவதி ஆறு 4 கி.மீ கதன்கிழக்கு 

குளம்( மருள்பை்டி) 5.3 கி.மீ கதன்மமற்கு 

பசுலம அரண் மமம்பாடு 

2,800 சதுர மீை்ைர ் பரப்பளவில் 7.5 மீ பாதுகாப்பு 

மண்ைலத்தில் 500 மரங்கலள நை 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 

நீர ்மதலவ 2.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 550 கி.மீ  வைகிழக்கு 

 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

• முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி திை்ைம் லமவாடி கிராமம், மைத்துக்குளம் தாலுகா 

மற்றும் திருப்பூர ்மாவை்ைத்தில் உள்ளது. 

• திை்ைத் தளமானது திருப்பூர ் மாவை்ைத்தின் கதன்பகுதியில் சுமார ் 59 கிமீ 

கதாலலவிலும், மைத்துக்குளம் தாலுக்காவின் வைமமற்கில் 4 கிமீ கதாலலவிலும், 

லமவாடி கிராமத்தின் கதன்கிழக்மக 3 கிமீ கதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 
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படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்மதக் காட்டும் வமரபடம்  
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பரப்பு வமரபடம் 
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1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திை்ைத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

ககாண்டிருக்கும். கதாைரச்ச்ியான வரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீமழ 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலையில் பிரித்தல் 

2. கதளிவுலர 

3. கபாது மக்கள் ஆமலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பமடயில் பிரித்தல்– 

முன்பமாழிவு -P1  

▪ முன்கமாழிபவர ் சாதாரண கல் குவாரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ் மததி: 

15.11.2017. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் கதாைரப்ு கடிதம் மாவை்ை ஆை்சியர,் Rc.No 

1302/2017/கனிமம் மததி: 13.03.2020 வழங்கப்பை்ைது. 

▪ சுரங்கத ் திை்ைம் அங்கீகரிக்கப்பை்ை தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பை்டு, 

மாவை்ைத்தின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. எண் Rc.No. 1302/2017/Mines, Dated: 04.06.2020 

▪ ஆன்-லலன் முன்கமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/47808/2019 Dated: 12/09/2020 அன்று 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

முன்பமாழிவு -P2 

▪ முன்கமாழிபவர ் சாதாரண கல் குவாரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ் மததி: 

03.08.2020. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் கதாைரப்ு கடிதம் மாவை்ை ஆை்சியர,் Rc.No 

817/2017/கனிமம்/2020 மததி: 17.12.2020 வழங்கப்பை்ைது. 

▪ சுரங்கத ் திை்ைம் அங்கீகரிக்கப்பை்ை தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பை்டு, 

மாவை்ைத்தின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. எண் Rc.No. 817/2020/Mines, Dated: 31.12.2020 

▪ ஆன்-லலன் முன்கமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/60362/2021 Dated: 30/01/2021 அன்று 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

2.பதளிவுமர –  

முன்பமாழிவு -P1  

▪ 01.10.2020 அன்று நலைகபற்ற 178 வது SEAC கூை்ைத்தில் ToR வழங்குவதற்கு 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை குழுவிற்கு முன்கமாழிவு லவக்கப்பை்ைது. 

▪ இந்த முன்கமாழிவு 28.10.2020 & 29.10.2020 அன்று நலைகபற்ற 408 வது SEIAA 

கூை்ைத்தில் பரிசீலிக்கப்பை்டு, SEIAA-TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated: 09.11.2020 

முன்பமாழிவு -P1  

▪ 01.04.2022 அன்று நலைகபற்ற 260 வது SEAC கூை்ைத்தில் ToR வழங்குவதற்கு 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை குழுவிற்கு முன்கமாழிவு லவக்கப்பை்ைது. 
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▪ இந்த முன்கமாழிவு 05.05.2022 அன்று நலைகபற்ற 504 வது SEIAA கூை்ைத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பை்டு, SEIAA-TN/F.NO.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated: 05.05.2022 

3.பபாது ஆமலாசமன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கை்டுப்பாை்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

கசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திை்ைத் தளத்தில் அல்லது மாவை்ைத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் கபாதுமக்களின் பங்மகற்லப உறுதிகசய்யும் வலகயில் 

முலறயாக, மநரக்கை்டுப்பாடு மற்றும் கவளிப்பலையான முலறயில் கபாது விசாரலண 

நைத்த மவண்டும். இந்த வலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் கபாது விசாரலண 

நைவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர ்மதிப்பீை்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக மபான்ற பிற ஆவணங்கள், கபாது 

மக்கள் கருத்துமகை்பு கூை்ை நைவடிக்லககள் உள்ளிை்ை கபாது ஆமலாசலனகளின் முடிவு, 

ஆதரவாளரால் சமரப்்பிக்கப்பை்ை ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திைம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகமளப் பயன்படுத்தி அறிக்மக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் அலமசச்கம், 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீை்டின் வழிகாை்டுதல் லகமயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 கசப்ைம்பர,் 2006 

• ToR Letter No. SEIAA-TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020 Dated: 09.11.2020-P1 

• ToR Letter No.SEIAA-TN/F.NO.8314/SEAC/ToR-1144/2022 Dated: 05.05.2022-P2 

• முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம். 

1.5 பிந்மதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி ஒவ்கவாரு காலண்ைர ்ஆண்டிலும் ெூன் 1 மற்றும் 

டிசம்பர ்1 ஆம் மததிகளில் EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA 

க்கு நிரண்யிக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

கதாைரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய திை்ை ஆதரவாளர ்சமரப்்பிப்பார.் 5845 

(இ) மததி: 26.11.2018.. 

1.6  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அமமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் கபாதுவான அலமப்பு EIA அறிவிப்பு S.O.1533 (E) 14 கசப்ைம்பர ்

2006 பின் இலணப்பு III மற்றும் பிப்ரவரி 2010 கனிமச ் சுரங்கத்திற்கான வழிகாை்டுதல் 

லகமயடு ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

1.7  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம் குழும குவாரிகளில் ஒை்டுகமாத்த தாக்கத்லத 

அளவிடுவதும், ஒவ்கவாரு தனிப்பை்ை குத்தலககளுக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நைவடிக்லககலள உருவாக்குவதும் ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கை்டுப்பாை்டு 

கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர ் கவளிமயற்றம், தூசி உருவாக்கம் மபான்ற மாசுபாை்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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(மாரச் ் 2021  முதல் மம 2021 வலர) பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலை 

கண்காணிப்பு ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்ைது.  

 

அட்டவமண 1.4: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்பவண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, 
NO2  

8 இைங்களில் மூன்று மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு முலற 

கதாைரச்ச்ியான 24 மணிமநர 

மாதிரிகள்  

2 வானிலல ஆய்வு காற்றின் மவகம் 

மற்றும் திலச, 

கவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழ 

கதாைரச்ச்ியாக மூன்று 

மாதங்களுக்கு ஒரு மணி மநரத்திற்கு 

ஒருமுலற வானிலல அளவுகலள 

மசகரித்தல் 

3 நீரின் தரம் இயற்பியல், 

இரசாயன மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் ஒரு முலற 

4 நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 மமற்பரப்பு 

நீர ் இைங்களில் கிராப் மாதிரிகள் 

மசகரிக்கப்பை்ைன 

4 சூழலியல் நிலப்பரப்பு 

மற்றும் நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பை்ை முதன்லம 

கணக்ககடுப்பு மற்றும் இரண்ைாம் 

நிலல தரவு 

5  ஒலி மை்ைங்கள் DB (A) இல் ஒலி 

நிலலகள் 

8 இைங்கள் - EIA ஆய்வின் மபாது 24 

மணி மநரத்திற்கு ஒரு முலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகள் இயற்பியல் 

மற்றும் 

மவதியியல் 

அளவுருக்கள் 

கண்கானிப்பு காலத்தில் 6 

இைங்களில்  

7  நில பயன்பாடு பல்மவறு 

வலககளுக்கான 

நில பயன்பாடு 

சரம்வ ஆஃப் இந்தியாவின் 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

கசயற்லகக்மகாள் பைங்கள் மற்றும் 

முதன்லம கணக்ககடுப்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் 

8  சமூக-

கபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

கபாருளாதார 

மற்றும் 

மக்கள்கதாலக 

பண்புகள், 

கதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

2011 கணக்ககடுப்பு மபான்ற 

முதன்லம கணக்ககடுப்பு மற்றும் 

இரண்ைாம் நிலல ஆதாரங்களின் 

அடிப்பலையில். 

9  நிலத்தடிநீர ் பகுதியின் 

வடிகால் அலமப்பு, 

நீமராலைகளின் 

இரண்ைாம் நிலல ஆதாரங்களில் 

இருந்து மசகரிக்கப்பை்ை தரவு 

மற்றும் தயாரிக்கப்பை்ை நீர-்
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தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரெ்் 

மற்றும் 

கவளிமயற்றும் 

பகுதிகள் 

புவியியல் ஆய்வு அறிக்லக 

ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் 

10  இைர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் மபரிைர ்

மமலாண்லம 

திை்ைம் 

தீ மற்றும் 

கவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

கபாருை்களின் 

கவளியீடு 

ஆகியவற்றால் 

மபரழிவு 

ஏற்பைக்கூடிய 

பகுதிகலள 

அலையாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துைன் கதாைரப்ுலைய 

அபாயத்திற்காக கசய்யப்பை்ை இைர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலையில். 

ஆதாரம்:  ஆய்வகங்களின் தளக் கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

MoEF & CC ஆல் கவளியிைப்பை்ை SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் மதலவயின்படி தரவு 

மசகரிக்கப்பை்ைது.  

 

1.7.1 ஒழுங்குமுமற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுமறகள் 

• தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பம். 

• தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திை்ைத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதித் கதாைரப்ு 

கடிதம் கபறப்பை்ைது. 

• தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் திருத்தப்பை்ை விதி 41 & 42ன் கீழ் 

சாதாரண கல் குவாரியின் சுரங்கத ்திை்ைம் அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. 

• SEIAA-TN/F.NO.7150/SEAC/ToR-804/2020, மததி: 09.11.2020 கடிதத்தின் மூலம் 

முன்கமாழிவுக்கான ToR வழங்கப்பை்ைது. 

• SEIAA-TN/F.NO.8314/SEAC/ToR-1144/2022, மததி: 05.05.2022 கடிதத்தின் மூலம் 

முன்கமாழிவுக்கான ToR வழங்கப்பை்ைது.  
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

 இந்த உத்மதச சாதாரண கல் மற்றும் சரலளக் குவாரிக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

மதலவ. மூன்று முன்கமாழியப்பை்ை மற்றும் இரண்டு தற்மபாதுள்ள மூன்று குவாரிகள் ஒரு 

குழுமத்லத உருவாக்குகின்றன; MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி கணக்கிைப்பை்ைது. 2269(E) 

மததி 1 ெூலல 2016 மற்றும் கமாத்த பரப்பளவு 10.98.0 கஹக்மைர ்

 கதாகுப்பின் பரப்பளவு 5 கஹக்மைருக்கு மமல் இருப்பதால், இந்த முன்கமாழிவு B1 

வலகயின் கீழ் வருகிறது: 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிை்ை ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

மதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் கபாது ஆமலாசலனக்கான 

மதலவ உள்ளது 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைம் குறிப்பிை்ை தளம் மற்றும் இந்த திை்ைத்திற்கு கூடுதல் 

பகுதி மதலவயில்லல. முன்கமாழியப்பை்ை குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/கவளிமயற்றம் இல்லல. இரண்ைாம் நிலல கவடிப்லபத் தவிரக்்க் மெக்ஹாம்மர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் மூலம் கபற்மறார ் பாலறயில் இருந்து கணிசமான 

அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவலத உள்ளைக்கிய திறந்தகவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை முலறயில் மதாண்டிகயடுக்க முன்கமாழியப்பை்ைது.  

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

➢ முன்கமாழியப்பை்ை பகுதி தமிழ்நாடு, திருப்பூர ் மாவை்ைம், மைத்துக்குளம் 

தாலுகாவில் உள்ள லமவாடி கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது. 

➢ முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியானது சரம்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபை 

எண். 58-F/06 இல் உள்ளது. 

➢ 10°34'44.47"N முதல் 10°34'57.95"N வலரயிலான அை்சமரலக 

➢ WGS 1984 மைை்ைமில் 77°20'19.24"E முதல் 77°20'30.89"E வலரயிலான தீரக்்கமரலக. 

➢ முன்கமாழியப்பை்ை பகுதி எந்த சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்ைலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, புலிகள் சரணாலயம், யாலனகள் தாழ்வாரம் மற்றும் 

உயிரக்்மகாள காப்பகங்களின் 10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் வராது. 

அட்டவமண 2.1: தள இமணப்பு 

அருகிலுள்ள கிராமம் கிருஷ்ணாபுரம் – 2 கி.மீ கதன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் மைத்துக்குளம்- 4 கி.மீ கதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள சாலல மதசிய கநடுஞ்சாலல (NH209) – மகாயம்புத்தூர ் – 

திண்டுக்கல் – 1.5 கி.மீ கதன்மமற்கு 

மாநில கநடுஞ்சாலல (SH-97) – உடுமலலமபை்லை – 

தாராபுரம் – 5 கி.மீ வைமமற்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் நிலலயம் லமவாடி – 2  கிமீ - கதன்மமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 

மகாயம்புத்தூர-் 65 கிமீ - வைமமற்கு 

ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபைம் 



 

15 

 

அட்டவமண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்மல ஒருங்கிமணப்புகள் 

திட்டத்தின் எல்மல ஒருங்கிமணப்புகள் - P1 

வ.எண் அட்சமரமக தீர்க்கமரமக 

1 10º34’50.60’’N 77º20’27.92’’E 

2 10º34’57.49’’N 77º20’27.65’’E 

3 10º34’57.95’’N 77º20’29.37’’E 

4 10º34’57.61’’N 77º20’30.89’’E 

5 10º34’50.02’’N 77º20’29.31’’E 

திட்டத்தின் எல்மல ஒருங்கிமணப்புகள் – P2 

1 10º34’46.92’’N 77º20’25.27’’E 

2 10º34’44.47’’N 77º20’24.40’’E 

3 10º34’46.14’’N 77º20’19.24’’E 

4 10º34’47.37’’N 77º20’19.83’’E 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைங்கள் 

படம் 2.1A: திட்டப் பகுதியின் புமகப்படங்கள்-P1 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1B: திட்டப் பகுதியின் புமகப்படங்கள்-P2 
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படம் 2.2 A: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம் -P1 
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படம் 2.2B: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம்-P2
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படம் 2. 3A: திட்டப் பகுதியின் மமற்பரப்புத் திட்டம் - P1 
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படம் 2. 3B: திட்டப் பகுதியின் மமற்பரப்புத் திட்டம் – P2 
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படம் 2.4: குழும குவாரிகள் கிராம வமரபடம் மற்றும் பசயற்மகக்மகாள் படங்களின் மீது மிமகப்படுத்தப்பட்டமவ 
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படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பரப்பு அம்சங்கமளக் காட்டுகிறது 
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படம் 2.6: 5 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பரப்பு அம்சங்கமளக் காட்டுகிறது  
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படம் 2.7: 1 கிமீ சுற்றளவில் மமற்பரப்பு அம்சங்கமளக் காட்டும் படம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

• சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியானது திறந்தகவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற மூலம் கசயல்பை முன்கமாழியப்பை்ைது 

மற்றும் திை்ைமானது குறிப்பிை்ை தளமாகும். 

• திை்ைப் பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது கசயலாக்கமும் 

முன்கமாழியப்பைவில்லல.  

• கைல் மை்ைத்திலிருந்து உயரம் 314 மீ AMSL ஆகும். 

• பை்ைா நிலம் என வலகப்படுத்தப்பை்ை குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி 

மற்றும் 2 மீ தடிமன் ககாண்ை கிராவல் உருவாக்கம் மற்றும் எதிரப்்பாற்றல் 

கணக்ககடுப்பு முலறயிலிருந்து அனுமானிக்கப்படும் பாரிய சாரம்னாலகை் 
ஆகியவற்றால் மூைப்பை்ை கவற்று நிலப்பரப்லபக் காை்டுகிறது. 

• தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பழலமயான பாலற அலமப்புகலள உருவாக்குகிறது, இதில் 

சாரம்னாலகை் உைலின் பாரிய உருவாக்கம் N30 ºE - S30 ºW, SE60º மநாக்கி SE60º  

• முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியில் வன நிலம் எதுவும் இல்லல மற்றும் கபரிய 

சாகுபடி மற்றும் மரங்கள் இல்லாத பகுதி 

2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவமண 2.3: மமய மண்டலத்தின் நில பயன்பாட்டு முமற 

                                                                  உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் ‘P1’ 
விளக்கம் தற்மபாமதய 

பகுதி (பெக்மடர்) 

 

குவாரியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (Ha) 

குவாரிக்கு உை்பை்ை பகுதி Nil 1.21.0 

உள்கை்ைலமப்பு Nil 0.01.0 

சாலலகள் Nil 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.34.0 

பயன்படுத்தாத நிலம் 1.64.0 0.06.0 

கமாத்தம் 1.64.0 1.64.0 

                                                                  உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் ‘2’ 
குவாரிக்கு உை்பை்ை பகுதி Nil 0.67.0 

உள்கை்ைலமப்பு Nil 0.01.0 

சாலலகள் Nil 0.02.0 

பசுலம அரண் Nil 0.28.4 

பயன்படுத்தாத நிலம் 1.00.0 0.01.6 

கமாத்தம் 1.00.0 1.00.0 

 அட்டவமண 2.4: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கான பசயல்பாட்டு   

     விவரங்கள் 

திட்டத்திற்கான பசயல்பாட்டு விவரங்கள் - P1 

விவரங்கள் விளக்கம் 

சாதாரண கல் கிராவல் 
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(5 ஆண்டு 

சுரங்கத்திட்டம்) 

(2 ஆண்டு 

சுரங்கத்திட்டம்) 

புவியியல் வளங்கள் 3,28,000  32,800 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,31,020 23,100 

ஐந்தாண்டு திை்ை 

காலத்திற்கு உத்மதச 

உற்பத்தி 

93,510 23,100 

சுரங்கத ்திை்ை காலம் / 

குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த காலம் 

5 ஆண்டுகள் 2 ஆண்டுகள் 

மவலல நாை்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாை்கள் 300 நாை்கள் 

ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 62 38 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 12 மீ3) 

10 6 

சுரங்கத்தின் கமாத்த 

ஆழம் 
17 மீ   

திட்டத்திற்கான பசயல்பாட்டு விவரங்கள் – P2 

 சாதாரண கல் 

(5 ஆண்டு 

சுரங்கத்திட்டம்) 

கிராவல் 

(2 ஆண்டு 

சுரங்கத்திட்டம்) 

புவியியல் வளங்கள் 2,50,000  20,000 

சுரங்க இருப்புக்கள் 73,750 13,708 

ஐந்தாண்டு திை்ை 

காலத்திற்கு உத்மதச 

உற்பத்தி 

73,750 13,708 

சுரங்கத ்திை்ை காலம் / 

குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த காலம் 

10 ஆண்டுகள் 

மவலல நாை்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாை்கள் 

ஒரு நாலளக்கு உற்பத்தி 25 7 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 12 மீ3) 

4 1 

சுரங்கத்தின் கமாத்த 

ஆழம் 
27 மீ bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

 தமிழ்நாை்டின் திருப்பூர ் மாவை்ைம், கதற்கு கிரானுலிடிக் நிலப்பரப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும், மமலும் இது கபரும்பாலும் புமராை்மைாமராமசாயிக் யுகத்தின் பிற்பகுதி 

வலர ஆரக்்கியனின் படிகப் பாலறகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பை்டுள்ளது. பிராந்திய ரீதியாக, 

பாலறகலள ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் கதாகுக்கலாம் – 
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I. சாரம்னாலகை் குழுமம் சாரம்னாலகை், லபராக்ஸீன் கிரானுலலை் மற்றும் மமக்னலைை் 
குவாரை்்லசை், 

II. ஹாரன்்ப்களண்மை-பமயாலைை் க்கனய்லஸ உள்ளைக்கிய தீபகற்ப க்னீசிக் 

காம்ப்ளக்ஸ் (II), 

III. அடிப்பலை ஊடுருவலில் லபராக்சிலனை்/டுலனை் அைங்கும் 

IV. இளம் ஊடுருவல், கநஃகபலின்-லசலனை், பிங்க் கிராலனை், கபக்மாலைை் மற்றும் 

குவாரை்்ஸ் கவயின்கள் மற்றும் 

வி. கங்கர ்மற்றும் மண்ணின் நான்காம் நிலல படிவுகள். 

பகுதியின் அடுக்கு - 

வயது குழு பாமறயியல் 

மஹாமலாசீன் 

 

பிளாக் பருத்தி 

மண் / களிமண் ± ஜிப்சம் 

கசமனாமசாயிக் கன்கர/்கால்க்-துஃபா 

நிமயாப்மராகைமராமசாயிக் 

அமில ஊடுருவல்கள் 

குவாரை்்ஸ் கவயின்ஸ் 

கபக்மாலைை் 
பிங்க் கிராலனை் 

சிவமலல லசலனை் 

குழுமம் 
கநஃகபலின்-லசலனை் 

சாக் ஹில்ஸ் (அடிப்பலை 

ஊடுருவல்கள்) 
லபராக்ஸலனை்/டுலனை் 

ஆரக்்கியன் - 

மபலிமயாபுமராகைமராமசாயிக் 

தீபகற்ப ஜினீசிக் 

வளாகம் (II) 

பிங்க் கிராலனை் Gneiss 

Hornblende Biotite gneiss 

அரக்்கியன் சாரம்னாலகை் குழு சாரம்னாலகை் 
(வலகப்படுத்தப்பைாதது) 

லபராக்ஸீன் 

கிரானுலலை் 

மபண்ைை் மமக்னலைை் 
குவாரை்்லசை் 

 

திருப்பூர ் மாவை்ைம், மமக்னலைை் குவாரை்்லசை், லபராக்ஸீன் கிரானுலலை் 

மற்றும் சாரம்னாலகை் ஆகியவற்றின் உலறகளுைன் கூடிய பிஜிசி (II) இன் 

ஹாரன்்ப்களன்ை ் பமயாலைை் க்னீஸ்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பை்டுள்ளது. இப்பகுதியானது 

லபராக்ஸீன் கிரானுலலை்டின் பல பை்லைகலள கவளிப்படுத்துகிறது, இது நடுத்தர 

தானியங்கள், நடுத்தர முதல் அைர ் சாம்பல் நிறம் மற்றும் கபாதுவாக பிராந்திய 

இலலகளுக்கு இலணயாக ஜினிசிக் நாை்டில் முக்கியமாக தனித்து நிற்கிறது. 

சாரம்னாலகை் கபரிய அளவுரு, கபரியது, பல இைங்களில் அது இலலகளாகவும், சாம்பல் 

நிறமாகவும், க்ரீஸாகவும் உள்ளது மற்றும் பாறாங்கற்கள் மற்றும் சிறிய குமிழ்களாக 

கவளிப்படும். இது திருப்பூர ் மாவை்ைத்தின் மத்திய, மமற்கு மற்றும் கதற்கு பகுதிகளில் 

நன்கு கவளிப்படுகிறது. ஃமபாலிமயஷனின் கபாது மவலலநிறுத்தம் ENE-WSW, E-W 

இலிருந்து முலறமய NW மற்றும் N மநாக்கி நலனகிறது. 
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Hornblende-Biotite gneiss நன்கு இலலகளாகவும், நடுத்தர முதல் கபரிய அளவுரு 

க்களாகவும், கவளிர ் சாம்பல் நிறமாகவும், தாள்கள் மற்றும் சிறிய முடிசச்ுகளாக 

கவளிப்படும். இளஞ்சிவப்பு கிராலனை் கநய்ஸ் கமல்லிய பை்லைகள் மற்றும் 

கலன்சாய்ைல் உைல்களாக நிகழ்கிறது. இது மாஃபிக் (முக்கியமாக பமயாலைை் மற்றும் 

ஹாரன்்ப்களண்மை) மற்றும் ஃகபல்சிக் (ஃகபல்ை்ஸ்பார ் மற்றும் குவாரை்்ஸ்) 

கனிமங்களின் மாற்று பை்லைகளால் ஆன ஒரு நடுத்தர தானிய பாலற ஆகும். இது 

அவினாசி பகுதியில் நன்கு அறியப்பை்ைதாகும்.   

லபராக்சிலனை்/டுலனை் மபான்ற அடிப்பலை ஊடுருவல்கள் நாை்டுப் பாலறயில் 

அவுை்கிராப் மற்றும் கலன்சாய்ைல் உைல்களாக நிகழ்கின்றன, மமலும் அலவ 

கபரும்பாலும் பிராந்தியத் தலழகளுக்கு ஒத்துப்மபாகின்றன. திருப்பூர ் நகரின் கதற்கு 

மற்றும் கதன்கிழக்கில் பல அடிப்பலை ஊடுருவல்கள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த 

உைல்களின் மபாக்கு கிழக்கு-மமற்கு. 

கநஃகபலலன் லசலனை் என்பது ஒரு லுமகாக்மரடிக், கபரிய அளவுருக்கள் 

ககாண்ை பாலற மற்றும் முக்கியமாக கநப்லினுைன் ஃகபல்ை்ஸ்பாரால் ஆனது மற்றும் 

கநப்லலன் அகற்றப்பை்ைதால் குழிவான மதாற்றத்லதக் காை்டுகிறது. இந்த கார பாலற 

சிவன்மலல மற்றும் அலத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மை்டுமம கிலைக்கிறது. 

இளஞ்சிவப்பு கிராலனை், கபக்மாலைை் மற்றும் குவாரை்்ஸ் நரம்புகலள 

உள்ளைக்கிய அமில ஊடுருவல்கள் லமக்மரா (கச.மீ. அகலம்-மீை்ைர ்நீளம்) முதல் மீமசா 

அளவிலான (சில மீை்ைர ்அகலம் மற்றும் பல மீை்ைர ்நீளம்) வலர பரவியிருக்கும் நாை்டுப் 

பாலறகள். அவனாஷியின் 9 கிமீ சுற்றளவில் கிராலனை் கவளிப்படுகிறது. சிறிய 

அளவிலான கபக்மாலைை் மற்றும் குவாரை்்ஸ் கவயின்கள் கிை்ைத்தை்ை அலனத்து பாலற 

வலககளிலும் காணப்படுகின்றன. 

காங்கர ் மற்றும் ஜிப்சம் ககாண்ை கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிைப்படும் 

குவாை்ைரன்ரி வயது வண்ைல்களால் அமில ஊடுருவல்கள் மமகலழுதப்படுகின்றன. 

கபரும்பாலான பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு மண்ணால் சூழப்பை்டுள்ளது. கருப்பு 

பருத்தி மண்ணால் மூைப்பை்ை பகுதியின் சில பகுதி ஜிப்சம் கை்டிகளாக உள்ளது. 

மாவை்ைத்தின் கதன்மமற்குப் பகுதிலய கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளைக்கியது. 

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

 

உள்ளூர் புவியியல் 

ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் மபாக்லகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக கடின பாலற உருவாக்கத்லத ஒமர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

சாரம்னாலகை்டின் பாத்மதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்லற உள்ளைக்கியது. திை்ைப் 

பகுதி கவற்று நிலப்பரப்பாகும், 1மீ தடிமன் ககாண்ை சரலள உருவாக்கம் ககாண்ைது; 1 

மீ சரலள உருவான பிறகு பாரிய சாரம்னாலகை் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது 

எதிரப்்புத் தன்லம கணக்ககடுப்பு முலறயிலிருந்து ஊகிக்கப்படுகிறது. 

தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பழலமயான பாலற உருவாக்கத்லத உருவாக்குகிறது, 

இதில் சாரம்னாலகை்டின் பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய குவாை்ைரன்ரி உருவாக்கத்தின் 

வளமான திரை்சியுைன் உள்ளது. பிராந்திய அளவில் சாரம்னாலகை் உைல் N30ºE - S30ºE 

SE60º மநாக்கி நலனகிறது (மூலத்தால் அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம்). 

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

 திருப்பூர ் மாவை்ைம், மாவை்ைத்தின் மமற்குப் பகுதிகளில் படிக உருமாற்ற 

வளாகத்தாலும், கிழக்குப் பகுதியில் வண்ைல் மண்ைலத்தாலும் அடிக்மகாடிை்டுக் 

காை்ைப்பை்டுள்ளது. 4551 சதுர கிமலாமீை்ைர ்பரப்பளவு படிகப் பாலறகளால் (63%) மற்றும் 

2671 சதுர கிமீ வண்ைல்களால் (37%) சூழப்பை்டுள்ளது. உருவாக்கத்தின் கபாதுவான 

புவியியல் வரிலச கீமழ ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது: 

குவாை்ைரன்ரி - மலை்ைலரை்டுகள், மணல் மற்றும் களிமண் 

மூன்றாம் நிலல - மணற்கல், சரலள மற்றும் களிமண் 

கிகரை்மைசியஸ் - சுண்ணாம்பு, சுண்ணாம்பு மணற்கல் மற்றும் களிமண் 

இணக்கமின்லம. 

ஆரக்்கியன் - சாரம்னாலகை்ஸ், க்னீஸ்ஸ், கிராலனை்ஸ், மைாலலரை்ஸ் மற்றும் 

கபக்மாலைை் 

• இப்பகுதியின் கபரும்பகுதி சாரம்னாலகை்டின் உருமாற்ற படிகப் பாலறகள், 

மைாலலரை் லைக்குகள் மற்றும் கபக்மாலைை் கவயின்களால் ஊடுருவிய ஆரக்்கியன் 

காலத்தின் கிராலனடிக் க்னீஸ் ஆகியவற்றால் மூைப்பை்டுள்ளது. இந்த பாலறகள் மிகவும் 

உருமாற்றம் மற்றும் மிகவும் கடுலமயான மடிப்பு, நசுக்குதல் மற்றும் தவறுகளுக்கு 

உை்பை்டுள்ளன. 

• நிலத்தடி நீர ் நீரம்ை்ை நிலலயில் நிகழ்கிறது மற்றும் ஆழமாக அமரந்்திருக்கும் 

முறிவுகள் இருக்கும் இைகமல்லாம், அது வலரயறுக்கப்பை்ை நிலலலமகளின் கீழ் 

நிகழ்கிறது. 

• கடினமான பாலறகளில் நிலத்தடி நீர ் ஏற்படுவது பாலறசச்ிலதவின் தீவிரம் மற்றும் 

ஆழம், பாலறகளில் இருக்கும் பிளவுகலளப் கபாறுத்தது. 

• கிராலனை்டுகள் மற்றும் கநய்ஸ்கள் சாரம்னாலகை்டுகளின் விலளசச்லுைன் 

ஒப்பிடும்மபாது மிதமான அளவில் விலளகின்றன. 

• கடினமான பாலறயில் கிணற்றின் ஆழம் கபாதுவாக தலர மை்ைத்திலிருந்து 8 முதல் 

15மீ வலர இருக்கும். 

• கபாதுவாக, திறந்த கிணறுகளில் மகசூல் 30 முதல் 250 மீ 3 / நாள் வலர மற்றும் 

ஆழ்துலள கிணற்றில் 260 முதல் 430 மீ 3 / நாள் வலர இருக்கும். தடிமன் 2.5 மீ முதல் 42 மீ 

வலர கபாதுவாக 100 மீை்ைருக்குள் 3 முதல் 5 முறிவு மண்ைலங்கள் மற்றும் 100 முதல் 200 மீ 

வலர 1 முதல் 4 முறிவு மண்ைலங்கள் உள்ளன. 

கிகரை்மைசியஸ் உருவாக்கம் அமரமனசியஸ் சுண்ணாம்பு கல், சுண்ணாம்பு மணல் - கல் 

மற்றும் மாரல்் ஆகியவற்றால் குறிப்பிைப்படுகிறது. மூன்றாம் நிலல உருவாக்கம் சில்ை்டி 

களிமண் கற்கள், ஆரக்ிமலசியஸ் சுண்ணாம்பு கல் ஆகியவற்லற உள்ளைக்கிய 

ஆரக்ிமலசியஸ் ஆகும். 

திருப்பூர ் மாவை்ைத்தில் கபான்லனயாறு மற்றும் வராஹநதி ஆகிய ஆறுகளின் 

படிமங்களால் குறிப்பிைப்படும் நான்காம் படிமங்கள் திை்டுகளாக பரவியுள்ளன. வண்ைல் 
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மண் ஒருங்கிலணக்கப்பைாத மணல், சரலள மணல், களிமண் மற்றும் களிமண் மணல் 

ஆகியவற்லறக் ககாண்டுள்ளது. மணலின் தடிமன் 15மீ முதல் 25மீ வலர இருக்கும் 

வண்ைல் உருவாக்கத்தில் இது சாத்தியமான நீரந்ிலலகலளயும் உருவாக்குகிறது. சில 

பகுதிகளில், மூன்றாம் நிலல உருவாக்கத்தின் மணல் கல் சாத்தியமான நிலத்தடி நீர ்

மதக்கங்கள் ஆகும். 

படம் 2.8: திருப்பூர் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீர் நிமல மாறுபாடுகள் 

 

அட்டவமண 2.5: திருப்பூர் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீர் மட்ட மாறுபாடுகள் 

ெனவ
ரி 2013 

மம 
201
3 

ெனவ
ரி 
2014 

மம 
201
4 

ெனவ
ரி 2015 

மம 
201
5 

ெனவ
ரி 2016 

மம 
201
6 

ெனவ
ரி 2017 

மம 
201
7 

5 
ஆண்டுகளுக்
கு முந்லதய 
பருவமலழ 
சராசரி 

5 வருை 
பிந்லதய 
பருவம
லழ 
சராசரி 

9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 

Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/dindigul 
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படம் 2.9 மண்டல புவியியல் வமரபடம் 
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படம் 2.10 புவிமமற்பரப்பு வமரபடம் 
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படம் 2.11: நிலப்பரப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாரியான வளர்சச்ித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் -P1 
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படம் 2.11: நிலப்பரப்பு, புவியியல், ஆண்டு வாரியான வளர்சச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகள் -P2 
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படம் 2.12A: சுரங்கத்மத மூடும் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்-P1 
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படம் 2.12B: சுரங்க மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்-P2 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

  

வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் அதிகபை்ச குத்தலகப் பகுதிலய உள்ளைக்கிய 

குறுக்கு கவை்டு முலறயின் அடிப்பலையில் கணக்கிைப்பை்ைன.   

 

அட்டவமண 2.6A: புவியியல் வளங்கள் 

குறியீடு சாதாரண கல் மீ3 சரமள மீ3 

P1 3,28,000 32,800 

P2 2,50,000 20,000 

 

புவியியல் வளங்களின் கிலைக்கும் தன்லமயின் அடிப்பலையில், மதாண்டுதல் 

முலறலயக் கருத்தில் ககாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

பாதுகாப்புத் தலை) மற்றும் கபஞ்ச ் உருவாக்கத்தின் மபாது பூை்ைப்பை்ை இருப்புகலளக் 

கழிப்பதன் மூலம், மதாண்டுதலுக்கான இருப்புக்கள் கணக்கிைப்படுகின்றன. (கபஞ்ச ்

இழப்பு என்றும் அலழக்கப்படுகிறது). சுரங்கக் லகயிருப்பு கழிவு / அதிக சுலம / 

பக்கசச்ுலம (100% மீை்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்லல என்பலதக் கருத்தில் ககாண்டு 

கணக்கிைப்படுகிறது.   

அட்டவமண 2.6பி: சுரங்க வளங்கள் 

குறியீடு சாதாரண கல் மீ3 சரமள மீ3 

P1 1,31,020 23,100 

P2 73,750 13,708 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை காலத்தின் தற்காலிக மதாண்டுதல் திை்ை 

காலத்திற்கு 5 ஆண்டுகள் முதல் P1 வலர மற்றும் 10 ஆண்டுகள் முதல் P2 வலர 

மமற்கூறிய கணக்கிைப்பை்ை சுரங்க இருப்புக்கள் மமலும் பிரிக்கப்படுகின்றன. 

அட்டவமண 2.7: ஆண்டு வாரியான உற்பத்தித் திட்டம் 

முன்பமாழிவு – P1 

வருடம் சாதாரண கல் மீ3 மமல் மண் மீ3 
I  18,850 13,440 

II 18,730 9,660 

III 18,400 - 

IV 18,150 - 

V 19,380 - 

பமாத்தம் 93,510 23,100 

முன்பமாழிவு – P2 

I  7,280 2,576 

II 7,400 1,840 

III 7,400 1,840 

IV 7,400 1,840 

V 7,400 1,840 

VI 7,400 1,840 

VII 7,770 1,932 

VIII 6,930 - 

IX 6,820 - 

X 7,950 - 

பமாத்தம் 73,750 13,708 
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கழிவுகமள அகற்றுதல் 

 இந்த சாதாரண கல் குவாரி நைவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. அகற்றப்பை்ை முழுப் கபாருை்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் கபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்ைலங்கள், அனுமதிக்கப்பை்ை 

பகுதி மபான்ற சில நலைமுலற அளவுருக்களின் அடிப்பலையில் இறுதி குழி அளவு 

வடிவலமக்கப்பை்டுள்ளது. 

    அட்டவமண 2.8: இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 
அகலம் (அதிகபட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகபட்சம்) (மீ) 

I 210 64 17மீ bgl 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 2 

I 149 46 27மீ bgl 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

• சுரங்கங்களின் ஆயுை்காலத்தின் முடிவில், மதாண்ைப்பை்ை சுரங்கப் பள்ளம் / 

கவற்றிைமானது மலழ நீலர மசகரிப்பதற்கான கசயற்லக நீரத்்மதக்கமாகச ்

கசயல்படும் மற்றும் வறை்சிக் காலங்களில் மதலவ அல்லது கநருக்கடிகலளச ்

சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூைப்பை்ை பிறகு, பாதுகாப்புத் தலை மற்றும் மமல் கபஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்மதக்கம் ஆகியவற்றுைன் பசுலம வளரச்ச்ியானது சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லப மமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூைல் என்பது ஒரு குவாரி கசய்யப்பை்ை தளத்லத அதன் இயற்லகயான 

நிலலக்குத் திரும்பச ் கசய்வதாகும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் ஏமதனும் பாதகமான 

விலளவுகலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் அல்லது மனித ஆமராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல்கலளத் தடுக்கும் அல்லது குலறக்கும் பிற 

உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாரப்டுத்துகிறது. 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பை்ை சுரங்கங்கள் மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உைல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-கதாழில்நுை்ப ரீதியாக நிலலயானது, புவி-

மவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்லதய நில பயன்பாை்லைத் தக்கலவத்துக்ககாள்ளும் திறன் ஆகியலவ முக்கிய 

மூைல் மநாக்கங்களாகும். 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குலறவாக 

இருக்க மவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க மவலலகள் மற்றும் குழி எல்லல ஆகியலவ இயற்பியல் 

ரீதியாகவும் புவி-கதாழில்நுை்ப ரீதியாகவும் நிலலயானலவ. 
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• கவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் கவளிமயற்றம் குலறக்கப்பை்டு கை்டுப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. 

• அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய மமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் நிறுவப்பை்டுள்ளன. 

• கவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நலைமுலற மற்றும் சாத்தியமான இைங்களில் 

குழிக்குள் நீரவ்ாழ் வாழ்விைம் நிறுவப்பை்டுள்ளது. 

• மனிதரக்ள் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு கவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் இருந்து அவசர 

அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

• தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   சுரங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தளம் மற்றும் பாதிக்கப்பை்ை பகுதிகலள சாத்தியமான மற்றும் 

எங்கு நலைமுலறப்படுத்த முடியுமமா அங்ககல்லாம், ஆமராக்கியமான 

சூழலுக்கும் மனித நைவடிக்லககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிலலயான 

சுற்றுசச்ூழல் அலமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுரங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூைல் ககாள்லககள் மூைல் மநாக்கங்களின் மதரவ்ுக்கு வழிகாை்டுகின்றன. 

சுரங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூைல் மநாக்கம் மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை மூைல் கசயல்பாடு எலத அலைய 

மவண்டும் என்பலத விவரிக்கிறது. கபாதுவாக, மூைல் மநாக்கங்கள் 

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிை்ைலவ. அலவ அலையக்கூடியதாகவும் 

அளவிைக்கூடியதாகவும் இருக்க மவண்டும் மற்றும் மூைல் அளவுமகால்கலள 

உருவாக்க அனுமதிக்க மவண்டும். 

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுரங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை மூைல் கசயல்பாடு மூைல் விருப்பங்களில் இருந்து 

மதரந்்கதடுக்கப்படுகிறது, மமலும் ஒப்புதல் அளித்தவுைன், முன்கமாழிபவர ்

இறுதி கபாறியியல் மற்றும் வடிவலமப்பு கை்ைத்லத கதாைங்கலாம். 

சுரங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூைல் மநாக்கங்கலள அலைய ஆதரவாளரக்ள் மூைல் விருப்பங்களின் 

கதாகுப்லப முன்கமாழிகின்றனர ்

சுரங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை 

மூைல் கசயல்பாடு 

ஒரு குறிப்பிை்ை மூைல் 

மநாக்கத்லத 

சந்திக்கிறதா 

என்பலத மூைல் 

அளவுமகால் 

அளவிடுகிறது 
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சுரங்க வடிவமமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பரிசீலமனகள் – 

• உள் மற்றும் கவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திை்ைமிைல் மற்றும் வடிவலமப்பு 

பரிசீலலனயின் ஆரம்ப கை்ைத்தில் சுரங்க மூைல் நன்கு திை்ைமிைப்பை்டுள்ளது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்லலயில் 2மீ உயரம் ககாண்ை கை்டு கை்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிலலத்தன்லமலய எல்லா மநரத்திலும் உறுதி கசய்தல் மற்றும் மலழ கபய்யும் 

மபாது குழிக்கு மண் சறுக்குவலதத் தவிரக்்கவும், குழி மற்றும் மமற்பரப்பு ஓடுதலலத் 

தவிரக்்கவும் இயற்லகயான சரிவில் மாலல வடிகால் அலமத்தல். 

• கனிமத்லத முழுலமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகலளத் தவிரக்்க, தாழ்வான 

கபஞ்ச ் கால் சுவர ் பக்கமானது சம்ப் பிை்கள் இல்லாமல் கவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• மூைல் மூைப்படுவதற்கு முன் அலனத்து கூரல்மயான விளிம்புகளும் கமன்லமயான 

முகத்திற்கு உலையணிந்து, கதாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் தளரவ்ான குப்லபகள் 

இல்லாமல் இருப்பலத உறுதி கசய்யும். 

• திை்ைப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உள்ளது. சுரங்க மூைல் 

நைவடிக்லககளால் நதி தலைபைாது 

• சமூகப் கபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திை்ை முன்கமாழிபவர,் TNPCB & TWAD இன் 

தரநிலலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு கசயல்முலறக்குப் பிறகு, மசமிக்கப்பை்ை 

சுரங்கக் குழி நீலர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வழங்க உறுதியளிக்கிறார.் 

• பூரவ்ீக இனங்கள் எல்லலத் தலைகளில் 3 வரிலச வடிவங்களில் நைப்படும் மற்றும் 1 

வது கபஞ்ச,் கபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நலைகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலவத் தடுக்க 

வாசலில் ஒரு முழுமநர காவலாளி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு சாலல மூைப்பை்ைவுைன் உைனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தளவலமப்பு வடிவலமப்பு தயாரிக்கப்பை்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலறயின் 

அங்கீகாரத்லதப் கபற மவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பை்ை தளவலமப்பின்படி கை்டுவதற்கு முன்கமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

• தளத்தில் விைப்பை்ை கை்ைலமப்புகளின் உைல் மற்றும் இரசாயன நிலலத்தன்லம, 

உயிரியல் ரீதியாக மவறுபை்ை, நிலலயான சூழலின் இயற்லகயான மறுவாழ்வு, 

இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் மதலவகளுக்கு இணங்குகிறது மற்றும் மதலவகலள 

எடுத்துக்ககாள்வது உள்ளூர ் சமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் மூடுதலின் சமூக-

கபாருளாதார தாக்கத்லத குலறத்தல் 

• சுரங்கம் மூைப்படுவதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்  
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மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் கதாைரப்ான மூைலுக்குப் பிந்லதய கண்காணிப்பின் 

மநாக்கம் மூைல் மநாக்கங்கலள அலைவலத உறுதி கசய்வதாகும். 

• மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் உைல் மற்றும் புவி கதாழில்நுை்ப நிலலத்தன்லமலய 

கண்காணிக்கவும். 

• வடிவலமப்பு மநாக்கங்களின் சாதலனலய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவரக்ளில் உள்ள 

நில ஆை்சிலய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விைங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு கதாைரப்ான மூைல் 

மநாக்கங்கலள உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர ்மை்ைத்லத கண்காணித்தல். 

• கை்டுப்படுத்தப்பை்ை குழி கவளிமயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் 

அளவு. 

• நீர ் மமலாண்லம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகலளக் கண்ைறிந்து 

மசாதிக்கவும். 

• கபரம்்கள் & மவலிகள் மபான்ற தலைகளின் ஒருலமப்பாை்லை ஆய்வு கசய்யுங்கள். 

• கசயல்திறலன தீரம்ானிக்க தலைகளுைன் வனவிலங்கு கதாைரப்ுகலள 

கண்காணிக்கவும். 

• கபாருந்தக்கூடிய கவள்ளம் நிலறந்த குழிகளில் நீரவ்ாழ் வாழ்விைங்கலள ஆய்வு 

கசய்யவும். 

•  தூசி அளவுகலள கண்காணிக்கவும். 
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அட்டவமண 2.9: சுரங்க மூடல் பட்பெட் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 1 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

மதாை்ைம் 750 - - - - 

@ 200 ரூபாய்/ 

பராமரிப்பு உை்பை 

மரக்கன்றுகள் 

ரூ ,1,50,000/- 

589 மீ 

நீளத்திற்கு 

கம்பி மவலி 

1,76,700 @ 300 ரூ \மீ ரூ. 1,76,700/- 

555 மீ 

நீளத்திற்கு 

கசை்டில்லிங் 

கபாறிகளுைன் 

கூடிய மதாை்ை 

வடிகால் 

1,66,500 @ 300 ரூ \மீ ரூ. 1,65,500/-/- 

பமாத்தம் ரூ 4,92,200/- 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் - 2 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

மதாை்ைம்  500 - - - - - - - - - 

@ 200 ரூபாய்/ 

பராமரிப்பு உை்பை 

மரக்கன்றுகள் 

ரூ 1,00,000/- 

440 மீ 

நீளத்திற்கு 

கம்பி மவலி 

1,32,000 @ 300 ரூ \மீ ரூ. 1,32,000/- 

400 மீ 

நீளத்திற்கு 

கசை்டில்லிங் 

கபாறிகளுைன் 

கூடிய மதாை்ை 

வடிகால் 

1,20,000 @ 300 ரூ \மீ ரூ. 1,20,000/-/- 

பமாத்தம் ரூ 3,52,000/- 
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2.5 சுரங்க முமற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற 5.0 மீை்ைர ்உயரமுள்ள கபஞ்ச ்

அகலத்துைன் கபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குலறயாத கபஞ்லச உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்கமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் குவாரிலயப் கபாறுத்த வலரயில், 

மமமல உள்ள ஒழுங்குமுலற 106 (2) (b) இன் விதிகலளக் கலைப்பிடிப்பது, சுரங்க 

சிரமங்கமளாடு இலணந்த பல்மவறு உள்ளாரந்்த கபை்மரா மரபணு காரணிகளால் 

அரிதாகமவ சாத்தியமாகும். எனமவ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிைமிருந்து மமற்கண்ை 

ஒழுங்குமுலற விதிகளில் தளரவ்ு கபற உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது, இதற்குத் மதலவயான 

ஏற்பாடுகள் MMR-1961 இன் விதிமுலற 106 (2) (b) உைன், சுரங்கச ் சை்ைம் - 1952 இன் கீழ் 

உள்ளது. 

 மமல்மண்ணின் மமல் அடுக்கு லஹை்ராலிக் எக்ஸ்கமவை்ைர ் மூலம் மநரடியாக 

எக்ஸ்கமவஷன் கசய்யப்படும் மற்றும் சுரங்க மூைல் கை்ைத்தில் பசுலம அரண் 

மமம்பாை்டிற்கு வசதியாக அலனத்து பாதுகாப்பு இைங்களிலும் பாதுகாக்கப்படும். 

சாதாரண  கல் என்பது ஒரு பாத்மதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் மூலாதார பாலறயில் 

இருந்து கணிசமான அளவு பாலறகலள பிளவுபடுத்துவது ொக்ஹாம்மர ்

துலளயிடுதலின் மூலம் மமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் ஸ்லரி கவடிமருந்துகள் 

கவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிமரக்கரஸ்் யூனிை்டுைன் இலணக்கப்பை்ை 

லஹை்ராலிக் எக்ஸ்மகமவை்ைரக்ள் கபரிய பாலறகலள உலைத்து மதலவயான அளவு 

துண்டுகளாக உலைத்து இரண்ைாம் நிலல கவடிப்லபத் தவிரக்்கவும், பக்ககை் 
யூனிை்டுைன் இலணக்கப்பை்ை லஹை்ராலிக் எக்ஸ்மகமவை்ைரக்ள் டிப்பரக்ளில் சாதாரண 

கல்லல ஏற்றவும், பின்னர ் கல்லல பிை்கஹை்டில் இருந்து ககாண்டு கசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள கிரஷ்ரக்்கு ககாண்டுகசல்லப்படும் 

2.5.1 துமளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி P1-துமளயிடுதல் & பவடித்தல் 

மமற்பகாள்ளப்படும்:- 

இலைகவளி - 1.2 மீ 

சுலம - 1.0 மீ 

துலளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 

ஒரு துலளக்கு கை்ைணம் - 500 கிராம் 

தூள் காரணி - 6.0 ைன்கள்/கிமலா 

துலள விை்ைம் - 32 மிமீ 

ஒரு நாலளக்கு மதாண்ை மவண்டிய துலளகளின் எண்ணிக்லக:- 

சாதாரண கல்லின் அளவு ஒரு துலள = 3 ைன்களில் இருந்து மதாண்ைப்படும் 

முன்கமாழியப்பை்ை குவாரியின் கமாத்த அளவு = 93,510 m3 

 = 93,510/10 

 = 9,351/300 

 = 31 * 2.6 

ஒரு நாலளக்கு 81 ைன்கள் 

எனமவ, ஒரு நாலளக்கு துலளகளின் எண்ணிக்லக = 81/3 

= ஒரு நாலளக்கு 27 துலளகள் 
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கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி P2-துமளயிடுதல் & பவடித்தல் 

மமற்பகாள்ளப்படும்:- 

இலைகவளி - 1.2 மீ 

சுலம - 1.0 மீ 

துலளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 

ஒரு துலளக்கு கை்ைணம் - 500 கிராம் 

தூள் காரணி - 6.0 ைன்கள்/கிமலா 

துலள விை்ைம் - 32 மிமீ 

ஒரு நாலளக்கு மதாண்ை மவண்டிய துலளகளின் எண்ணிக்லக:- 

சாதாரண கல்லின் அளவு ஒரு துலள = 3 ைன்களில் இருந்து மதாண்ைப்படும் 

முன்கமாழியப்பை்ை குவாரியின் கமாத்த அளவு = 73,750 மீ3 

= 73750/10 

= 7375/300 

= 25 * 2.6 

          ஒரு நாலளக்கு = 65 ைன் 

எனமவ, ஒரு நாலளக்கு துலளகளின் எண்ணிக்லக = 65/3 

= ஒரு நாலளக்கு 22 துலளகள் 

 

பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய பவடிபபாருட்களின் வமக 

 குழம்பு கவடிகபாருை்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிெமனற்றிகள் மற்றும் எரிகபாருளின் 

கணிசமான பகுதிகலளக் ககாண்ை ஒரு கவடிக்கும் கபாருள், மமலும்), NONEL / எலக்ை்ரிக் 

கைை்ைமனை்ைர ்& கைை்ைமனை்டிங் ஃபியூஸ் பயன்படுத்தபடுகிறது 

 

பவடிபபாருட்களின் மசமிப்பு – 

 திை்ைப் பகுதிக்குள் கவடிமருந்துகலள மசமிப்பதற்கான முன்கமாழிவு எதுவும் 

இல்லல, திை்ை ஆதரவாளர ் கவடிலவப்பு நைவடிக்லககலள மமற்ககாள்ள 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை கவடிகபாருள் ஏகென்சிகளுைன் ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளார ் மற்றும் 

DGMS வழிகாை்டுதல்களின்படி திறலமயான நபர ் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒை்டுகமாத்த 

குவாரி நைவடிக்லககளின் மமற்பாரல்வக்கு பணியமரத்்தப்படுவார.் 

கவடிமருந்துகள் கவடிமருந்து நிறுவனத்திைமிருந்து தினசரி அடிப்பலையில் 

கபறப்படும் மற்றும் திறலமயான கவடி லவப்பவர ் மமற்பாரல்வயின் கீழ் கவடிப்பு 

மமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் கவடிக்கும் இருப்பு இல்லல என்பது உறுதி கசய்யப்படும்; 

ஏமதனும் இருப்பு வழங்குபவர ்மூலம் திரும்ப எடுக்கப்படும்.   

2.5.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவமண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கமளப் பயன்படுத்துதல் 

P1 

வ.எண். வமக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 
ொக்மஹம்மர ் 

1 1.2 மீ to 2.0 மீ 
அழுத்தப்பை்ை 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 3 400psi டீசல் டிலரவ் 
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3 
பக்ககை் / ராக் பிமரக்கர ்யூனிை் 

உைன் எக்ஸ்கமவை்ைர ்
1 300 HP 

டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் / ைம்பரக்ள்  2 20 ைன்கள் டீசல் டிலரவ் 

P2 

1 
ொக்மஹம்மர ்

1 1.2 மீ to 2.0 மீ 
அழுத்தப்பை்ை 

காற்று 

2 கம்பிரசர ் 1 400psi டீசல் டிலரவ் 

3 
பக்ககை் / ராக் பிமரக்கர ்யூனிை் 

உைன் எக்ஸ்கமவை்ைர ்
1 300 HP 

டீசல் டிலரவ் 

4 டிப்பரக்ள் / ைம்பரக்ள்  1 20 ைன்கள் டீசல் டிலரவ் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டமமப்புகள் 

 குவாரி குத்தலகக்கு வழங்கப்பை்ை பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

கதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

மபான்ற உள்கை்ைலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கை்ைப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முமற 

 திை்ைப் பகுதிக்குள் ஓலைகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

கைக்கவில்லல, எனமவ ஓலை அல்லது கால்வாய்கலளத் திருப்ப மவண்டிய 

அவசியமில்லல. 

2.6.3 மபாக்குவரத்து அடர்த்தி 

கபாருை்களின் மபாக்குவரத்து பாலதயின் அடிப்பலையில் நைத்தப்பை்ை 

மபாக்குவரத்து கணக்ககடுப்பு, சாதாரண கல் ககாண்டு கசல்ல முன்கமாழியப்பை்ைது. 

1. துங்கவி – சதிநகர ்(கிராம சாலல)– 550மீ -வைமமற்கு 

2. மைத்துக்குளம் முதல் துங்கவி வலர (முக்கிய மாவை்ை சாலல - 149) - 3.0கிமீ - 

கதன்கிழக்கு. 

 

கனரக மமாை்ைார ்வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கலள காை்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணிக்லக மூலம் 24 மணி மநரமும் கதாைரந்்து மபாக்குவரத்து அைரத்்தி அளவீடு 

கசய்யப்பை்ைது. சாலலகளில் மபாக்குவரத்து கநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்கவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒவ்கவாரு நிலலயத்திலும் ஒமர மநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

பணியில் ஈடுபடுத்தப்பை்ைனர ் - மபாக்குவரத்லத கணக்கிடுவதற்கு இரு திலசகளிலும் 

ஒருவர.் ஒவ்கவாரு மணி மநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைன. மபாக்குவரத்து அைரத்்தி கணக்ககடுப்பு 09.03.2021 அன்று 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது.   
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படம்.2.13: கனிம மபாக்குவரத்து பாமத வமரபடம்  

 

 

அட்டவமண 2.11: மபாக்குவரத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாமத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவரத்து 

அளவு 

மபாக்குவரத்து 

அதிகரிப்பு 

காரணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவரத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்
களின்படி PCU 

இல் 

மணிமநரத் 

திறன் 

கிராம 

சாலல 
193 20 213 1200 

SH 183 902 20 922 1500 

 

2.6.4 கனிம நன்மம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத ் திை்ைத்தில் கனிமச ் கசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன் படுத்தும் திை்ைம் 

எதுவும் இல்லல. 

2.7 திட்டத் மதமவ 

2.7.1 நீர் ஆதாரம் மற்றும் மதமவ 

அட்டவமண 2.12 திட்டத்திற்கான நீர் மதமவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 
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தூசி அைக்குமுலற 1.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் மதங்கியுள்ள மலழநீர ்/ 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

1.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் மதங்கியுள்ள மலழநீர ்/ 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீை்டு 

மதலவக்கு 

1.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் மதங்கியுள்ள மலழநீர ்/ 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை நீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிைமிருந்து குடிநீர ்

கபறப்படும் 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

P2 

தூசி அைக்குமுலற 0.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் மதங்கியுள்ள மலழநீர ்/ 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

1.0 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் மதங்கியுள்ள மலழநீர ்/ 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீை்டு 

மதலவக்கு 

0.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் மதங்கியுள்ள மலழநீர ்/ 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை நீர ்

விற்பலனயாளரக்ளிைமிருந்து குடிநீர ்

கபறப்படும் 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

* அங்கீகரிக்கப்பை்ை தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிைம் இருந்து குடிநீர ் மதலவக்கு 

தண்ணீர ்ககாண்டு வரப்படும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டமமப்பு மதமவகள் 

திை்ைங்களுக்கு சுரங்க நைவடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் மதலவயில்லல. குவாரி 
கசயல்பாடு பகல் மநரத்தில் மை்டுமம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (கபாது ஷிப்ை் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலைமவலள 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள்கை்ைலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து கபறப்படும். 

 திை்ைப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்கமாழியப்பைவில்லல, எனமவ 

திை்ைப் பகுதியிலிருந்து எந்த கசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி கசய்யப்பைாது. 

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து கவளிமயறும் வீை்டுக் கழிவுகள் கசப்டிக் மைங்க் மற்றும் 

சாக் பிை் ஆகியவற்றில் கவளிமயற்றப்படும். திை, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல, எனமவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் மதலவ இல்லல. 

2.7.3 எரிபபாருள் மதமவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிமவக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிகபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் ககாண்டு வரப்படும். 

கமாத்த டீசல் நுகரவ்ு சுமார ் =  300 லிை்ைர ்HSD / நாள்.  

2.7.4 திட்ட பசலவு 

அட்டவமண 2.13: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் திட்டச ்பசலவு 

திட்டத்தின் பபயர் பசலவு 
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திரு. R.கெகதீசன் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
ரூ. 49,56,700/- 

திரு.அகத்தியப்பன் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரி 
ரூ. 41,78,000/- 

ஆதாரம்: அந்தந்த திை்ை தளத்தின் அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்திை்ைம் 

 

2.8 மவமல வாய்ப்பு மதமவகள்: 

 திறலமயான, திறலமயான தகுதிவாய்ந்த சை்ைப்பூரவ் நபரக்ள் குவாரி 
கசயல்பாை்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுவாரக்ள், உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு முன்னுரிலம 

வழங்கப்படும். 

அட்டவமண 2.14: முன்பமாழியப்பட்ட மவமல வாய்ப்பு 

முன்பமாழிவு ‘P1’ 
வ.எண் விளக்கம் எண்ணிக்மக 

திறமமயான பதாழிலாளர் 

1 சுரங்க மமலாளர ் 1 

2 பிளாஸ்ைர/்மமை் 1 

3 எக்ஸ்மவை்ைர ்- 

ஆபமரை்ைர ்& டிலரவர ்

3 

4 ொக் ஹம்மர ்

இயக்குபவர ்

9 

அமர திறமமயான பதாழிலாளர் 

4 பாதுகாவலர ் 1 

பயிற்சி பபறாத பதாழிலாளர் 

5 கதாழிலாளர ்மற்றும் 

உதவியாளர ்

3 

6 கூை்டுறவு மற்றும் 

துப்புரவு பணியாளர ்

3 

பமாத்தம் 21 

முன்பமாழிவு ‘P2’ 
வ.எண் விளக்கம் எண்ணிக்மக 

திறமமயான பதாழிலாளர் 

1 சுரங்க மமலாளர ் 1 

2 பிளாஸ்ைர/்மமை் 1 

3 எக்ஸ்மவை்ைர ்- 

ஆபமரை்ைர ்& டிலரவர ்

2 

4 ொக் ஹம்மர ்

இயக்குபவர ்

3 

அமர திறமமயான பதாழிலாளர் 

4 பாதுகாவலர ் 1 

பயிற்சி பபறாத பதாழிலாளர் 

5 கதாழிலாளர ்மற்றும் 

உதவியாளர ்

4 

6 கூை்டுறவு மற்றும் 

துப்புரவு பணியாளர ்

2 

பமாத்தம் 14 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 
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2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவமண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிலைத்த பிறகு வணிக நைவடிக்லக கதாைங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கை்டுப்பாை்டு வாரியத்திைம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

கபறப்படும். சுரங்க நைவடிக்லக கதாைங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் மபாது 

விதிக்கப்பை்ை நிபந்தலனகள் கதாகுக்கப்படும். 

அட்டவமண 2.15: எதிர்பார்க்கப்படும் மநர அட்டவமண 

வ.எண் விவரம் 

மநர அட்டவமண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்       

திை்ைம் நிறுவப்பை்ை 

காலம் 

3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி கதாைங்கும் 

காலம் 

 

காலவரிலச மாறுபைலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உை்பை்ைது /& பிற 

எதிரப்ாராத சூழ்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாை்டுதல்களில் வடிவலமக்கப்பை்ை 

காலக்ககடுவின் அடிப்பலையில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது  
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திமலமய அடிப்பலைத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியல் 

பண்புக்கூறுகளில் உருவாக்கப்பை்ை லமக்மரா-கலவல் களத் தரலவ சிறப்பாக மதிப்பிை 

உதவும். பரந்த அளவிலான நிலலலமகலள நன்கு புரிந்து ககாள்வதற்காக திை்ை 

சூழலின் அடிப்பலை நிலல பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. அடிப்பலை 

சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், உயிரியல் மற்றும் 

சமூக-கபாருளாதார நிலல மபான்ற பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் பின்னணி 
சுற்றுசச்ூழல் காை்சிலயக் குறிக்கிறது. CPCB & MoEF & CC வழிகாை்டுதல்களின்படி, திை்ை 

தளத்தின் அடிப்பலை நிலலலய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் மாரச் ்

2021 - மம 2021 வலர மமற்ககாள்ளப்பை்ைன. அடிப்பலை தரவுகளின் மாதிரி புள்ளிகள், 

கண்காணிப்பு இருப்பிைம் EIA ஒருங்கிலணப்பாளர,் ஜிமயா ஆய்வு மற்றும் சுரங்க 

தீரவ்ுகள் மூலம் கசயல்பாை்டு பகுதி நிபுணரக்ளால் நிரண்யிக்கப்பை்ைது, மசாதலன 

ஆய்வகத்தால் முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத்தின் அடிப்பலையில் காற்று, நீர,் மண் மற்றும் 

சத்தம் பற்றிய அடிப்பலை தரவு மசகரிக்கப்பை்டு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைது - ஒரு ISO 

2015: ISO 2015 ,14001: 2015 & 45001:2015 சான்றளிக்கப்பை்ை & MoEF அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

ஆய்வகம், ISO 9001 அங்கீகாரம் கபற்றது. 

 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத ் திை்ைத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிைக்கூடிய கதாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூழல் சூழ்நிலலலயப் புரிந்துககாள்ள 

தரவு மசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்ைலம் மற்றும் இலையக 

மண்ைலம் என இரண்டு மண்ைலங்களாகப் பிரிக்கப்பை்டுள்ளது, அங்கு லமய மண்ைலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பை்ை இலையக மண்ைலம். லமய மண்ைலம் மற்றும் இலையக மண்ைலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் ககாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பலை ஆய்வு பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாவது மாரச் ்– மம 2021 

இல் நைத்தப்பை்ைது. 

 

ஆய்வு முமற 

• மைாை்ைல் ஸ்மைஷன் உதவியுைன் திை்ைப் பகுதி விரிவாக ஆய்வு கசய்யப்பை்டு, 

ஜிபிஎஸ் உதவியுைன் எல்லலத் தூண்கள் எடுக்கப்பை்ைன. புவன் (இஸ்மரா) மூலம் 

அப்பகுதியின் நில பயன்பாை்டு முலற தவிர, அப்பகுதியின் நிவாரணத்லதப் 

புரிந்துககாள்வதற்காக, கசயற்லகக்மகாள் பைங்களில் எல்லல 

ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பை்ைன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பை்டு கதாைரப்ுலைய இயற்பியல்-மவதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் கசய்யக்கூடிய மகஷன்ஸ், ஊை்ைசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூை்ைசச்த்துக்கள் மபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நைவடிக்லககளால் ஏற்படும் 

பாதிப்லப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுலம அரண் வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைது. 
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• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்மபாதுள்ள ஆழ்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து மசகரிக்கப்பை்ைன, அமத மநரத்தில் இலையக மண்ைலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து மமற்பரப்பு நீர ் மசகரிக்கப்பை்ைது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க மதலவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுமகால்களின் அடிப்பலையில்) மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரல்வயில் கபாருத்தமானலவக்காக பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பை்ைன. 

• காற்றின் மவகம், காற்றின் திலச, கவப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலழப்கபாழிவு 

மற்றும் கபாதுவான வானிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள மசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் வானிலல நிலலயம் அலமக்கப்பை்ைது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, ஃப்யூஜிடிவ் ைஸ்ை், PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இலணப்புகளுைன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்லற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

மசகரிக்கப்பை்ைன. 5 மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் 

மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்மபாலதய நிலலலயச ் கசயல்படுத்த முதன்லம 

காற்று மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு கசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், தாக்க மண்ைலத்தில் அடிப்பலை இலரசச்ல் 

அளலவ நிறுவ ஒலி நிலல மீை்ைரின் உதவியுைன் கவவ்மவறு மநர 

இலைகவளிகளில் பல்மவறு இைங்களில் கசய்யப்பை்ைன. 

• தற்மபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்லத ஆய்வு 

கசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியலல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பலை 

உயிரியல் ஆய்வுகள் மமற்ககாள்ளப்பை்ைன. 

• தற்மபாலதய சமூக-கபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துககாள்வதற்கும் 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத ் திை்ைத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

கபாருளாதார ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 
 

ஆய்வுக்குத் மதலவயான பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரக்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு கசய்யும் முலற மபான்றலவ 

அை்ைவலண 3.1 கீமழ ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

 

அட்டவமண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிர்பவண் 
 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முமற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்மக 
பநறிமுமற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாை்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

கதாலக 

கணக்ககடுப்பு 

லகமயடு மற்றும் 

கசயற்லகக்மகாள் 

பைங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

கசயற்லகக்மகாள் 

பைங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

மவதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(1 லமயம் & 5 

இலையக 

மண்ைலம்) 

IS 2720 

மவளாண்லம 

லகமயடு - இந்திய 

மவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 
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* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(2 மமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிை்ை 

முதன்லம தரவு& 

வானிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

கவப்ப நிலல 

மமக மூடி 

உலர ்குமிழ் 

கவப்பநிலல 

மலழப்கபாழிவு 

1 மணிமநர 

கதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிை்ை 

முதன்லம தரவு& 
IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்ைாம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 
PM2.5 

SO2 

NOX 

ஃப்யூஜிடிவ் 

ைஸ்ை் 

24 மணி மநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(மாரச் ்- மம 2019) 

8 

(1 லமயம் & 7 

இலையக) 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்ைாம் நிலல 

தரவு 

IS 5182 பகுதி 1-23 

மதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மை்ைங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒவ்கவாரு 

இைத்திற்கும் 24 

மணிமநரம் 

மணிமநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 லமயம் & 7 

இலையக 

மண்ைலம்) 

ஐஎஸ் 9989 
CPCB 

வழிகாை்டுதல்களின்ப
டி 

சூழலியல் 

தற்மபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

குவாை்மரை் & 

டிரான்கஸக்ை் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்ைாம் நிலல 

தரவு - வன மவலல 

திை்ைம் 

சமூக 

கபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

தற்மபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

சமூக-

கபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்கதாலக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்மபாதுள்ள 

உள்கை்ைலமப்பு 

தள வருலக & 

மக்கள் கதாலகக் 

கணக்ககடுப்பு 

லகமயடு, 2011 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

முதன்லம 

கணக்ககடுப்பு, 

மக்கள் கதாலக 

கணக்ககடுப்பு 

லகமயடு & மதலவ 

அடிப்பலையிலான 

மதிப்பீடுகள். 

 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் மசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

வழிகாை்டுதல்களின்படி மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளன  
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3.1 நிலச ்சூழல் 

 இந்த பிரிவின் முக்கிய மநாக்கம், முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத ் தளத்லதச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலை நிலலலய வழங்குவதாகும், 

இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நைவடிக்லககளால் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கலள 

எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிை முடியும். 

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நில பயன்பாை்டு பைமிைலலத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS கபங்களூர ் & கலவல் III 

வலகப்பாடு 1:50,000 அளலவக் ககாண்ை வழிகாை்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பை்ை விலசகளின் அடிப்பலையில் நில பயன்பாை்டு வலகப்பாை்டிற்கு ஒரு 

காை்சி விளக்க நுை்பம் பின்பற்றப்பை்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III பைங்களின் மூலம் 

இப்பகுதியின் நில பயன்பாை்டு முலற ஆய்வு கசய்யப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றளவு வலரபைம் நிலப் பயன்பாை்டுச ் சூழலலப் பகுப்பாய்வு கசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பை்ைது. 

அட்டவமண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வமகப்பாடு 

பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 

% இல் 

பரப்பளவு 

1 நகரப்்புறம் கை்ைலமத்தல் 825.80 2.58 

2 கிராமப்புற கை்ைலமத்தல் 1637.62 5.11 

3 சுரங்கம் 117.74 0.37 

4 பயிர ்நிலம்  17315.83 54.05 

5 மதாை்ைம் 3135.62 9.79 

6 தரிசு நிலம் 6767.20 21.12 

7 வனத்மதாை்ைம் 73.94 0.23 

8 புதர ்நிலம 419.71 1.31 

9 நீர ்நிலலகள் 38.11 0.12 

10 ஆறு 1706.41 5.33 

  பமாத்தம் 32037.98 100.00 

ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வலரபைம் மற்றும் மலண்ை்சாை் 
கசயற்லகக்மகாள் பைங்கள் 

படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு மப வமரபடம் 
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வமரபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 மமமல உள்ள நில பயன்பாை்டு வலரபைம், லப வலரபைம் மற்றும் நில 

பயன்பாை்டு அை்ைவலண; ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் கபரும்பகுதி விவசாய 

நிலம் (விலள நிலம், தரிசு நிலம் உை்பை) 84.96 % அலதத் கதாைரந்்து கை்ைப்பை்ை பகுதி 

(கிராமப்புறம் & நகரப்்புறம்) 7.69%, மற்றும் நீரந்ிலலகள் (நதிகள் ஓலை கால்வாய்கள்) 

சுமார ்5.45%. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கமாத்த சுரங்கப் பகுதி 117.74 கஹக்மைர ்அதாவது 

0.37 % ஆகும். 10.98.0 கஹக்மைர ் பரப்பளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள கமாத்த சுரங்கப் 

பகுதியில் சுமார ் 9.32 % பங்களிக்கிறது மற்றும் 5.02.5 கஹக்மைர ் முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைப் பகுதி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள கமாத்த சுரங்கப் பகுதியில் சுமார ் 4.26 % 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நைவடிக்லககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 

குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 நிலப்பரப்பு 

 குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி சற்று உயரமான நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு 

கதற்குப் பக்கத்லத மநாக்கி கமன்லமயாக உள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கைல் மை்ைத்திலிருந்து 314 மீை்ைர ்வலர இருக்கும். 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அமமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியில் மமற்பரப்பு வடிகால் வழிகள் உருவாக்கப்பை்டுள்ளன. 

இப்பகுதியின் வடிகால் அலமப்பு கைன்ை்ரிடிக் ஆகும், இது பாலற கடினமான பாலற 

நிலப்பரப்லப ஊகிக்கப்படுகிறது 

இப்பகுதியின் கபாதுவான வடிகால் அலமப்பு துலண கைன்ை்ரிடிக் மற்றும் 

கைன்ை்ரிடிக் வடிவமாகும். எந்த முக்கிய நீர ் ஓை்ைமும் அல்லது நல்லாவும் 

அனுமானிக்கப்பைவில்லல. மலழக்காலத்தில் மமற்பரப்பிலிருந்து கவளிமயறும் 

நீமராை்ைம் W முதல் E திலசயில் பாய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் முலற பைம் 3.5 

இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. குவாரிகள் இயற்லகயாகமவ மலழநீர ் கசல்வதற்கு 

இலையூறாக இருக்காது.   

3.1.4 நில அதிர்வு உணர்திறன் 

 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்ைலம் III, BMTPC இன் படி 

குலறந்த மசத அபாய மண்ைலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்ைலத்தின் பாதிப்பு 

அை்லஸ் IS: 1893 - 2002. திை்ைப் பகுதி கதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான 

பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது.  

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ கதாலலவில் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், மதசிய 

பூங்கா மற்றும் கதால்கபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. பாதுகாக்கப்பை்ை 

மற்றும் ஒதுக்கப்பை்ை வனப்பகுதி எதுவும் திை்ைப் பகுதியில் ஈடுபைவில்லல. எனமவ, வன 

நிலத்லத லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் கசய்ய மவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

கதாைரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீமழ உள்ள அை்ைவலண 3.3 இல் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவமண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் விவரங்கள் 

வ.எண் 

 

உணர்திறன் சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயர் 

சுரங்க குத்தமக 

எல்மலயிலிருந்து 

கிமீ பதாமலவில் 

ஏரியல் தூரம் 

1 
மதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

ககாலைக்கானல் 

வனவிலங்கு 

சரணாலயம்  

16.8 கி.மீ கதற்கு 

2 காப்புக்காடு 
தளவாய்பை்டினம் 

காப்புக்காடு 

17 கி.மீ வைகிழக்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்மதக்கம்/ 

அலணகள் / நீமராலை / 

ஆறுகள் 

ஓலை 170 மீ வைகிழக்கு 

கால்வாய் 570 மீ கதன்கிழக்கு 

அமராவதி ஆறு  4 கிமீ கதன்கிழக்கு 

மருள்பை்டி 

அருகில் குளம் 

5.3 கிமீ - 

கதன்மமற்கு 

 4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்மகாளக் காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

5 
கடுலமயான மாசுபை்ை 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 மலலகள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 
அறிவிக்கப்பை்ை கதால்லியல் 

தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 
கதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 
இல்லல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

10 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதாரம்: கசயற்லகக்மகாள் பைங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து மசகரிக்கப்பை்டு கவவ்மவறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிைங்கள் அை்ைவலண 3.4 மற்றும் பைம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 

மண் மாதிரி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலை மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க; 

• மண் பண்புகளில் முன்கமாழியப்பை்ை கசயல்பாை்டின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு கசய்தல் மற்றும்  

• மண்ணின் தாக்கத்லத மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் 

கண்மணாை்ைத்தில் ஆய்வு கசய்தல். 
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அட்டவமண 3.4: மண் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாமலவு ஒருங்கிமணப்புகள் 

1 S-1 
லமய மண்ைலம் திை்ைப் பகுதி 10°34'53.98"N 

77°20'29.56"E 

2 S-2 
மசாழமாமதவி கதன் கிழக்கில் 2.8 

கிமீ 

10°34'34.62"N 

77°22'0.95"E 

3 S-3 
மருள்பை்டி கதன்மமற்கு 5 கிமீ 10°33'29.59"N 

77°18'4.67"E 

4 S-4 
வஞ்சிபுரம் வைகிழக்கில் 4.8 கிமீ 10°36'48.27"N 

77°22'26.40"E 

5 S-5 
லமவாடி வைமமற்கில் 4 கிமீ 10°35'56.81"N 

77°18'36.03"E 

6 S-6 
நீலம்பூர ் கதன்கிழக்கில் 5 

கி.மீ 

10°32'21.78"N 

77°21'27.43"E 

ஆதாரம்: GEMS உைன் மூலம் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி முலற - 

 மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு கசய்வதற்காக, பல்மவறு நில பயன்பாை்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திை்ைத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இைங்கள் மதரந்்கதடுக்கப்பை்ைன. 90 

கச.மீ ஆழம் வலர மண்ணில் துலளயிை்டு மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பை்ைன. மண் வலக, 

தாவர உலற, உள்கை்ைலமப்பு வசதிகள் உை்பை கதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நைவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) 

இைங்கள் மதரந்்கதடுக்கப்பை்ைன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒை்டுகமாத்த 

மயாசலனலய வழங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் மவதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பை்டு, குறியிைப்பை்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைது மற்றும் அதற்கான வழிமுலறயின் விவரங்கள் கீமழ 

அை்ைவலண 3.5 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவமண 3.5: மாதிரி மசகரிப்பு முமற 

விவரங்கள் நிமல 

அதிர்பவண் ஒவ்கவாரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு கிராப் சாம்பிள்-ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

பசய்முமற மமல்மண்ணின் கூை்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

மசகரிக்கப்பை்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய வழங்க 

கலக்கப்பை்ைன. அலவ காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

மசமிக்கப்பை்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு கசய்யப்பை்ைன. 

ஆதாரம்: GEMS உைன் இலணந்து சுற்றுசச்ூழல் கதாழில்நுை்ப மசலவகளால் தளத்தில் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 

மண் பரிமசாதமன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ொக்சன், 1967) & மவளாண்லம, கூை்டுறவு 

மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துலற, மவளாண்லம மற்றும் விவசாயிகள் நல அலமசச்கம், 
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இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்பை்ை நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ை முக்கிய 

பண்புகள் கமாத்த அைரத்்தி, மபாமராசிை்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

கபாருை்கள், லநை்ரென், பாஸ்பரஸ் மற்றும் கபாை்ைாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான வலகப்பாடு மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

அை்ைவலண 3.6 மற்றும் மசாதலன முடிவுகள் அை்ைவலண 3.7 இல் கீமழ 

வழங்கப்பை்டுள்ளன.
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படம் 3.3: மண் மாதிரி இருப்பிட வமரபடம் 
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படம் 3.4 மண் வமரபடம்  
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அட்டவமண 3.6: மண்ணின் தராதரம் 

வ.எண் மண் பரிமசாதமன கருத்துக்கள் 

1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்லம ககாண்ைது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்லம 

ககாண்ைது 

5.51-6.0 மிதமான அமிலத்தன்லம ககாண்ைது 

6.01-6.50 சற்று அமிலமானது 

6.51-7.30 நடுநிலல 

7.31-7.80 சற்று காரத்தன்லம ககாண்ைது 

7.81-8.50 மிதமான காரத்தன்லம 

8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்லம 

9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்லம 

2 மின் கைத்துத்திறன் (μ 

omhs/cm இல்) 

இயல்பானது <1000, 

முலளப்பதற்கு முக்கியமானலவ 1000 – 

2000, 

2000- 4000 வளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானது, 

4000க்கும் அதிகமான பயிரக்ளுக்கு பாதிப்பு 

3 கரிம காரப்ன் (% இல்) 0.2 வலர: மிகக் குலறவு 

0.21-0.4: குலறவாக 

0.41-0.5 நடுத்தர, 

0.51-0.8: சராசரியாக மபாதுமானது 

0.81-1.00: மபாதுமானது 

> 1.0 மபாதுமானலத விை அதிகம் 

4 லநை்ரென் 

(கிமலா/எக்ைரில்) 

50 வலர மிகக் குலறவு 

51-100 குலறவு 

101-150 நல்லது 

151-300 சிறந்தது 

> 300 மபாதுமானது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிமலா/எக்ைரில்) 15 வலர மிகக் குலறவு 

16-30 குலறவு 

31-50 நடுத்தர, 

சராசரியாக 51-65 மபாதுமானது 

66-80 மபாதுமானது 

> மபாதுமானலத விை 80 அதிகம் 

6 கபாை்ைாஷ் 

(கிமலா/எக்ைரில்) 

0 -120 மிகக் குலறவு 

120-180 குலறவு 

181-240 நடுத்தர241-300 சராசரி 
301-360 சிறந்தது 

> 360 மபாதுமானலத விை அதிகம் 

ஆதாரம்: விவசாயத்தின் லகமயடு, இந்திய மவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவமண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் 

 

அளவுருக்கள் அலகுகள் S-1 

 

S-2 

 

S-3 

 

S-4 

 

S-5 

 

S-6 

 

1 pHat27°C - 7.39 7.56 8.02 7.92 7.28 8.19 

2 மின் கைத்துத்திறன்@25̊C µs/cm 310 455 415 295 325 394 

3 அலமப்பு - களிமண் 

4 மணல் % 35.6 31.8 34.4 33.8 36.2 34.6 

5 பிளவு % 33.0 29.6 30.9 28.6 33.8 33.2 

6 களிமண் % 31.4 38.6 34.7 37.6 30.0 32.2 

7 நீர ்தாங்கும் திறன் % 41.6 39.8 42.5 39.0 41.7 45.6 

8 கமாத்த அைரத்்தி g/cc 1.15 1.12 1.09 1.16 1.222 1.09 

9 மபாமராசிை்டி % 34.2 29 31.8 30.8 38.0 40.6 

10 கால்சியம் (Ca) mg/Kg 186 164 154.6 170.2 148 119 

11 
கமக்னீசியம் (Mg) mg/Kg 

26.4 21.2 27.0 23.6 30.6 24.8 

12 
மாங்கனீசு (Mn) mg/Kg 

22.4 19.5 30.8 24.6 26.8 21.2 

13 துத்தநாகம் mg/Kg 0.26 0.54 1.06 0.53 0.95 0.65 

14 மபாரான் (B) mg/Kg 0.43 0.39 0.54 0.45 0.87 0.42 

15 
கலரயக்கூடிய 

குமளாலரடு (Cl) 

mg/Kg 
150 118 136 146 122 160 

16 
கலரயக்கூடிய சல்மபை் 
(S04) 

mg/Kg 
92 78.2 121.6 88.2 114 66.4 

17 கபாை்ைாசியம் (K) mg/Kg 29.2 31.7 39.8 33.6 36.4 198 

18 பாஸ்பரஸ் (P) Kg/hec 0.88 1.02 0.94 0.77 1.21 0.46 

19 லநை்ரென் (N) Kg/hec 148 184 176 126 164 148 

20 காை்மியம் mg/Kg BDL(DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL(DL:0.003) 

21 குமராமியம் (Cr) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

22 கசம்பு (Cu) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

23 கலை்  mg/Kg 0.68 0.82 0.90 1.06 0.94 0.39 

24 கமாத்த இரும்பு mg/Kg 1.16 1.29 1.46 1.39 1.75 2.06 

25 கரிமப் கபாருள் % 1.54 2.04 1.78 1.32 1.53 1.75 

26 ஆரக்ானிக் காரப்ன் % 0.89 1.19 1.04 0.76 0.89 1.02 

27 CEC meq/l00g 32.3 30.2 30.6 32.0 38.4 46.8 
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விளக்கம் & முடிவு 

• ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் pH இன் மாறுபாடு 7.01 - 8.5வலர காணப்பை்ைது. 

• கபரும்பாலும் ஆய்வுப் பகுதியில் கவவ்மவறு இைங்களில் இருந்து மசகரிக்கப்பை்ை 

மண், களிமண் களிமண் அலமப்பில் உள்ளது. 

• ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் கமாத்த அைரத்்தி 0.92 – 1.26 g/cc வலர இருந்தது. 

• ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணில் லநை்ரென் உள்ளைக்கம் 162 - 210 கி.கி/ 

கஹக்மைருக்கு இலைமய உள்ளது 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணில் கிலைக்கும் கபாை்ைாசியம் உள்ளைக்கம் 28.4 - 

42.7 mg/Kg வலர இருந்தது. 

3.2 நீர் சூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வளரச்ச்ியில் குறிப்பிைத்தக்க பங்லகக் ககாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் மநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாை்டு சமூக பயன்பாடு, கபாழுதுமபாக்கு வளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு கசய்வது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பை்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பை்ை மாதிரி 
மகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு ககாண்டு கசல்லப்பை்ைன. 

3.2.1 மமற்பரப்பு நீர் வளங்கள்: 

 அமராவதி ஆறு ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய மமற்பரப்பு நீரந்ிலலயாகும், மமலும் 

இப்பகுதியில் மலழப்கபாழிவு மிதமானது, திறந்தகவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் 

மலழநீர ்மசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் நலைமுலறயில் உள்ளது மற்றும் மசமிக்கப்பை்ை 

நீர ்மலழ கபய்த சில மாதங்களுக்கு குடிநீர ்ஆதாரமாக கசயல்படுகிறது. பருவம். 

 

3.2.2 நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள்: 

 நிலத்தடி நீர ் பழலமயான அசம்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்ைல் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நைத்லத மலழப்கபாழிவு, 

நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கை்ைலமப்புகள் மபான்றவற்றால் 

கை்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீர ் பாலறசச்ிலதவு மற்றும் உலைந்த க்னீஸ் பாலற உருவாக்கத்தில் 

ஃகபராடிக் நிலலயில் ஏற்படுகிறது. பாலறசச்ிலதவு மற்றும் பிளவின் தீவிரத்தால் 

பாலறசச்ிலதவு கை்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துலளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள 

கிணறுகள் இப்பகுதியில் மிகவும் கபாதுவான நிலத்தடி நீர ் உறிஞ்சும் கை்ைலமப்புகள் 

ஆகும். மதாண்ைப்பை்ை கிணற்றின் விை்ைம் 7 முதல் 10 மீ வலரயிலும், ஆழ்துலள 

கிணறுகளின் ஆழம் 15 முதல் 18 மீை்ைர ்வலரயிலும் இருக்கும். மதாண்ைப்பை்ை கிணறுகள் 

மகாலை மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வலர மகசூல் தரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு 

இருக்கும். பருவமலழ காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு நீரப்்பாசனம் 

கசய்ய மபாதுமான நீரவ்ரத்துக் கிலைக்கும்.   
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3.2.3 பசய்முமற  

உளவு ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்ைது மற்றும் கண்காணிப்பு இைங்கள் இதன் 

அடிப்பலையில் இறுதி கசய்யப்பை்ைன; 

• வடிகால் முலற; 

• பல்மவறு நைவடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்பைக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிைம்; மற்றும் 

• அடிப்பலை நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இரண்டு (2) மமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் மசகரிக்கப்பை்டு, மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

கசயல்பாடுகளின் விலளலவ மதிப்பிடுவதற்காக உைல்-மவதியியல், கன உமலாகங்கள் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைன. அகமரிக்க 

கபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) கவளியிை்ை CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ்மற்றும் 

கழிவுநீலர ஆய்வு கசய்வதற்கான நிலலயான முலறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிைப்பை்ை 

நலைமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ைன. நீர ் மாதிரி இைங்கள் 

அை்ைவலண 3.8 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது மற்றும் பைம் 3.5 ஆக காை்ைப்பை்டுள்ளது.  

 

அட்டவமண 3.8: நீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் 
பதாமலவு & 

திமச 
ஒருங்கிமனப்பு 

1 SW-1 
அமராவதி ஆறு 

(மசாழமாமதவி) 

4 கிமீ கிழக்கு 10°34'40.41"N 

77°22'46.83"E 

2 SW-2 
மருள்பை்டி குளம் கதன்மமற்கு 5.5 

கிமீ 

10°32'53.04"N 

77°18'12.90"E 

3 WW-1 
திை்ைப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

கதன்கிழக்கு 240 மீ 10°34'47.05"N 

77°20'36.42"E 

4 WW-2 
வஞ்சிபுரம் வைகிழக்கில் 4.5 

கி.மீ 

10°36'40.40"N 

77°22'13.94"E 

5 BW-1 
லமவாடி வைமமற்கில் 4 கிமீ 10°35'55.90"N 

77°18'39.08"E 

6 BW-2 
நீலம்பூர ் கதன்கிழக்கில் 5 

கி.மீ 

10°32'20.23"N 

77°21'30.46"E 
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படம் 3.5 நீர் மாதிரி இருப்பிட வமரபடம்  
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அட்டவமண 3.9: நிலத்தடி நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எண் அளவுருக்கள் அலகுகள் 
WW1 

 

BW2 

 

BW1 

 

BW2 

 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 

2 மணம் - ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்கது 

3 pH@ 25°C - 7.22 7.18 7.35 7.10 

4 
மின் கைத்துத்திறன் 

@ 25°C 
µs/cm 794 702 745 768 

5 ககாந்தளிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 < 1 

6 டிடிஎஸ் mg /l 496 435 472 490 

7 
கமாத்த 

கடினத்தன்லம 
mg/l 125 144 133 110 

8 கால்சியம் mg/l 23.1 26.1 22.8 20.6 

9 கமக்னீசியம்  mg/l 16.3 19.3 18.4 14.2 

10 
கமாத்த 

காரத்தன்லம 
mg/l 

158 178 142 116 

11 குமளாலரடு mg/l 102 88 82.4 96.2 

12 சல்மபை்  mg/l 25.6 21.2 20.6 24.6 

13 இரும்பு mg/l 0.13 0.12 0.20 BDL (DL:0.1) 

14 எஞ்சிய Cl mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 ஃவுளூலரடு  mg/l 0.14 0.20 0.4 0.18 

16 லநை்மரை்டுகள்  mg/l 8.8 12.2 14.0 10.4 

17 கசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

18 மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

19 பாதரசம் mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 

20 காை்மியம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

21 கசலினியம்  mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

22 அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

23 ஈயம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

24 துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

25 
கமாத்த 

குமராமியம் 
mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

26 மபாமரான்  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
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27 கனிம எண்கணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 
பிமனாலிக் 

கலலவகள் 
mg/l Absent Absent Absent Absent 

29 
அமயானிக் 

சவரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 சயலனடு mg/l Absent Absent Absent Absent 

31 
கமாத்த 

மகாலிஃபாரம்் 
Per 100ml < 2 < 2 < 2 < 2 

32 இ - மகாலி Per 100ml < 2 < 2 < 2 < 2 

33 மபரியம்  mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

34 அம்மமானியா mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

35 சல்லபடு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

36 மாலிப்டினம் mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

37 கமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

38 

கமாத்த 

இலைநிறுத்தப்பை்ை 

திைப்கபாருை்கள் 

mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 
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அட்டவமண 3.10: மமற்பரப்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எண். அளவுருக்கள் அலகுகள் SW1 (அமராவதி ஆறு) SW2 (மருள்பட்டி குளம்) 

1 நிறம் Hazen 10 5 

2 வாசலன - ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்கது ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்கது 

3 pH@ 25oC - 7.28 7.41 

4 மின் கைத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 885 796 

5 ககாந்தளிப்பு NTU 4.6 6.0 

6 கமாத்த கலரந்த 

திைப்கபாருள்கள் 

mg /l 
570 509 

7 CaCO3 ஆக கமாத்த 

கடினத்தன்லம 
mg/l 174 154 

8 கால்சியம் mg/l 33.6 30.6 

9 கமக்னீசியம் mg/l 21.8 18.8 

10 CaCO3 ஆக கமாத்த 

காரத்தன்லம 
mg/l 154 148 

11 குமளாலரடு mg/l 98 102 

12 சல்மபை்  mg/l 29 28.4 

13 இரும்பு mg/l 0.20 0.14 

14 மீதமுள்ள குமளாரின் mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 ஃவுளூலரடு  mg/l 0.15 0.14 

16 லநை்மரை்டுகள் NO3 mg/l 3.8 5.6 

17 கசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

18 மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

19 பாதரசம் mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 

20 காை்மியம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

21 கசலினியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

22 அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

23 ஈயம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

24 துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

25 கமாத்த குமராமியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

26 மபாமரான்  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

27 கனிம எண்கணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 பிமனாலிக் கலலவகள் C6H5OH mg/l Absent Absent 
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29 MBAS ஆக அமயானிக் 

சவரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 சயலனடு mg/l Absent Absent 

31 உயிரியல் ஆக்ஸிென் மதலவ, 3 

நாை்கள் @ 27°C 

mg/l 
7 6.2 

32 இரசாயன ஆக்ஸிென் மதலவ mg/l 28 22 

33 கலரந்த ஆக்ஸிென் mg/l 5.2 5.0 

34 கமாத்த மகாலிஃபாரம்் Per 100ml present present 

35 இ - மகாலி Per 100ml present present 

36 மபரியம் mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

37 அம்மமானியா (கமாத்த 

அம்மமானியா-N ஆக) 
mg/l 2.4 2.2 

38 சல்லபடு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

39 மாலிப்டினம்  mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

40 கமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

41 கமாத்த இலைநிறுத்தப்பை்ை 

திைப்கபாருை்கள் 
mg/l 12 10.2  

 

3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பரப்பு நீர் 

pH 7.28 to 7.41, அமத சமயம் ககாந்தளிப்பு தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிலலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வலர). 

பமாத்த கமரந்த திடப்பபாருள்கள்: 

கமாத்த கலரந்த திைப்கபாருள்கள் 509 - 570 mg/l ஆகும், TDS முக்கியமாக காரப்மனை்டுகள், லபகாரப்மனை்டுகள், 

குமளாலரடுகள், பாஸ்மபை்கள் மற்றும் கால்சியம், கமக்னீசியம், மசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் கபாருை்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குமளாலரடு உள்ளைக்கம் 98 to 102 மி.கி/லி. லநை்மரை்டுகள் சுமார ்3.8-5.6 mg/l, சல்மபை் உள்ளைக்கம் 28.4 – 29 mg/l ஆகும்.  
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நிலத்தடி நீர் 

மசகரிக்கப்பை்ை நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.10 to 7.35 வலர மற்றும் 

ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்மபை்டுகள் மற்றும் குமளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ககாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

மதலவலயப் பூரத்்தி கசய்கின்றன. கமாத்த கலரந்த திைப்கபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 435 - 496 mg/l வரம்பில் காணப்பை்ைன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

கமாத்த கடினத்தன்லம 110 – 144 mg/l இலைமய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இைங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் மதலவலயப் பூரத்்தி கசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்ை 

அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உைன் ஒப்பிைப்பை்ைன மற்றும் அலவ பரிந்துலரக்கப்பை்ை 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன.  
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படம் 3.6: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வமரபடம் 
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படம் 3.7: நிலத்தடி நீர் திட்ட வமரபடம்  
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அட்டவமண 3.11: திறந்த கிணறுகளின் நீர் மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு 

 

 

அட்டவமண 3.12: ஆழ்துமளக் கிணறுகளின் நீர்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு 

குறியீடு அட்சமரமக தீர்க்கமரமக 
மீட்டரில் நீர்மட்டம் bgl  

மார்ச ் ஏப்ரல் மம சராசரி 
BW-1 10° 34' 53.06"N 77° 20' 37.85"E 63.5 64 65 64.17 

BW-2 10° 34' 44.71"N 77° 20' 41.10"E 63.4 63.9 64.9 64.07 

BW-3 10° 34' 53.44"N 77° 21' 10.81"E 63.8 64.3 65.3 64.47 

BW-4 10° 34' 33.50"N 77° 20' 15.64"E 62.8 63.3 64.3 63.47 

BW-5 10° 34' 48.82"N 77° 20' 12.08"E 63.5 64 65 64.17 

BW-6 10° 35' 02.27"N 77° 20' 13.74"E 63.2 63.7 64.7 63.87 

BW-7 10° 35' 08.70"N 77° 20' 06.47"E 63.6 64.1 65.1 64.27 

BW-8 10° 35' 24.99"N 77° 20' 08.30"E 63.3 63.8 64.8 63.97 

BW-9 10° 35' 20.13"N 77° 20' 47.88"E 63.8 64.3 65.3 64.47 

BW-10 10° 35' 05.04"N 77° 20' 52.41"E 63.5 64 65 64.17 
 

  

குறியீடு அட்சமரமக தீர்க்கமரமக மார்ச ் ஏப்ரல் மம சராசரி 
OW1 10° 34' 45.68"N 77° 20' 27.75"E 10.8 11.3 12.3 11.47 

OW2 10° 34' 46.95"N 77° 20' 36.52"E 10.3 10.8 11.8 10.97 

OW3 10° 34' 47.97"N 77° 20' 39.11"E 10.8 11.3 12.3 11.47 

OW4 10° 34' 37.83"N 77° 20' 58.25"E 10.4 10.9 11.9 11.07 

OW5 10° 34' 39.95"N 77° 20' 33.64"E 10.9 11.4 12.4 11.57 

OW6 10° 34' 26.93"N 77° 20' 15.01"E 10.2 10.7 11.7 10.87 

OW7 10° 34' 39.33"N 77° 20' 17.41"E 10.6 11.1 12.1 11.27 

OW-8 10° 34' 47.45"N 77° 20' 01.27"E 10.8 11.3 12.3 11.47 

OW-9 10° 34' 58.95"N 77° 20' 04.63"E 10.5 11 12 11.17 

OW-10 10° 35' 25.35"N 77° 20' 23.05"E 10.7 11.2 12.2 11.37 

OW-11 10° 35' 11.73"N 77° 20' 56.90"E 10.8 11.3 12.3 11.47 

OW-12 10° 34' 58.70"N 77° 20' 51.03"E 10.2 10.7 11.7 10.87 

OW-13 10° 34' 54.95"N 77° 21' 04.18"E 10.4 10.9 11.9 11.07 
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படம் 3.8:  திறந்த கிணறுகளின் நீர் மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு – மார்ச ்2021 

 

  படம் 3.8: திறந்த கிணறுகளின் நீர்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - ஏப்ரல் 2021 
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படம் 3.8: திறந்த கிணறுகளின் நீர்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - மம 2021 

 

படம் 3.9: ஆழ்துமளக் கிணறுகளின் நீர்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - மார்ச ்2021 
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படம் 3.9: ஆழ்துமளக் கிணறுகளின் நீர்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு – ஏப்ரல் 2021 

 

படம் 3.9: ஆழ்துமளக் கிணறுகளின் நீர்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - மம 2021 
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3.2.5.3 புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

 IGIS கமன்கபாருளின் உதவியுைன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் 

SSRMP-80 இன்ஸ்ை்ரூகமன்ை் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது மற்றும் 58-63 மீ bgl இலைமய ஆழத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப 

எதிரக்காண்ைதாக ஊகிக்கப்பை்ைது. குவாரிகள் 27 மீை்ைர ் வலர தலை 

கசய்யப்பை்டுள்ளன. எனமவ சுரங்க வாழ்க்லக முழுவதும் நீரந்ிலலகள் 

குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்லல, மமலும் திை்ைப் பகுதியில் 

குறுக்கிடும் கபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி 

ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் காரணமாக ஸ்ை்ரீம், மசனல் 

திலசதிருப்ப மவண்டிய அவசியம் இல்லல. 

 மலழக்காலத்தில் 20 மீ முதல் 30 மீ ஆழத்தில் பாலறசச்ிலதவு மற்றும் பிளவுகள் 

காரணமாக நிலத்தடி மை்ைங்களில் இருந்து கசிவு நீர ் மசகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

கமாத்த சுரங்க ஆழம் 27 மீ ஆக இருப்பதால், உலைந்த பகுதியிலிருந்து கவளிமயறும் நீர ்

சுரங்கப் பள்ளங்களில் மசகரிக்கப்பை்டு, குத்தலகப் பகுதிக்குள் பசுலம அரண் மமம்பாடு 

மற்றும் தூசிலய அைக்கும் நைவடிக்லககளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

3.2.5.3.1 பசய்முமற மற்றும் தரவு மகயகப்படுத்தல் 

 பூமியின் மமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கை்ைலமப்பில் பக்கவாை்டு மற்றும் கசங்குத்து 

இலைநிறுத்தங்கலள வலரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முலற நன்கு 

நிறுவப்பை்டுள்ளது. தற்மபாலதய ஆய்வு கசங்குத்து மின் ஒலிலய (VES) பயன்படுத்தி 

கசங்குத்து மின்தலை கை்ைலமப்லப ஆழத்தில் வலரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்கபரக்ர ்

மின்முலனயானது ஒலி அளவீடுகலளச ் கசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பை்ைது. இது 

ஓரினத்தன்லமயில் பக்கவாை்ைால் குலறந்த அளவு கசலுத்துகிறது மற்றும் அதிக 

ஆழமான விசாரலணலய வழங்கும் திறன் ககாண்ைது. இது நான்கு மின்முலனகள் 

மகாலினியர ் ஆகும், அங்கு கவளிப்புற மின்முலனகளில் மின்மனாை்ைத்லத தலரயில் 

அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முலனகள் சாத்தியமான மவறுபாை்லை அளவிடுகின்றன. 

 இந்தக் கணக்ககடுப்பின் தரவுகள் கபாதுவாக அலமக்கப்பை்டு, சூமைா-பிரிவின் 

பண்லணயில் அலமக்கப்பை்டிருக்கும், இது மமற்பரப்பு எதிரப்்புத் திறலன மதாராயமாக 

அளிக்கிறது. மலயர ்கரசிஸ்டிவிை்டி மற்றும் ஜிமயா எலக்ை்ரிக் மலயர ்தடிமன் எனப்படும் 

மலயர ்அளவுருலவக் கணிக்க ஸ்க்லம்கபரக்ர ்விஇஎஸ் தரவின் தலலகீழாக இந்த நுை்பம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்மபாலதய ஆய்வின் முக்கிய குறிக்மகாள், அளவிைப்பை்ை 

தரவுகளுைன் ஒத்துப்மபாகும் ஒருபடிநிலலயில் கசங்குத்தாக மதடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்கபரக்ருக்கு, கவளிப்பலையான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிைலாம் 

ρa = GΔV 

          I 

ΔV = கபறும் மின்முலனகளுக்கு இலையிலான சாத்தியமான மவறுபாடு 

G    = வடிவியல் காரணி. 
பாலறகள் 10+14 ஓம்மீை்ைலர விை 10-8 வலரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான மாறுபாை்லைக் 

காை்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வலகப்பாை்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீை்ைர ் வரம்பில் விழும் 

பாலறகலள ஒரு நல்ல கைத்திகளாக கதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 ஓம்மீை்ைர ்இலைநிலல 

கைத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீை்ைர ் வலர மமாசமான கைத்தியாகவும் இருக்கும். 
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பாலறகள் மற்றும் மமற்பரப்பு லித்தாலஜியின் எதிரப்்பாற்றல், இது கபரும்பாலும் அதன் 

மபாமராசிை்டிலயச ்சாரந்்தது மற்றும் துலள திரவ எதிரப்்பானது ஆரச்ச்ியின் சை்ைத்தால் 

வலரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாலறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாலறயின் துலளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

F= உருவாக்கக் காரணி 
Ø = பகுதியளவு துலள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வலரயிலான மதிப்புகள் ககாண்ை மாறிலிகள் 

3.2.5.3.2 கணக்பகடுக்கும் தள அமமப்பு 

 மின்தலை ஆய்வுக்கான தளவலமப்பு தற்மபாலதய மற்றும் சாத்தியமான 

மின்முலன ஏற்பாை்டின் மதரல்வப் கபாறுத்தது, இது மின்முலன வரிலச என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. இங்மக தற்மபாலதய ஆய்வு Schlumberger வரிலசயுைன் 

கருதப்படுகிறது. இதில் தற்மபாலதய மின்முலன பிரிப்புக்கு தூரம் 

பயன்படுத்தப்பைலாம், அமத மநரத்தில் சாத்தியமான மின்முலன பிரிப்பு மூன்றில் 

இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வலர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 

பரஸ்பர ககாள்லக ஆகும், இது அளவிைப்பை்ை கவளிப்பலையான எதிரப்்பின் மீது எந்த 

விலளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்மபாலதய மின்முலனயின் பரிமாற்றத்லத 

அனுமதிக்கிறது. 

 ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பை்ை கள உபகரணங்கள் ஆழமான மின்தலை 

மீை்ைரில் SSR – MP – AT மாதிரியுைன் உள்ளன. இந்த சிக்னல் ஸ்மைக்கிங் கரசிஸ்டிவிை்டி 

மீை்ைர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுலம அம்சங்கலள உள்ளைக்கிய உயரத்ர 

தரவு லகயகப்படுத்தும் அலமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இலரசச்ல்களின் முன்னிலலயில், 

மூக்கு மரஷனுக்கான சமிக்லஞலய √N ஆல் மமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது 

அடுக்கப்பை்ை அளவீடுகளின் எண்ணிக்லகயாகும். இந்த SSR மீை்ைரில், 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை அடுக்குகள் வலரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... 

(1+2...+16/16)] காை்ைப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகமவ மசமிக்கப்படும், 

நிலனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இலரசச்ல் விகிதத்லத அலைவதற்கான 

ககாள்லககலள பயன்படுத்துகிறது. மமமல உள்ள இந்த குறிகாை்டிகளின் அடிப்பலையில் 

சிக்னல் ஸ்மைக்கிங் கரசிஸ்டிவிை்டி மீை்ைர ் (VES) கசங்குத்து மின்சார கரசிஸ்டிவிை்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பை்ைது. 
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படம் 3.10: பரசிஸ்டிவிட்டி சர்மவ ப்பராஃமபல்

 

 நிலத்தடி மின்தலையின் அளவீடுகள், மின்மனாை்ை மின்முலனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் மின்மனாை்ைத்லத அனுப்புவதன் மூலமும், 

சாத்தியமான மின்முலன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முலனகள் மூலம் 

கபறப்படும் ஆற்றலல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பலையில் கசய்யப்படுகிறது. 

தலரயில் அனுப்பப்பை மவண்டிய மின்மனாை்ைத்தின் அளவு தற்மபாலதய 

மின்முலனயில் உள்ள கதாைரப்ு எதிரப்்பு, தலர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் 

ஆகியவற்லறப் கபாறுத்தது. 

3.2.5.3.4 புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 

 நிலத்தடி நீரின் இருப்லபப் கபாறுத்து துலண மமற்பரப்பில் உள்ள 

ஓரினத்தன்லமயில் கசங்குத்தாக, பக்கவாை்டு மாறுபாடுகலள ஆய்வு கசய்ய புவி 

இயற்பியல் தரவு கபறப்பை்ைது. விளக்கப்பை்ை தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு கசய்யப்பை்ை 

பகுதியில் மிதமான நிலத்தடி நீர ்திறன் ககாண்ை பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய 

குவாரி பணியானது தலர மை்ைத்திற்கு மமல் உள்ளது மற்றும் நிலப்பரப்பு 

மலலப்பாங்கானது மற்றும் நிலத்தடி நீரில் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது. 

3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நைவடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பலை ஆய்வுகளில் குறிப்பிை்ை காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்மபாலதய நிலலகள் ஆகியலவ 

அைங்கும். முன்கமாழியப்பை்ை குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு 

மண்ைலத்லதப் கபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பலைத் தகவலல 

உருவாக்குகிறது. தற்மபாதுள்ள குவாரிகள், வாகனப் மபாக்குவரத்து, கசப்பனிைப்பைாத 

கிராம சாலலகளில் இருந்து எழும் தூசி மற்றும் உள்நாை்டு மற்றும் விவசாய 

நைவடிக்லககளால் இப்பகுதியில் காற்று மாசுபடுவதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகம். 

அடிப்பலைக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்மபாலதய 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுவதாகும். முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத்தின் 
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கசயல்பாை்டின் மபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவலத 

மதிப்பிடுவதற்கும் இலவ பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இைங்கலள அலையாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பை்ை முலற மற்றும் மாதிரி அதிரக்வண் ஆகியவற்லற விவரிக்கிறது. 

3.3.1 வானிமல மற்றும் காலநிமல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துககாள்வதற்கு வானிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிலல நிலல மற்றும் வளிமண்ைல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இலைமயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்லற பரந்த கபாருளில் உள்ளைக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலைகவளியில், சிதறலல நிலறமவற்றி, அவற்றுைன் 

கதாைரப்ுலைய பிற கசயல்முலறகலள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திை்ை இைத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிலல ஆய்வு நிலலயம் 

நிறுவப்பை்ைது. காற்றின் ஓை்ைம், காற்றின் மவகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

கவப்பநிலல ஆகியலவ மணிமநர அடிப்பலையில் பதிவு கசய்யப்படும் வலகயில், தலர 

மை்ைத்திலிருந்து 4 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுவப்பை்டுள்ளது. 

மண்டல காலநிமல: 

 திருப்பூர ் கைல் மை்ைத்திலிருந்து 300 மீை்ைர ் உயரத்தில் அலமந்துள்ளது. திருப்பூரில் 

கவப்பமண்ைல காலநிலல நிலவுகிறது. மகாலைக்காலம் குளிரக்ாலத்லத விை அதிக 

மலழயாக இருக்கும். இந்த காலநிலல மகாப்கபன்-கீகர ்காலநிலல வலகப்பாை்டின் படி 

Aw என கருதப்படுகிறது. 

 சராசரி ஆண்டு கவப்பநிலல 26.4 °C | 79.6 °F. 

 இங்கு மலழப்கபாழிவு சுமார ்943 மிமீ | ஆண்டுக்கு 37.1 அங்குலம். 

 வறண்ை மாதம் ெனவரி, 13 மிமீ | 0.5 அங்குலம். சராசரியாக 209 மி.மீ | அதிகபை்ச 

மலழப்கபாழிவு அக்மைாபர ்மாதத்தில் ஏற்படுகிறது 8.2 அங்குலம் 

 ஆண்டின் கவப்பமான மாதம் ஏப்ரல் ஆகும், சராசரி கவப்பநிலல 30.0°C | 86.0 °F. 

 ஆண்டின் மிகக் குலறந்த சராசரி கவப்பநிலல ெனவரி மாதத்தில் 23.7 டிகிரி 
கசல்சியஸ் ஆகும் | 74.7 °F. 

 வறண்ை மாதத்திற்கும் அதிக மலழ கபய்யும் மாதத்திற்கும் இலைமய உள்ள 

மலழப்கபாழிவின் வித்தியாசம் 196 மிமீ | 8 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் கவப்பநிலல 

மாறுபாடு 6.3°C | 11.4 °F. 

அட்டவமண 3.13: மமழப்பபாழிவு தரவு 

 

உண்மமயான மமழப்பபாழிவு மி.மீ 
சாதாரண மமழப்பபாழிவு மி.மீ 

2013 2014 2015 2016 2017  

703.00 360.10 277.60 411.2 679.8 618.4 

ஆதாரம் https://www.twadboard.tn.gov.in/content/dindigul 

அட்டவமண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிமல தரவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
மார்ச ்

2021 

ஏப்ரல் 

2021 
மம 2021 

1 கவப்பநிலல  (0C) 
அதிகபை்சம் 30.09 30.65 28.69 

குலறந்தபை்சம் 22.98 25.73 24.53 



 

80 

 

சராசரி 26.53 28.19 26.61 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 67 62 73 

3 காற்றின் மவகம் (m/s) 

அதிகபை்சம் 3.38 4.10 7.34 

குலறந்தபை்சம் 2.05 1.23 1.46 

சராசரி 2.71 2.66 4.40 

4 கிளவுை் கவர ்(OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  ESE,SE ESE,SSE WSW,W 

இரண்டாம் நிமல மற்றும் முதன்மம தரவுகளுக்கு இமடமய உள்ள பதாடர்பு 

 தளத்தில் மசகரிக்கப்பை்ை வானிலல தரவு, IMD AWS - திருப்பூர_்இஸ்மராவில் 

இருந்து மசகரிக்கப்பை்ை இரண்ைாம் தர தரவுகலளப் மபாலமவ உள்ளது. IMD, AWS - 

Tiruppur_ISRO இன் மூன்று மாதங்களில் உருவாக்கப்பை்ை தளத் தரவின் ஒப்பீடு 

பின்வருவனவற்லற கவளிப்படுத்துகிறது: 

• IMD, AWS - திருப்பூர_்ISRO இன் சராசரி அதிகபை்ச மற்றும் குலறந்தபை்ச கவப்பநிலலகள், 

தளத ் தரவுகலளப் கபாறுத்தமை்டில், அதாவது லமவாடி கிராமத்தில் அதிகமாகக் 

காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

• IMD, AWS - திருப்பூர ் _ISRO உைன் ஒப்பிடும்மபாது, தளத்தில் ஈரப்பதம் குலறவாக 

இருந்தது. 

• தளத்தில் காற்றின் மவகம் மற்றும் திலசயானது IMD, AWS - திருப்பூர ் _ISRO 

மபான்றவற்றின் மபாக்லகக் காை்டுகிறது. 

ஆய்வு தளத்தின் விண்ை்மராஸ் வலரபைம் பைம் 3.15 இல் சித்தரிக்கப்பை்டுள்ளது. ஆய்வுப் 

பருவத்தில் கதன்கிழக்கு முதல் வைமமற்கு வலரயிலான பகுதியின் பிரதான காற்று வீசும் 

திலசயாகும். 

படம் 3.11: காற்று வீசும் திமசயின் புமகப்படம் 
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ஆதாரம்: விண்ை் மராஸ் ப்ளாை் வியூ, மலக் சுற்றுசச்ூழல் கமன்கபாருள் மசகரிக்கப்பை்ை 

தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் பைம் எண்.3.14 இல் 

வழங்கப்பை்ை காற்றின் மராொ வலரயப்பை்ைது. 

1. மமமலாங்கிய காற்று SE - SW இலிருந்து வீசியது 

2. காற்றின் மவக அளவீடுகள் 1.23 - 7.34 மீ/வி இலைமய பதிவு கசய்யப்பை்ைன 

3. கண்காணிப்பு காலத்தின் 0.00% அலமதியான நிலலலமகள் பதிவு கசய்யப்பை்ைன 

4. கவப்பநிலல அளவீடுகள் 22.98 முதல் 30.65 °C வலர 

5. ஈரப்பதம் 62 முதல் 73% வலர 

6. மூன்று மாதங்கள் கதாைரந்்து கண்காணிப்பு மமற்ககாள்ளப்பை்ைது 

3.3.2 முமற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம மநாக்கம், தற்மபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உைன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுவதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாை்டின் கவனிக்கப்பை்ை ஆதாரங்கள் கதாழில்துலற, 

மபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாை்டு நைவடிக்லககள். பின்வருவனவற்லறக் கருத்தில் 

ககாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவலமக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

கநை்கவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலை நிலல நிறுவப்பை்டுள்ளது: 

 சிமனாப்டிக் அளவில் வானிலல நிலல; 

 ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

 அடிப்பலை நிலலலயப் கபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

 பல்மவறு கசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் இைம்; 

 அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலைக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவமண 3.15: காற்றின் தரக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முமற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முமற கருவி 

PM2.5 
கிராவிகமை்ரிக் முலற 

பீை்ைா குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
உருவாக்கு – கதரம்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் – TEI 121 

PM10 
கிராவிகமை்ரிக் முலற 

பீை்ைா குலறப்பு முலற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
மமக் -கதரம்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - 

TEI 108 
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SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(மமம்படுத்தப்பை்ை கவஸ்ை் & 

மகக் முலற) 

வாயு இலணப்புைன் சுவாசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(மெக்கப் & மஹாசக்ஹய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பை்ை முலற) 

 

வாயு இலணப்புைன் சுவாசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்கபக்ை்மராஃமபாை்மைாகமை்ரி 
ஆதாரம்: மாதிரி முலறகலள பின்பற்றி என்விமரா - கைக் சரவ்ீசஸ் ISO 9001: 2015, 

14001:2015 & CPCB அறிவிப்பு 

அட்டவமண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரநிமலகள் 

வ.எண் மாசு 
மநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் பசறிவு 

பதாழில்துமற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணர்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
சல்பர ்லை 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
மநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநை்ரென் லை 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
மநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறவான 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
மநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm 

க்கும் 

குலறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
மநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I மததி: 18 நவம்பர ் 2009*Annual ஒரு 

வருைத்தில் குலறந்தபை்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு இரண்டு 

முலற 24 மணிமநரத்திற்கு சீரான இலைகவளியில் எடுக்கப்பை்ைது 

** 24 மணிமநரம் / 8 மணிமநரம் அல்லது 1 மணிமநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு வருைத்தில் 98% மநரத்திற்கு இணங்க மவண்டும். இருப்பினும், 2% மநரம், அலவ 

வரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் கதாைரந்்து இரண்டு நாை்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 
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3.3.4  மாதிரி எடுப்பதற்கான அதிர்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2021 மாரச் ் - மம வலரயிலான காலக்கை்ைத்தில் கதாைரச்ச்ியான 24 மணிமநர (8 

மணி மநர 3 ஷிப்ை்) அை்ைவலணலயப் பின்பற்றி, எை்டு (8) இைங்களில் வாரத்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலைத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாை்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லை ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநை்ரென் லை 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பை்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒவ்கவாரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மை்ைத்திலிருந்து குலறந்தபை்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லவக்கப்படுவது உறுதி கசய்யப்பை்ைது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தகவளியில் லவக்கப்பை்டுள்ளன, இல்லலகயனில் அலவ 

மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக கசயல்படுகின்றன, இதன் விலளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு நிமலயங்கள் 

 தற்மபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு கசய்வதற்காக பைம் 3.12 இல் 

காை்ைப்பை்டுள்ளபடி எை்டு (8) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பை்ைன. மாதிரி இைங்களின் விவரங்கள் கீமழ ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

    அட்டவமண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 
தூரம் மற்றும் திமச ஒருங்கிமணப்புகள் 

1 AAQ1 லமய மண்ைலம் திை்ைப் பகுதி 10°34'51.52"N77°20'28.35"E 

2 AAQ2 கருப்புசாமிபுதூர ் வைமமற்கு 740மீ 10°35'9.18"N 77°20'7.31"E 

3 AAQ3 மசாலமாமதவி கதன் கிழக்கில் 2.8 கிமீ 10°34'34.16"N 77°22'2.23"E 

4 AAQ4 மருள்பை்டி கதன்மமற்கு 5 கிமீ 10°33'25.25"N 77°18'1.71"E 

5 AAQ5 வஞ்சிபுரம் வைகிழக்கில் 4.8 கிமீ 10°36'49.81"N77°22'23.80"E 

6 AAQ6 லமவாடி வைமமற்கில் 4 கிமீ 10°35'57.37"N77°18'35.40"E 

7 AAQ7 நீலம்பூர ் கதன்கிழக்கில் 5 கி.மீ 10°32'20.00"N77°21'29.64"E 

8 AAQ8 பாலப்பம்பை்டி மமற்கு 4.2 கிமீ 10°34'55.38"N 77°18'7.04"E 
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படம் 3.12: சுற்றுப்புற காற்றின் தர இருப்பிட வமரபடம் 
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அட்டவமண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ1 

 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 
CO 

(8-hly Avg.) 
Pb, 

µg/m3 
As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ விதிமுமறகள்* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.00-07.00 60.3 20.6 44.5 9.5 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.15-07.15 62.1 19.5 43.2 9.2 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.00-07.00 61.3 20.2 44.4 8.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.15-07.15 61.7 19.6 45.3 8.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.00-07.00 61.8 20.2 44.0 8.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.15-07.15 62.6 20.6 44.2 8.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.00-07.00 63.1 20.1 44.0 9.0 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.15-07.15 63.2 21.3 44.8 9.4 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.00-07.00 63.0 21.5 43.5 7.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.15-07.15 62.3 21.6 42.2 7.6 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.00-07.00 61.6 20.4 43.7 8.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.15-07.15 61.7 21.3 43.0 9.8 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.00-07.00 61.4 21.5 44.0 8.5 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 61.9 20.2 42.5 8.3 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 61.7 20.4 42.2 8.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 61.2 20.2 43.0 8.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 61.3 21.6 43.6 9.2 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 61.5 21.7 42.2 9.0 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 61.6 20.0 43.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 60.6 21.4 43.0 8.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 60.1 20.3 44.5 8.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 60.5 20.8 43.4 8.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 62.0 20.0 44.3 8.6 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 60.6 20.8 44.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 60.8 21.2 43.2 8.2 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 60.5 21.7 43.7 8.4 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ2 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் 

கட்டம்), µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ விதிமுமறகள்* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.15-07.15 59.9 19.4 43.7 8.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.30-07:30 59.5 20.2 41.6 8.5 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.15-07.15 59.5 18.3 42.5 8.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.30-07:30 60.2 20.5 40.5 8.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.15-07.15 60.4 20.2 40.2 8.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.30-07:30 58.5 20.4 41.7 8.7 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.15-07.15 58.5 20.0 40.2 9.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.30-07:30 58.3 20.3 42.3 9.5 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.15-07.15 58.1 21.5 43.0 9.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.30-07:30 58.2 20.6 41.7 8.2 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.15-07.15 57.7 20.4 42.5 8.4 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.30-07:30 57.4 21.2 42.6 8.3 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.15-07.15 57.7 21.6 42.3 9.1 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 56.4 20.2 43.2 9.3 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 56.6 20.1 42.4 7.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 56.1 21.0 43.2 7.7 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 55.2 19.6 42.9 7.6 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 56.6 20.2 43.4 8.0 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 56.0 21.5 42.3 8.7 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 57.0 21.2 42.6 7.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 57.8 20.7 43.2 8.3 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 56.4 21.1 42.6 8.0 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 56.1 21.5 41.3 7.6 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 56.2 21.6 42.3 7.8 22.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 57.7 20.8 41.7 7.3 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 57.5 20.3 42.6 7.2 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ3 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் 

கட்டம்), µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ விதிமுமறகள்* (24 hrs.) 
60 

(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.15-07.15 56.2 19.5 43.1 5.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.30-07:30 55.8 19.4 41.9 5.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.15-07.15 55.7 18.6 42.5 5.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.30-07:30 55.2 21.4 43.6 6.2 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.15-07.15 56.5 19.8 41.0 6.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.30-07:30 56.6 20.3 41.5 6.5 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.15-07.15 56.0 21.4 40.2 6.7 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.30-07:30 57.2 18.8 41.6 6.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.15-07.15 56.5 18.6 42.4 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.30-07:30 56.3 19.5 41.7 6.3 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.15-07.15 55.2 20.6 41.6 7.2 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.30-07:30 56.5 21.5 42.5 7.4 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.15-07.15 54.4 21.7 40.4 7.5 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 54.6 19.5 40.5 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 55.2 19.6 40.6 7.2 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 53.5 21.4 41.7 6.7 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 54.7 20.3 42.3 6.9 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 54.3 18.9 42.5 7.0 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 55.8 19.6 41.5 6.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 56.0 21.4 41.7 6.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 56.5 20.8 40.6 5.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 56.2 22.0 43.5 6.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 56.0 21.6 42.6 7.2 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 55.6 20.7 40.7 7.4 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 57.8 20.0 40.5 7.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 57.0 19.6 40.6 6.8 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ4 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் 

கட்டம்), µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ விதிமுமறகள்* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 07.00-07.00 52.5 18.6 41.4 8.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07.15-07:15 52.6 18.4 40.6 7.7 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07.00-07.00 53.2 15.7 42.4 6.6 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07.15-07:15 53.5 19.6 40.5 7.3 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07.00-07.00 54.2 19.4 39.7 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07.15-07:15 54.1 20.5 38.8 8.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07.00-07.00 54.5 21.4 40.4 7.7 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07.15-07:15 54.7 16.9 39.4 7.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07.00-07.00 53.2 21.4 42.3 7.3 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07.15-07:15 53.6 22.6 43.1 7.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07.00-07.00 53.7 18.7 38.7 7.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07.15-07:15 54.0 17.8 41.4 7.7 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07.00-07.00 54.6 18.8 39.3 8.1 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 54.5 19.5 43.1 8.4 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 53.6 20.2 41.5 8.2 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 53.8 20.0 42.7 8.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 53.7 21.6 43.5 8.6 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 52.0 22.6 41.7 8.5 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 52.6 19.7 43.8 8.0 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 52.5 20.4 40.7 7.4 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 52.7 21.6 41.5 7.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 54.0 18.6 42.3 7.7 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.6 18.7 40.2 7.6 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 53.5 17.1 41.4 7.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 53.2 18.2 40.2 6.5 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 53.3 18.8 40.6 6.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ5 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ 

விதிமுமறகள்* 
(24 hrs.) 60(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 

hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2.0 
(8hrs.) 

1.0 
(24 

hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

02.03.2021 07:30-07:30 52.5 19.5 40.6 5.4 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 07:45-07:45 52.4 18.8 39.4 5.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 07:30-07:30 52.5 18.6 40.4 5.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 07:45-07:45 52.6 18.3 41.1 5.6 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 07:30-07:30 52.7 18.0 40.7 5.2 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 07:45-07:45 53.5 18.7 41.6 5.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 07:30-07:30 53.3 19.0 40.0 5.4 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 07:45-07:45 53.7 19.6 41.5 5.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 07:30-07:30 53.5 19.7 40.1 5.4 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 07:45-07:45 53.3 19.6 40.2 5.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 07:30-07:30 52.7 18.4 40.7 5.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 07:45-07:45 52.6 18.7 40.5 5.5 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 07:30-07:30 52.0 19.5 40.4 5.7 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 52.4 18.0 40.8 5.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 51.5 19.8 40.3 5.1 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 51.4 18.4 41.6 5.0 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 52.0 18.2 40.2 5.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 53.8 18.9 41.4 5.5 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 54.2 19.0 41.6 5.2 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 54.0 18.6 40.7 5.4 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 53.4 19.7 41.3 5.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 53.8 19.5 41.4 5.3 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.3 19.1 40.2 5.1 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 53.6 18.5 40.7 5.6 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 53.4 19.1 40.1 6.1 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 54.5 18.3 40.3 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ6 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் 

கட்டம்), µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ விதிமுமறகள்* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 08:00-08:00 57.7 21.5 43.6 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 08:15-08:15 58.5 22.6 40.7 6.2 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 57.9 23.2 41.1 6.3 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 57.2 21.6 43.8 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 58.5 23.2 43.0 6.7 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 57.5 23.3 41.4 7.2 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 58.4 21.7 43.5 7.7 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 58.2 23.8 42.8 7.8 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 58.8 24.3 41.4 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 57.4 23.9 42.5 7.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 57.5 21.1 45.6 7.4 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 57.2 22.5 43.7 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 57.1 23.3 42.4 8.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 56.5 22.4 43.3 8.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 56.7 23.6 42.0 8.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 55.3 22.8 43.7 8.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 56.6 23.4 43.3 6.9 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 56.4 21.5 42.5 6.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 56.2 23.3 42.7 6.3 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 56.7 23.5 41.6 6.9 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 56.5 21.4 42.5 6.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 54.7 20.5 41.4 7.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 54.6 21.1 42.5 7.7 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 54.8 23.6 43.6 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 54.6 23.3 41.5 7.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 53.5 23.2 41.3 7.1 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ7 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் 

கட்டம்), µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ விதிமுமறகள்* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

02.03.2021 08:00-08:00 53.6 21.3 40.8 6.3 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 08:15-08:15 53.9 20.7 41.2 6.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 54.8 22.9 42.7 6.4 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 54.6 20.4 41.3 6.7 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 54.7 21.6 42.8 5.9 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 54.3 22.3 41.5 5.8 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 56.2 20.7 40.3 5.9 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 56.1 21.3 42.4 6.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 56.8 20.8 41.9 6.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 55.7 21.9 43.4 6.3 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 55.3 22.3 42.7 6.8 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 55.8 21.7 40.1 6.1 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 55.7 23.4 43.4 7.3 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 56.4 21.8 42.8 7.9 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 56.2 21.9 41.9 7.5 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 56.1 20.5 42.3 7.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 54.3 20.3 42.1 6.4 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 53.2 21.7 42.6 6.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 53.1 21.5 43.5 6.4 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 53.6 22.3 43.1 6.7 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 53.7 20.7 42.7 6.2 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 53.4 21.8 41.6 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.1 21.4 42.8 5.1 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 52.3 22.6 40.6 5.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 52.7 21.0 41.6 6.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 52.6 21.1 41.2 6.1 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.25 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் – AAQ8 

கண்காணிப்பு 
 நுண்துகள்கள், 

µg/m3 
வாயு மாசுபடுத்திகள், µg/m3 

மற்ற மாசுபடுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m3 

மததி 
காலம், 

மணி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 
Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
µg/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 
ng/m3 

NAAQ 

விதிமுமறகள்* 
(24 hrs.) 60(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 

hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2.0 
(8hrs.) 

1.0 
(24 

hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

02.03.2021 08:00-08:00 56.4 20.8 41.5 8.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.03.2021 08:15-08:15 56.5 20.5 42.3 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.03.2021 08:00-08:00 55.3 21.6 41.7 8.5 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.03.2021 08:15-08:15 55.7 20.7 42.5 8.2 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.03.2021 08:00-08:00 53.1 20.6 44.2 8.4 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.03.2021 08:15-08:15 53.6 21.8 43.6 8.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.03.2021 08:00-08:00 54.5 21.6 40.5 7.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.03.2021 08:15-08:15 54.7 21.4 42.4 8.3 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.03.2021 08:00-08:00 54.1 20.5 43.5 7.1 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.03.2021 08:15-08:15 54.2 20.7 42.6 7.0 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.04.2021 08:00-08:00 54.6 20.6 41.5 7.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.04.2021 08:15-08:15 53.1 21.2 42.8 7.5 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.04.2021 08:00-08:00 53.7 20.7 43.7 7.3 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.04.2021 07.15-07.15 54.5 21.5 42.6 7.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.04.2021 07.00-07.00 54.7 21.7 41.7 6.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.04.2021 07.15-07.15 54.2 22.6 41.4 6.5 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.04.2021 07.00-07.00 53.1 21.3 42.8 6.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.04.2021 07.15-07.15 53.6 21.2 41.4 6.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.05.2021 07.00-07.00 53.2 20.4 43.5 6.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

04.05.2021 07.15-07.15 54.4 20.2 42.4 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.05.2021 07.00-07.00 54.7 21.6 44.7 7.4 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

11.05.2021 07.15-07.15 53.6 21.2 42.3 7.1 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.05.2021 07.00-07.00 53.2 20.7 41.2 7.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

18.05.2021 07.15-07.15 55.4 21.6 42.5 7.1 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.05.2021 07.00-07.00 55.2 21.0 41.7 5.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

25.05.2021 07.15-07.15 55.7 21.8 41.8 5.7 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவமண 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண். 
அளவுரு 

மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்லக 208 208 208 208 

2 10வது சதவீத மதிப்பு 18.67 40.37 5.57 21.47 

3 20வது சதவீத மதிப்பு 19.50 40.70 6.20 22.34 

4 30வது சதவீத மதிப்பு 20.00 41.40 6.50 22.60 

5 40வது சதவீத மதிப்பு 20.40 41.60 6.88 22.80 

6 50வது சதவீத மதிப்பு 20.70 42.25 7.30 23.30 

7 60வது சதவீத மதிப்பு 21.20 42.50 7.60 23.50 

8 70வது சதவீத மதிப்பு 21.50 42.70 7.99 23.60 

9 80வது சதவீத மதிப்பு 21.60 43.20 8.40 23.80 

10 90வது சதவீத மதிப்பு 22.60 43.70 8.60 24.43 

11 95வது சதவீத மதிப்பு 23.30 44.13 9.00 24.60 

12 98வது சதவீத மதிப்பு 23.59 44.50 9.39 25.04 

13 எண்கணித சராசரி 21.19 42.46 7.58 23.41 

14 வடிவியல் சராசரி 21.14 42.44 7.49 23.39 

15 நிலலயான விலகல் 1.55 1.36 1.22 1.06 

16 NAAQ விதிமுலறகள்* 60 100 80 80 

17 விதிமுலறகலள மீறும் % மதிப்புகள்* 0 0 0 0 

 

படம் 3.13: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பார் வமரபடம் 
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படம் 3.14: குறிப்பிட்ட துகள்களின் பார் வமரபடம் PM2.5 

 

படம் 3.15: குறிப்பிட்ட துகள்களின் பிஎம்10 இன் பார் வமரபடம் 
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படம் 3.16: குறிப்பிட்ட துகள்களின் பார் வமரபடம் SO2 

 

படம் 3.17: குறிப்பிட்ட துகள்களின் NOx 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

 கண்காணிப்புத் தரவுகளின்படி, PM10 38.7µg/m3 முதல் 45.6 µg/m3 வலரயிலும், 

PM2.5 தரவு 18.0 µg/m3 முதல் 24.3 µg/m3 வலரயிலும், SO2 5.0 µg/m3 முதல் 9.8 µg/m3 

வலரயிலும் இருக்கும். 20.2 µg/m3 இலிருந்து 26.8 µg/m3 வலர. CPCB பரிந்துலரத்த NAAQS 

வரம்புகளுக்குள் மமமல உள்ள அளவுமகால் மாசுபடுத்திகளின் கசறிவு அளவுகள் நன்கு 

காணப்பை்ைன. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாை்களுக்கு 

தப்பிமயாடிய தூசி பதிவு கசய்யப்பை்ைது. 

அட்டவமண 3.27: μg/m3 இல் சராசரி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சராசரி SPM (µg/m3) 

AAQ 1 61.5 

AAQ 2 57.6 

AAQ 3 55.8 

AAQ 4 53.5 

AAQ 5 53.0 

AAQ 6 56.7 

AAQ 7 54.5 

AAQ 8 54.4 

அட்டவமண 3.28: μg/m3 இல் தப்பிமயாடிய தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

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

Average 61.5 57.6 55.8 53.5 53 56.7 54.5 54.4 

Min 63.2 60.4 57.8 54.7 54.5 58.8 56.8 56.5 

Max 60.1 55.2 53.5 52 51.4 53.5 52.3 53.1 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 

3.4 ஒலி சூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நைவடிக்லககளில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீை்லை, சுரங்க 

கசயல்பாடு மற்றும் வாகனப் மபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

கசவிப்புலன் பாதிப்பு, உைலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் மபான்ற பல்மவறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் ககாண்டு மமற்ககாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய மநாக்கம், அடிப்பலை 

இலரசச்ல் அளலவ நிறுவுவதும், திை்ைத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திை்ைச ்கசயல்பாடுகளின் 

மபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் கமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிரி இடங்கமள அமடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிடுவதற்காக, எை்டு (8) 

இைங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு மமற்ககாள்ளப்பை்ைது. 10 கிமீ சுற்றளவில் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளைக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 
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இைங்கள் மமற்ககாள்ளப்பை்ைன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற மதரவ்ு கசய்யப்பை்ைது, 

அது ஆய்வின் மநாக்கம் மற்றும் மநாக்கங்களுக்கு மிகவும் கபாருத்தமானது. 

அட்டவமண 3.29: மமற்பரப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவரங்கள் 

வ. 

எண் 

இடம் கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூரம் மற்றும் திமச ஒருங்கிமணப்புகள் 

1 N-1 முக்கிய மண்ைலம் திை்ைப் பகுதி 10°34'51.20"N 77°20'29.63"E 

2 N-2 கருப்புசாமிபுதூர ் வைமமற்கு 740மீ 10°35'9.47"N 77°20'7.26"E 

3 N-3 மசாலமாமதவி கதன் கிழக்கில் 2.8 கிமீ 10°34'34.14"N 77°22'2.02"E 

4 N-4 மருள்பை்டி கதன்மமற்கு 5 கிமீ 10°33'28.11"N 77°18'4.64"E 

5 N-5 வஞ்சிபுரம் வைகிழக்கில் 4.8 கிமீ 10°36'49.97"N 77°22'25.65"E 

6 N-6 லமவாடி வைமமற்கில் 4 கிமீ 10°35'56.51"N 77°18'39.93"E 

7 N-7 நீலம்பூர ் கதன்கிழக்கில் 5 கி.மீ 10°32'19.43"N 77°21'29.64"E 

8 N-8 பாலப்பம்பை்டி மமற்கு 4.2 கிமீ 10°34'56.32"N 77°18'7.58"E 
 

3.4.2 கண்காணிப்பு முமற 

ஆய்வுக்கு டிஜிை்ைல் சவுண்ை் கலவல் மீை்ைர ் பயன்படுத்தப்பை்ைது. அலனத்து 

வாசிப்பும் தலர மை்ைத்திலிருந்து 1.5 மீை்ைர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-கவயிை்டிங்’ 

அலலவரிலச கநை்கவாரக்்கில் எடுக்கப்பை்ைது. ஒலி அளவு மீை்ைர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான வாசிப்லபக் ககாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாை்லைத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிைப்பை்ை கதாைரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்வரும் சமன்பாை்லைப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிை்ை காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

கபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக வலரயறுக்கப்படுகிறது 

 மநரத்தின் கசயல்பாைாகக் காை்ைப்படும் அளவிைப்பை்ை இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விவரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒவ்கவாரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிை மநர இலைகவளியில் பதிவுகசய்யப்பை்ை இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிைப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது மநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விவரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = மநரத்தின் கசயல்பாை்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கவனிப்பின் மநர இலைகவளி
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படம் 3.18: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிமலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிை்ைல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீை்ைர ் (மாைல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிைப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் கபறப்பை்ை பல்மவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பை்ைது. பகல் மநரத்திலும் இரவு மநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பை்ைது. முடிவுகள் 

கீமழ அை்ைவலண 3.43 இல் வழங்கப்பை்டுள்ளன 

பகல் மநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வலர. 

இரவு மநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வலர. 

   அட்டவமண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தர முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 

இமரசச்ல் நிமல (dB (A) Leq) 

பகல் மநரம் இரவு மநரம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 லமய மண்ைலம் 47.5 39.8 

2 கருப்புசாமிபுதூர ் 47.0 38.5 

3 மசாலமாமதவி 42.3 38.7 

4 மருள்பை்டி 39.7 36.2 

5 வஞ்சிபுரம் 39.2 37.8 

6 லமவாடி 43.7 38.9 

7 நீலம்பூர ் 46.0 37.6 

8 பாலப்பம்பை்டி 41.8 37.1 
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படம் 3.19: மமய மற்றும் இமடயக மண்டலத்தில் பகல் மநர ஒலி அளவுகள் 

 

 

படம் 3.20: மமய மற்றும் இமடயக மண்டலத்தில் இரவு மநர ஒலி நிமலகள் 

 

 



 

101 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

• முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எை்டு) இைங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிைப்பை்ைன. 

• லமய மண்ைலத்தில் பகல் மநரத்தில் 47.5 dB (A) Leq மற்றும் இரவு மநரத்தில் 39.8 dB (A) 

Leq என பதிவு கசய்யப்பை்டுள்ளது. 

• இலையக மண்ைலத்தில் பகல் மநரத்தில் 39.2 - 47.0 dB (A) Leq மற்றும் இரவு மநரத்தில் 

36.2 - 38.8 dB (A) Leq வலர பதிவு கசய்யப்பை்டுள்ளது. 

கதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இலரசச்ல் அளவு ஒலி மாசுபாடு 

(ஒழுங்குமுலற மற்றும் கை்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 இன் மதலவகலளப் பூரத்்தி கசய்கிறது; 

(முதன்லம விதிகள் இந்திய அரசிதழில், 14.2.2000 மததியிை்ை S.O. 123(E) இல் 

கவளியிைப்பை்ைன, பின்னர ் S.O. 1046(E), மததியிை்ை 22.11.2000, S.O. 1088(E), மததி 101.10, 101.11 

1569 (E), மததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) மததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 

1986 இன் கீழ்.) 

3.5 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

 சூழலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

இலையிலான உறவுகள் மற்றும் கதாைரப்ுகலளக் லகயாளும் அறிவியலின் ஒரு பிரிவு 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது, குறிப்பாக 

உயிரினங்களின் பை்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பலை சூழலியல் 

நிலலலமகலள மதிப்பீடு கசய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் கதாைரப்ான அடிப்பலைத் 
தரவுகலள மசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த பகுதியின் 

விரிவான ஆய்வு மூலம் தரவு மசகரிக்கப்பை்டுள்ளது. பல்மவறு ஆதாரங்களில் இருந்தும், 

அதாவது, மாவை்ை வன அலுவலகம், தமிழ்நாடு அரசு மபான்ற அரசுத ்துலறகளிலிருந்தும் 

தகவல் மசகரிக்கப்படுகிறது. தள கண்காணிப்புகள் மற்றும் வனத்துலற பதிவுகளின் 

அடிப்பலையில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் சரிபாரப்்பு பை்டியல் 

தயாரிக்கப்பை்ைது.. 

3.5.1 மவமலயின் மநாக்கம் 

 இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் மநாக்கம் இலக்கிய ஆய்வு, கள ஆய்வுகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு கசயல் திை்ைத்துைன் அவற்றின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில் 

சூழலியல் உணரத்ிறன் ஏற்பிகலள அலையாளம் காண்பலத உள்ளைக்கியது. 

முன்கமாழியப்பை்ை சாதாரண கல் குவாரியின் லமய மற்றும் இலையக மண்ைலத்தில் 

ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்ைது. சுரங்கத ்தளம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் குறித்த உண்லமத் தகவல்கலளக் ககாண்டு வருவதற்காக 

முதன்லம மற்றும் இரண்ைாம் நிலலத் தரவுகலளப் பயன்படுத்தி முலறயாகவும் 

அறிவியல் ரீதியாகவும் ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்ைது. 

 அலனத்து முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத ் தளத்தின் எல்லலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள கபாதுவான வாழ்விை வலக, தாவர அலமப்பு, தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் சரக்குகலள தயாரித்தல் ஆகியலவ ஆய்வில் அைங்கும். சூழலியல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகலள அலையாளம் காணவும், லமயப் பகுதியிலும் 
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அதன் இலையக மண்ைலத்திலும் ஏமதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ் அல்லது 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா 

என்பலத அலையாளம் காணவும் தளத்தின் உயிரியல் மதிப்பீடு கசய்யப்பை்ைது. 

வனவிலங்குகளின் வாழ்விைங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால் அவற்லறப் பாதுகாப்பதற்கும், மதலவப்பை்ைால் கபாருத்தமான தணிப்பு 

நைவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவலமக்கப்பை்டுள்ளது. 

3.5.2 ஆய்வுப் பகுதி சூழலியல் 

 இந்த திை்ைத்தில், இந்த குவாரியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள கமாத்த 

பரப்பளவு 7.59.5 கஹக்மைர ் என கதரிவிக்கப்பை்டுள்ளது. பகுதி சூழ்நிலலயில், 

குவாரிக்கான கபாதுவான சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ் ஆய்வு மபாதுமானது, 

சாத்தியமான அலனத்து கவளிப்புறங்கலளயும் லகப்பற்ற. கபாதுவான EIA/EMP தரவு 

இந்த B1 வலகயின் கீழ் வரும் இந்த குவாரிக்கு பயன்படுத்தப்பைலாம். லமயச ்சுரங்கப் 

பகுதி குலறந்த தாவரங்கலளக் ககாண்ை வறண்ை நிலமாகும், அமதசமயம் இலையக 

மண்ைலத்தில் விவசாய நிலம் ஆதிக்கம் கசலுத்துகிறது. தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் 

மற்றும் பன்முகத்தன்லம மதிப்பீை்டின் அடிப்பலை ஆய்வின் மபாது பின்வரும் முலறகள் 

பயன்படுத்தப்பை்ைன. 

படம் 3.21: தாவரங்களின் மரண்டம் மாதிரிக்கான திட்ட வமரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 உயிரியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

தற்மபாலதய ஆய்வு பின்வரும் மநாக்கங்களுைன் மமற்ககாள்ளப்பை்ைது: 

1. உள்ளூர ் பல்லுயிர ் கபருக்கத்தில் முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கத்லத ஆய்வு கசய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

உயிரியக்கத்திற்கு மதலவப்பை்ைால், தணிப்பு நைவடிக்லகலய பரிந்துலரத்தல். 

2. சுரங்க நைவடிக்லக மற்றும் அலதச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் (நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ்) தன்லம மற்றும் பரவலல மதிப்பிடுதல். 
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3. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்கைமிக், அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) மபான்ற முதன்லமயான கள ஆய்வின் 

அடிப்பலையில் தனித்தனியாக லமய மற்றும் இலையக பகுதிக்கான விவரம் மற்றும் 

தற்மபாதுள்ள விலங்கினங்களின் அை்ைவலணலய கதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏமதனும் அை்ைவலண- விலங்கினங்கள் காணப்பை்ைால், அவற்லறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பை்கெை் ஒதுக்கீடுகளுைன் மதலவயான திை்ைமும் மாநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துலறயுைன் கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கள் அளிக்கப்பை 

மவண்டும். 

4. பல்லுயிர ் கபருக்கத்திற்கான மமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்பு நைவடிக்லககலள 

வகுத்தல். 

3.5.4 மாதிரியின் முமற 

தற்மபாலதய ஆய்வு ககாடுக்கப்பை்ை விதிமுலறயின் கீழ் மமற்ககாள்ளப்பை்ைது 

1. முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 

தாவரங்களுக்கான காை்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

2. லமய மற்றும் இலையகப் பகுதிகலள ஆய்வு கசய்த பிறகு, விரிவான மலர ் சரக்கு 

கதாகுக்கப்பை்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அலனத்து தாவரங்களின் பை்டியல் 

தயாரிக்கப்பை்டு அவற்றின் வாழ்விைங்கள் பதிவு கசய்யப்பை்ைன. 

3. IUCN கரை் மைை்ைா புக் மூலம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

4. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிைப்பை்ைன. 

தாவர இனங்களின் பன்முகத்தன்லம பற்றிய ஆய்வு மற்றும் மாதிரி 
• தளத் மதரவ்ு அளவுமகால்: முக்கிய ஆய்வுப் பகுதி கிராமம்: கதற்கு லமவாடி, தாலுகா: 

மைத்துக்குளம் கதற்கு, மாவை்ைம்: திருப்பூர,் தமிழ்நாடு. முன்கமாழியப்பை்ை சாதாரண 

கல் மற்றும் சரலள குவாரி பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளலவ தாங்கல் ஆய்வுப் பகுதி 

ககாண்டுள்ளது. 

• நிலப்பரப்பு, நிலப்பயன்பாடு, தாவர அலமப்பு மபான்றவற்லறக் ககாண்டு மாதிரி 
இைங்கலளத் மதரவ்ுகசய்தது. இயற்லகத் தாவரங்கள், சாலலமயாரத ் மதாை்ைங்கள் 

மற்றும் காடு அல்லாத பகுதி (விவசாயத் துலற, சமகவளிப் பகுதிகளில், கிராம தரிசு 

நிலம் மபான்றலவ) ஆகியவற்றில் அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பை்ைன. கவவ்மவறு 

இனங்களின் அளவு பிரதிநிதித்துவம். 

• தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் மாதிரி ஆய்வுகள் மகாலைக் காலத்தில் லமயப் 

பகுதியிலும், திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வலரயிலான இலையகப் 

பகுதியிலும் நிலப்பரப்புத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் பை்டியலல 

மதிப்பிடுவதற்காக மமற்ககாள்ளப்பை்ைன. மாதிரி எடுக்கும்மபாது தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த மசதமும் ஏற்பைாது. 

• ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியல் நிலலலய வழங்குவதற்காக, பல்லுயிர ்

மாதிரிக்காக 10-கிமீ இலையக மண்ைலம் நான்கு காலாண்டுகளாகப் 

பிரிக்கப்பை்டுள்ளது, அதாவது, NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) SW (Quartile-3) மற்றும் SE 

(குவாரல்ைல்-4). மரங்கள் (20x20-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் மூலிலககள் (2x2-மீ) 

ஆகியவற்றிற்கான மதாராயமாக மாதிரியான இருபடிகளில் உள்ள ஒவ்கவாரு 
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காலாண்டுகளும், நிலவும் புவியியல் நிலலலமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்

பன்முகத்தன்லம அம்சங்கலளப் கபாறுத்து ஆய்வு கசய்யப்பை்டுள்ளன. 

மபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முமற 

லபை்மைா-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாவது மிகுதி, அைரத்்தி, அதிரக்வண் (%) 

அளவிைப்பை்ைது. லமயப் பகுதிக்குள் கமாத்தம் 10 குவாை்ரை்டுகள் மதாராயமாகவும், 

இலையகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 குவாை்ரை்டுகள் மதாராயமாக 

(10/குவாரல்ைல்) அலமக்கப்பை்ைன. ஆய்வு கசய்யப்பை்ை 10 நாற்கரங்களில் 

எதிரக்காள்ளும் மலர ் இனங்களின் அதிரக்வண் (%), மிகுதி மற்றும் அைரத்்தி 

ஆகியவற்லறக் கணக்கிைப் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்களின்படி, லமயப் 

பகுதியில் 10 குவாை்ரை்டுகள் மதாராயமாக எண்ணப்பை்ை மரங்கள், புதரக்ள் மற்றும் 

மூலிலககளுக்குப் மபாைப்பை்ைன. 

குவாட்ராட்ஸ் முமற 

25 × 25-மீ குவாை்ரை்டுகள் லமயம் மற்றும் 5-கிமீ இலையக பகுதிக்குள் மதாராயமாக 

அலமக்கப்பை்ைன; ஒவ்கவாரு நாற்கரமும் மரங்கலள (>5 கச.மீ. ஜிபிகஹச)் 

மதிப்பிடுவதற்காக அலமக்கப்பை்ைது மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குவாை்ரை் கூடு கை்ைப்பை்ைது. சிறிய ஓலை பகுதி, விவசாயக் கை்டுகளில் 

உள்ள மரங்கள், மைங்க் பண்ை்கள், பண்லண வனத் மதாை்ைங்கள், வனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக வனப் பகுதி, அகவன்யூ மதாை்ைங்கள், வீை்டுக் ககால்லலப்புறங்கள் 

மபான்ற மாதிரி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்களின் ஒற்றுலமலயக் 

குலறக்கவும் மதாராயமாக நாற்கரங்கள் அலமக்கப்பை்ைன. , முதலியன. ஒவ்கவாரு 

நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) மசரந்்த தனிநபரக்ள் 

தனித்தனியாக பதிவு கசய்யப்பை்டு களத்தில் அலையாளம் காணப்பை்டுள்ளனர.் 

குவாை்மரை்ஸ் மாதிரி முலறகள் பைம் எண்.3.26 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

3.5.5 மமய மண்டலத்தில் தாவரங்கள் 

வலகபிரித்தல் அடிப்பலையில் 11 குடும்பங்கலளச ்மசரந்்த கமாத்தம் 13 இனங்கள் 

முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு கசய்யப்பை்டுள்ளன. இது கவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காை்டுகிறது. கணக்கிைப்பை்ை தாவரங்களின் வாழ்விை வலகப்பாை்டின் 

அடிப்பலையில், கபரும்பாலான இனங்கள் மூலிலககள் 5 (38%) மற்றும் புதரக்ள் 3 (23%), 

மரங்கள் 4 (31%), மற்றும் ஏறுபவரக்ள் 1 (8%). அறிவியல் கபயர ்ககாண்ை தாவரங்களின் 

விவரங்கள் அை்ைவலண எண். 3.31 இல் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. தாவர ஆய்வுகளின் லமய 

மண்ைலத்தின் முடிவு, அை்ைவலண எண்.3.31 இல் குறிப்பிை்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஃமபமபசி மற்றும் அமரந்மதசிமய முதன்லமயான ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பலதக் காை்டுகிறது மற்றும் தாவர குடும்பத்தின் வடிவத்தின் பன்முகத்தன்லமயின் 

விவரங்கள் பைம் எண்.3.28 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. அசச்ுறுத்தப்பை்ை வலகயாக 

இனங்கள் எதுவும் கண்ைறியப்பைவில்லல. 

அட்டவமண 3.31: மமய மண்டலத்தில் தாவரங்கள் 

வ. 

எண் 

ஆங்கிலப் பபயர் வட்டார பமாழி 

பபயர் 
அறிவியல் பபயர் குடும்பப் 

பபயர் 
1.  அகாசியா 

நிமலாை்டிகா 

கருமவலம் மரம் வசக்சலியா 

நிமலாை்டிகா 
ஃமபமபசிமய 
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2.  கமஸ்கிை் மவலிகாத்தான் 

மரம் 

புமராமசாபிஸ் 

ெூலிஃப்மளாரா 
ஃமபமபசிமய 

3.  மவம்பு மவம்பு அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 
கமலிமயசி 

4.  மதங்காய் கதன்லன மரம் மகாமகாஸ் 

நியூசிஃகபரா 
அமரமகசிமய 

1.  பால் கலள எருக்கு கமலாை்மராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
அமபாசிமனசி

மய 

2.  காை்டு முனிவர ் யுனிகசடி லந்தனா மகமரா கவரக்பமனசி
மய 

3.  இந்திய மல்மலா துத்தி அபுடிமலான் 

இண்டிகம் 
மால்மவசி 

1.  கபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்கபரா லாமியாசிமய 

2.  இந்திய doab அருகம்புல் லசமனாைான் 

ைாக்லைலான் 
Poaceae 

3.  முை்கள் நிலறந்த 

சாஃப் பூ 

நாயுருவ் அசச்ிராந்கதஸ் 

அஸ்கபரா 
அமரந்மதசி 

4.  துளசி கருந்துளசி ஓசிமம் 

பசிலிக்காக்கள் 
லாமியாசிமய 

5.  மகாை் கபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிைாக்ஸ் 

ப்மராகம்கபன்ஸ் 
ஆஸ்கைமரசி 

1.  தண்டு ககாண்ை 

ககாடி 

மபரண்லை சிசஸ் 

குவாை்ராங்குலரிஸ் 
விை்மைசி 
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அட்டவமண 3.32: இமடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ.எண்
. 

ஆங்கிலப் பபயர ் வட்டார பமாழி பபயர ் அறிவியல் பபயர ் குடும்பப் பபயர ்

வளங்கமளப் 

பயன்படுத்தும் 

வமக*(E,M,EM) 

மரங்கள் 

1.  மதங்காய் கதன்லன மரம் மகாமகாஸ் நியூசிஃகபரா அமரமகசிமய EM 

2.  Millettia pinnata கபாங்கம் எண்கணய் 

மரம் 

கபாங்கமியா பின்னைா ஃமபமபசிமய E 

3.  மவம்பு மவம்பு அசாடிராக்ைா இண்டிகா கமலியாசிமய M 

4.  புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வலககள் EM 

5.  ஆசிய பலனமரம் பலன மரம் மபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர ் அமரமகசிமய E 

6.  மாங்கனி மங்கா மங்கிஃகபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிமய E 

7.  எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிை்ரஸ் எலுமிசல்ச ருமைசி EM 

8.  ஆமணக்கு எண்கணய் 

ஆலல 

அமனக்கு ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae M 

9.  கருப்பு பிளம் நாவல்மரம் லசஜியம் சீரகம் மிரம்ைசி EM 

10.  கிரீமி மயில் மலர ் வதநாராயணி கைமலானிக்ஸ் எலாைா ஃமபமபசிமய M 

11.  அழகு இலல புன்லன Calophyllu inophyllum கமலாபிமலசிமய M 

12.  பீப்பல் அரசன்மரம் Ficus religiosa கமாமரசிமய M 

13.  கம் அரபு மரம் கருமவலம் அகாசியா நிமலாை்டிகா மிமமாமசசி NE 

14.  கசப்பான அல்பீசியா அரப்பு அல்பிசியா அமரா ஃமபமபசிமய M 

15.  பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிமகசி EM 

16.  அகாசியா நிமலாை்டிகா கருமவலம் மரம் வசக்சலியா நிமலாை்டிகா ஃமபமபசிமய M 

17.  யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் குமளாபுல்ஸ் மிரம்ைசி EM 

18.  கஸ்ைரை்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்மனானா கரை்டிகுலாை்ைா அன்மனாமனசிமய E 

19.  மதக்கு கதக்கு கைக்மைானா கிராண்டிஸ் கவரக்பமனசிமய E 

20.  இந்திய கநல்லிக்காய் கநல்லி எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் லபலாந்மதசிமய EM 

21.  Henna மருதாணி லாமசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்மரசி EM 

22.  கறிமவப்பிலல மரம் கவளிப்பருத்தி முரர்யா மகானிகி அஸ்க்கலபியாமைசி EM 

23.  ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் கபங்காகலன்சிஸ் கமாமரசிமய E 

24.  சீன தூய்லமயான மரம் கநாசச்ி லவகைக்ஸ் கநகுண்மைா கவரக்பமனசிமய E 

25.  இந்திய ஃபிர ்மரம் கநை்டிலிங்கம் பாலிலாத்தியா 

லாங்கிஃமபாலியா 

அன்மனாமனசிமய E 

26.  ககாய்யா ககாய்யா லசடியம் குொவா மிரம்ைசி EM 

27.  ராை்சத முை்கள் நிலறந்த 

மூங்கில் 

கபருமுங்கில் பம்புசா மூங்கில்கள் Poaceae M 

28.  மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்மபா Poaceae E 

29.  முருங்லக மரம் முருங்க மரம் மமாரிங்கா ஒலிஃகபரா மமாரிங்மகசி EM 
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30.  இந்திய பாதாம் பதம் மரம் கைரம்ினாலியா மகை்ைப்பா காம்ப்மரமைசி EM 

31.  கமஸ்கிை் மவலிகாத்தான் மரம் ப்மராமசாபிஸ் 

ெூலிஃப்மளாரா 

ஃமபமபசிமய M 

32.  மபாரட்ியா மரம் பூவரசன் கதஸ்கபசியா பாபுல்னியா மால்மவசி E 
புதரக்ள் 

1.  ஆவாரம் ஆவலர கசன்னா ஆரிகுலை்ைா ஃமபமபசிமய M 

2.  இந்திய மல்மலா துத்தி அபுடிமலான் இண்டிகம் கமலியாசிமய M 

3.  இரவு நிழல் திை்ைம் சுண்லைகா மசாலனம் மதாரவ்ும் மசாலமனசிமய EM 

4.  முக்மகாண தளிர ் சதுரகல்லி யூமபாரப்ியா பழங்கால Euphorbiaceae NE 

5.  காகித மலர ் கஹித பூ Bougainvillea glabra Nyctaginaceae M 

6.  இந்திய ஒலியாண்ைர ் அராலி மநரியம் இண்டிகம் அமபாசிமனசிமய M 

7.  காலணி மலர ் கசம்பருத்தி லஹபிஸ்கு மராசா-

சிகனன்சிஸ் 
மால்மவசி EM 

8.  சுத்திகரிப்பு நை்டு கை்ைமணக்கு ெை்மராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae EM 

9.  கநடுவரிலச கற்றாலழ சப்பாத்திக்கல்லி கசரியஸ் ப்கைமராமகானஸ் கற்றாலழ M 

10.  மராஸி கபரிவிங்கிள் நித்யகல்யாணி காத்ராந்தஸ் மராஸஸ் அமபாசிமனசிமய M 

11.  ைதுரா கமை்ைல் ஊமத்லத ைதுரா கமை்ைல் மசாலமனசிமய NE 

12.  பால் கலள எருக்கு கமலாை்மராபிஸ் ஜிகாண்டியா அமபாசிமனசிமய M 

13.  மரவள்ளிக்கிழங்கு மரவல்லி கிழங்கு மனிஹாை் எஸ்குகலண்ைா Euphorbiaceae EM 

14.  புலி ஆணி எலி கவராண்டி மாரட்ினியா அன்னுவா Martyniaceae M 
மூலிமககள் 

1.  கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் மசாலனம் கமமலாங்கினா மசாலமனசிமய EM 

2.  இந்திய doab அருகம்புல் லசமனாைான் ைாக்லைலான் Poaceae E 

3.  டிரிைாக்ஸ் கைய்சி வீை்டுகாயபூண்டு டிரிைாக்ஸ் ப்மராகம்கபன்ஸ் ஆஸ்கைமரசி M 

4.  இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்லபமமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

5.  புனரண்வ முக்கிரை்லை Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae EM 

6.  கிளிமயாம் விஸ்மகாசா நாய் கடுகு கசமலாம் விஸ்மகாசா கப்பரிமைசி M 

7.  முை்கள் நிலறந்த சாஃப் பூ நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் அஸ்கபரா அமரந்மதசி M 

8.  கபாதுவான லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்கபரா லாமியாசிமய M 

9.  மகரை் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்ைமராமபாரஸ் 

ஆஸ்கைமரசி NE 

10.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் கைனுஃப்மளாரம் லாமியாசிமய M 

11.  தக்காளி தக்கலி மசாலனம் லலமகாகபரச்ிகம் மசாலமனசிமய EM 

12.  ஐமராப்பிய கருப்பு 

லநை்மஷை் 

மணத்தக்காளி மசாலனும்னிக்ரம் மசாலமனசிமய EM 

13.  கிரிஸான்தமம் சாமந்தி பூ கிரிஸான்தமம் ஆஸ்கைமரசி E 

14.  மிளகாய் மிளகாய் மகப்சிகம் ஆண்டு மசாலமனசிமய EM 

15.  கற்றாலழ பாரப்கைன்சிஸ் கை்ராலழ கற்றாலழ அஸ்மபாகைமலசிமய EM 

16.  மகாை் கபாத்தான்கள் தாத்தா பூ டிரிைாக்ஸ் ப்மராகம்கபன்ஸ் ஆஸ்கைமரசி M 
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17.  இந்திய புதினா கற்பூர வல்லி மகாலியஸ் அம்மபானிகஸ் லாமியாசிமய EM 

18.  முலன மலர ் குமை்டிக்கீலர அல்மமனியா மநாடிஃப்மளாரா அமரந்மதசி M 
ஏறுபகாடி 

1.  தண்டு ககாண்ை ககாடி பிரண்லை சிசஸ் குவாை்ராங்குலரிஸ் விை்மைசி M 

2.  சுை்ை பாக்கு மகாவக்காய் டிரிமகாசாந்கதஸ் டிமயாகா குக்குரப்ிமைசி EM 

3.  காை்டு கசப்பு பாவக்காய் கமாமமாரட்ிகா சரண்டியா குக்குரப்ிமைசி EM 

4.  பாை்டில் காவலர ் கசாரக்காய் லககமனரியா சிகசராரியா குக்குரப்ிமைசி EM 

5.  ஐவி பூசணி மகாலவ ககாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிமைசி M 
படரும் பகாடி 

1.  கிரவுண்ை் ஸ்பரெ்் சித்ரபாலவி Euphorbia prostrata Euphorbiaceae EM 

2.  நை்டு புல் மகாலர லசபரஸ் மராை்டுண்ைஸ் Poaceae M 
புல் 

1.  காை்டில் அரிசி குதிலர வாழ்கை்டு அறுசி எக்கிமனாகுமளாவா 

ககாமலானா 

Poaceae NE 

2.  எராக்மராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்மராஸ்டிஸ் 

ஃகபருஜினியா 

Poaceae E 

3.  காற்றாலல புல் கசவ்வரகுப்புல் குமளாரிஸ் பாரப்ைா அமரந்மதசி NE 

4.  கரும்பு கரும்பு சசச்ரம் Poaceae E 
கற்றாமழ 

1.  முை்கள் நிலறந்த 

மபரிக்காய் 

நாகதலி ஓபன்டியா டில்லினி கற்றாலழ M 
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3.5.7 விலங்கினங்கள் 

 பாலூை்டிகள், பறலவகள், ஊரவ்ன, நிலநீர ் வாழ்வன மற்றும் பை்ைாம்பூசச்ிகள் 

ஆகியலவ மமற்மகாள் காை்ைப்பை்டு பை்டியலிைப்பை்ை முலறயின்படி விலங்கு 

கணக்ககடுப்பு மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. பை்டியலிைப்பை்ை அலனத்து 

உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சை்ைம், 

1972 உைன் ஒப்பிைப்பை்ைன. முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்லல 

 

3.5.10. மமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 லமவாடி கிராமத்தின் லமய மண்ைலத்தில் கமாத்தம் 15 வலகயான இனங்கள் 

காணப்பை்ைன,  கல் மற்றும் சரலள குவாரி (அை்ைவலண எண்.3.7) அவற்றில் பூசச்ிகள் 5 

(31%), ஊரவ்ன 2 (13%), பாலூை்டிகள் 2 (12) %) மற்றும் ஏவியன் 7 (44%). லமய சுரங்க 

குத்தலக பகுதியில் இருந்து 13 குடும்பங்கலளச ்மசரந்்த கமாத்தம் 15 இனங்கள் பதிவு 

கசய்யப்பை்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகமவா அல்லது பரவக்கூடியதாகமவா இல்லல. அை்ைவலண I 

இனங்கள் எதுவும் இல்லல மற்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சை்ைம் 1972 இன் 

படி அை்ைவலண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தலக பகுதியில் கமாத்தம் 7 

வலகயான பறலவகள் காணப்பை்ைன. 

அட்டவமண 3.33: மமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.

எ
ண் 

பபாதுவான 

பபயர் பபயர்/

ஆங்கில
ப் பபயர் 

குடும்பம் 

அறிவியல் 

பபயர் 

அட்டவமண 

பபயர் 

வனவிலங்கு 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு 

சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தரவு 

1 மமாை்ைல் 

குடிமயறியவர ்

கபரிமை மகமைாப்சிலியா 

லபரந்மத 
NL LC 

2 மகாடிை்ை புலி நிம்பலி
மை 

ைானஸ் 

பிகளக்ஸிப்பஸ் 
அை்ைவலண IV LC 

3 கபாதுவான புலி நிம்பலி
மை 

ைானஸ் 

கெனுடியா 
NL NL 

4 சிவப்பு நரம்புகள் 

ககாண்ை ைாரை்்ைர ்

லிகபல்லு
லிமை 

சிம்கபை்ரம் 

ஃமபான்ஸ்மகால
ம்பி 

NL LC 

5 மதாை்ை பல்லி அகமிமை கமலாை்ஸ் 

கவரச்ிகலர ்
NL LC 

6 கபாதுவான மதால் சின்சிமை Mabuya carinatus NL LC 

7 இந்திய புல சுை்டி முரிமை முஸ் பூடுகா அை்ைவலண IV NL 

8 கபாதுவான எலி முரிமை ராை்ைஸ் ராை்ைஸ் அை்ைவலண IV LC 

9 கபாதுவான 

லமனா 

ஸ்ைரன்ி
மை 

அக்ரிமைாகதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
NL LC 

10 வீை்டுக் காகம் மகாரவ்ி
மை 

மகாரவ்ஸ்ஸ்ப்கள
ண்ைன்ஸ் 

NL LC 



 

110 

 

11 கபாதுவான 

காலை 

ஃபாசியா
னிமை 

Coturnix coturnix அை்ைவலண IV LC 

12 மகாயல் குக்கலி
மை 

யூடினாமிஸ் அை்ைவலண IV LC 

13 கால்நலை எக்மரை் ஆரட்ிமை புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

14 ஆசிய பசல்ச 

மதனீ உண்பவர ்

கமமராபி
மை 

கமமராப்மசாரிய
ண்ைலிஸ் 

NL LC 

15 கருப்பு 

ை்மராங்மகா 

டிக்ரூரி
மை 

Dicrurus macrocercus அை்ைவலண IV LC 
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அட்டவமண 3.34: இமடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.எண் பபாதுவான பபயர ்
பபயர்/ஆங்கிலப் 

பபயர் குடும்பம் 
அறிவியல் பபயர ்

அடட்வமண பபயர ்

வனவிலங்கு பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தரவு 

1 இந்திய மதன ீ அபிமை அபிஸ் கசரானா அை்ைவலண IV LC 

2 மகாடிை்ை புலி நிம்பலிமை ைானஸ் பிகளக்ஸிப்பஸ் அை்ைவலண IV LC 

3 ைவ்னி மகாஸ்ைர ் நிம்பலிமை Danaus chrysippus அை்ைவலண IV LC 

4 கவை்டுக்கிளி அக்ரிடிமை லஹமராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

6 சிவப்பு நரம்புகள் ககாண்ை 

ைாரை்்ைர ்

லிகபல்லுலிமை சிம்கபை்ரம் ஃமபான்ஸ்மகாலம்பி NL LC 

7 எறும்பு ஃபாரம்ிசிமை காம்மபாமனாைஸ் விசினஸ் NL NL 

8 கபாதுவான புலி நிம்பலிமை ைானஸ் கெனுடியா அை்ைவலண IV LC 

9 தை்ைான் மகாம்பிமை கசரமைாமகாம்பஸ் பிக்ைஸ் அை்ைவலண IV LC 

10 மில்க்வீை் பை்ைாம்பூசச்ி நிம்பலிமை ைாலனமன NL LC 

11 கபாதுவான இந்திய காகம் நிம்பலிமை யூப்மலாயா மகார ் அை்ைவலண IV LC 

12 குலறவான புல் நீலம் லலகசனிமை ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா அை்ைவலண IV LC 

13 மதாை்ை பல்லி அகமிமை கமலாை்ஸ் கவரச்ிகலர ் NL LC 

14 விசிறி-கதாண்லைப் பல்லி அகமிமை சிதனாகபான்டிகசரியானா NL LC 

15 இந்திய சுவர ்பல்லி ககக்மகானிமை கஹமிைாக்லைலஸ் ஃபிளவிவிரிடிஸ் அை்ைவலண IV NL 

16 எலி பாம்பு ககாலுப்ரிமை Ptyas சளி Sch II (Part II) LC 

17 கபாதுவான மதால் சின்சிமை Mabuya carinatus NL LC 

18 இந்திய பலன அணில் சியூரிமை Funambulus palmarum அை்ைவலண IV LC 

19 இந்திய புல சுை்டி முரிமை முஸ் பூடுகா அை்ைவலண IV LC 

20 ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் கஹரக்பஸ்டிமை கஹரக்பஸ்கைஸ் ொவானிகஸ் Schedule (Part II) LC 

21 மகாயல் குக்கலிமை யூடினாமிஸ் அை்ைவலண IV LC 

22 கால்நலை எக்மரை் ஆரட்ிமை புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

23 கபாதுவான லமனா ஸ்ைரன்ிமை அக்ரிமைாகதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL LC 

24 வீை்டுக் காகம் மகாரவ்ிமை மகாரவ்ஸ்ஸ்ப்களண்ைன்ஸ் NL LC 

25 ஆசிய பசல்ச மதன ீஉண்பவர ் கமமராபிமை கமமராப்மசாரியண்ைலிஸ் NL LC 

26 சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் அல்கசடினிமை அல்சிமைா அத்திஸ் அை்ைவலண IV LC 

27 மராொ வலளயம் ககாண்ை 

பூங்கா 

பிை்ைாகுலிமை பிை்ைசுலா கிராமமரி NL LC 

28 கபாதுவான காலை ஃபாசியானிமை Coturnix coturnix அை்ைவலண IV LC 

29 சிறிய சூரிய பறலவ கநக்ைரினிமை கநக்மைரினியா ஆசியை்டிகா அை்ைவலண IV LC 

30 கருப்பு ை்மராங்மகா டிக்ரூரிமை Dicrurus macrocercus அை்ைவலண IV LC 

31 இரண்டு வால் குருவி டிக்ரூரிமை Dicrurus macrocercus அை்ைவலண IV LC 

32 சாம்பல் ஃபிராங்மகாலின் ஃபாசியானிமை ஃபிராங்மகாலினஸ் பாண்டிசீரியனஸ் அை்ைவலண IV LC 

33 கபாதுவான காலை ஃபாசியானிமை Coturnix coturnix அை்ைவலண IV LC 

34 இந்திய பரம்ராவ் தவலள டிக்மராக்மளாசிமை Sphaerotheca breviceps அை்ைவலண IV LC 
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படம் 3.22: மமய மண்டலத்தில் உள்ள மலர் பன்முகத்தன்மம 

 

 

படம் 3.23: இமடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்களின் பன்முகத்தன்மம  

 

படம் 3.24: முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்மம  
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படம் 3.25: இமடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்மம  

  

3.6  பபாருளாதார சூழலில் பங்குதாரர்: 

 சமூக-கபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியலமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்கதாலக அலமப்பு, அடிப்பலை வசதிகள், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ மசலவகள், கதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் 

கதாைரப்ு, மபாக்குவரத்து, நிலவும் மநாய்களின் முலற மற்றும் மகாவில்கள், வரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் மபான்ற அம்சங்களும் அைங்கும். அடிப்பலை மை்ைத்தில். இது 

திை்ைத்தின் தன்லம மற்றும் அளலவப் கபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத 

காை்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக 

கபாருளாதார நிலல கணிசமாக மமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைமானது மநரடி மற்றும் மலறமுக மவலலவாய்ப்லப வழங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கை்ைலமப்பு வசதிகலள மமம்படுத்தி, அவரக்ளின் 

வாழ்க்லகத் தரத்லத மமம்படுத்தும். 

3.6.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-கபாருளாதார ஆய்வின் மநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

• முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் 

சமூக-கபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு கசய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்லகத் தரத்தில் திை்ைத்தின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுதல் 

• சமூக மமம்பாை்டு நைவடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பை மவண்டும். 

3.6.2 மவமலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்ைாம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார 

சூழலல ஆய்வு கசய்தல்; 

▪ தரவு மசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திை்ை தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நைவடிக்லககள் 



 

114 

 

3.6.3 மாவட்ட விவரக்குறிப்பு 

 திருப்பூர ்என்பது இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு நகரம் ஆகும். 

திருப்பூர,் திருப்பூர ் மாவை்ைத்தின் நிரவ்ாகத் தலலலமயகம் மற்றும் தமிழ்நாை்டின் 

எை்ைாவது கபரிய நகரம் மற்றும் நகரப்்புற ஒருங்கிலணப்பு ஆகும். கநாய்யல் ஆற்றின் 

கலரயில் அலமந்துள்ள இது ஆரம்பகால பாண்டியரக்ள், இலைக்கால மசாழரக்ள், 

பிற்கால மசாழரக்ள், லமசூர ் இராசச்ியம் மற்றும் ஆங்கிமலயரக்ளால் கவவ்மவறு 

காலங்களில் ஆளப்பை்டுள்ளது. இது மாநிலத் தலலநகர ் கசன்லனயில் இருந்து 

கதன்மமற்மக சுமார ் 450 கிமலாமீை்ைர ் (280 லமல்) கதாலலவில் மகாயம்புத்தூரிலிருந்து 

கிழக்மக 50 கிமலாமீை்ைர ்(31 லமல்) ஈமராை்டிலிருந்து கதற்மக 50 கிமலாமீை்ைர ்(31 லமல்) 

மற்றும் தாராபுரத்திலிருந்து வைக்மக 50 கிமலாமீை்ைர ்(31 லமல்) கதாலலவில் உள்ளது. 

திருப்பூர ் 2008 இல் நிறுவப்பை்ை மாநகராை்சியால் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது மற்றும் 

மாநகராை்சியின் கமாத்த பரப்பளவு 159.6 கிமீ2 60 வாரட்ுகளாக பிரிக்கப்பை்டுள்ளது. 2011 

மக்கள் கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி நகரத்தின் கமாத்த மக்கள் கதாலக 877,778 ஆகும். 

திருப்பூர ் பாராளுமன்ற உறுப்பினலரத் மதரந்்கதடுக்கும் திருப்பூர ் கதாகுதியின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

இந்தியாவின் கமாத்த பருத்தி பின்னல் ஆலைகள் ஏற்றுமதியில் 90% பங்களிக்கும் 

முக்கிய ெவுளி மற்றும் பின்னலாலை லமயமாக திருப்பூர ்உள்ளது. ெவுளித் கதாழில் ஆறு 

லை்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களுக்கு மவலலவாய்ப்லப வழங்குகிறது மற்றும் 2014-15 

இல் ₹200 பில்லியன் (US$2.8 பில்லியன்) மதிப்பிலான ஏற்றுமதிக்கு பங்களித்தது. 

மமவாடி கிராமம் - 

லமவாடி என்பது தமிழ்நாை்டின் திருப்பூர ் மாவை்ைத்தில் உள்ள மைத்துக்குளம் 

தாலுகாவில் உள்ள ஒரு கபரிய கிராமமாகும், இதில் கமாத்தம் 1971 குடும்பங்கள் 

வசிக்கின்றன. லமவாடி கிராமத்தின் மக்கள் கதாலக 6911 ஆகும், இதில் 3502 ஆண்கள் 

மற்றும் 3409 கபண்கள் மக்கள் கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி 2011. 

லமவாடி கிராமத்தில் 0-6 வயதுலைய குழந்லதகளின் மக்கள் கதாலக 498 ஆகும், 

இது கிராமத்தின் கமாத்த மக்கள் கதாலகயில் 7.21% ஆகும். லமவாடி கிராமத்தின் 

சராசரி பாலின விகிதம் 973 ஆகும், இது தமிழ்நாை்டின் மாநில சராசரியான 996 ஐ விைக் 

குலறவு. மக்கள் கதாலக கணக்ககடுப்பின்படி லமவாடியின் குழந்லத பாலின விகிதம் 

1000 ஆகும், இது தமிழ்நாை்டின் சராசரியான 943 ஐ விை அதிகம். 

லமவாடி கிராமம் தமிழ்நாை்டுைன் ஒப்பிடும் மபாது கல்வியறிவு விகிதம் 

குலறவாக உள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டில், லமவாடி கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 

67.99% ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நாை்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. லமவாடியில் ஆண்களின் 

கல்வியறிவு 76.58% ஆகவும், கபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 59.15% ஆகவும் உள்ளது. 

இந்திய அரசியலலமப்பு மற்றும் பஞ்சய்ாதி ராெ் சை்ைத்தின்படி, லமவாடி 

கிராமம் கிராமத்தின் பிரதிநிதியாக மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை சரப்ஞ்சால் (கிராமத் 
தலலவர)் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. 
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அட்டவமண 3.35: கிராம மக்கள் பதாமக உண்மமகள் 

விவரங்கள் கமாத்தம் ஆண்  கபண் 

கமாத்த வீடுகளின் 

எண்ணிக்லக 

1,971 - - 

மக்கள் கதாலக 6,911 3,502 3,409 

குழந்லத (0-6) 498 249 249 

ஆதிதிராவிைர ் 1,414 681 733 

பழங்குடியினர ் 1 1 0 

எழுத்தறிவு 67.99 % 76.58 % 59.15 % 

கமாத்த கதாழிலாளரக்ள் 4,255 2,406 1,849 

முக்கிய கதாழிலாளி 3,563 - - 

விளிம்புநிலல கதாழிலாளி 692 350 342 

பாலின விகிதம் -https://www.census2011.co.in/data/village/644910-myvadi-tamil-nadu.html  

 சாதி காரணி - 

லமவாடி கிராமத்தில் கமாத்த மக்கள் கதாலகயில் பை்டியல் சாதியினர ்(SC) 20.46 

% ஆகவும், பை்டியல் பழங்குடியினர ்(ST) 0.01 % ஆகவும் உள்ளனர.்   

பணி விவரம் – 

லமவாடி கிராமத்தில் கமாத்த மக்கள் கதாலகயில் 4255 மபர ் பணி 
நைவடிக்லககளில் ஈடுபை்டுள்ளனர.் 83.74 % கதாழிலாளரக்ள் தங்கள் மவலலலய முக்கிய 

மவலல (மவலலவாய்ப்பு அல்லது 6 மாதங்களுக்கு மமல் சம்பாதித்தல்) என்று 

விவரிக்கிறாரக்ள், அமத மநரத்தில் 16.26 % மபர ் 6 மாதங்களுக்கும் குலறவான 

வாழ்வாதாரத்லத வழங்கும் விளிம்பு நைவடிக்லககளில் ஈடுபை்டுள்ளனர.் பிரதான 

மவலலயில் ஈடுபை்டுள்ள 4255 கதாழிலாளரக்ளில், 800 மபர ்விவசாயிகள் (உரிலமயாளர ்

அல்லது இலண உரிலமயாளர)் மற்றும் 1789 மபர ்விவசாயத் கதாழிலாளரக்ள்.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.census2011.co.in/data/village/644910-myvadi-tamil-nadu.html
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அட்டவமண 3.36: ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாமகத் தரவு 

வ.எ
ண். ஊர் பபயர் 

வீடுகளி
ன் 

எண்ணி
க்மக 

பமா
த்த 

மக்க
ள் 

பதா
மக 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்
த 

எழுத்த
றிவு 

மக்கள் 
பதா
மக 

ஆண் 
எழுத்த

றிவு 

பபண் 
எழுத்த

றிவு 

பமாத்த 
படிப்பறி

வற்ற 
மக்கள் 

பதாமக 

 

கல்வியறி
வற்ற 
ஆண் 

கல்வியறி
வற்ற 

பபண் 

1 
சின்னவீரம்ப

ை்டி 1547 6542 3531 3011 4951 2939 2012 1591 592 999 

2 மொதம்பை்டி 1746 6071 3058 3013 4549 2497 2052 1522 561 961 

3 கைத்தூர ் 888 3256 1614 1642 2008 1131 877 1248 483 765 

4 
கண்ணமலன

க்கனூர ் 3633 12375 6164 6211 8448 4614 3834 3927 1550 2377 

5 
காரத்கதாழு

வு 1525 5075 2497 2578 3439 1873 1566 1636 624 1012 

6 ககாலுமம் 804 2787 1383 1404 1838 1031 807 949 352 597 

7 குருஞ்மசரி 420 1322 653 669 832 479 353 490 174 316 

8 கமை்ராதி 1634 5241 2644 2597 3196 1832 1364 2045 812 1233 

9 லமவாடி 1971 6911 3502 3409 4360 2491 1869 2551 1011 1540 

10 
பாப்பான்குள

ம் 1917 6604 3303 3301 4282 2406 1876 2322 897 1425 

11 கபான்மனரி 1020 3671 1835 1836 2356 1346 1010 1315 489 826 

12 மசாலமாமதவி 1177 4603 2279 2324 3337 1777 1560 1266 502 764 

13 தாந்மதாணி 687 2449 1213 1236 1651 881 770 798 332 466 

14 தும்பளப்பை்டி 638 2261 1122 1139 1351 749 602 910 373 537 

15 தூங்காவி 2323 7872 4005 3867 5136 2856 2280 2736 1149 1587 

16 மவைப்பை்டி 719 2496 1258 1238 1770 993 777 726 265 461 
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3.6.6 பரிந்துமர  

▪ கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்வாதாரத்லதப் கபற மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்த விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நைத்தப்பை உள்ளது. 

▪ மக்கள் சுயகதாழில் கசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக கபண்கள் மற்றும் மவலலயற்ற 

இலளஞரக்ளுக்கு கதாழில் பயிற்சித் திை்ைத்லத ஏற்பாடு கசய்யலாம். 

▪ தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பலையில் உள்ளூர ் சமூகம் விரும்பப்பைலாம். 

நீண்ை கால மற்றும் குறுகிய கால மவலல வாய்ப்புகலள உருவாக்க முடியும். 

▪ மருத்துவ வசதிகலள எளிதாகப் கபறுவதற்கு சுகாதாரப் பாதுகாப்பு லமயம் 

மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஆகியலவ மக்களுக்கு வழங்கப்பைலாம். ஆபத்துகலள 

உள்ளைக்கிய சிகிசல்சக்காக கதாலலதூர இைங்களுக்குச ்கசல்வலதத் தவிரக்்க, 

அந்த இைத்தில் மகப்மபறு வசதிலய ஏற்படுத்த மவண்டும். அதுமை்டுமின்றி இந்தப் 

பகுதிகள் பல்மவறு மநாய்களால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் என்பதால், திை்ைத்லதச ்

சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார வசதிகலள வழங்கும் வலகயில் 

நவீன வசதிகளுைன் கூடிய மருத்துவமலனலய முன்னுரிலம அடிப்பலையில் 

லமயமான இைத்தில் திறக்க மவண்டும். 

▪ ஒரு கசயல் திை்ைத்லத உருவாக்கும் மபாது, ஒதுக்கப்பை்ை மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கலளக் கண்ைறிவது மிகவும் 

முக்கியம். எனமவ கசயல் திை்ைங்கலள உருவாக்கும் மபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுைன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் கசலுத்த முடியும்.  

3.6.7 முடிவுமர 

கணக்ககடுக்கப்பை்ை கிராமங்களின் சமூக-கபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்கதாலக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

மபான்றவற்றின் கதளிவான பைத்லத அளிக்கிறது. மமலும் மக்கள் கதாலகயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாை மவலலகளுக்கு நிரந்தர மவலலயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்லக. நீண்ை கால அடிப்பலையில் தங்களுலைய 

நிலலத்தன்லமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈை்ை மவண்டும் என்பமத அவரக்ளின் 

எதிரப்ாரப்்பு.   

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைம், அப்பகுதியில் உள்ள மவலல வாய்ப்லப 

மமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிலம மவலலகலள வழங்குவலத 

மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது மற்றும் அலதகயாை்டி சமூக தரத்லத மமம்படுத்தும். 

 

 

 

 

 



 

118 

 

அத்தியாயம் 4: எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்மககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க நைவடிக்லகயின் காரணமாக பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், கசயல்பாை்டு 

மற்றும் பிந்லதய கசயல்பாை்டின் மபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

லவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிை்ை தளம், அவற்றின் சுரண்ைல், கபரும்பாலும், சூழல் நை்பு 

கசயல்பாை்லைத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான வளரச்ச்ிலய உறுதிகசய்யும் 

வலகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் வலகயில் முலறகள் 

மதரந்்கதடுக்கப்பை மவண்டும். 

சுரங்க நைவடிக்லகயுைன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலவக்க, தற்மபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள மமற்ககாள்வது மற்றும் பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிலலயான வளங்கலளப் 

பிரித்கதடுப்பதற்கான கபாருத்தமான மமலாண்லமத் திை்ைங்கலள உருவாக்க இது 

உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுை்பங்கள் மற்றும் 

வழிமுலறகள் உள்ளன. மாசுபாை்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்மவறு 

கூறுகளுக்கு இலைமய உள்ள காரண-விலளவு உறவுகலள அளவுமகாலாக விவரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிை்ை சூழ்நிலலக்கான மாதிரிலய 

அலையாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆமலாசலன / எக்ஸ்ை்ராமபாமலஷன் அடிப்பலையில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீை்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தலவ 

மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன 

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர ்சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இலரசச்ல் சூழல் 

• சமூக கபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திை்ை தளத்தில் அடிப்பலை சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலையில், 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலையாளம் காணப்பை்டு, 

அளவிைப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிைப்படுகின்றன.    

4.1 நிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தம் அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

▪ நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில் ML பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு மாறும். 
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▪ கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் சில சமயங்களில் விவசாய நிலங்கள், 

மனிதரக்ள் வசிக்கும் இைங்களுக்கு தூசி, சத்தம் மபான்றவற்றால் பிரசச்லனகலள 

ஏற்படுத்துவதுைன், மபாக்குவரத்து பாதிப்புகலளயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

▪ நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக லமய மண்ைலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்பைலாம். 

▪ மலழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்ைல் நிலறந்த நீர ்  வழிகளில் 

நுலழவதற்கான சாத்தியத்லத அதிகரிக்கிறது. 

▪ சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்பைாவிை்ைால், கவளிப்படும் மவலலப் பகுதியில் 

இருந்து, நீர ்ஓை்ைம் மற்றும் நீர ்ஓை்ைத்தின் வண்ைல் படிவத்லதயும் ஏற்படுத்தலாம். 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

➢ சுரங்க கசயல்பாடு படிப்படியாக கதாகுதிகளில் மை்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

எக்ஸ்கமவை்ைர ்படிப்படியாக மமற்ககாள்ளப்படும், மமலும் பசுலம அரணின் கை்ைம் 

வாரியான மமம்பாடு மபான்ற பிற குலறப்பு நைவடிக்லககளுைன். 

➢ குவாரி குழிகலளச ்சுற்றிலும் மதாை்ை வடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலழயின் 

மபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை 

பகுதிக்குள் பல்மவறு பயன்பாை்டிற்காக புயல் நீலர மசகரிக்கவும் குலறந்த 

உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இைத்தில் தடுப்பு அலண கை்டுதல். 

➢ பாதுகாப்பு வளயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் மமம்பாடு. 

கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை குழியில் மசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

➢ பயன்படுத்தப்பைாத பகுதி, கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை குழிகளின் மமல் கபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலை மபான்றவற்றில் அைரத்்தியான மதாை்ைம் மமற்ககாள்ளப்படும். 

➢ கருத்தியல் நிலலயில், குவாரியின் நில பயன்பாை்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

➢ அழகியல் அடிப்பலையில், குவாரிலயச ் சுற்றியுள்ள இயற்லக தாவரங்கள் 

தக்கலவக்கப்படும் (ஒரு இலையகப் பகுதியில் அதாவது, 10 மீ பாதுகாப்புத் தலை 

மற்றும் பிற பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது மபான்றலவ) தூசி உமிழ்லவக் குலறக்க 

உதவும். 

➢ கருத்தியல் நிலலயிமலமய முலறயான மவலிகள் அலமக்கப்படும், கபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலைகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலவத் தடுக்க, 24 மணி மநரமும் 

பாதுகாப்பு மபாைப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதி ெல்லிகளால் மூைப்பை்டிருக்கும், அலவ 

அகற்றப்பை்டு மநரடியாக திறந்த சந்லதயில் விற்கப்படும். 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அரிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உலறகலள அகற்றுதல்; மமற்பரப்பு 

அடுக்குகலள விை குலறவான ஊடுருவக்கூடிய அல்லது அதிக அரிக்கும் தன்லம 

ககாண்ை மண்ணின் அடிவானத்தின் கவளிப்பாடு; மலழலய உறிஞ்சும் மண்ணின் 

திறன் குலறதல்; கசறிவு மற்றும் மவகம் காரணமாக புயல்-நீர ் ஓை்ைத்தில் அதிகரித்த 
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ஆற்றல்; மற்றும் தாவரங்கலள நிறுவுவதற்குப் கபாருத்தமற்ற மமற்பரப்புப் 

கபாருை்களின் கவளிப்பாடு). 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

• ஓை்ைத்லத திலசதிருப்பல் - குவாரி மவலல கசய்யும் பகுதிகளுக்குள் மமற்பரப்பு 

ஓை்ைங்கள் நுலழவலதத் தடுக்க திை்ை எல்லலலயச ் சுற்றி மதாை்ை வடிகால்கள் 

கை்ைப்படும். மற்றும் தாவர இயற்லக வடிகால் பாலதகளில் கவளிமயற்றப்படும், 

அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பை்ை பகுதி முழுவதும் 

விநிமயாகிக்கப்படும் ஓை்ைம். 

• வண்ைல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து கவளிமயறும் நீர ் வண்ைல் 

குளங்கலள மநாக்கி அனுப்பப்படும். இலவ வண்ைலலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் 

குவாரி தளத்தில் இருந்து ஓை்ைம் கவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன்பு 

இலைநிறுத்தப்பை்ை வண்ைல் சுலமகலளக் குலறக்கின்றன. வண்ைல் குளங்கள் 

ஓடுதல், தக்கலவக்கும் மநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலையில் வடிவலமக்கப்பை மவண்டும். விரும்பிய முடிலவ அலைய 

கதாைரச்ச்ியான வண்ைல் குளங்கலள வழங்க மவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

• தாவரங்கலளத் தக்கலவத்தல் - முடிந்தவலர தளத்தில் இருக்கும் தாவரங்கலளத் 
தக்கலவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நைவு கசய்யவும். 

•  கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கை்டுப்பாை்டு அலமப்புகளின் 

வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, இதனால் அலவ 

மலழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்கசயல்படும். 

 

4.0.1 கழிவுக் குவியல் மமலாண்மம 

• இந்த சாதாரண கல் குவாரி நைவடிக்லகயில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்லல. அகற்றப்பை்ை முழுப் கபாருை்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%) 

4.2 நீர் சூழல் 

4.2.1 எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுைன் கதாைரப்ுலைய கசயல்பாடுகளால் கபாதுவாக 

கதாைரப்ுலைய நீர ்மாசுபாை்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• வாகனத்லத கழுவுவதால் கழிவு நீலர உருவாக்குதல். 

• மமற்பரப்பு கவளிப்பாடு அல்லது மவலல கசய்யும் பகுதிகளிலிருந்து கழுவுதல் 

• வீை்டு கழிவுநீர ்

• திை்ைப் பகுதியில் வடிகால் பாலதக்கு இலையூறு 

• சுரங்க குழி நீர ்கவளிமயற்றம் 

• குத்தலகப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில் மலழக்காலத்தில் வண்ைல் சுலம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திை்ைமாக இருப்பதால், கசயல்முலற கழிவுகள் இருக்காது. 

இயந்திரங்கலள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்கணய் மற்றும் கிரீஸ், 

இலைநிறுத்தப்பை்ை திைப்கபாருை்கலள கவளிமயற்றும். 

• ஊறலவக்கும் குழியிலிருந்து கவளிமயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ் மை்ைத்தில் 

ஊடுருவி அலத மாசுபடுத்தலாம். 
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• சுரங்கம் காரணமாக மமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்பைலாம் 

• நீலரப் பிரித்கதடுப்பது நீரம்ை்ைத்லத குலறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

• KLD இல் தண்ணீர ்மதலவகள் விவரம் கீமழ ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது: 

அட்டவமண 4.1: தண்ணீர் மதமவகள் 

முன்பமாழிவு P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அைக்குமுலற 1.0 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள  மலழநீர ் / 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 1.0 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள  மலழநீர ் / 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள நீரந்ிலலகள் 

வீை்டு & குடிநீர ்மதலவக்கு 1.0 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள  மலழநீர ் / 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள நீரந்ிலலகள் 

மற்றும் குடிநீர ் அங்கீகரிக்கப்பை்ை  

விற்பலனயாளரக்ளிைமிருந்தும் கபறப்படும். 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

முன்பமாழிவு P2 

தூசி அைக்குமுலற 1.0 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள  மலழநீர ் / 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் வளரச்ச்ி 0.5 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள  மலழநீர ் / 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள நீரந்ிலலகள் 

வீை்டு & குடிநீர ்மதலவக்கு 0.5 KLD சுரங்க குழியில் மதங்கியுள்ள  மலழநீர ் / 

அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள நீரந்ிலலகள் 

மற்றும் குடிநீர ் அங்கீகரிக்கப்பை்ை  

விற்பலனயாளரக்ளிைமிருந்தும் கபறப்படும். 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிைம் இருந்து குடிநீர ் மதலவக்கு 

தண்ணீர ்ககாண்டு வரப்படும் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 உத்மதச சுரங்க குத்தலக பகுதியில் மதாை்ை வடிகால், தீரவ்ு கதாை்டி கை்ைப்படும். 

மதாை்ை வடிகால் கசை்டில்லிங் கதாை்டியுைன் இலணக்கப்பை்டு, வண்ைல் படிவுகளில் 

சிக்கி, கதளிவான நீர ்மை்டுமம இயற்லக வடிகால்க்கு கவளிமயற்றப்படும்.   

 மலழநீர ் சுரங்கக் குழிகளில் சம்ப்பில் மசகரிக்கப்பை்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

மமற்பரப்பு அலமக்கும் கதாை்டிக்கு பம்ப் கசய்யப்பை்டு, இலைநிறுத்தப்பை்ை 

திைப்கபாருள்கள் ஏமதனும் இருந்தால் அகற்றப்படும். இந்த மசகரிக்கப்படும் தண்ணீர,் 

தூசிலய அைக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இைங்களுக்கும், பசுலம மண்ைலத்லத 

வளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்கமாழிபவர ் மலழநீர ்

மசகரிப்பு அலமப்பின் ஒரு பகுதியாக மலழநீலர மசகரித்து குந்தகமான 

பயன்படுத்துவார.் 
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 உள் சரிவுகளுைன் கூடிய கபஞ்சுகலள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்களின் அலமப்பு மூலம், மலழ நீலர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ்கை்டுப்பாைற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் நீர ்

மதக்கத்தின் விலளவுகலள குலறக்கிறது. 

 புயலின் மபாது மசகரிக்கப்படும் நீலர தூசிலய அைக்குவதற்கும் சுரங்கங்களுக்குள் 

பசுலம அரண் மமம்பாை்டிற்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

 எண்கணய்கள் மற்றும் கிரீஸ்கலள அகற்ற இலைமறிக்கும் கபாறிகள்/எண்கணய் 

பிரிப்பான்கலள நிறுவுதல். டிப்பர ்கழுவும் வசதி மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் 

இருந்து தண்ணீர,் அதன் மறுபயன்பாை்டிற்கு முன் இலைமறிக்கும் கபாறிகள்/எண்கணய் 

பிரிப்பான்கள் வழியாக கசல்லும்; 

 மலழக்காலங்களில் இலைநிறுத்தப்பை்ை திைப்கபாருை்கலள நிலலநிறுத்துவதற்கு 

உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்லளப் பயன்படுத்துதல்; 

 குவாரி குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ்தரத்லத அவ்வப்மபாது 

(ஒவ்கவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) பகுப்பாய்வு 

 ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பலறகள் / 

கழிப்பலறகளில் இருந்து வீை்டு கழிவுநீர ் கசப்டிக் மைங்கில் கவளிமயற்றப்படுகிறது, 

அலதத் கதாைரந்்து ஊறலவக்கும் குழிகள் 

 சுரங்கத்தில் இருந்து கவளிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிலய அைக்குவதற்கும், மரங்கலள 

நடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், கதாை்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

 மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி மமற்ககாள்ளப்படும் 

 வழக்கமான கண்காணிப்பு (ஒவ்கவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒரு முலற) மற்றும் திறந்த 

கிணறு, ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீரின் தரத்லத 

பகுப்பாய்வு கசய்தல். 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

 சுரங்கத்தின் மபாது, பல்மவறு நிலலகளில், கவை்டுதல், துலளயிடுதல், கவடித்தல் 

மற்றும் கபாருை்களின் மபாக்குவரத்து, குறிப்பிை்ை கபாருள் (PM), சல்பர ் லை ஆக்லசடு 

மபான்ற வாயுக்கள், வாகன கவளிமயற்றத்திலிருந்து லநை்ரென் ஆக்லசடுகள் 

ஆகியலவ முக்கிய காற்று மாசுபாடுகளாகும். 

 கவடிமருந்து முழுலமயலையாமல் கவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

மநரங்களில் காற்லற மாசுபடுத்தலாம். 
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 சுரங்க நைவடிக்லககளில் இருந்து கவளிமயறும் தப்பிமயாடிய தூசி, தப்பிமயாடிய 

தூசிக்கு மநரடியாக கவளிப்படும் சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ள் மீது விலளலவ 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அமத மநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ை தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தலக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிமயறலாம். 

4.3.1.1. அதிகரிக்கும் பசறிவு மாதிரிகள் 

கவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி கசயல்பாை்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் மபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் சல்பர ் லை ஆக்லசடு (SO2) & லநை்ரென் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியவற்றின் 

கவளிமயற்றம் திை்ைப் பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாை்டிற்கு, இழுத்துச ் கசல்லும் 

சாலலகமள காரணம். 

இமதமபால், சாதாரண கல்லல ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் ககாண்டு கசல்வது, 

கவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆகியலவ மாசுபாை்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திை்ைப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குவாரி கசயல்பாை்டின் 

காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் அதிகரிக்கும் கசறிவு மற்றும் திை்ைப் பகுதிலயச ்சுற்றி 

500 மீை்ைருக்குள் குவாரி நைவடிக்லககளால் ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு 

ஆகியலவ AERMOD கமன்கபாருலளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மாைலிங் மூலம் 

கணிக்கப்படுகிறது. 

நில மமம்பாடு கை்ைம், சுரங்க கசயல்முலற மற்றும் மபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் 

மபாது சுரங்க மற்றும் அதனுைன் கதாைரப்ுலைய கசயல்பாடுகளால் காற்று 

சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் லை ஆக்லசடு (SO2), லநை்ரென் 

ஆக்லசடுகள் (NOx) ஆகியலவ கை்டிங்/மலாடிங் கருவிகள் மற்றும் மபாக்குவரத்து 

சாலலகளில் கசல்லும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் மிகக் குலறவு. ஏற்றுதல் 

- சாதாரண கல்லல இறக்குதல் மற்றும் ககாண்டு கசல்வது, கவளிப்படும் பகுதியின் 

காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலவ சுரங்க 

நைவடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் மூலமாக அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்லறப் 

பாதிக்கிறது. முன்கமாழியப்பை்ை குவாரிகளின் ஒை்டுகமாத்த உற்பத்திலயக் கருத்தில் 

ககாண்டு காற்றுச ் சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றிய கணிப்பு 

மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. AERMOD கமன்கபாருளில் திறந்த குழி மூல மாைலிங் மூலம் 

காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வளிமண்ைலத்தில் 

கவளியிைப்பை்ை மாசுபாை்டின் அளலவ அந்த மாசுபடுத்தியின் கவளியீை்மைாடு 

கதாைரப்ுலைய கசயலுைன் கதாைரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீை்டிற்கான கபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 
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இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = கசயல்பாை்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒை்டுகமாத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க நைவடிக்லகயானது தலர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கமவை்ைர,் 

சாதாரண கல்லலக் லகயாளுதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து மபான்ற பல்மவறு 

கசயல்பாடுகலள உள்ளைக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீை்டு 

கதாழில்நுை்ப லகமயடு அடிப்பலையில் இந்த நைவடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பை்டு, வளிமண்ைலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள வரவலழத்து 

மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வுகள் அை்ைவலண 4-2 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவமண 4.2 முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10க்கான மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வு 

விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வமக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.062485695 g/s 
கவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000230419 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.039383272 g/s 
ஹால் சாலல வரி ஆதாரம் 0.002486854 g/s 
ஒை்டுகமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.047170201 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வு 

விகிதம் 

ஒை்டுகமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000300366 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வு 

விகிதம் 

ஒை்டுகமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000011280 
g/s 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 

PM10க்கான மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வு 

விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வமக மதிப்பு அலகு 
துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.048341968 g/s 

கவடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000063861 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.035437471 g/s 

ஹால் சாலல வரி ஆதாரம் 0.002483793 g/s 

ஒை்டுகமாத்த 

சுரங்கம் 
பகுதி ஆதாரம் 0.038275427 

g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வு 

விகிதம் 
ஒை்டுகமாத்த 

சுரங்கம் 
பகுதி ஆதாரம் 0.000103157 

g/s 

NOxக்கான மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வு 

விகிதம் 
ஒை்டுகமாத்த 

சுரங்கம் 
பகுதி ஆதாரம் 0.000002464 

g/s 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் கட்டமமப்பின் மவமல 

 மமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி நைவடிக்லககளால் 

நிலத்தடி கசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு கசறிவு ஆகியவற்லற அறிய மதிப்பிைப்பை்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் 

மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் கசறிவு மற்றும் 

வளிமண்ைலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர 

மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், 

திை்ைமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு கசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுலற தரநிலலகலள பூரத்்தி 

கசய்வதற்கான உமிழ்வு கை்டுப்பாை்டிற்கான மதலவகலள அலையாளம் காண்பது 

மற்றும் குவாரி நைவடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்கும் தணிப்பு 
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நைவடிக்லககலளப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். 

சஸ்கபண்ைை் பாரை்்டிகுமலை் மமை்ைர ் (SPM) என்பது குவாரி நைவடிக்லககளின் மபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கமவை்ைர,் துலளயிடுதல், கவடித்தல் 

(எப்மபாதாவது), மபாக்குவரத்தின் மபாது வாகனங்கலள ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் மவகம், காற்றின் திலச, கவப்பநிலல, 

மலழப்கபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் மமக மூை்ைம் மபான்ற வானிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலவ கணிப்பில் அைங்கும். 

பல்மவறு இைங்களில் ஒவ்கவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ கதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பை்ைது 

மற்றும் திை்ை தளத்தில் அதிகபை்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் மவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபை்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பை்ைது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் கமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்கமாழியப்பை்ை தளத்தில் கண்காணிக்கப்பை்ை அடிப்பலை வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பை்ைது. 

படம் 4.1: ஏர்மமாட் நிலப்பரப்பு வமரபடம் 

 

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.3: PM2.5 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: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

4.3.2.1 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திை்ை முடிவு கசறிவுகள் கீமழ உள்ள 

அை்ைவலணயில் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன:   

அட்டவமண 4.3: PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விமளவு GLC 

  

நிமலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பமட 
PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுரங்க 

நடவடிக்மக 

காரணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 
PM10 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 
10°34'51.52"N 
77°20'28.35"E 

-13 -78 
43.6 

12.87 
56.47 

AAQ2 
10°35'9.18"N 
77°20'7.31"E 

-660 462 
42.3 

12.18 
54.48 

AAQ3 
10°34'36.46"N  
77°21'32.55"E 

1950 -550 
41.7 

5.65 
47.35 

AAQ4 
10°37'30.47"N  
77°19'45.36"E 

-1331 4839 
41.2 

4.49 
45.69 

AAQ5 
10°36'49.81"N 
77°22'23.80"E 

3521 3577 
40.7 

8.00 
48.7 

AAQ6 
10°35'35.06"N  
77°18'10.14"E 

-4247 1265 
42.6 

3.11 
45.71 

AAQ7 
10°32'20.00"N 
77°21'29.64"E 

1862 -4771 
42.1 

0 
42.1 

AAQ8 
10°34'55.38"N 
77°18'7.04"E 

-4341 39 
42.4 

0.98 
43.38 

அட்டவமண 4.4: PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விமளவு GLC 

 

நிமலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆர்டி
மனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆர்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப

மட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுரங்க 

நடவடிக்மக 

காரணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°34'51.52"N 
77°20'28.35"E 

-13 -78 
20.7 

5.69 
26.39 

AAQ2 
10°35'9.18"N  
77°20'7.31"E 

-660 462 
20.6 

5.10 
25.7 
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AAQ3 
10°34'36.46"N  
77°21'32.55"E 

1950 -550 
20.3 

2.38 
22.68 

AAQ4 
10°37'30.47"N  
77°19'45.36"E 

-1331 4839 
19.5 

3.61 
23.11 

AAQ5 
10°36'49.81"N 
77°22'23.80"E 

3521 3577 
18.9 

4.40 
23.3 

AAQ6 
10°35'35.06"N  
77°18'10.14"E 

-4247 1265 
22.7 

1.52 
24.22 

AAQ7 
10°32'20.00"N 
77°21'29.64"E 

1862 -4771 
21.5 

0 
21.5 

AAQ8 
10°34'55.38"N 
77°18'7.04"E 

-4341 39 
21.1 

0.73 
21.83 

அட்டவமண 4.5: SO2 இன் கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

 

நிமலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பமட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுரங்க 

நடவடிக்மக 

காரணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°34'51.52"N 
77°20'28.35"E 

-13 -78 
8.6 

2.49 
11.09 

AAQ2 
10°35'9.18"N 
77°20'7.31"E 

-660 462 
8.3 

2.13 
10.43 

AAQ3 
10°34'36.46"N  
77°21'32.55"E 

1950 -550 
6.7 

0.42 
7.12 

AAQ4 
10°37'30.47"N  
77°19'45.36"E 

-1331 4839 
7.7 

1.20 
8.9 

AAQ5 
10°36'49.81"N 
77°22'23.80"E 

3521 3577 
5.4 

1.68 
7.08 

AAQ6 
10°35'35.06"N  
77°18'10.14"E 

-4247 1265 
7.3 

0 
7.3 

AAQ7 
10°32'20.00"N 
77°21'29.64"E 

1862 -4771 
6.4 

0 
6.4 

AAQ8 
10°34'55.38"N 
77°18'7.04"E 

-4341 39 
7.3 

0 
7.3 

அட்டவமண 4.6: NOX இன் இன்க்ரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

 

நிமலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பமட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுரங்க 

நடவடிக்மக 

காரணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°34'51.52"N 
77°20'28.35"E 

-13 -78 
22.6 

7.80 
30.4 

AAQ2 
10°35'9.18"N 
77°20'7.31"E 

-660 462 
22.4 

7.06 
29.46 

AAQ3 
10°34'36.46"N  
77°21'32.55"E 

1950 -550 
23.3 

0 
23.3 

AAQ4 
10°37'30.47"N  
77°19'45.36"E 

-1331 4839 
23.1 

1.61 
24.71 

AAQ5 
10°36'49.81"N 
77°22'23.80"E 

3521 3577 
22.2 

4.56 
26.76 

AAQ6 
10°35'35.06"N  
77°18'10.14"E 

-4247 1265 
23.8 

0 
23.8 

AAQ7 
10°32'20.00"N 
77°21'29.64"E 

1862 -4771 
23.2 

0 
23.2 

AAQ8 
10°34'55.38"N 
77°18'7.04"E 

-4341 39 
23.8 

0 
23.8 
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அட்டவமண 4.7: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகரிப்பு மற்றும் விமளவு 

 

நிமலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆர்டிமனடஸ்் 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்பமட 

PM10 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுரங்க 

நடவடிக்மக 

காரணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°34'51.52"N 
77°20'28.35"E 

-13 -78 
61.5 

151 
212.5 

AAQ2 
10°35'9.18"N 
77°20'7.31"E 

-660 462 
57.6 

104 
161.6 

AAQ3 
10°34'36.46"N  
77°21'32.55"E 

1950 -550 
55.8 

0 
55.8 

AAQ4 
10°37'30.47"N  
77°19'45.36"E 

-1331 4839 
53.5 

0 
53.5 

AAQ5 
10°36'49.81"N 
77°22'23.80"E 

3521 3577 
53.0 

0 
53 

AAQ6 
10°35'35.06"N  
77°18'10.14"E 

-4247 1265 
56.7 

0 
56.7 

AAQ7 
10°32'20.00"N 
77°21'29.64"E 

1862 -4771 
54.5 

0 
54.5 

AAQ8 
10°34'55.38"N 
77°18'7.04"E 

-4341 39 
54.4 

0 
54.4 

 ஒை்டுகமாத்த கசறிவு விலளவாக, அதாவது, பயனுள்ள தணிப்பு நைவடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இைங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

கசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முலறமய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற பரிந்துலரக்கப்பை்ை 

NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது. தகுந்த தணிப்பு நைவடிக்லககலள மமற்ககாள்வதன் 

மூலம், வளிமண்ைலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள மமலும் கை்டுப்படுத்தலாம். 

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 துலளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கை்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிைல் 

பயிற்சி கசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இைங்களில், ை்ரில்-மஹால் 

காலரின் வாயில் ைஸ்ை் ஹூை் உைன் உலர ் துலளயிடுவதற்கு கபாருத்தமான 

வடிவலமக்கப்பை்ை ைஸ்ை் எக்ஸ்ை்ராக்ைர ்வழங்கப்படும். 

ஈரமான துமளயிடுதலின் நன்மமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அைக்கப்படுகிறது. தூசி 

அைக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் கதாழில் 

வசதி மற்றும் ஆமராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து மமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்ைலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் மபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிை்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வளிமண்ைலத்தின் பாரல்வத் திறன் மமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளவாக பாதுகாப்பான மவலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 
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பவடித்தல் - 

• உள்ளூர ்நிலலலமகளுக்கு ஏற்றவாறு கவடிக்கும் மநரத்லதயும், கவடிக்கும் பக்கத்தில் 

தண்ணீர ்கதளிக்கும் மநரத்லதயும் அலமக்கவும் 

• கவடிப்பலதத் தவிரக்்கவும், அதாவது கவப்பநிலல தலலகீழ் ஏற்பைக்கூடிய மற்றும் 

பலத்த காற்று குடியிருப்பு பகுதிகலள மநாக்கி வீசும் மபாது 

• கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிப்பு என்பது தகுந்த கவடிப்புக் கை்ைணம் மற்றும் குறுகிய கால 

கைை்ைமனை்ைரக்லள ஏற்றுக்ககாள்வது, கழுத்து மண்ைலத்தில் மபாதுமான அளவு 

துலளகலள இடுதல் மற்றும் நாளின் ஒரு குறிப்பிை்ை மநரத்திற்கு கவடிப்பலத 

கை்டுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய உணவு மநரத்தில், ஒரு துலளக்கு கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

கை்ைணம் மற்றும் ஒரு துலளக்கு கை்ைணம். 

• கபாருை்கலள ஏற்றுவதற்கு முன், கவடித்த கபாருை்களின் மீது தண்ணீர ்

கதளிக்கப்படும் 

• கதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 

பசுமம அரண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுவதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகலள 

வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலவ நலைமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திை்ைப் பகுதிகலளச ்சுற்றி மபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் உருவாக்கப்படும். 

பதாழில்சார் சுகாதாரம் - 

• கதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

• அலனத்து சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓை்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணரல்வ உறுதி கசய்வதற்காக 

வருைாந்திர மருத்துவ பரிமசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு 

கசய்யப்படும். 

• முன்கமாழியப்பை்ை தணிப்பு நைவடிக்லககளின் கசயல்திறலன மதிப்பிடுவதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுலற நைத்தப்படும். 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் மபான்ற கசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திை்ைப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நைவடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசல்னயும் ஏற்பைாது. கவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி 

கசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் மபாக்குவரத்து நைவடிக்லககள் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் ககாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக மவலல கசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்மவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு 

கணிப்புகள் மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 
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ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலை நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கை்ைத்தில் 

இலரசச்ல் மகாள அலலகலள உருவாக்குகிறது, அலவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி மவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்மபாக்கில் எப்மபாதும் 

அதிகரித்து வரும் மகாளத்லத உருவாக்குகிறது. அலல பரவும்மபாது, குறிப்பிை்ை அளவு 

ஆற்றல் மகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலவ அடிப்பலையாகக் ககாண்ைது, அதாவது, 

ஒவ்கவாரு இரை்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்மக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 கதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

மதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மைக்லகக் 

கூை்ைல் மூலம் பல்மவறு இைங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பை்ைது. மாதிரிக்கு 

மதலவயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 
சுரங்க கசயல்பாை்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

கசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்ககாண்டு மூல தரவு கணக்கிைப்பை்ைது. அமத 

அை்ைவலண 4-8 இல் பை்டியலிைப்பை்டுள்ளது. 

 

அட்டவமண 4.8: இயந்திரத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிமல 

வ.எண் 
இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

50 அடி உயரத்தில் dB(A) இல் 

உற்பத்தி பசய்யப்படும் ஒலி* 

1 கவடித்தல் ஆம் 94 

2 ொக் மஹமர ் ஆம் 88 

3 அமுக்கி இல்லல 81 

4 எக்ஸ்கமவை்ைர ் இல்லல 85 

5 டிப்பர ் இல்லல 84 

கமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

* 50 அடி = 15.24 மீை்ைர ்

ஆதாரம்: யு.எஸ். மபாக்குவரத்துத் துலற (கநடுஞ்சாலல நிரவ்ாகம்) - கை்டுமான 

இலரசச்ல் லகமயடு 

சுரங்க நைவடிக்லக மூலம் உற்பத்தி கசய்யப்படும் கமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) ஆக 

கணக்கிைப்படுகிறது. கபாதுவாக கபரும்பாலான சுரங்க நைவடிக்லககள் 100-109 dB (A) 
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க்கு இலையில் சத்தத்லத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் கசயல்பாை்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபை்சம்) மதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிமனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவமண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிைம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபை்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

55.4 55.2 54.5 45.3 43.6 50.1 48.2 48.7 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 62.0 42.7 31.2 26.1 26.5 28.1 26.1 27.6 

கமாத்த கணிக்கப்பை்ை இலரசச்ல் 

நிலல dB(A) 

62.9 55.4 54.5 45.4 43.7 50.1 48.2 48.7 

 அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் அளவு லமய மண்ைலத்தில் 62.0 dB (A) ஆகவும், இலையக 

மண்ைலத்தில் 26.1 - 42.7 dB (A) வரம்பிற்குள்ளும் காணப்படுகிறது. இலையக மண்ைலத்தில் 

உள்ள கவவ்மவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் 

காரணமாக 4.9 dB (A) தலை விலளவாகக் குலறவலதக் கருத்தில் ககாண்டு, 

ரிகசப்ைரக்ளில் கண்காணிக்கப்பை்ை மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிைப்பை்ை மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித சூத்திரத்லத அடிப்பலையாகக் 

ககாண்ைது. மமமல உள்ள அை்ைவலணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கை்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கை்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 

இைங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் கதாழில்துலற பகுதி (லமய 

மண்ைலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலைநிலல மண்ைலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 மததியிை்ை SO 123(E) இல் கவளியிைப்பை்ைன, பின்னர ் SO 1046(E), 

மததியிை்ை 22.11.2000, SO 1088(E), மததி 11.10.20102, 9SO (E), மததி 19.09.2006 மற்றும் SO 50 (E) 

மததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986 இன் கீழ்.). 

4.4.2 சத்தத்மதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

• துலளயிடும் மபாது கூரல்மயான துரப்பண பிை்கலளப் பயன்படுத்துவது சத்தத்லதக் 

குலறக்க உதவும்; 

• இரண்ைாம் நிலல கவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலைப்பதற்கு லஹை்ராலிக் ராக் பிமரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலைகவளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கை்ைணம்/தாமதத்துைன் 

கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்ைல நிலல மற்றும் குலறவான மனித கசயல்பாடு 

மநரங்களின் மபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

மமற்ககாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒவ்கவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் முலறயான 

பராமரிப்பு, எண்கணய் மற்றும் கிரீசிங் கசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிைப்பை்ை அலறகலள வழங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 
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• திை்ைப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகளிலும் பசுலம 

அரண்/மதாை்ைம் உருவாக்கப்படும். மதாை்ைம் சத்தம் பரவுவலத குலறக்கிறது; 

• கஹசஇ்எம்எம் ஆபமரை்ைரக்ள் மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் மபான்ற தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி கசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த, 

வழக்கமான மருத்துவ பரிமசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான பயிற்சி. 

4.4.3 தமர அதிர்வுகள் 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க நைவடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கமவை்ைரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல், மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

மபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் கசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், குவாரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் கவடிப்பு ஆகும். 

நில அதிரவ்ுகளின் கபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீை்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் 

கவடிப்பினால் தூண்ைப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் மசதம் ஏற்பை அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அமதசமயம் RCC கை்ைலமக்கப்பை்ை கை்ைலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

கவடித்தல் நைவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்கறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலவ சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கை்ைலமப்புகளுக்கு மசதம் 

ஏற்பைலாம். முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீமழ உள்ள அை்ைவலணயில் பை்டியலிைப்பை்டுள்ளன. குவாரியில் கவடிப்பதால் ஏற்படும் 

நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாை்லைப் பயன்படுத்தி கணக்கிைப்படுகிறது. 

உசச் துகள் மவகத்லத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

மக = அதிகபை்ச உைனடி கை்ைணம் (கிமலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துைன் கதாைரப்ுலைய மாறிலி (கபாதுவாக 1.6) 

R = கை்ைணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 
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படம் 4.6: நில அதிர்வு கணிப்பு 

 

 மமமல உள்ள வலரபைத்திலிருந்து, 29/8/1997 மததியிை்ை சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் 

மூலம் பாதுகாப்பான நிலல அளவுமகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் கபாது இயக்குநரகத்தின்படி 20 கிமலா கவடிப்புக்கான கை்ைணம் 8 

மிமீ/வி உசச் துகள் மவகத்லத விைக் குலறவாக உள்ளது. ஆனால் ஒரு கவடி லவத்தல் 

கை்ைணம் 100 கிமலாவிற்கும் குலறவாக இருக்க மவண்டும் என்பலதயும், 

பணியமரத்்தப்பை்ை நபரின் மமற்பாரல்வயின் கீழ் தள நிலலலமகளின் அடிப்பலையில் 

ஒரு நாலளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முலற கவடிலவத்தல் மமற்ககாள்ள மவண்டும் 

என்பலதயும் ஆதரவாளர ் உறுதி கசய்கிறார.் எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

கவடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க 

சை்ைப்பூரவ் மதலவகளின்படி கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள் மமற்ககாள்ளப்படும். 

 

4.4.3.1 அதிர்வுகமள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 குழுமக் குவாரிகளில் கவடிக்கும் நைவடிக்லககள் ஆழமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான கைை்ைமனை்ைரக்லளப் பயன்படுத்தி கவடித்தல் இல்லாமல் 

மமற்ககாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

 அதிக கை்ைணம் வசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான கவடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு கவடிக்கும், கபாருத்தமான தண்டுப் கபாருை்கள் மற்றும் கபாருத்தமான 

தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாை்டுதல்களின்படி கவடிப்பிலிருந்து மபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாை்டுதல்களின்படி கவடிப்பு தங்குமிைம் வழங்கப்படும்; 
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 கவடி லவத்தல் நைவடிக்லககள் பகல் மநரத்தில் மை்டுமம மமற்ககாள்ளப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கை்ைணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு கவடித்தலுக்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

 கவடிலவப்பின் மபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நைவடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விை்ைம் மற்றும் இலைகவளி மபான்ற துலளயிைல் அளவுருக்கள் சரியான 

கவடிப்லபக் ககாடுக்க சரியாக வடிவலமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி கபற்ற கவடி கவடிக்கும் நபர ்(லமனிங் மமை,் லமன்ஸ் ஃமபாரம்மன், 2 

வது வகுப்பு சுரங்க மமலாளர ்/ 1 வது வகுப்பு சுரங்க மமலாளர)் நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாை் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் ஒரு கதாகுப்பு வலரயப்படும் மற்றும் கவடிப்புத் 
கதாைங்கும் விரிவான இயக்க நலைமுலறகலள மகாடிை்டுக் காை்டுவதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது கபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்சூடு 

நைவடிக்லககள் நலைகபறுவலத உறுதிகசய்யும். 

 கவடிக்கும் சக்திலயக் கை்டுப்படுத்தவும், காற்மறாை்ைம் / தவறான தீயினால் ஏற்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் இலையூறுகலளக் குலறக்கவும் மபாதுமான மகாணத் தண்டுப் கபாருள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 கைை்ைமனை்ைரக்ள் முன்னமர தீரம்ானிக்கப்பை்ை வரிலசயில் இலணக்கப்பை்டு, எந்த 

மநரத்திலும் ஒமர ஒரு சாரெ்் மை்டுமம கவடிக்கப்படுவலத உறுதிகசய்து, NONEL அல்லது 

அதுமபான்ற வலக துவக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

 அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் வலகயில் துலளகலள சுடுவது இலவச முகங்களின் 

திலசயில் இருப்பலத உறுதி கசய்யும் வலகயில் கவடிப்பு தாமத வரிலச 

வடிவலமக்கப்பை மவண்டும். 

 கணிக்கப்பை்ை உசச் துகள் மவகம் 8 கஹரை்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, கபாருத்தமான 

கவடிக்கும் நுை்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 கவடிக்கும் நலைமுலறகளின் கசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒவ்கவாரு 6 மாதங்களுக்கும் 

அதிரவ்ு கண்காணிப்பு மமற்ககாள்ளப்படும். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்மம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிர ் கபருக்கத்தின் மீதான தாக்கத்லத அளவிடுவது கடினம், ஏகனனில் 

அதன் மாறுபை்ை மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுரங்க நைவடிக்லககள் கபாதுவாக 

காைழிப்பு, நிலச ்சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி மாசு ஆகியவற்றில் விலளகின்றன, இது 

திை்ைப் பகுதியின் விலங்குகள் மற்றும் பூக்களின் நிலலலய மநரடியாகமவா அல்லது 

மலறமுகமாகமவா பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் 

அளவு முற்றிலும் திை்ைத்தின் இைம், கசயல்பாை்டு முலற மற்றும் சம்பந்தப்பை்ை 

கதாழில்நுை்பத்லதப் கபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீை்டில் முக்கிய 

அடிசச்ுவடு மற்றும் திை்ைச ் சூழலில் குறிப்பிைத்தக்க மாற்றங்கலளக் ககாண்டு 



 

136 

 

வரக்கூடிய திை்ைச ் கசயல்கலள அலையாளம் காை்டுகிறது. தற்மபாலதய ஆய்வு, 

லமவாடி கிராமத்தில் முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தால் ஏற்பைக்கூடிய பாதிப்புகலள 

முன்னறிவிப்பதற்காகவும், அலதச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலுக்கும் 

வாழ்விைங்கள்/சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதனுைன் கதாைரப்ுலைய பல்லுயிர ் தன்லமலய 

உள்ளைக்கிய உயிரியல் பண்புகலள சிறப்புக் குறிப்புைன் கணிக்க 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது. 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க நைவடிக்லககளில் சில சிதறிய புதரக்ள் மற்றும் பிற 

முள் இனங்கலள அகற்றுவது அைங்கும். முக்கிய வாழ்விைக் கூறுகளின் மீதான 

தாக்கங்கள் உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படும் என்றாலும், பிராந்திய அளவில் அலவ 

கவனிக்கப்பை்ை அல்லது எதிரப்ாரக்்கப்படும் உயிரினங்களின் வாழ்க்லகச ் சுழற்சி 

மதலவகளுக்கு முக்கியமானதாக இருக்காது. மமலும், கருத்தியல் கை்ைத்தில், மமல் 

கபஞ்சில் கவை்ைப்பை்ை பகுதிகள் உள்ளூர ்/ பூரவ்ீக இனங்கலள நைவு கசய்வதன் மூலம் 

மீண்டும் தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நைவடிக்லககள் முடிந்தபின் கீழ் கபஞ்சுகள் 

மலழநீர ் மசகரிப்பு அலமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்களின் வாழ்விை 

வளங்கலள மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ை காலமாக தற்மபாதுள்ள சாலலகள் 

பயன்படுத்தப்படும்; தாவரங்களின் பாதிப்லபக் குலறக்க புதிய சாலலகள் 

அலமக்கப்பைாது. 

வனவிலங்குகள் கபாதுவாக திை்ைப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் 

தாவர உலற மற்றும் மமற்பரப்பு நீர ் இல்லாததால் காணப்படுவதில்லல. சில வீை்டு 

விலங்குகள் தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில கபாதுவான பறலவகள் ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கத்தின் கசயல்பாை்டுக் கை்ைத்தில் ஆலலகள் எதுவும் கவை்ைப்பைாது. 

II. திை்ை தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

மவண்டும். லாரிலய ஏற்றும் மபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாவரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்லல. 

III. இலையக பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் கபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் திை்டுகள் 

மற்றும் சிறிய புதரக்ள் ககாண்ை அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனமவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பைாது. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 இலவ அலனத்லதயும் கருத்தில் ககாண்டு சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திை்ைத்தின் 

கீழ் தணிப்பு நைவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்பை்டுள்ளன. காற்று மாசுபாை்லைக் 

கை்டுப்படுத்த உயிரி-வடிப்பானாக தாவர இனங்களின் பங்லகப் புரிந்துககாள்வதன் 

மூலம், கபாருத்தமான தாவர இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் 

மதலவகள் மற்றும் குறிப்பிை்ை உயிரினங்களின் மதலவயான கசயல்திறன் ஆகியவற்லற 

ஒப்புக்ககாள்ள பரிந்துலரக்கப்பை்டுள்ளன. ஆண்டு வாரியாக முன்கமாழியப்பை்ை 

மதாை்ைத் திை்ைத்தின் விவரங்கள் அை்ைவலண 4.13 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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பசுலம மண்ைலத்தின் முக்கிய மநாக்கம் மாசுபாை்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கும் இலையில் ஒரு தலைலய வழங்குவதாகும்.  தாவரப் பரப்பின் இழப்லப 

ஈடுகசய்யும் வலகயில், அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி, பல்மவறு 

கை்ைங்களில் மதாை்ைத் திை்ைத்திற்காக ஒதுக்கப்பை்ை கதாகுதியில், முக்கியமாக 

முன்கமாழியப்பை்ை பகுதிகளில் காடு வளரப்்புத் திை்ைத்லத மமற்ககாள்ள 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. இந்த வாழ்விை மமம்பாை்டுத் திை்ைம், விலங்கினங்கள் மீண்டும் 

குடிமயற்றப்படுவலத உறுதிகசய்து லமய மண்ைலத்தில் மிகுதியான நிலலலய 

மமம்படுத்தும். 

 மநாக்கங்கள் பின்வருவனவற்மற உள்ளடக்கும்: 

 சத்தம் குலறப்பு 

 சூழலியல் மறுசீரலமப்பு 

 மமம்படுத்தப்பை்ை தாவரங்கள் மற்றும் மதாை்ைப் பரப்பின் காரணமாக பிரமதசத்தின் 

அழகியல், உயிரியல் மற்றும் காை்சி மமம்பாடு. 

4.5.2.2.1. மாவட்டத்தில் பரிந்துமரக்கப்பட்ட மதாட்டக்கமலக்கான இனங்கள்  

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் மபாது பின்வரும் குறிப்புகள் 

பரிசீலிக்கப்பை்டுள்ளன: 

 தற்மபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்மவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிை்ை வலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிை்ை தாவர இனத்தின் கபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்கபருக்கத்லத உருவாக்குதல். 

 மவகமாக வளரும், அைரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுலமயான கபரிய 

இலல பகுதி. 

 இயற்லக வளரச்ச்ியின் கபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது. 

 பின்வரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தை்பகவப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

கபாருத்தமான மதாை்ைத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவமண 4.10: பசுமம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் நடவு பசய்ய 

பரிந்துமரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண். தாவரவியல் 

பபயர் 
குடும்பப் பபயர ் உள்ளூர் 

பபயர் 
முக்கியத்துவம் 

1.  அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

கமலியாசிமய மவம்பு, 

மவம்பு 

மவப்ப எண்கணய் 

மற்றும் மவப்பம் 

தயாரிப்புகள் 

2.  Millettia pinnata ஃமபமபசிமய புங்கன் காற்மறாை்ைமாக 

அல்லது நிழலுக்காக 

இயற்லகலய ரசித்தல் 

மநாக்கங்கள் 
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3.  தாமரிந்துசிண்டிகா பருப்பு வலககள் புளி உண்ணக்கூடிய & 

மருத்துவ மற்றும் பிற 

பயன்பாடுகள் 

4.  அசர்ாஸ் 

சப்மபாை்ைா 

சப்மபாை்ைாசி சப்மபாை்ைா உண்ணக்கூடிய 

பழங்கள் 

5.  ஃபிகஸ் 

கபங்காகலன்சிஸ் 

கமாமரசிமய அலல பறலவகளுக்கு நிழல் 

மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

6.  Ficus religiosa கமாமரசிமய அரச-மரம் பறலவகளுக்கு நிழல் 

மற்றும் உணவு ஆதாரம் 

7.  மங்கிஃகபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ியாசிமய மா/ மா உண்ணக்கூடிய பழம் 

8.  கைரம்ினாலியா 

மகை்ைப்பா 

காம்ப்மரமைசி நை்டுவடுலம உண்ணக்கூடிய 

ககாை்லைகள் 

9.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃமபாலியா 

அன்மனாமனசிமய கநை்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் 

பசுலமயான மரம் 

 

 எல்லலயில் உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வளரப்்புக்கு 

பயன்படுத்த அலையாளம் காணப்பை்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு வளரப்்பு எப்கபாழுதும் 

முலறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். குத்தலக 

எல்லலயில் மவம்பு, கபாங்கமியா, பின்னை்ைா மற்றும் மகசுவரினா மபான்ற பிராந்திய 

மரங்கள் நைப்பை்டு, அந்தந்த முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைங்களில் அகவன்யூ மதாை்ைம் 

மமற்ககாள்ளப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு வளரப்்புத் திை்ைம் அை்ைவலண எண்.4.13 இல் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது மற்றும் பசுலம மண்ைல மமம்பாை்டுத் திை்ைத்திற்கான பை்கெை் 

அை்ைவலண எண்.4.14 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

   அட்டவமண 4.11: பசுமம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

முன்பமாழிவு 'P1' 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

உயிர ்

பிமழப்பு 

% 

சூழப்பட்ட 

பரப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் பபயர ் வளரக்்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

I 750 80% பாதுகாப்பு 

தலை 

மற்றும் 

கிராம 

சாலலகள் 

மவம்பு, 

கபாங்கமியா 

பின்னாை்ைா 

மபான்றலவ. 

600 

 

முன்பமாழிவு 'P2' 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

உயிர ்

பிமழப்பு% 

சூழப்பட்ட 

பரப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் பபயர ் வளரக்்கப்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

I 500 80% பாதுகாப்பு 

தலை 

மற்றும் 

கிராம 

சாலலகள் 

மவம்பு, 

கபாங்கமியா 

பின்னாை்ைா 

மபான்றலவ. 

400 
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அட்டவமண 4.12: பசுமம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பெட் 

முன்பமாழிவு 'P1' 

வ.எ
ண் 

மவமல 

விவரங்கள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வாரியான மதாடட் விவரங்கள் 

1-ம் 

ஆண்
டு 

2-ம் 

ஆண்
டு 

3-ம் 

ஆண்
டு 

4-ம் 

ஆண்
டு 

5-ம் 

ஆண்
டு 

தாவரங்களி
ன் 

பமாத்தம் 

எண்ணிக்
மக (5 

ஆண்டுகள்) 

பமாத்த 

பசலவு 

(ரூ.) 

1 கசடியின் நாற்று 

(ஒரு 

மரக்கன்று/கசடிக்
கு மதாராயமாக 

ரூ. 200 

கசலவாகும்). 

500 - - - - - 
1,00,000/

- 

 

 கனிமத்லத முழுலமயாக பிரித்கதடுத்த பிறகு, குழி மலழ மற்றும் கசிவு நீலர 

மசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள கிணறுகலள ரீசாரெ்் கசய்வதற்கான 

நீரத்்மதக்கமாக கசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் முயற்சி மமற்ககாள்ளப்படும். பள்ளங்கலளச ்

சுற்றிலும் தடுப்பலண அலமக்கப்படும். சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு கவளிமய உள்ள 

தாவரங்களின் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கத்லத குலறக்க, மபாதுமான பாதுகாப்பு 

நைவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்பை மவண்டும் என்று பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. சுரங்கம் 

என்பது வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரித்த மானுைவியல் கசயல்பாடுகலள 

உள்ளைக்கியதால், உள்ளூர ் மக்கலள ஈடுபடுத்துவதன் மூலமும், அத்தலகய 

நைவடிக்லககளின் அதிகரித்த நன்லமகலளப் பற்றி அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் மூலமும் 

சில பகுதிகளுக்கு மவலி அலமக்கலாம். 

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திை்ை தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்மகாள காப்பகம் இல்லல. 

 இலையக மண்ைலத்தில் அரிதான, உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்லல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் மபாது, சுற்றுப்புற 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விலளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள் உை்பை முலறயான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்லமத் திை்ைத்துைன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரவ்ாகம் 

நலைமுலறப்படுத்தும். 

 சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ் சுற்றி மவலி அலமத்தல், தவறான விலங்குகள் 

நுலழவலதக் கை்டுப்படுத்துதல் 

 பசுலம அரண் மமம்பாடு மமற்ககாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 

4.5.3.1. வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்மககள் 

 மமல்மண்ணில் சுரங்கப் பகுதியில் பூரவ்ீக தாவர இனங்களின் அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான விலதகள் உள்ளன. 
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   மமல் மண் மறுசீரலமப்பு மற்றும் நைப்பை்ை நாற்றுகளுக்கு கபாருத்தமான மமற்பரப்பு 

பயன்படுத்தப்படும்.   

 சுரங்கத்திற்கு உள்மளயும் கவளிமயயும் வாகனங்களின் இயக்கத்லத சரிபாரத்்தல் 

மற்றும் கை்டுப்படுத்துதல். 

 வனத்துலறயுைன் கலந்தாமலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு உகந்த 

சூழலுக்கான தணிப்பு நைவடிக்லககலள மமற்ககாள்வது. 

 தூசி அைக்கும் அலமப்பு சுரங்கம் மற்றும் சுற்றளவில் நிறுவப்படும். 

 சுரங்கப் பகுதிலயச ் சுற்றியுள்ள மதாை்ைங்கள் சிறிய விலங்கினங்களுக்கான 

வாழ்விைங்கலள உருவாக்கவும் பல்மவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழலல 

உருவாக்கவும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகள் 

குறித்த விழிப்புணரல்வ உருவாக்கி மமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்காக அலனத்து தடுப்பு 

நைவடிக்லககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்லக மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கான விழிப்புணரல்வ 

உருவாக்குதல் மற்றும் மமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திை்ைப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அலவகளுக்கு தீங்கு 

விலளவிக்காமல் இருக்க, கதாழிலாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாலல 6.00 

மணிக்கு மமல் எந்த பணியும் மமற்ககாள்ளக்கூைாது. 

4.5.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல் குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் கவளிமயற்றம் 

முன்கமாழியப்பைாததால், சுரங்க நைவடிக்லககள் தற்மபாதுள்ள நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு 

இலையூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தலக பகுதிக்குள் இயற்லகயான வற்றாத 

மமற்பரப்பு நீரந்ிலல இல்லல. எனமவ, சுரங்க குத்தலக பகுதியில் நீரவ்ாழ் பல்லுயிர ்

கபருக்கம் காணப்பைவில்லல. 

4.5.5. உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நைவடிக்லகயால் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

கபருக்கத்தில் ஏற்படும் பல்மவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காை்டுகிறது. முக்கிய சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு விலங்கினங்கள் குறிப்பாக 

அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் (முக்கியமாக அழிந்துவரும் மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடியலவ) அடிப்பலைத் தரவு மற்றும் அதன் தாக்கம் ஆகியவற்லறக் 

குறிப்பிடுகிறது. தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அை்ைவலண எண் 4.15 இல் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 
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அட்டவமண 4.13: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 

மதசிய 

பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாலமயில் 

10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் காப்புக்காடுகள் 

இல்லல. 

2 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கைற்கலர / 

முகத்துவாரம் / கைல் 

'இல்லல' திை்ைமிைப்பை்ை அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பை்ை வனவிலங்கு 

விலங்குகள் லமயப் பகுதியில் 

வழக்கமாகக் காணப்படுகின்றன. 

3 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைம் மமற்பரப்பு நீரின் 

தரத்லத பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் 

தண்ணீலர வழங்குகிறது 

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் எந்த 

ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

இனங்கள் காணப்பைவில்லல. 

4 

அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அலமந்துள்ளது 

'இல்லல' 

5 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல 

கை்டுப்படுத்துகிறது 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் 

இைம்கபயரத்ல் பாலத இல்லல. 

6 

இந்த திை்ைம் இைம்கபயரவ்ு 

பாலதகலள பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் 

இைம்கபயரத்ல் பாலத 

காணப்பைவில்லல. 

7 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைம் அருகில் உள்ள 

பல்லுயிரப்் பகுதிலய பாதிக்கும் 

வண்ைல் மண்லண 

அதிகரிக்கிறது. 

'இல்லல' 

8 

திை்ை நைவடிக்லககளால் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் 

அபாயம் 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் 

இனப்கபருக்கம் மற்றும் கூடு கை்டும் 

இைம் எதுவும் கண்ைறியப்பைவில்லல. 

விலங்கினங்கள் கபரும்பாலும் இலையக 

பகுதியில் இருந்து இைம்கபயரந்்தன. 

9 
திை்ைத்தின் கசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

'இல்லல' 

10 

பறலவகள் மற்றும் 

விலங்குகளின் 

இனப்கபருக்கம்/கூடு கை்டும் 

இைங்கள் 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் 

இல்லாததால் நீர ் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குலறவு. 

11 

சுரங்கத் திை்ைம் வன 

அடிப்பலையிலான 

வாழ்வாதாரத்லத பாதிக்கிறது / 

உள்ளூர ் வாழ்வாதாரம் 

சாரந்்துள்ள எந்தகவாரு 

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள 

லமயத்தில் இல்லல 
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குறிப்பிை்ை வன 

உற்பத்திலயயும் பாதிக்கிறது 

12 

இத்திை்ைத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வழங்கும் கழிவுநீலர 

நீரந்ிலலகளில் கவளியிடுகிறது 

சுரங்க குத்தலக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் 

பகுதியில் இனப்கபருக்கம் மற்றும் கூடு 

கை்டும் இைம் இல்லல. 

13 
இத்திை்ைம் சதுப்பு நிலங்கலள 

பாதிக்கும் 

'இல்லல' 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாை்டுதல் லகமயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

4.5.6. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 இந்த அத்தியாயம் சுரங்க நைவடிக்லகயால் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

கபருக்கத்தில் ஏற்பைக்கூடிய பல்மவறு பாதிப்புகலள எடுத்துக்காை்டுகிறது. முக்கிய 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் அரிதான, அவ்வப்மபாது,  வழக்கமான, தாவரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகள் குறிப்பாக அசச்ுறுத்தப்பை்ை இனங்கள் (முக்கியமாக அழிந்துவரும், 

அழிந்துவரும் மற்றும் பாதிக்கப்பைக்கூடியலவ) பற்றி மபசுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயத்லத அளவிடுவதற்கும், கணிப்பு கசய்வதற்கும் பின்வரும் முலற 

பயன்படுத்தப்பை்ைது. அடுத்த கசயல்பாை்டுக் காலத்திற்கான எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

சிக்கல்களின் விவரங்கள் சாத்தியமான பாதிப்புகள் மற்றும் சிக்கலலச ்

சந்திப்பதற்கான தணிப்பு நைவடிக்லககளுைன் சுருக்கப்பை்டுள்ளன (அை்ைவலண 

எண்.4.16).  

4.6 சமூக பபாருளாதாரம் 

4.6.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நைவடிக்லகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி, அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 

கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆமராக்கியத்தில் எதிரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் மபாக்குவரத்துச ்சாலலகள் மசதமலையலாம் 

 மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் மவலல வாய்ப்புகலள அதிகரிப்பதன் மூலம் 

இப்பகுதி மக்களின் கபாருளாதார நிலலலய உயரத்்துதல் 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலைமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாை்டுதலின்படி திை்ைப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலமப் பை்லை உருவாக்கப்படும். 

 லமய மண்ைலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 கதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கவசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 
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பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் மபான்ற தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சை்ைம் மற்றும் விதிகளின்படி வழங்கப்படும். 

 இந்த திை்ைத்தில் இருந்து மநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகள் 

மபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 மமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவாரி கசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் மநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சார் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் கசயல்பாை்டுக் கை்ைத்தில் கதாழில்சார ் ஆமராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்வருவனவற்லற 

உள்ளைக்குகின்றன:   

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உைல் அபாயங்கள் 

 கவடிமருந்து மசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்ைகால கவளிப்பாடு சிலிமகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நைவடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கமவை்ைர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் மகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துைன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பை்ை தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கை்ைாயமாக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நைவடிக்லககளின் மபாது கதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக மநரிடும். 

பின்வரும் நைவடிக்லககள் கசயல்படுத்த முன்கமாழியப்பை்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலவ ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி மநரத்திற்கும் மமலாக மகை்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் கவளிப்படுத்த மாை்ைாரக்ள். 

 8 மணிமநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலையும் 

மபாது அல்லது சராசரி அதிகபை்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலையும் மபாது கசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக கசயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலவக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் ககாண்ைதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு கவளிப்படும் கதாழிலாளரக்ளுக்கு அவ்வப்மபாது மருத்துவ 

கசவிப்புலன் மசாதலனகள் கசய்யப்படும். 

4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உைல் அபாயங்கலளக் கை்டுப்படுத்த பின்வரும் நைவடிக்லககள் 

முன்கமாழியப்பை்டுள்ளன 
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 பணித்தள பாதுகாப்பு மமலாண்லம குறித்த குறிப்பிை்ை பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்கசயலான பாலற வீழ்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலவத் தடுக்க, குறிப்பாக 

கவடிப்பு நைவடிக்லககளுக்குப் பிறகு, கதாழிலாளரக்ளுக்கு கவளிப்படும் ஒவ்கவாரு 

மமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு கசய்யப்படும்; 

 இயற்லக தலைகள், தற்காலிக தண்ைவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிை்ை ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற கபஞ்சுகள் அல்லது தலர மை்ைத்திலிருந்து 2 மீை்ைருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் மவலல கசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலைபாலதகலள பராமரித்தல், மபாதுமான நீர ்

வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராவல் மபான்ற அலனத்து கடின 

மமற்பரப்புைன் வழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் மவலலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்மபாது மருத்துவ 

பரிமசாதலனக்கு உை்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் மசாதலனகலள நைத்துவதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் கதாழில் சாரந்்த மநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

 கபாது உைல் பரிமசாதலனகள் 

 ஆடிமயாகமை்ரிக் மசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்மர, நுலரயீரல் கசயல்பாை்டு மசாதலனகள், ஸ்லபமராகமை்ரிக் 

மசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துவ பரிமசாதலன - ஆண்டுமதாறும் 

 நுலரயீரல் கசயல்பாடு மசாதலன - ஆண்டுமதாறும், தூசி கவளிப்படும் 

 கண் பரிமசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிமசாதலன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உைனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி கபை்டி லவக்கப்படும். 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை பணியாளரக்ளுக்கு கதாைரந்்து முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

முதலுதவி பயிற்சி கபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பை்டியல்கள் மூமலாபாய இைங்களில் 

காை்ைப்படும். 

4.8   சுரங்க கழிவு மமலாண்மம 

 இந்த முன்கமாழியப்பை்ை குவாரியில் இருந்து கழிவுகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்லல 

4.9 சுரங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திை்ைங்களில் சுரங்க மூைல் திை்ைம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

மதலவ. சுரங்க மூைல் திை்ைம் கதாழில்நுை்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சை்ை மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்மபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூைல் கசயல்பாடுகலள 

உள்ளைக்கியதாக இருக்க மவண்டும். மூைல் கசயல்பாடு என்பது திை்ைப்பணி 
நீக்கப்பை்ைதில் இருந்து கதாைங்கும் கதாைரச்ச்ியான கசயல்பாடுகள் ஆகும். எனமவ, 

சுரங்கத ் திை்ைத்தில் முற்மபாக்கான சுரங்க மூைல் திை்ைம் குறிப்பாகக் லகயாளப்பை 
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மவண்டும் மற்றும் சுரங்கத் திை்ைத்துைன் மறுபரிசீலலன கசய்யப்பை மவண்டும். 

முற்மபாக்கான சுரங்க மூைல் என்பது கதாைரச்ச்ியான கசயல்பாடுகள் என்பதால், மூைல் 

திை்ைத்தில் மசரக்்கப்பை மவண்டிய கபரும்பாலான கசயல்பாடுகலள விஞ்ஞான 

சுரங்கத்தின் முன்கமாழிவுகள் உள்ளைக்கியிருப்பது கவளிப்பலையானது. தளத்திற்கான 

மூைல் மநாக்கங்கலள உருவாக்கும் மபாது, தளத்தின் ஏற்கனமவ உள்ள அல்லது 

சுரங்கத்திற்கு முந்லதய நில பயன்பாை்லைக் கருத்தில் ககாள்வது அவசியம்; மற்றும் 

கசயல்பாடு இந்த கசயல்பாை்லை எவ்வாறு பாதிக்கும். 

4.9.1 சுரங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்லத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீமழ விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிமலத்தன்மம 

 சுரங்க மவலலகள், கை்டிைங்கள், ஓய்வு தங்குமிைங்கள் மபான்றவற்லற 

உள்ளைக்கிய அலனத்து மானுைவியல் கை்ைலமப்புகளும், சுரங்கம் முடிவுற்ற பிறகு 

மீதமுள்ளலவ இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க மவண்டும். முழுலம அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளவாக கபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அவரக்ள் முன்லவக்கக்கூைாது, மமலும் அவரக்ள் வடிவலமக்கப்பை்ை 

கசயல்பாடுகலள அவரக்ள் கதாைரந்்து கசய்ய மவண்டும். முன்கமாழியப்பை்ை 

வடிவலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் கவள்ளம், சூறாவளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் மபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு மபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டும்.   

4.9.1.2 இரசாயன நிமலத்தன்மம 

 சுரங்க தளத்தில் திைக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுைன் இருக்க 

மவண்டும். இதன் கபாருள், உமலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம மசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் கபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூைாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிலவ ஏற்படுத்தக்கூைாது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் கவளிமயற்றம் முன்கூை்டிமய கணிக்கப்பை்ைால், இலைநிறுத்தப்பை்ை 

திைப்கபாருை்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு மபான்றவற்லற 

மமம்படுத்த கசயலற்ற சிகிசல்ச மபான்ற கபாருத்தமான தணிப்பு நைவடிக்லககள் 

திை்ைமிைப்பைலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சை்ைப்பூரவ் வரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் கசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க மவண்டும். 

4.9.1.3 உயிரியல் நிமலத்தன்மம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

மவதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அமதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாை்டுைன் கநருக்கமாக 

கதாைரப்ுலையது. ஆயினும்கூை, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு மபான்றவற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் 

இயற்பியல் அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாழ்வுத் திை்ைத்தின் முக்கிய மநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உலற கபாதுவாக உள்ளது, ஏகனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துவதற்கான 



 

146 

 

சிறந்த நீண்ை கால முலறயாக தாவர உலற உள்ளது. மறுவாழ்வுத் திை்ைத்தின் முக்கிய 

நிலமவலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாவர சமூகத்லத நிறுவுவதற்கான 

கசயல்முலற கதாைங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊை்ைசச்த்து அளலவ 

மமலாண்லம கசய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிலலகளில் 

ஊை்ைசச்த்துக்கலளச ்மசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பை்ை மமல்மண்ணின் ஊை்ைசச்த்து நிலல உள்ள கபாருலள விை குலறவாக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் வளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாவரங்கலள விை அதிக ஊை்ைசச்த்து மதலவப்படும் 

தாவரங்கலள வளரக்்கும் மநாக்கம் எ.கா. விவசாயத்திற்கான திை்ைமிைல் 

 ஈரப்பதம் கை்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விலரவான வளரச்ச்ிலய கபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலைகளின் வளரச்ச்ி 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி இருக்க மவண்டும். சுரங்க 

மூைல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் சுரங்க 

மூைல் திை்ைத்தில் விவரிக்கப்பை்டுள்ள கசயல்முலறயின்படி மூைல் நைவடிக்லககள் 

மமற்ககாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திை்ை முன்கமாழிவுக்கு மாற்று பரிசீலலன என்பது EIA கசயல்முலறயின் 

மதலவயாகும். ஸ்மகாப்பிங் கசயல்பாை்டின் மபாது, ஒரு முன்கமாழிவுக்கான 

மாற்றுகலள மநரடியாகமவா அல்லது அலையாளம் காணப்பை்ை முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுவதன் மூலமாகமவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்று 

வழிகளின் ஒப்பீடு, குலறந்தபை்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுைன் திை்ை இலக்குகலள 

அலைவதற்கான சிறந்த முலறலயத் தீரம்ானிக்க உதவுகிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் மதர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

லமவாடி கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் சரலள குவாரி திை்ைம் என்பது 

சாதாரண கல் மற்றும் சரலள மதாண்டுவதற்கான ஒரு சுரங்க திை்ைமாகும், இது கனிம 

குறிப்பிை்ை மற்றும் தளம் சாரந்்தது. முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தலகப் பகுதி 

பின்வரும் நன்லமகலளக் ககாண்டுள்ளது:- 

 கனிம இருப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திை்ைப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனமவ ஆர ்& ஆர ்சிக்கல்கள் இல்லல. 

 சுரங்க குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதிகளில் ஆறு, ஓலை, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிலலகள் இல்லல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறலமயான, அலர திறலமயான மற்றும் திறலமயற்ற 

கதாழிலாளரக்ள் கிலைப்பது. 

 மருத்துவம், தீயலணப்பு, கல்வி, மபாக்குவரத்து, தகவல் கதாைரப்ு மற்றும் 

உள்கை்ைலமப்பு வசதிகள் மபான்ற அலனத்து அடிப்பலை வசதிகளும் நன்கு 

இலணக்கப்பை்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நைவடிக்லககள் நிலத்தடி நீர ் மை்ைத்தில் குறுக்கிைாது. எனமவ, நிலத்தடி நீர ்

சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்ைலத்தில் விழுகிறது - II, கைந்த கால வரலாற்றில் 

நிலசச்ரிவு, நிலநடுக்கம், சரிவு மபான்ற கபரிய வரலாறுகள் எதுவும் பதிவு 

கசய்யப்பைவில்லல. 

5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத ் தளம் கனிமப் பகுதி என்பதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் 

பரிந்துலரக்கப்பைவில்லல. 

5.3 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்மதத் மதர்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காரணிகள் 

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடிக்கும் முலறயுைன் கூடிய இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 

திறந்த வாரப்்பு சுரங்க கசயல்பாடு அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் 

பிரித்கதடுக்க பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பை்ை அலனத்து சுரங்க 

குத்தலக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்லமகலளக் ககாண்டுள்ளன - 
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• நலைமுலறயில் மமல் மண் மூடியின் மிக கமல்லிய அடுக்கு உள்ளது மற்றும் அதிக 

சுலம இல்லல; மற்றும் சிறிய அளவிலான துலளயிைல் (5 அடி துலளயிைல் 

துலளகள்) மற்றும் கவடிப்பு மூலம் சாரம்னாலகை்லை பிரித்கதடுக்க முடியும். 

• கனிம படிவு ஒமர மாதிரியானதாகவும், பாத்மதாலித் உருவாக்கமாகவும் 

இருப்பதால், நிலத்தடி முலறலய விை திறந்தகவளி கைபாசிை் முலறக்கு 

முன்னுரிலம அளிக்கப்படுகிறது.   

• திறந்தகவளி சுரங்கத்தில் சரிவுக்கான வாய்ப்புகள் குலறவு 

• கபாருள் எக்ஸ்கமவை்ைரய்ின் உதவியுைன் ைம்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் ஏற்றப்பை்டு 

மதலவப்படும் வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு ககாண்டு கசல்லப்படும். 

• ப்ளாஸ்டிங் மற்றும் ை்ரில்ஸ் கிலைப்பதுைன் கை்டுப்படுத்தப்பை்ை பிளாஸ்டிங் 

கதாழில்நுை்பம் மதலவயான துண்டு துண்ைாக ககாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக லகயாளப்பை்டு இரண்ைாம் நிலல கவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• குவாரி நைவடிக்லககளுக்குத் தகுந்த அலர திறன் ககாண்ை கதாழிலாளரக்ள் 

அருகில் உள்ள கிராமங்கலளச ்சுற்றி எளிதாகக் கிலைக்கும்  

• இப்பகுதியில் மற்ற சுரங்கங்கள் இருப்பதால் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து 

மனித வளம் எளிதில் கிலைக்கிறது. 

5.4 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

 இந்த திை்ைத்திற்கு திறந்த வாரப்்பு இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை முலற 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ைது. இந்த கதாழில்நுை்பம் குலறவான சூல்நிலலக் ககாண்டுள்ளது, 

கபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் குலறந்த உலழப்புச ்

கசலலவக் ககாண்ைது. சந்லத நிலலலமக்கு ஏற்ப உற்பத்திலய அதிகரிக்க அல்லது 

குலறக்க இந்த முலற உள்ளலமந்த கநகிழ்வுத்தன்லமலயக் ககாண்டுள்ளது.  
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் 

நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூழலின் 

நிலலலய பராமரிக்க மதலவயான இைங்களில் சரிகசய்யும் நைவடிக்லககலள 

கசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்ககாள்ளப்பை்ை நைவடிக்லககளின் கசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாை்லை மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய மநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் கசயல்பாை்டுக் கை்ைத்தில் நலைமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியவற்றில் 

கபறப்பை்ை முடிவுகள் திை்ைமிைல் கை்ைத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவலத உறுதி 

கசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பை்ைால், காரணத்லத அலையாளம் காணவும், தீரவ்ு நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்பலைத் தரவாக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சை்ைம், 1986 இன் கீழ் சை்ைப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு கை்ைாயமாகும், SEIAA வழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு 

கதாைரப்ான கபாருத்தமான நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கை்டுப்பாை்டு 

வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிைப்பை்டுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO வழங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுமறயின் முமற  

 EMP ஐ கசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திை்ை ஆதரவாளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் மமற்ககாள்ளப்படும். இந்த முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு 

கபாறிமுலற வகுக்கப்பை்டுள்ளது; தூசிலய அைக்குதல், சத்தம் மற்றும் கவடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கை்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க வளாகத்தில் வீை்டு பராமரிப்பு, மதாை்ைம், சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிலலலமகள் மபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் மமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு மபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நைவடிக்லககலள கசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

நிரவ்ாகத்திற்கு அறிக்லக கசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் மமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

முன்கமாழியப்பை்ை முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்லககலள கசயல்படுத்துவலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும்.   

இந்த கலத்தின் கபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககலள கசயல்படுத்துதல் 

• திை்ைத்லத கசயல்படுத்துவலத கண்காணித்தல் 

• மதாை்ைத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பை்ை மாசுக் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககளின் கசயல்திறலன சரிபாரக்்க 



 

150 

 

• சுற்றுசச்ூழலுைன் கதாைரப்ுலைய பிற கசயல்பாடு 

• மதலவப்படும்மபாது நிபுணரின் ஆமலாசலனலயப் கபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கசல் தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திை்ைங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு கதாைரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒவ்கவாரு முன்கமாழியப்பை்ை திை்ை ஆதரவாளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலைகவளியில் தமிழ்நாடு மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கை்டுப்பாை்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகாை்டுதல்களின்படி இருக்கும்.   
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படம் 6.1: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு குழு 

 

 

திை்ை ஆதரவாளரக்ள் 

அமமப்பின் 

தமலவர் 

சுரங்க மமலாண்மம நிமல 

சுரங்க மமலாளர ்

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்க துலண தள கண்கானிப்பாளர ்

 

எம்மபனல் ஆமலாசகர ்/ 

கவளி ஆய்வகம் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ைது 

பகுதி நிமல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் மதாை்ைக்காரர ் தண்ணீர ்கதளிப்பான் 

ஆபமரை்ைர ்
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6.2 தணிப்பு நடவடிக்மககளின் அமலாக்க அட்டவமண 

 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் கசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் வலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்கமாழியப்பை்ை தணிப்பு 

நைவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நைவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அை்ைவலண 6.1 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவமண 6.1 அமலாக்க அட்டவமண 

வ.எண் பரிந்துமரகள் கால கட்டம் அட்டவமண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககள் 

திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திை்ைம் 

கதாைங்கிய 

உைமனமய 

2 

மண் தரக் 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககள் 

திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திை்ைம் 

கதாைங்கிய 

உைமனமய 

3 

நீர ்மாசு 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககள் 

சுரங்க நைவடிக்லகயுைன் 

மற்றும் திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

உைனடியாக 

மற்றும் 

திை்ைத்தின் 

முன்மனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககள் 

சுரங்க நைவடிக்லகயுைன் 

மற்றும் திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

உைனடியாக 

மற்றும் 

திை்ைத்தின் 

முன்மனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககள் 

சுரங்க நைவடிக்லகயுைன் 

மற்றும் திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

உைனடியாக 

மற்றும் 

திை்ைத்தின் 

முன்மனற்றம் 

6 

சுற்றுசச்ூழல்    சுரங்க நைவடிக்லககளுைன் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கை்ைம் 

வாரியாக கசயல்படுத்தப்படும் 

உைனடியாக 

மற்றும் 

திை்ைத்தின் 

முன்மனற்றம் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவமண  

 கைலமகள் நிலறமவற்றப்படுவலத கண்காணிப்பு உறுதி கசய்யும். இது 

சை்ைப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு கசய்வதற்காக கவளிமயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் கசறிவுகள் மபான்ற அளவீை்டுத் தகவல்களின் 

மநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

கபாருளாதார கதாைரப்ு, உள்ளூர ் கதாைரப்ு நைவடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலவ அைங்கும். 

சுரங்க நைவடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

மமற்ககாள்ளப்படும்: 

•காற்று தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

•ஒலி மை்ைங்கள்; 
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• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் மமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அை்ைவலண 6.2 இல் விவரிக்கப்பை்டுள்ளன 

அட்டவமண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவமண  

வ. 

எ
ண். 

சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இடங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிர்பவண் 

1 காற்று தரம் 

2 இைங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலையகம்) 

24 மணி 
மநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 
NOx. 

2 
வானிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 

இரண்ைாம் 

நிலல தரவு  

மணிமநர
ம் / 

தினசரி 

கதாைரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்
பு 

காற்றின் 

மவகம், 

காற்றின் திலச, 

கவப்பநிலல, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இைங்
கள்  

(1SW & 1 GW) 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுலறகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிைப்பை்டு
ள்ள 

அளவுருக்கள் 

4 
நீர ்

அலமப்பு 

குறிப்பிை்ை 

கிணறுகளில் 1 

கிமீ சுற்றளவில் 

இலையக 

மண்ைலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகளில் நீர ்

மை்ைம் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

ஆழம் 

5 சத்தம் 

2 இைங்
கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலையகம்) 

மணிமநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பில் 
– 

கவடிக்கும் 

கசயல்பாை்டி
ன் மபாது 

உசச் துகள் 

மவகம் 

7 மண் 

2 இைங்
கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலையகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

மவதியியல் 

பண்புகள் 
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8 
பசுலம 

அரண் 
திை்ை பகுதிக்குள் தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகமயை்டின் வழிகாை்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 EMP க்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான கசலவு, கண்காணிக்கப்பை 

மவண்டிய அளவுரு, அதிரக்வண் ககாண்ை இைங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்கவாரு முன்கமாழிவுக்கும் எதிரான கசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலவ அை்ைவலண 6.3 இல் 

காை்ைப்பை்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பை்ை கவளிப்புற ஆய்வகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி கவளி ஆதாரமாக கசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைத்திற்கான முன்கமாழியப்பை்ை மூலதனச ்

கசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் கதாைர ்கசலவு ரூ. 76,000/- ஆகும்.  

அட்டவமண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட்  

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடர் பசலவு 

1 காற்று தரம் 

ரூ. 76,000/- ரூ. 76,000/- 

2 வானிலலயியல் 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

பமாத்தம் ரூ. 76,000/- ரூ. 76,000/-   

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்மகயிடல் அட்டவமணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, மதலவயான திருத்த 

நைவடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க மமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலவர ் ஆகிமயாரால் அவ்வப்மபாது ஆய்வு கசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கை்டுப்பாை்டு வாரியத்திைம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒவ்கவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டியலவ: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு வருைாந்திர அறிக்லககள் 

 

சுரங்க மமலாளர/்முகவர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• கதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பை்ை விதிமுலறகளின்படி கவடிகபாருை்கலளக் 

கை்டுப்படுத்துபவர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் கண்கானிப்பு 

7.0 பபாது 

திை்ை முன்கமாழிபவர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலையாளம் 

காணப்பை்ை காரணிகளுக்கு பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் கசய்யப்பை்ைன. 

கபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலையாளம் காணப்பை்ை காரணிகள் 

கபாது விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும்.   

 கபாது ஆமலாசலன 

 இைர ்மதிப்பீடு 

 மபரிைர ்மமலாண்லமத் திை்ைம் 

 ஒை்டுகமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லம 

 மகாவிை்-க்கு பிந்லதய சுகாதார மமலாண்லமத் திை்ைம் 

7.1 பபாது ஆமலாசமன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கை்டுப்பாை்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

கசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திை்ைத் தளத்தில் அல்லது மாவை்ைத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான கபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிகசய்யும் 

வலகயில், முலறயாக, மநரக்கை்டுப்பாடு மற்றும் கவளிப்பலையான முலறயில் கபாது 

மக்கள் கருத்து மகை்பு கூை்ைம் நைத்த மவண்டும். வலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

கபாது விசாரலண நைவடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP அறிக்லகயில் 

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடர் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் மததியிை்ை சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிை்ை இைர ் மதிப்பீை்டு 

வழிகாை்டுதலின் அடிப்பலையில் இைர ் மதிப்பீை்டிற்கான வழிமுலற 

உருவாக்கப்பை்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இைர ்மதிப்பீை்டு கசயல்முலற மநாக்கம் ககாண்ைது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அலனத்து கசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்ைறிந்து, உைனடி கவனம் மதலவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலவ மதிப்பிடுதல். மமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் கபாறுப்பான வழிமுலறகள் அலையாளம் காணப்பை்டு, அவற்றின் 

கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள், கால அை்ைவலணயில் அலமக்கப்பை்ைது, துல்லியமான 

கபாறுப்புகளுைன் பதிவு கசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வழங்கிய உமலாக சுரங்கத்லத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ 

லவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க மமலாளரின் வழிகாை்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 
நைவடிக்லகயும் மமற்ககாள்ளப்படும். இைர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க மதலவயான நைவடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கம் மற்றும் அதனுைன் கதாைரப்ுலைய 

கசயல்பாடுகள் கதாைரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிவான பகுப்பாய்வுைன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககள் கீமழ அை்ைவலண 7.1 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவமண 7.1 இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காரணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காரணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் 

1 கவடிகபாருை்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலைமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்கனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சை்ைம், 1952, 

கமை்ைாலிஃகபரஸ் சுரங்க 

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நைவடிக்லககளின் மபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

கதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

கதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்பைாத நபரக்ளின் 

நுலழவு தலை கசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு பூை், கஹல்கமை், 
கண்ணாடி மபான்ற அலனத்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலைக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாை்டிற்கான 

வழக்கமான மசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

திை்ைங்களின்படி குவாரி 
மவலல கசய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத ் திை்ைங்கலள 

கதாைரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கப் பகுதிகலள தினசரி 
அடிப்பலையில் சுத்தம் 

கசய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 
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ஏற்படுவலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் கசய்யப்பை மவண்டும்; 

▪ கவடிகபாருை்கலளக் 

லகயாளுதல், சாரெ்் கசய்தல் 

மற்றும் கவடித்தல் ஆகியலவ 

சுரங்க மமலாளரின் 

மமற்பாரல்வயின் கீழ் மை்டுமம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

மமற்ககாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

வழிகாை்டுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் மசாதலன 

கசய்தல். 

2 துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலைமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பை்ை 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கலள 

கவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலைந்து 

மபாகலாம் 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பை்ை பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி கபற்ற ஆபமரை்ைரக்ள் 

மை்டுமம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்ைர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃமபாரம்மன் அலனத்து 

இைங்கலளயும் முழுலமயாக 

ஆய்வு கசய்யும் வலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நைத்தப்பை்ை 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

கதாைங்கப்பைக்கூைாது. 

▪ துலளயிடுதல் மநரடியாக 

ஒன்றன் மமல் ஒன்றாக உள்ள 

இைங்களில் கபஞ்சுகளில் ஒமர 

மநரத்தில் 

மமற்ககாள்ளப்பைக்கூைாது. 

▪ ஆபமரை்ைர ் லகமயை்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

மதய்ந்து மபான பாகங்கலள 

அவ்வப்மபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுைன் 

வழங்கப்பை மவண்டும், 

திறலமயான மவலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பை மவண்டும். 

▪ ஆபமரை்ைர ் அலனத்து 

தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு 
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உபகரணங்கலளயும் தவறாமல் 

பயன்படுத்த மவண்டும். 

4 கவடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

சாரஜ்ிங், 

ஸ்கைம்மிங் & 

பிளாஸ்டிங்/ 

பிளாஸ்ை் 
மஹால்கலள 

ஃலபனிங் 

கசய்தல் 

 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபை்ச 

கை்ைணத்லத கை்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த கவடிப்பு துலள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்பிற்குள் 

கை்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

கவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நைத்தப்படும். 

▪ பிளாஸ்ை் மஹால்கலள சாரெ்் 

கசய்தல், ஸ்கைம்மிங் & 

பிளாஸ்டிங்/பயரிங் 

கசய்வதற்கான SOP, 

கசயல்பாை்டின் ஆரம்ப 

கை்ைத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாை்கள் பகல் மநரத்தில் 

மை்டுமம சுைப்படுகின்றன. 

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரெ்் 

கசய்யப்பை்ை அலனத்து 

துலளகளும் அமத நாளில் 

சுைப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்ைலம் கதளிவாக 

வலரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

ககாடிகள் மூலம்) 

5 மபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

மவலலகள் 

 

கபாருள் 

ஓவரம்லாடிங் 

 

வாகனத்லத 

முந்திச ் கசல்லும் 

மபாது 

 

▪ மவலலலயத் கதாைங்கும் 

முன், ஓை்டுநரக்ள் 

ைம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்கணய்(கள்), எரிகபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், ையர ்

வீக்கம், கபாதுத் தூய்லம, 

பிமரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிமயா-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிை்ை 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

மநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கவாை்டு 

விளக்குகள் மபான்றலவ நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்பைாத 

நபலரயும் வாகனத்தில் சவாரி 
கசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 
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டிரக்லக 

இயக்குபவர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்மபாது 

அலத விை்டு 

கவளிமயறுகிறார.் 

அங்கீகரிக்கப்பைாத 

நபலரயும் வாகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லவக்கப்பை மவண்டும் 

▪ அலனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்கவாரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாை்ைருைன் ரிவரஸ்் 

ஹாரன் கபாருத்தப்பை்டிருக்க 

மவண்டும் 

▪ வாகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபமரை்ைர ் லகமயை்டின்படி 

வாகனங்கலள அவ்வப்மபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பவங்கள் 

▪ மலழநீர ் கவள்ளத்தில் 

மூழ்குவலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் வழங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் வாளிகள் 

7 சுரங்கப் 

கபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு    

சாய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீமழ இருக்க 

மவண்டும் மற்றும் ஒவ்கவாரு 

கபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

மவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்டு முன்கமாழியப்பை்ைது 

7.3 மபரிடர் மமலாண்மமத் திட்டம்  

மபரிைர ்மமலாண்லமத் திை்ைம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் கசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

கசய்தல் மபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி கசய்வலத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

மபரிைர ் மமலாண்லம திை்ைத்தின் மநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் கவளிப்புற 

மசலவகளின் ஒருங்கிலணந்த வளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்லற 

அலைவதாகும்: 

 பாதிக்கப்பை்ைவரக்ளின் மீை்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசல்ச; 

 மற்றவரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 கபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசதத்லத குலறத்தல்; 

 கதாைக்கத்தில் சம்பவத்லதக் கை்டுப்படுத்தி இறுதியில் கை்டுக்குள் ககாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பை்ை பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 
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 அவசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

கதாைரப்ுலைய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாழ்லவ மீை்பதற்கும், மருத்துவ உதவிலய வழங்குவதற்கும், இயல்பு 

நிலலலய மீை்கைடுப்பதற்கும், கசயல்பாை்டுத் திறலன மமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகில் உள்ள கபரிய அவசரநிலலயின் 

விலளவுகலளச ்சமாளிக்க, ஒரு மபரிைர ்மமலாண்லமத் திை்ைம் வகுக்கப்பை மவண்டும், 

மமலும் இந்த திை்ைமிைப்பை்ை அவசர ஆவணம் "மபரழிவு மமலாண்லமத் திை்ைம்" என்று 

அலழக்கப்படுகிறது.   

ஒரு மபரிைர ் ஏற்பை்ைால், தடுப்பு நைவடிக்லககள் இருந்தமபாதிலும், கீமழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி மபரிைர ் மமலாண்லம கசய்யப்பை மவண்டும். அவசரகால 

சூழ்நிலலகலளக் லகயாள்வதற்காக முன்கமாழியப்பை்ை ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் குழு இலைமயயான ஒருங்கிலணப்பு பைம் 

7.1 இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபரிடர் மமலாண்மம குழு அமமப்பு 

 

அவசரநிலல அலமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க மமலாளரான அவசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் வழிநைத்தப்படும். அவர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க மமலாளர ்

வரும் வலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் கபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவசரகால 

ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அவசரகால சூழ்நிலலகலளக் கவனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் - தீயலணப்புக் குழு, மீை்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்கமாழியப்பை்ை அலமப்பு அை்ைவலண 7.2 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவமண 7.2: அவசர நிமலமயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயமணப்புக் குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க மமற்பாரல்வயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்புக் குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

அவசரநிமல 

ஒருங்கிமணப்பாளர் 

சுரங்க மமலாளர்

ஆதரவுக் குழு மீட்புக் குழு தீயமணப்புக் குழு 
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குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கை்டுப்பாை்ைாளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க மமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதரவுக் குழு 

குழுத் தலலவர/் அவசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மமலாளர ்

உதவி குழு தலலவர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலவர/் அவசரகால 

பாதுகாப்புக் கை்டுப்பாை்ைாளர ்

சுரங்க மமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கம் கசயல்பாை்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் கபயரக்ளுைன் மமற்கண்ை 

அை்ைவலண தயாரிக்கப்பை்டு கதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலைக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லை கதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்மவறு 

துலறகலள கை்டுப்படுத்த, ஒரு கமாலபல் கதாைரப்ு கநை்கவாரக்் மற்றும் வயரக்லஸ் 

சுரங்க அவசர கை்டுப்பாை்டு அலறலய (MECR) இலணக்க மவண்டும். 

மாவை்ைத்தில் மபரிைர ் காலங்களில் உைனடியாகத் கதாைரப்ு ககாள்ள மவண்டிய 

அதிகாரிகள் மற்றும் அவரக்ளது கதாைரப்ுகள், முதலுதவிச ்சான்றிதழுைன் தகுதிவாய்ந்த 

மருத்துவப் பயிற்சியாளர ் பணி மநரத்தில் சுரங்க வளாகத்தில் இருப்பாரக்ள். சுரங்கத் 
தளத்தில் உைனடியாகக் கிலைக்கும் சுரங்க மமலாளர ்அல்லது மமற்பாரல்வயாளர ்மூலம் 

முதலுதவி அளிக்கப்படும்.   

விவரங்கள் பதாடர்பு எண் 

கை்டுப்பாை்டு அலற (24x7): 

மாவை்ை அவசர நைவடிக்லக, 

மாவை்ை ஆை்சியர ்அலுவலகம், திருப்பூர-் 641 604. 

கை்ைணமில்லா எண்: 1077 

மலண்ை ்லலன் : 0421 – 2971199 

தாசில்தார ்(மாவை்ை நிரவ்ாகம்) 9894302907 

ககலக்ைரின் தனி உதவியாளர ்(கபாது). மலண்ை ்லலன்: 0421 – 2971133 

தீயமணப்பு மற்றும் மீட்பு மசமவ துமற 

மாவை்ை தீயலணப்பு அலுவலர ்
9442540555 

மலண்ை ்லலன் - 0421-2476101 

 தீயலணப்பு நிலலய அலுவலர ்

உடுமலலப்மபை்லை 
094450 86323  

சுரங்கத்தில் விபத்து 

(சரிவு ஏற்படுதல், பவடித்தலின் மபாது ஏற்படும் விபத்து, இயந்திரங்களால் ஏற்படும் 

விபத்து) 

தலலலம ஆய்வாளர,் கசன்லன மண்ைலம் 

சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் எண். 46 

(பலழய)/5 (புதிய) 2வது கதரு 

26206771, 20206772, 26206772,26206717 & 26206718 

அருகிலுள்ள மருத்துவமமன 

துங்கவி 

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலலயம், 

தாராபுரம் சாலல, நடுநிலலப்பள்ளி அருகில், 

துங்கவி, 

மைத்துக்குளம், திருப்பூர,் தமிழ்நாடு 642243, 

(திை்ை தளத்தில் இருந்து 5.5 கிமீ) 

04252-250180 

அவசரக் குழுவின் பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் - 

(அ) அவசர ஒருங்கிமணப்பாளர் (EC) 
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அவசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கை்டுப்பாை்லை 

ஏற்றுக்ககாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க மவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் (ஐசி) 

சம்பவக் கை்டுப்பாை்ைாளர ் என்பது அவசரநிலலயின் இைத்திற்குச ் கசன்று, 

அவசரநிலலலயக் கைப்பதற்கு அல்லது கை்டுப்படுத்துவதற்கான கசயல் திை்ைத்லத 

மமற்பாரல்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க மவண்டும். ஷிப்ை் மமற்பாரல்வயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் கபாறுப்லப ஏற்க மவண்டும். 

(c) பதாடர்பு மற்றும் ஆமலாசமனக் குழு 

ஆமலாசலன மற்றும் தகவல் கதாைரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலவரக்ள் 

அதாவது சுரங்க மமலாளர ்இருக்க மவண்டும் 

d) மரால் கால் ஒருங்கிமணப்பாளர் 

சுரங்க மமற்பாரல்வயாளர ் மரால் கால் ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் மரால் கால் 

ஒருங்கிலணப்பாளர ் மரால் அலழப்லப நைத்துவார ் மற்றும் சுரங்கப் பணியாளரக்லள 

சை்ைசலப இைத்திற்கு கவளிமயற்றுவார.் கைலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லவப்பமத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும். 

(e) மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீை்கும் பணிலய மமற்ககாள்வதற்கு பயிற்சி கபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க மவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி கபற்றவரக்ள் மதைல் மற்றும் மீை்புக் குழுவில் 

மசரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(f) அவசரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவசரகால பாதுகாப்புக் கை்டுப்பாை்ைாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் கவளி நிறுவனங்கலள வழிநைத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க மவண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலை, காவல்துலற, மருத்துவர ் மற்றும் 

ஊைகவியலாளரக்ள். 

 அவசர கட்டுப்பாட்டு பசயல்முமற - 

 அவசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு கபரிய தீ அல்லது 

கவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கமவை்ைரய்ின் மபாது சுவர ்இடிந்து விழுவதன் மூலம் கதாைங்கும் 

மற்றும் பல்மவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் கசயல்பாை்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்ைறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ்

(அவருக்கு மபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பை்ை தளத்தின் அவசர நலைமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச ் கசன்று, கண்ணாடிலய உலைத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுவார.் விபத்து நைந்த இைம் மற்றும் தன்லம குறித்து அவசர 

கை்டுப்பாை்டு அலறக்கு கதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அவசர நலைமுலறக்கு இணங்க, அவசரநிலலலய விளக்குவதற்கும் 

கை்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நைவடிக்லககள் உைனடியாக நலைகபறும். 
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• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

கைண்ைரக்ள் மற்றும் மதலவயான உபகரணங்களுைன் சம்பவம் நைந்த இைத்திற்கு 

வருவாரக்ள். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கை்டுப்பாை்ைாளர ் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் கதாைங்குவார ்

• சம்பவக் கை்டுப்படுத்தி, மீை்புக் குழுவின் உதவியுைன் அவசரத் தளதத்ிற்கு 

விலரந்து கசன்று அவசரநிலலலயக் லகயாளத் கதாைங்குவார.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கை்டுப்பாை்ைாளர ் தனது ஆமலாசலன மற்றும் தகவல் 

கதாைரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுைன் MECR க்கு வந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கை்டுப்பாை்லை எடுத்துக்ககாள்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கை்டுப்பாை்ைாளரிைமிருந்து கதாைரந்்து தகவல்கலளப் கபறுவார ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் வழிகாை்டுதல்கலள வழங்குவார:் 

• சம்பவக் கை்டுப்பாை்ைாளர ்

• சுரங்க கை்டுப்பாை்டு அலறகள் 

• அவசர பாதுகாப்பு கை்டுப்பாை்ைாளர ்

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீமய அமணக்கும் கருவிகள் - 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இைங்களில் பின்வரும் வலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்கமாழியப்பை்டுள்ளன. 

 அட்டவமண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீமய 

அமணக்கும் கருவிகள் 

இைம் தீலய அலணக்கும் கருவிகளின் வலக 

மின் சாதனங்கள் CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக 

எரிகபாருள் மசமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வலக, நுலர வலக, உலர ்இரசாயன தூள் வலக, மணல் 

வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசாயன வலக, நுலர வலக 

 

மபரிடர் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ரிக்மக அமமப்பு - 

 தளக் கை்டுப்பாை்ைாளர,் தீயலணப்புக் குழுவிைமிருந்து மபரிைர ் கசய்திலயப் 

கபறும்மபாது, சுரங்கக் கை்டுப்பாை்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிைங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் கபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் மபரிைர ் கசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பவக் 

கை்டுப்பாை்ைாளர ்ஏற்பாடு கசய்வார.் சம்பவக் கை்டுப்பாை்ைாளரிைமிருந்து "எமரக்ென்சி 

ஓவர"் என்ற கசய்திலயப் கபற்றவுைன், அவசரகால கை்டுப்பாை்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிைங்களுக்கு மநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் "அலனத்து கதளிவான 

சிக்னலலயும்" வழங்குவார.் 

மபரிைரின் மபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / மபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள் ஏமதனும் 

எடுக்கப்பை்டிருந்தால். 

 அலனத்து சுரங்க நைவடிக்லககளின் மபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்கனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உமலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 
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 MMR 1961 இன் படி கவடிகபாருை்கலள கவடிக்கச ் கசய்வதற்கும் மசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்கனசச்ரிக்லக நைவடிக்லககலளயும் கலைபிடித்தல். 

 என்னுலைய மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பைாத நபரக்ள் 

நுலழவது முற்றிலும் தலைகசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு ஷு, கஹல்கமை், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் மற்றும் 

காது மஃப்ஸ் மபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலைக்கப்கபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலைபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பை்ை திை்ைங்களின்படி என்னுலைய மவலல மற்றும் சுரங்கத் 
திை்ைங்கலளத் கதாைரந்்து புதுப்பித்தல். 

 என்னுலைய முகங்கலள சுத்தம் கசய்வது கதாைரந்்து கசய்யப்படுகிறது. 

 கவடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரெ்் கசய்தல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியலவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மை்டுமம மமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் மமற்பரப்பு நீர ் வருவலதத் தவிரப்்பதற்காக மதாை்ை வடிகால் 

மற்றும் மண் கை்டுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலழக்காலத்தில் அவசர பம்பிங்கிற்காக மபாதுமான அளவு டீசல் ககாண்ை 

கெனமரை்ைர ் கசை்களுைன் கூடிய அதிக திறன் ககாண்ை காத்திருப்பு பம்புகலள 

வழங்குதல். 

 ஆடிமயா சிக்னலுக்காக கவடிக்கும் மபாது கவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 கவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் கவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசல்ச ககாடிகள் காை்சி 

சமிக்லஞகளாக காை்ைப்படும். 

 கவடித்தல் மநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலழயாதலவ முக்கிய இைங்களில் காை்ைப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் மசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாை்டுதல்களின்படி மமற்ககாள்ளப்பை்ைது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 500 மீை்ைர ் சுற்றளவில் 1 

முன்கமாழியப்பை்ை குவாரியும், தற்மபாதுள்ள 2 குவாரிகளும் உள்ளன. குவாரிகளின் 

பை்டியல் பின்வருமாறு -   
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அட்டவமண 7.4: முன்பமாழிவில் இருந்து 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு உரிமமயாளர் பபயர் 
புல 

எண் 

பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 
நிமல 

P1 

திரு.R.கெகதீஸ்வரன் 

எண். 4/1136, நரசிங்கபுரம், 

கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவை்ைம் - 642 111. 

688 (P) 1.64.0  

TOR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.7150/SEAC/ToR
-804/2020 

Dated: 09.11.2020 

P2 

திரு. N.அகத்தியப்பன், 

த/கப. நைராெ் கவுண்ைர,் 

எண்.1237, கிருஷ்ணாபுரம் 

அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்- 642 111   

689/2 
(P) & 

689/3A
(P) 

1.00.0 

ToR Obtained: 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8314/SEAC/ToR
-1144/2022 

Dated: 05.05.2022 

P3 ஹரி வரச்ா புளூ கமை்ைல்ஸ் 673/6 2.38.5 
உத்மதசிக்கப்பை்ை 

பகுதிக்கு அருகில் 

பமாத்தப் பரப்பளவு 5.02.5 பெக்மடர் 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

குறியீடு உரிமமயாளர் பபயர் 
புல 

எண் 

பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 
நிமல 

E1 

N.அகத்தியப்பன், 

லமவாடி கிராமம், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்

689/1,2
(P),689
/3A(P) 

4.57.50  18.08.2016 – 17.08.2021 

E2 

திரு.R.கெகதீஸ்வரன் 

எண். 4/1136, நரசிங்கபுரம், 

கிருஷ்ணாபுரம் அஞ்சல், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்மாவை்ைம் - 642 111. 

688 (P) 1.38.0  09.01.2016 – 08.01.2021 

பமாத்தப் பரப்பளவு 5.95.5 பெக்மடர் 

குத்தமக காலம் முடிவுற்ற சுரங்கம் 

குறியீடு உரிமமயாளர் பபயர் 
புல 

எண் 

பரப்பளவு 

(பெக்மடர்) 
நிமல 

A1 

மயிலாத்தல். 

லமவாடி கிராமம், 

மைத்துக்குளம் தாலுகா, 

திருப்பூர ்

657/7 0.60.50  

15.02.2015 அன்று 

குத்தலக 

காலாவதியானது 

பமாத்த குழுமப் பரப்பளவு 10.98.0 பெக்மடர் 

ஆதாரம்: AD கடிதம் – Rc.No.717/2019 (சுரங்கங்கள்) மததி: 08.05.2020 
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அட்டவமண 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் திரு.R.கெகதீஸ்வரன் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு வலரபை  எண் 58 – F/06 

அை்சமரலக  10°34'50.02"N to 10°34'57.95"N 

தீரக்்கமரலக 77°20'27.65"E to 77°20'30.89"E 

கைல் மை்ைத்திலிருந்து 

உயரம் 
314 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பை்ை ஆழம் 
17 மீ  

புவியியல் இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

3,28,000 32,800 

சுரங்க இருப்பு 
சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

1,31,020 23,100 

கவை்டி எடுக்கப்படும் 

இருப்புகள் 

சாதாரண கல் மீ 3 கிராவல் மீ 3 

93,510 23,100 

இறுதி குழிப் பரிமாணம் 210 மீ (நீ) x 64 மீ (அ) x 17 மீ (ஆ) bgl 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

நீரம்ை்ைம் 
58-62 மீ bgl   

சுரங்க முலற 

திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளைக்கியது. 

 

நிலப்பரப்பு 

திை்ைப் பகுதி கதற்கு மநாக்கி கமன்லமயான சாய்வுைன் 

கிை்ைத்தை்ை கவற்று நிலப்பரப்லபக் காை்டுகிறது. 

இப்பகுதியின் உயரம் 314m AMSL (சராசரி கைல் 

மை்ைத்திற்கு மமல்) ஆகும். திை்ைப் பகுதி கதற்கு, கிழக்கு 

மற்றும் வைக்குப் பகுதியில் மமற்கு மற்றும் கதன்மமற்கு 

விவசாய நிலங்களில் குவாரிகளால் சூழப்பை்டுள்ளது. 

முன்கமாழியப்பை்ை 

இயந்திரங்கள்  

துலளப்பான்கள் 3 

கம்பிரசர ் 1 

லஹை்ராலிக் எக்ஸ்கமவை்ைர ் 1 

டிப்பர ் 2 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாை் மஹால் டிரில்லிங் மூலம் கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் சிறிய விை்ைம் ககாண்ை 25 

மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்துகள் உலைக்க மற்றும் அகற்றும் 

விலளவுக்காக பயன்படுத்த பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமான துலளயிைல் முன்கமாழியப்பைவில்லல. 

மவலலவாய்ப்பு 21 நபரக்ள் 

திை்ைத்தின் கமாத்த முதலீடு 

திை்ை முதலீடு ரூ.49,56,700/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு கசலவு 
ரூ.3,80,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

மமம்பாை்டிற்காக 

ஒதுக்கப்படும் நிதி CER 2% 

ரூ.99,300/- 

அருகில் உள்ள நீர ்நிலலகள் 
ஓலை 170 மீ வைகிழக்கு 

காலவாய் 570 மீ கதன்கிழக்கு 
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அமராவதி ஆறு 4 கி.மீ கதன்கிழக்கு 

குளம்( மருள்பை்டி) 5.3 கி.மீ 

கதன்மமற்கு 

பசுலம அரண் மமம்பாடு 
3400 சதுர மீை்ைர ்பரப்பளவில் 375 மரங்கள் நை 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 

நீர ்மதலவ 3.0 KLD 

அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 650 கி.மீ  வைமமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம்  

அட்டவமண 7.5A: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

முன்பமாழிவு ‘P2’ 
சுரங்கங்கத்தின் கபயர ் திரு. N. அகத்தியப்பன் – சாதாரண கல் மற்றும் 

சரலள குவாரி 
நிலப்பரப்பு வலரபை  எண் 58 – F/06 

அை்சமரலக  10°34'44.47"N to 10°34'47.37"N 

தீரக்்கமரலக 77°20'19.24"E to 77°20'25.27"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 312 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்கமாழியப்பை்ை ஆழம் 
27 மீ  

ஆய்வுப் பகுதியில் நீர ் மை்ைம் 

அளவிைப்படுகிறது 
58-63 மீ bgl 

சுரங்க முலற திறந்தகவளி இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை சுரங்க முலற, 

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியவற்லற 

உள்ளைக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

திை்ைப் பகுதியானது வைகிழக்கு மநாக்கி 

கமன்லமயான சாய்வுைன் கிை்ைத்தை்ை கவற்று 

நிலப்பரப்லபக் காை்டுகிறது. இப்பகுதியின் உயரம் 

312 மீ AMSL (சராசரி கைல் மை்ைத்திற்கு மமல்) ஆகும். 

திை்ைப் பகுதி கதற்கு, கிழக்கு மற்றும் வைக்குப் 

பகுதியில் மமற்கு மற்றும் கதன்மமற்கு விவசாய 

நிலங்களில் குவாரிகளால் சூழப்பை்டுள்ளது.   

இயந்திரங்கள் 

முன்கமாழியப்பை்ைது 

ொக் மஹமர ் 1 

கம்பிரசர ் 1 

லஹை்ராலிக் எக்ஸ்கமவை்ைர ் 1 

டிப்பர ் 1 

முன்கமாழியப்பை்ை 

கவடிக்கும் முலற 

ஷாை் மஹால் டிரில்லிங் மூலம் கை்டுப்படுத்தப்பை்ை 

பிளாஸ்டிங் முலற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி கவடிமருந்து 

சிறிய ையா ஆகியலவ சாதாரண கல்லல 

அகற்றுவதற்கும் மதாண்டிப் கபறுவதற்கும் உலைக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விலளலவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துலளயிைல் 

முன்கமாழியப்பைவில்லல. 

புவியியல் வளங்கள் மீ 3 
சாதாரண கல் சரலள 

2,50,000  20,000 

சுரங்கம் லகயிருப்பு மீ 3 
சாதாரண கல் சரலள 

73,750 13,708 
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உற்பத்திக்கான 

முன்கமாழியப்பை்ை இருப்பு 

அளவு மீ 3 

சாதாரண கல் சரலள 

73,750 13,708 

மனிதவளம் 

முன்கமாழியப்பை்ைது 
14 நபரக்ள் 

சுரங்கத ்திை்ை காலம் 10 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 149 மீ (நீ) x 46 மீ (அ) x 27 மீ (ஆ) bgl 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

ஓலை - 170 மீ வைகிழக்கு, 

கால்வாய் -570 மீ  கதன் கிழக்கு 

அமராவதி ஆறு – 4 கி.மீ -கதன் கிழக்கு 

குளம் (மருள்பை்டி அருகில்) -5.3 கி.மீ கதன்மமற்கு 

500 மீ மரடியஸ் குவாரிகள் 
முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி – 3 (5.02.5 கஹக்மைர)் 

தற்மபாதுள்ள குவாரிகள் - 2 (5.95.5 கஹக்மைர)் 

திை்ை கசலவு ரூ.41,78,000/- 

CER கசலவு @ திை்ைச ்கசலவில் 

2% 
ரூ 84,000/- 

பசுலம அரண் மமம்பாை்டுத் 
திை்ைம் 

2,800 சதுர மீை்ைர ் பரப்பளவில் 7.5 மீ பாதுகாப்பு 

மண்ைலத்தில் 500 மரங்கலள நை 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 

அருகிலுள்ள காப்புக் காடு தளவாய்ப்பை்டினம் காப்புக் காடு - 17.0 கி.மீ 

வைகிழக்கு 

முன்கமாழியப்பை்ை நீர ்

மதலவ 
2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 550 மீ வைகிழக்கு 
 

அட்டவமண 7.6: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E1” 

சுரங்கத்தின் கபயர ் திரு. N.அகத்தியப்பன் 

புல எண் 689/1, 689/2(P) & 689/3A(P) 

நில வலகப்பாடு பை்ைா நிலம் 

பரப்பளவு 4.57.5 கஹக்மைர ்

குத்தலக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

நைப்பில் உள்ள சுரங்க 

ஆழம் 
163 மீ (நீ) x 161 மீ (அ) x 23 மீ (ஆ) bgl 

இறுதி குழி வரம்பு 223 மீ (நீ) x 161 மீ (அ) x 27 மீ (ஆ) bgl 

அை்சமரலக 10°34'46.58"N to 10°34'54.05"N 

தீரக்்கமரலக 77°20'17.31"E to 77°20'25.95"E 

கைல் மை்ைத்திலிருந்து 

உயரம் 
318 மீ AMSL 

இயந்திரங்கள்   

டிராக்ைர ்கபாருத்தப்பை்ை கம்பிரசர ் 1 

ொக் மஹமர ் 2 

பக்கை் உைன் எக்ஸ்கமவை்ைர ் 1 

டிப்பரக்ள் 1 

கவடிக்கும் முலற கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிக்கும் முலற 

மவலலவாய்ப்பு 12 நபரக்ள் 

திை்ை முதலீடு  ரூ.71,75,000/- 
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அட்டவமண 7.6: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E2” 

சுரங்கத்தின் கபயர ் திரு. R.கெகதீஸ்வரன் 

புல எண் 688 (Part) 

நில வலகப்பாடு பை்ைா நிலம் 

பரப்பளவு 1.38.0 கஹக்மைர ்

குத்தலக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி வரம்பு 182 மீ (நீ) x 112 மீ (அ) x 23 மீ (ஆ)bgl 

அை்சமரலக 10°34'56.82"N to 10°34'57.27"N 

தீரக்்கமரலக 77°20'22.45"E  to 77°20'28.18"E 

கைல் மை்ைத்திலிருந்து 

உயரம் 
313 மீ 

இயந்திரங்கள்   

டிராக்ைர ்கபாருத்தப்பை்ை கம்பிரசர ் 2 

ொக் மஹமர ் 1 

பக்கை் உைன் எக்ஸ்கமவை்ைர ் 1 

டிப்பரக்ள் 1 

கவடிக்கும் முலற கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிக்கும் முலற 

மவலலவாய்ப்பு 18 நபரக்ள் 

திை்ை முதலீடு  ரூ. 39,65,360/- 

இந்த முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கத்தில் இருந்து மதாண்டுதல் மற்றும் கவடித்தல் மற்றும் 

மதாண்டுதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து நைவடிக்லககள் காரணமாக ஒை்டுகமாத்த தாக்கம் 

முக்கியமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் கவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் 

இலரசச்ல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் கபரும் தாக்கத்லத எதிரப்ாரக்்கலாம்.  

காற்று சூழல் - 

திை்ைத்தில் இருந்து 500 மீை்ைர ் சுற்றளவுக்குள் சுரங்கத்தின் ஒை்டுகமாத்த சுலமலய 

கணக்கிடுவது (இந்த முன்கமாழிவு உை்பை) அை்ைவலண 7.7 & 7.8 இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது 

அட்டவமண 7.7: சாதாரண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

வ.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 

தின சரக்குந்து 

சுமம 

P1 93,510 18,702 62 10 

P2 73,750 7,375 25 4 

E1 2,44,947 48,989 163 27 

E2 1,14,264 22,853 76 13 

பமாத்தம் 5,26,471 97,919 326 54 

 

அட்டவமண 7.8: கிராவலின் ஒட்டுபமாத்த சுமம 

வ.எண் 
1/2/3 ஆண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 

தின 

சரக்குந்து 

சுமம 

P1 23,100 11,550 38 6 

P2 13,708 15 3 1 

E1 17,160 17,160 57 10 

E2 16,300 5,433 18 3 

பமாத்தம் 70,268 34,143 116 20 
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 சாதாரண கல்லின் ஒை்டுகமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாலளக்கு 326 மீ3 ஆக இருப்பலதக் 

காணலாம், மமலும் ஒரு நாலளக்கு 54 பயணங்களின் திறன் ககாண்ைது. 500 மீை்ைர ்

சுற்றளவில் ஒரு நாலளக்கு 20 பயணங்கள் திறன் ககாண்ை சரலள உற்பத்தி ஒரு 

நாலளக்கு சுமார ்116 மீ3 ஆகும்.  

மமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலையில், முன்கமாழியப்பை்ை 

சுரங்கத்தில் பல்மவறு கசயல்பாடுகளால் கவளிமயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தலர 

தயாரிப்பு, கவை்டி எடுத்தல், லகயாளுதல் மற்றும் தாது ககாண்டு கசல்லுதல் மபான்ற 

பல்மவறு கசயல்பாடுகலள உள்ளைக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு 

மதிப்பீை்டு கதாழில்நுை்ப லகமயடு அடிப்பலையில் இந்த நைவடிக்லககள் முலறயாக 

பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை்டு, வளிமண்ைலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள அலைய 

மற்றும் மதிப்பிைப்பை்ை உமிழ்வுகள் அை்ைவலண 7.10 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன.  

அட்டவமண 7.9: 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிைப்பை்ை 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வமக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.062485695 

g/s 

கவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000230419 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.039383272 

g/s 

சுலம ககாண்டு 

கசல்லும் சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002486854 
g/s/m 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.047170201 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிைப்பைை் 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000300366 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிைப்பைை் உமிழ்வு 

விகிதம் 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000011280 
g/s 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 

PM10 க்கான மதிப்பிைப்பை்ை 

உமிழ்வு விகிதம் 

 

பசயல்பாடு மூல வமக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.048341968 
g/s 

கவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000063861 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.035437471 
g/s 

சுலம ககாண்டு 

கசல்லும் சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002483793 
g/s/m 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.038275427 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிைப்பைை் 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000103157 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிைப்பைை் உமிழ்வு 

விகிதம் 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000002464 
g/s 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு E1 
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PM10க்கான மதிப்பிைப்பை்ை 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வமக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.083414925 

g/s 

கவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000976862 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.042588144 

g/s 

சுலம ககாண்டு 

கசல்லும் சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002492425 
g/s/m 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.072621637 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிைப்பைை் 

உமிழ்வு விகிதம் 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000736785 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிைப்பைை் உமிழ்வு 

விகிதம் 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000070631 
g/s 

குவாரிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E2” 

PM10 க்கான மதிப்பிைப்பை்ை 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வமக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.066358591 

g/s 

கவடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.000311243 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 0.039119522 

g/s 

சுலம ககாண்டு 

கசல்லும் சாலல 
வரி ஆதாரம் 

0.002486549 
g/s/m 

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.044003140 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிைப்பைை் 

உமிழ்வு விகிதம்   

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000287465 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிைப்பைை் உமிழ்வு 

விகிதம்   

கமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000009240 
g/s 

 

அட்டவமண 7.10: 500 மீட்டர் சுற்றளவிற்குள் அதிகரிக்கும் & விமளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி 43.6 

அதிகரிக்கும் 12.87 

விலளவு 56.47 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

பின்னணி 20.7 

அதிகரிக்கும் 5.69 

விலளவு 26.39 

NAAQ விதிமுலறகள் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 8.6 

அதிகரிக்கும் 2.49 

விலளவு 11.09 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 
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பின்னணி 22.6 

அதிகரிக்கும் 7.8 

விலளவு 30.4 

NAAQ விதிமுலறகள் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் மற்றும் 

கஹசஇ்எம்எம் மபான்ற கசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. கவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி 

கசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் மபாக்குவரத்து நைவடிக்லககள் ஆகியவற்லறக் 

கருத்தில் ககாண்டு ஒை்டுகமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. 500 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள பல்மவறு குவாரிகலளச ்சுற்றியுள்ள பல்மவறு தூரங்களில் இலரசச்ல் 

அளலவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் மமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளன. 

ஒமர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊைகம் மூலம் அலரக்மகாள ஒலி அலல பரவலுக்கு, 

முதல் ககாள்லகயின் அடிப்பலையில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி கவவ்மவறு 

ஆதாரங்களில் பல்மவறு இைங்களில் இலரசச்ல் அளலவ மதிப்பிைலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 கதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

மதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலவ மைக்லகக் 

கூை்ைல் மூலம் பல்மவறு இைங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பை்ைது. மாதிரிக்கு 

மதலவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க கசயல்பாை்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

கசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்ககாண்டு மூல தரவு கணக்கிைப்பை்ைது 

அட்டவமண 7.11: 500மீ மரடியஸ் குவாரிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இைம் 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

கமாத்த 

கணிக்கப்பை்ை 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநிலலகள் 

P1 54.5 43.8 54.9 

55 
P2 52.7 45.3 53.4 

E1 51.4 45.5 52.4 

E2 52.6 45.8 53.4 

 

 இலையக மண்ைலத்தில் 43.8 - 45.8dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் 

நிலல காணப்படுகிறது. இலையக மண்ைலத்தில் உள்ள கவவ்மவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் 

அளவு குலறவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலை விலளவாகக் 
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குலறவலதக் கருத்தில் ககாண்டு, ரிகசப்ைரக்ளில் கண்காணிக்கப்பை்ை மதிப்புகள் 

மற்றும் கணக்கிைப்பை்ை மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித 

சூத்திரத்லத அடிப்பலையாகக் ககாண்ைது. மமமல உள்ள அை்ைவலணயில் இருந்து, 

சத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கை்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (முதன்லம விதிகள் 

கவளியிைப்பை்ைது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அலனத்து இைங்களிலும் 

சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இலைநிலல மண்ைலம்) 

அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 மததியிை்ை S.O. 123(E) இன் படி, பின்னர ்S.O. 1046(E), மததியிை்ை 22.11.2000, S.O. 1088(E), 

மததி 11.10.2002, S.69 (E) 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) மததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சை்ைம், 1986 இன் கீழ்). 

தமர அதிர்வுகள் 

 முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களில் இருந்து சுரங்க நைவடிக்லககளால் நில 

அதிரவ்ுகள், மதாண்டுதல்கள், துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல், மபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் மபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் கசயல்பாடு காரணமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இருப்பினும், நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் கவடிப்பு 

ஆகும். நில அதிரவ்ுகளின் கபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீை்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் 

கவடிப்பினால் தூண்ைப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் மசதங்களுக்கு அதிக 

வாய்ப்புள்ளது, அமதசமயம் RCC கை்ைலமக்கப்பை்ை கை்ைலமப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுகலளத் தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருவாக்கலாம். 

கவடி லவத்தல் நைவடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்கறாரு தாக்கம் பறத்தல் 

பாலறகள் ஆகும். இலவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய 

வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கை்ைலமப்புகளுக்கு மசதம் 

ஏற்பைலாம். 

அட்டவமண 7.12: ஒவ்பவாரு சுரங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிடம்  தூரம் (மீ) 

P1 குடியிருப்பு அருகில் 650மீ வைமமற்கு 

P2 குடியிருப்பு அருகில் 550மீ வைகிழக்கு 

E1 குடியிருப்பு அருகில் வைமமற்கு 535 மீ 

E2 குடியிருப்பு அருகில் வைமமற்கு 520மீ 

 

அலனத்து சுரங்கங்களிலும் கவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

மவகத்லத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ சமன்பாை்லைப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிைப்படுகிறதுV = K [R/Q0.5] –B 

இதில்- 

V = உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

மக = அதிகபை்ச உைனடி எலை (கிமலா) 
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B = பாலற மற்றும் தளத்துைன் கதாைரப்ுலைய மாறிலி (கபாதுவாக 1.6) 

ஆர ்=  கவடி லவக்கும் தூரம் (மீ) 

அட்டவமண 7.13: சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இடம் 
அதிகபட்ச 

பவடிமருந்து 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு (மீ) 

PPV in m/ms 

P1 20 650மீ வைமமற்கு 0.173 

P2 11 550மீ வைகிழக்கு 0.140 

E1 53 வைமமற்கு 535 மீ 1.175 

E2 25 வைமமற்கு 520மீ 0.296 

மமமல உள்ள அை்ைவலணயில் இருந்து, ஒவ்கவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு கவடித்தல்க்கான 

கை்ைணம் அதிகபை்சமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29 மததியிை்ை சுற்றறிக்லக எண். 7-ன் 

மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் கபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி என்ற 

உசச் துகள் மவகத்திற்குக் கீமழ பிபிவி உள்ளது. /8/1997. 

அட்டவமண 7.14:  சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாரப் பலன்கள் 

குறியீடு 
மநரடி 

மவமலவாய்ப்பு 
திட்ட முதலீடு CER @ 2% 

P1 21 ரூ.49,56,700/- ரூ.99,300/- 

P2 14 ரூ.41,78,000/- ரூ.84,000/- 

E1 12 ரூ.71,75,000/-    ரூ.1,43,500/- 

E2 18 ரூ.39,65,360/- ரூ.79,307/- 

பமாத்தம் 51 ரூ.1,60,97,060/- ரூ.4,06,107/- 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அலனத்து சுரங்கங்களும் பசுலமக் 

களத ் திை்ைம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 மகாடிகள், அலவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாை்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீை்டில் 2% பங்களிக்க மவண்டும். 

• முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைங்களுக்கு CER - ரூ 99,300/ 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்மம திட்டம் 

 திை்ை ஆதரவாளர ் தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வனம் (EC.2) திலணக்களம் மததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க மவண்டும் மற்றும் 

பிளாஸ்டிக்குகலள ஒரு முலற பயன்படுத்த தலை மற்றும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு 

வரும் வலகயில் தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக்லக வீச மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986. 

குறிக்மகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிமயாக சங்கிலி வலலயலமப்லப 

ஆராயப்படும் 
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• அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுைன் மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய கபாருை்கலள 

மசகரிப்பதற்காக கதாை்டிகலள நிறுவுவதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

மமலாண்லமலய கண்ைறிந்து முன்கமாழிதல் 

• முலறலம வடிவலமப்லபத் தயாரித்தல், கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான மதலவயான வழிமுலறகள். 

 

அட்டவமண 7.15: பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள நிர்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண் பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகலள இலணத்து மலஅவுை் வடிவலமப்லப 

உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பத்தியாளரக்ளிைம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கை்ைணம், குப்லப 

ககாை்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரித்தல் அல்லது 

கபாதுமக்களுக்கு இலையூறு விலளவிக்கும் வலகயில் 

ஏமதனும் கசயல்கள் கசய்தல் ஆகியவற்றுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க மமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாை்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரித்கதடுப்பலத நலைமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கை்ைாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க மமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மசகரிப்பு சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

4 கபாருள் மீை்பு வசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க மமலாளர ்

5 கபாருள் மீை்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய 

மற்றும் மறுசுழற்சி கசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகலள பிரித்தல் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

6 பதிவுகசய்யப்பை்ை மறுசுழற்சி கசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

மசனலாக்குதல் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

7 மறுசுழற்சி கசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

சிகமண்ை ் சூலளகளில், சாலல அலமப்பில் 

பயன்படுத்துவதற்கு வழியலமத்தல் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

8 பங்குதாரரக்ள் மத்தியில் அவரக்ளின் கபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க மமலாளர ்

9 குப்லபகலள ககாை்டுவது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த கவளியில் எரிப்பது அல்லது கபாதுமக்களுக்கு 

இலையூறு விலளவிக்கும் கசயல்களில் ஈடுபடுவது 

மபான்றவற்றில் திடீர ் மசாதலன 

மமற்ககாள்ளப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

ஆதாரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்கமாழியப்பை்ைது 

7.6 மகாவிட் பிந்மதய சுகாதார மமலாண்மமத் திட்டம் 

 SARS-CoV-2 ககாமரானா லவரஸால் ஏற்படும் மகாவிை் - 19 மநாய் ஒப்பீை்ைளவில் ஒரு 

புதிய மநாயாகும், இந்த மநாயின் இயற்லகயான வரலாறு, குறிப்பாக மீை்புக்குப் பிந்லதய 
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நிகழ்வுகளின் அடிப்பலையில் புதிய தகவல்கள் மாறும் அடிப்பலையில் 

அறியப்படுகின்றன. 

 கடுலமயான மகாவிை்-19 மநாய்க்குப் பிறகு, குணமலைந்த மநாயாளிகள் மசாரவ்ு, 

உைல்வலி, இருமல், கதாண்லைப் புண், சுவாசிப்பதில் சிரமம் மபான்ற பல்மவறு 

வலகயான அறிகுறிகலளயும் கதாைரந்்து கதரிவிக்கலாம். தற்மபாது மகாவிை்-க்கு 

பிந்லதய சீக்வாலாக்கள் மற்றும் அதற்கும் குலறவான சான்றுகள் உள்ளன. ஆராய்சச்ி 

மதலவ மற்றும் தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. மகாவிை் குணமலைந்த அலனத்து 

மநாயாளிகளின் பின்கதாைரத்ல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு முழுலமயான 

அணுகுமுலற மதலவப்படுகிறது. 

மகாவிட்-க்கு பிந்மதய பின்பதாடர்தல் பநறிமுமற – 

• மகாவிை் கபாருத்தமான நைத்லதலயத் கதாைரவும் (முகமூடியின் பயன்பாடு, லக 

மற்றும் சுவாச சுகாதாரம், உைல் இலைகவளி). 
• மபாதுமான அளவு கவதுகவதுப்பான நீலரக் குடிக்கவும் (முரணாக இல்லல 

என்றால்). 

• உங்கள் பணியிைங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பலத 

உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள் 

• மமற்பரப்புகள் (எ.கா. மமலசகள் மற்றும் மமலசகள்) மற்றும் கபாருை்கலள (எ.கா. 

கதாலலமபசிகள், கஹல்கமை்) கிருமிநாசினியால் தவறாமல் துலைக்க மவண்டும் 

• பணியிைத்லதச ் சுற்றியுள்ள முக்கிய இைங்களில் சுத்திகரிப்பு மஹண்ை் ரப் 

டிஸ்கபன்சரக்லள லவக்கவும். இந்த டிஸ்கபன்சரக்ள் கதாைரந்்து 

நிரப்பப்படுவலத உறுதிகசய்யவும் 

• லக கழுவுவலத ஊக்குவிக்கும் சுவகராை்டிகலளக் காண்பி 

• ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்லகயாளரக்ள் மசாப்பு மற்றும் 

தண்ணீருைன் லககலள கழுவக்கூடிய இைங்களுக்கு அணுகல் இருப்பலத 

உறுதிகசய்யவும் 

• சுவாச சுகாதாரத்லத ஊக்குவிக்கும் சுவகராை்டிகலளக் காண்பி. 

• உங்கள் சமூகத்தில் COVID-19 பரவ ஆரம்பித்தால், மலசான இருமல் அல்லது 

குலறந்த தர காய்சச்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கு மமல்) உள்ளவரக்ள் வீை்டிமலமய 

இருக்க மவண்டும் என்பலத உங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

வாடிக்லகயாளரக்ளுக்குச ் சுருக்கமாகச ் கசால்லுங்கள். மநாய்த்கதாற்றின் 

அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய பாராசிை்ைமால்/அகசை்ைமிமனாஃகபன், 

இப்யூபுரூஃபன் அல்லது ஆஸ்பிரின் மபான்ற எளிய மருந்துகலள எடுத்துக் 

ககாள்ள மவண்டியிருந்தால் அவரக்ள் வீை்டிமலமய இருக்க மவண்டும் (அல்லது 

வீை்டிலிருந்து மவலல கசய்ய மவண்டும்). 

• மகாவிை்-19 இன் மலசான அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீை்டிமலமய இருக்க 

மவண்டும் என்ற கசய்திலயத் கதாைரந்்து கதாைரப்ுககாண்டு 

விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

• மநருக்கு மநர ் சந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு மதலவயா என்பலதக் கவனியுங்கள். 

கதாலலகதாைரப்ு அல்லது ஆன்லலன் நிகழ்வு மூலம் அலத மாற்ற முடியுமா? 

• கூை்ைம் அல்லது நிகழ்லவ குலறக்க முடியுமா, அதனால் குலறவான மக்கள் 

மை்டுமம கலந்து ககாள்வாரக்ள்? 
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• அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் லக சுத்திகரிப்பு உள்ளிை்ை 

மபாதுமான கபாருை்கள் மற்றும் கபாருை்கலள முன்கூை்டிமய ஆரை்ர ்கசய்யுங்கள். 

சுவாச அறிகுறிகலள உருவாக்கும் எவருக்கும் வழங்க அறுலவ சிகிசல்ச 

முகமூடிகள் உள்ளன. 

• ஆயுஷ் அலமசச்கத்தால், சியாவன்ப்ராஷ் (பதிவுகசய்யப்பை்ை ஆயுரம்வத 

மருத்துவரின் வழிகாை்டுதலின் கீழ்) காலலயில் (1 மதக்கரண்டி அளவு) 

கவதுகவதுப்பான நீர/்பாலுைன் பயன்படுத்துவது மிகவும் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் அலமசச்கம் பரிந்துலரக்கிறது. பிந்லதய 

மீை்பு காலத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. The addition 

மூலிலககள்/மசாலாப் கபாருை்கள் இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ்

அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளரின் ஆமலாசலனயின் 

மபரில் எடுக்கப்பை மவண்டும். 

• அதிக காய்சச்ல், மூசச்ுத் திணறல், Sp02 <95%, விவரிக்க முடியாத மாரப்ு வலி, புதிய 

குழப்பம், குவிய பலவீனம் மபான்ற ஆரம்ப எசச்ரிக்லக அறிகுறிகலளக் 

கண்ைறியவும். 

• புலகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவலத தவிரக்்கவும். 

• திை்ைத்லதப் பற்றி உங்கள் பணியாளரக்ள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரரக்ளுைன் 

கதாைரப்ு ககாண்டு, திை்ைத்தின் கீழ் அவரக்ள் என்ன கசய்ய மவண்டும் - அல்லது 

கசய்யக்கூைாது - என்பலத அவரக்ள் அறிந்திருப்பலத உறுதிகசய்யவும். மலசான 

அறிகுறிகலள மை்டுமம ககாண்டிருந்தாலும் அல்லது அறிகுறிகலள 

மலறக்கக்கூடிய எளிய மருந்துகலள (எ.கா. பாராசிை்ைமால், இப்யூபுரூஃபன்) 

எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டியிருந்தாலும், மவலலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் 

முக்கியத்துவம் மபான்ற முக்கியக் குறிப்புகலள வலியுறுத்துங்கள். 

• கணிசமான எண்ணிக்லகயிலான பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

சப்லளயரக்ள் உங்கள் வணிக இைத்திற்கு வர முடியாவிை்ைாலும், உங்கள் 

வணிகத்லத எப்படி நைத்துவது என்பது குறித்த திை்ைமானது - பயணத்தில் உள்ள 

உள்ளூர ்கை்டுப்பாடுகள் அல்லது அவரக்ள் மநாய்வாய்ப்பை்டிருப்பதால். 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்மமகள் 

8.0 பபாது 

 லமவாடி கிராமத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் ெல்லிகலள கவை்டுவதற்கான 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைங்கள் 5 மற்றும் 10 ஆண்டுகளில் ஒை்டுகமாத்தமாக 1,67,260 மீ3 

சாதாரண கல் மற்றும் 36,808 மீ3 சரலள உற்பத்தி கசய்வலத மநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளன. இது அண்மித்த பகுதிகளில் சமூக-கபாருளாதார நைவடிக்லககலள 

மமம்படுத்துவமதாடு பின்வரும் நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும்.   

• மவலல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-கபாருளாதார நலனில் முன்மனற்றம் 

• உைல் உள்கை்ைலமப்பில் முன்மனற்றம் 

• சமூக உள்கை்ைலமப்பில் முன்மனற்றம் 

8.1 மவமல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நைவடிக்லககலள மமற்ககாள்வதற்காக சுமார ் 35 நபரக்ளுக்கு 

மவலலவாய்ப்லப வழங்குவதற்கும், இந்தத் திை்ைத்தில் மவலலவாய்ப்லப வழங்குவதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம வழங்குவதற்கும் உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. மமலும், 

ஒப்பந்த மவலலகள், கதாழில் வாய்ப்புகள், மசலவ வசதிகள் மபான்றவற்றில் பலருக்கு 

மலறமுக மவலல வாய்ப்பு கிலைக்கும். சுரங்கத் திை்ைத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் 

கபாருளாதார நிலல மமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல நடவடிக்மககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நைவடிக்லகயின் தாக்கம் உைனடி திை்ை தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-கபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். மநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள மவலலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலைமய 

குலறந்த திறன் ககாண்ை மவலல மதடுபவரக்ளுக்கு மமம்பை்ை பண வருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டமமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கமானது தமிழ்நாை்டின் மைத்துக்குளம் தாலுகா மற்றும் 

திருப்பூர ் மாவை்ைத்தில் உள்ள லமவாடி கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் 

இப்பகுதியில் தகவல் கதாைரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற வசதிகள் ஏற்கனமவ நன்கு 

நிறுவப்பை்டுள்ளன. முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கம் காரணமாக பின்வரும் கபௌதீக 

உள்கை்ைலமப்பு வசதிகள் மமலும் மமம்படும். 

• சாலல மபாக்குவரத்து வசதிகள் 

• கதாைரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் கதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலைக்கும். 
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8.4 சமூக உள்கட்டமமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கை்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண மசலவகளில் மவலலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 

மவலலவாய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலையில் 

இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற கதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

கதாழிலாளர ் சக்தியில் கபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமவாசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் மற்றும் சுரங்க நைவடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் ககாள்வாரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் 

வருமானத்லத மமம்படுத்துவமதாடு, அப்பகுதியின் ஒை்டுகமாத்த கபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கம் கீமழ ககாடுக்கப்பை்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் ககாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

• உள்கை்ைலமப்பு வசதிகள், மபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

மசலவகளுக்கு கபாருை்கள் மற்றும் மசலவகலள வழங்குதல் மபான்ற ஒப்பந்த 

மவலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக மவலல வாய்ப்புகள். 

• வாைலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீை்டு மதலவ அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, கபாழுதுமபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் மமம்படும் 

• தகவல் கதாைரப்ு, மபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக மமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வசதிகளில் முன்மனற்றம் மற்றும் மவலலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகளில் ஒை்டுகமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, கசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி மபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்மதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு மநரடியாகப் பயனலையும். 

கூட்டாண்மம சமூக பபாறுப்பு: 

சமூகப் கபாறுப்புணரவ்ு நைவடிக்லககள் மற்றும் வணிக கசயல்முலறகளுைன் 

சமூக கசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய விழிப்புணரல்வ அலனத்து மை்ை 

ஊழியரக்ளிலைமயயும் வளரப்்பதற்கு ஆதரவாளர ் கபாறுப்மபற்பார.் CSR 

நைவடிக்லககலள மமற்ககாள்வதில் ஈடுபை்டுள்ளவரக்ளுக்கு மபாதுமான பயிற்சி மற்றும் 

மறு மநாக்குநிலல வழங்கப்படும். 

 இந்தத ் திை்ைத்தின் கீழ், திை்ை முன்கமாழிபவர,் திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

கதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் கபாருளாதார மமம்பாை்டிற்கான 

பின்வரும் திை்ைங்கலள மமற்ககாள்வார.் இதற்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் தனி பை்கெை் 
வழங்கப்படும். இந்த திை்ைங்கலள இறுதி கசய்ய, முன்கமாழிபவர ் LSG உைன் 

கதாைரப்ுககாள்வார.் திை்ைங்கள் பின்வரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

மதரந்்கதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார மசலவகள் 

• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கை்ைலமப்பு மமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாை்டு 

• சுய மவலலவாய்ப்பு 
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CSR பசலவு மதிப்பீடு 

லமவாடி கிராமத்தில் முக்கியமாக அரசுப் பள்ளியின் உள்கை்ைலமப்பு 

மமம்பாை்டிற்கு பங்களிக்கும் பை்கெை்டில் (லாபத்தில் 2%) CSR நைவடிக்லககள் 

மமற்ககாள்ளப்படும். 

கார்ப்பமரட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

காரப்்பமரை் சுற்றுசச்ூழல் கபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, மததி: 01.05.2018 இன் படி 

மமற்ககாள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத் திை்ைம் மற்றும் மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 மகாடிகள், முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைங்கள் EAC/SEAC இன் 

வழிகாை்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீை்டில் 2% பங்களிக்க மவண்டும். முழுத் 
திை்ைத்தின் மூலதனச ்கசலவு ரூ. 91,34,700/- மற்றும் அமத மவலலகளின் 2% ரூ. 1,83,300/-. 

 

   அட்டவமண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம் 

ரூ 

லமவாடி கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 

சுகாதார வசதிகலள மமம்படுத்துதல் லமவாடி கிராமம் 
ரூ. 99,300/- 

கிராம சாலலகளில் மதாை்ைம் ரூ. 84,000/- 

பமாத்தம் ரூ.1,83,300/- 

ஆதாரம்: கசயல்பாை்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நைத்தப்பை்ை கள ஆய்வு, திை்ை 

ஆதரவாளருைன் ஆமலாசலன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 ஸ்மகாப்பிங் கை்ைத்தில் சுற்றுசச்ூழல் கசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரிந்துலரக்கப்பைவில்லல. இதில் கபாருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமத் திட்டம் - P1 & P2 

10.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் (EMP) முன்கமாழியப்பை்ை இைத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பை்ை மாசுக் குலறப்பு வசதிகலளக் கருத்தில் ககாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் 
திை்ைத்தின் நல்ல நலைமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

கபாருளாதார மமம்பாை்டுத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திை்ைத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கலளயும் லவத்திருப்பலத உறுதி கசய்யும். 

 கதாைக்க நிலலயில் தணிப்பு நைவடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒை்டுகமாத்த சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைம் ஆகியலவ கபறப்பை்ை 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன மமம்படுத்தும் வலகயில் 

கவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பை்ை EMP, தணிப்பு 

நைவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்படுவலத உறுதிகசய்வதற்கான நிரவ்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் கசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்மக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு கபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து கசயல்பாடுகள் 

மற்றும் கசயல்பாடுகலள நைத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் கசயல்திறலன கதாைரந்்து 

மமம்படுத்துவதற்கும் முன்கமாழிபவரக்ள் உறுதிபூண்டுள்ளாரக்ள். 

• அதன் கசயல்பாடுகள் மற்றும் கசயல்பாடுகளுைன் கதாைரப்ுலைய அலனத்து 

சை்ைங்கள், கசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் மதலவகலளப் 

பூரத்்தி கசய்தல் 

• கபாதுவான சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பை்ை பணியிை 

சுற்றுசச்ூழல் கபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் ககாள்லகலய கசயல்படுத்துவலத உறுதி கசய்ய மதலவயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு கசய்தல் 

• திை்ை மமம்பாை்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், 

சாத்தியமான நீண்ைகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க 

முற்மபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தவலர விலரவாக 

மமற்ககாள்ளப்படுவலதயும் உறுதிகசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

கசயல்திறன் குறித்து முன்கூை்டிமய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திை்ைத்லத 

கசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் கசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், கதாைரந்்து முன்மனற்றத்லத 

மநாக்கிப் பாடுபைவும் அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுகலள மமற்ககாள்ளுதல் 
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நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அமமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைத்லத திறம்பை கசயல்படுத்துவலதயும், ஒவ்கவாரு 

முன்கமாழியப்பை்ை குவாரியின் சுரங்க மமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சை்ை 

விதிகளுக்கு இணங்குவலதயும் உறுதி கசய்யும்.   

கூறப்பை்ை குழு இதற்குப் கபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திைக்கழிவு 

ஆகியவற்லற கண்காணித்தல் 

• கவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பை்ை நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கை்டுப்பாை்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், மபான்றவற்லற உள்ளைக்கிய மாசுக் 

கை்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நைவடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

கசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திை்ைத்திற்குள்ளும் கவளி நிறுவனங்களுைனும் சுற்றுசச்ூழல் கதாைரப்ான 

கசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்கதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கலள மசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் மமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைத்லத கசயல்படுத்துவதன் முன்மனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சை்ைப்பூரவ் விதிகள், மாநில மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் கசயல்பை ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்மம 

குவாரி கசயல்பாடு, குவாரி குழிலய தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக (1.21.0 கஹக்மைர)் 

மாற்றுவதன் மூலம் நிலத்லத மீை்கைடுப்பதன் காரணமாக அப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு 

மாற்றப்படும், மீதமுள்ள பகுதி, அதாவது 0.43.0 கஹக்மைர ்(பயன்படுத்தப்பைாத பகுதிகள்) 

,உள்கை்ைலமப்பு, இழுத்துச ் கசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் மமம்பாை்டிற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்பைாது. குவாரி கசயல்பாை்டின் 

மபாது திை்ைப் பகுதியில் கபரிய தாவரங்கள் இல்லல மற்றும் குவாரி கசயல்பாடு 

முடிந்ததும் அைரந்்த மதாை்ைம்.   

அட்டவமண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகலள வடிவலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பை்டு எண்கணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் வண்ைல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க மமலாளர ்
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வாகனங்கள் கசல்லும் பாலதகள் மற்றும் 100 மீ கதாலலவில் 

உள்ள எந்தகவாரு நீரவ்ழிப்பாலதயிலிருந்தும் பாதுகாப்பான 

இைத்தில் எரிகபாருள் நிரப்புதல் மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

எரிகபாருள் நிரப்புதல் கசயல்பாடு எல்லா மநரங்களிலும் காை்சி 

கண்காணிப்பில் இருக்க மவண்டும்.  எண்கணய்/நீர ் பிரிப்புைன் 

சம்ப்களுக்கு எரிகபாருள் நிரப்பும் பகுதிகளின் வடிகால் 

அலமக்கபை மவண்டும் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்
&  

சுரங்க துலண 

மண் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் மாசுபாை்டின் ஒரு குறிப்பிை்ை 

சம்பவத்லதத் கதாைரந்்து மதலவப்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலழ நீர ் மசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்ைலமாக 

மாற்றப்படும் 
 

சுரங்க மமலாளர ்

திை்ைப் பகுதிக்கு கவளிமய கவளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

சுற்றுப்புற நிலங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பைாமல் இருக்க திை்ைப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் குழிகள் ககாண்ை வடிகால் அலமக்க 

மவண்டும். 

சுரங்க மமலாளர ்

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான மதாை்ைங்கள் மூலம் 

தப்பிமயாடிய தூசிலயத் தடுக்க மவண்டும், இது ஒலித் 
தலையாகவும் கசயல்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.3 மண் மமலாண்மம 

மமல் மண் மமலாண்மம – 

▪ இந்த திை்ை தளத்திற்கு மமல் மண் இல்லல. 

அதிக சுமம / கழிவு மற்றும் பக்க சுமம மமலாண்மம - 

▪ கிராவல் வடிவில் உள்ள அதிக சுலம, ெல்லிகள் மநரடியாக டிப்பரக்ளில் 

ஏற்றப்பை்டு விற்பலன கசய்யப்படும். 

  

அட்டவமண 10.2: மண் மமலாண்மமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திை்ை எல்லலயிலிருந்து வடிகால் வழியாக கவளிமயறும் 

மமற்பரப்பு நீர ்சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி விைப்படும். 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

& சுரங்க துலண 

அரிப்பு அபாயத்தின் கசறிலவக் குலறக்க, வடிகால் 

அலமப்புகளுைன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற அணுகல் 

சாலலகலள வடிவலமத்தல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

வண்ைலில் இருந்து கவற்று வண்ைல் வடிகால் அலமப்லபப் 

பராமரித்தல், பழுதுபாரத்்தல் அல்லது மமம்படுத்துதல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
மண்ணின் pH, EC, குமளாலரடு, அளவு மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் 

ஆகியவற்லற மசாதிக்கவும் 

சுரங்க மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 
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10.4 நீர் மமலாண்மம  

 முன்கமாழியப்பை்ை குவாரித் திை்ைத்தில், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கான எந்த 

கசயல்முலறயும் ஈடுபைவில்லல, இயந்திரங்கள் கழுவும் எண்கணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மை்டுமம எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

P-1 

குவாரி கசயல்பாடு 17 மீ ஆழம் வலர உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது, இப்பகுதியில் நீரம்ை்ைம் 58 

- 62 மீ நிலத்தடி மை்ைத்திற்கு கீமழ உள்ளது, எனமவ முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைம் முழு 

குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்மை்ைத்லத பாதிக்காது. 

P-2 

குவாரி கசயல்பாடு 27 மீ ஆழம் வலர உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது, இப்பகுதியில் நீரம்ை்ைம் 58 

- 63 மீ நிலத்தடி மை்ைத்திற்கு கீமழ உள்ளது, எனமவ முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைம் முழு 

குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர ்மை்ைத்லத பாதிக்காது.   

அட்டவமண 10.3: நீர் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

நீர ்விநிமயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாை்லை அதிகரிக்க சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கை்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத் தலையற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து கவளிமயறும் நீலர திருப்பிவிைவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தரமான வடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

திை்ைப் பகுதிக்கு கவளிமய உள்ள இயற்லக 

வடிகால்/நல்லாக்கள்/புமராக்கலை்டுகள் சுரங்க 

நைவடிக்லககளின் எந்த இைத்திலும் கதாந்தரவு கசய்யக்கூைாது. 

சுரங்க மமலாளர ்

திை்ைப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ் உற்பத்தி 

அல்லது கவளிமயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிப்படுத்தவும் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

திை்ைப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீை்டுக் கழிவுநீர ்

கசப்டிக் மைங்க் மற்றும் மசாக் பிை் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மலழக்குப் பிறகு, நீர ் மமலாண்லம 

கை்ைலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் கசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க மமலாளர ்

CPCB ஆல் குறிப்பிைப்பை்ை அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

மமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்லப மமற்ககாள்ளுங்கள் 

மமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.5 காற்றின் தர மமலாண்மம  

 முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி நைவடிக்லகயானது, தப்பிமயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் கசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நைமாை்ைம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் கதளித்தல் மமற்ககாள்ளப்படும். 

கவளிமயற்றும் உமிழ்வுத் மதலவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி கசய்யப்படும். 
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அட்டவமண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

கவை்டும் மபாது தூசி உருவாகுவது தினசரி (இரண்டு முலற) மவலல 

கசய்யும் முகத்தில் கதளிப்பதன் மூலம் குலறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க 

மமலாளர ்

ஈரமான துலளயிைல் நலைமுலற / தூசி பிரித்கதடுக்கும் 

அலமப்புைன்  துலளயிடும் மபாது தூசி உற்பத்திலயக் 

கை்டுப்படுத்துகிறது. 

சுரங்க 

மமலாளர ்

காற்று மாசுபாை்லைக் குலறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் ஆபமரை்ைர ்

லகமயை்டின்படி பராமரிப்பு 

சுரங்க 

மமலாளர ்

சுரங்க நைவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பை்ை காற்று 

மாசுக்கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககளின் கசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு திை்ைப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது. 

சுரங்க 

மமலாளர ்

அலனத்து கதாழிலாளரக்ளுக்கும் ைஸ்ை் மாஸ்க் வழங்குதல் சுரங்க 

மமலாளர ்

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுலம அரண் மமம்படுத்தப்படும் சுரங்க 

மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நைவடிக்லககள் காரணமாக இலைவிைாத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

மநரத்தில் எந்த சுரங்க நைவடிக்லககளும் திை்ைமிைப்பைவில்லல. 

அட்டவமண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க திை்ைப் பகுதியின் இலையக மண்ைலம் 

(7.5 மீை்ைர)் முழுவதும் அைரத்்தியான பசுலம அரண் 

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுமவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருவாக்கத்லத கை்டுப்படுத்த மதய்ந்து மபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பை்ை சுரங்க 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க மமலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு காது கசருகிகலள வழங்குதல் 

சுரங்க துலண 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் மபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

பயனுள்ள லசலன்சரக்லள வழங்குதல் 

சுரங்க மமலாளர ்

கஹசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ை் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபமரை்ைர ்

மகபின்கலள வழங்குதல் 

சுரங்க மமலாளர ்
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துலளயிடுதலின் சத்தத்லதக் குலறக்க கூரல்மயான துரப்பண 

பிை்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

கவடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

கைை்ைமனை்ைரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிக்கும் கதாழில்நுை்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க மமலாளர ்

சுரங்க நைவடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பை்ை இலரசச்ல் 

கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககளின் கசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுவதற்காக திை்ைப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வருைாந்திர சுற்றுப்புற இலரசச்ல் 

நிலல கண்காணிப்பு மமற்ககாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

மபாது அவதானிப்புகளின் படி மதலவப்பை்ைால் கூடுதல் 

இலரசச்ல் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க மமலாளர ்

கவடிப்பிலிருந்து வரும் சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

கைை்ைமனை்ைரக்லளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிக்கும் கதாழில்நுை்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துலண 

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது மலஅவுை் 
தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துலள சாய்லவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுலம மற்றும் இலைகவளிலய மாற்றவும் 

சுரங்க மமலாளர ்

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப மமற்ககாள்ளுங்கள் சுரங்க மமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.7 தமர அதிர்வு மற்றும் பறக்கும் பாமறக் கட்டுப்பாடு  

 சாதாரண கல் குவாரி கசயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் கவடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிரவ்ுகலள உருவாக்குகிறது, கவடிப்பினால் 

பாலறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவமண 10.6: தமர அதிர்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாமறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பை்ை தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz 

க்கு கீமழ) பராமரிக்க தாமதமான கைை்ைமனை்ைரக்லளப் 

பயன்படுத்தி கை்டுப்படுத்தப்பை்ை கவடிப்பு 

மமற்ககாள்ளப்படும். 

சுரங்க மமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியலவ தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்ளின் மமற்பாரல்வயின் கீழ் மமற்ககாள்ளப்படும் 

சுரங்க மமலாளர ்

கவடிப்பின் மபாது ஏமதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சை்ைப்பூரவ் சுரங்க மமலாளரின் 

மமற்பாரல்வயின் கீழ் சை்ைப்பூரவ் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்ைர ்

மூலம் துலளகலள சரியான முலறயில் சரி கசய்ய மவண்டும். 

சுரங்க மமலாளர ்
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எதிரப்ாராத தீ/பறக்கும் பாலறகலளத் தவிரக்்க கபாருத்தமான 

இலைகவளி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

மமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

நில அதிரவ்ுகலளக் கை்டுப்படுத்த கவடிப்புத் துலளகளின் 

எண்ணிக்லக கை்டுப்படுத்தப்படும் 

மமலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

மதிய மநரத்தில் மை்டுமம கவடி லவத்தல் நைத்தப்படும் சுரங்க துலண 

சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்லப மமற்ககாள்ளுவது சுரங்க மமலாளர ்

கவடித்தல் துலளகள் துலளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுமான அளவு 

தண்டுகள் மற்றும் கபாருத்தமான மகாணப் கபாருை்களுைன் 

தண்டு இருப்பலத உறுதி கசய்யவும் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம  

திை்ைமிைல் மற்றும் கசயல்படுத்தும் கை்ைத்தில் தகுந்த மமலாண்லம 

நைவடிக்லககலள மமற்ககாள்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் மதலவயான அலனத்து நைவடிக்லககலளயும் திை்ை ஆதரவாளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் மபாது, திை்ைச ்சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலை மண்ைலம், குவாரி கசய்யப்பை்ை 

பகுதியின் மமல் கபஞ்சுகள் மபான்றவற்றில் அைரத்்தியான மதாை்ைங்கள் 

மமற்ககாள்ளப்படும்.   

அதன் நிரவ்ாகத்திற்காக பின்வரும் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககள் முன்கமாழியப்பை்டு 

சுரங்க மமலாளரின் கபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திை்ைப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுலம அரண் மமம்பாடு 

• தற்மபாலதய திை்ை காலத்தில் மரங்கலள நைவும் உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 

ஒவ்கவாரு பருவத்திற்கும் பிந்லதய மதாை்ை நிலல கதாைரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்லவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிமயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் கசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் கதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நைப்பை்ை பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு கதளிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கை்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுலம அரண் மமம்பாடு பதிவு கசய்யப்பை்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o மதாை்ைப் பரப்பின் அடிப்பலையில். 

o மதாை்ைக் காலம் 

o மதாை்ை வலக 

o கசடிகளுக்கு இலைமய இலைகவளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் வலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o லாப்பிங் காலம், நீரப்்பாசன இலைகவளி 
o உயிர ்பிலழப்பு விகிதம் 

o மதாை்ை அைரத்்தி 

இறுதி மறுசீரலமப்புத் திை்ைம், பசுலம மண்ைலம் மற்றும் நீர ்மதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிமயற்றத்தின் வளரச்ச்ிக்கான 

இணக்கமான சூழலல விை்டுச ் கசல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்லகயின் முடிவில் திை்ைத்தில் 
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உருவாக்கப்பை்ை பசுலம மண்ைலம் மற்றும் நீரத்்மதக்கம் ஆகியலவ சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்லதய காலத்தில் திை்ைப் பகுதிக்கு பறலவகள் மற்றும் விலங்குகலள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுமம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

பசுலம அரண் மமம்பாை்டுத் திை்ைத்தின் மநாக்கங்கள்: 

• குவாரி பகுதியின் சுற்றளவுக்கு ஒரு பசுலம அரலண வழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுவலத எதிரத்்துப் மபாராைவும், 

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் கசய்வலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரமதசத்தின் சூழலியலல மீை்கைடுத்தல், உள்ளூர ் சமூகத்தின் அழகியல் அழலக 

மீை்ைலமத்தல் மற்றும் உள்ளூர ் சமூகத்தின் தீவனம், எரிகபாருள் மற்றும் மரத்தின் 

மதலவகலள பூரத்்தி கசய்தல். 

முன்பமாழிவு P1- 

சுரங்கத ்திை்ை காலத்திற்கு பாதுகாப்புத் தலையில், 0.34.0 கஹக்மைர,் உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் 80% உைன், சுமார ்600 எண்ணிக்லகலய உள்ளைக்கிய சுமார ்750 மரக்கன்றுகள் 

நைப்படுவதற்கு உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. பழம்தரும் மற்றும் பக்கங்களில் மரங்களுள்ள 

சாலல சுரங்க அலுவலகத்லத சுற்றி உருவாக்க உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. இப்பகுதியில் 

சுரங்க நைவடிக்லகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாை்டு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் ககாண்டு 

பசுலம மண்ைல மமம்பாை்டுத் திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

முன்பமாழிவு P2- 

சுரங்கத ்திை்ை காலத்திற்கு பாதுகாப்புத் தலையில் 2,840 கஹக்மைர,் உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் 80% உைன், சுமார ்400 எண்ணிக்லகலய உள்ளைக்கிய சுமார ்500 மரக்கன்றுகள் 

நைப்படுவதற்கு உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. பழம்தரும் மற்றும் பக்கங்களில் மரங்களுள்ள 

சாலல சுரங்க அலுவலகத்லத சுற்றி உருவாக்க உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ளது. இப்பகுதியில் 

சுரங்க நைவடிக்லகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாை்டு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் ககாண்டு 

பசுலம மண்ைல மமம்பாை்டுத் திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது.   

அட்டவமண 10.7  ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுமம அரண் 

நடவடிக்மககள்  

முன்பமாழிவு P1 

ஆண்டு நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்படட் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

உயிர் 

வாழ்வு 

% 

சூழப்பட்டப் 

பகுதி ச.மீ 

இனத்தின் பபயர ் வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்மக 

I 750 80% பாதுகாப்பு 

தலை மற்றும் 

அணுகுமுலற 

சாலலகள் 

மவம்பு, புங்லக 

பின்னாை்ைா 

மபான்றலவ., 

600 

முன்பமாழிவு P2 
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I 500 80% பாதுகாப்பு 

தலை மற்றும் 

அணுகுமுலற 

சாலலகள் 

மவம்பு, புங்லக 

பின்னாை்ைா 

மபான்றலவ., 

400 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட இனங்கள்  

பயிரிடுவதற்கு வலககலள பரிந்துலரக்கும் மபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பை்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருவாக்குதல். 

• மவகமாக வளரும், அைரத்்தியான விதான உலற, வற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

கபரிய இலல பகுதி, 

• இயற்லக வளரச்ச்ியில் கபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுவதில் 

திறலமயானது 

அட்டவமண 10.8: பசுமம அரண் நடவு பசய்ய பரிந்துமரக்கப்பட்ட இனங்கள்  

வ.எண் தாவரவியல் பபயர் உள்ளூர் 

பபயர் 

முக்கியத்துவம் 

1.  அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

மவம்பு, மவம்பு மவப்ப எண்கணய் மற்றும் 

மவப்பம் தயாரிப்புகள் 
2.  Millettia pinnata புங்கன் காற்மறாை்ைமாக அல்லது 

நிழலுக்காக இயற்லகலய 

ரசித்தல் மநாக்கங்களுக்காக 
3.  தாமரிந்துசிண்டிகா புளி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ 

மற்றும் பிற பயன்பாடுகள் 
4.  அசர்ாஸ் சப்மபாை்ைா சப்மபாை்ைா உண்ணக்கூடிய பழங்கள் 
5.  ஃபிகஸ் 

கபங்காகலன்சிஸ் 

அலல பறலவகளுக்கு நிழல் மற்றும் 

உணவு ஆதாரம் 
6.  Ficus religiosa அரச-மரம் பறலவகளுக்கு நிழல் மற்றும் 

உணவு ஆதாரம் 
7.  மங்கிஃகபரா 

இண்டிகா 

மா/ மா உண்ணக்கூடிய பழம் 

8.  கைரம்ினாலியா 

மகை்ைப்பா 

நை்டுவடுலம உண்ணக்கூடிய ககாை்லைகள் 

9.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃமபாலியா 

கநை்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் பசுலமயான 

மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார மமலாண்மம  

 கதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆமராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல 

முதலாளி-பணியாளர ் உறவு ஆகியவற்றுைன் மிக கநருக்கமாக கதாைரப்ுலையது. 

குவாரிகளில் கதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிமயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சை்ைம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
கசயல்பாை்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலவ கவனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 
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கதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க மபாதுமான நைவடிக்லககள் வழங்கப்பை்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பரிமசாதமனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் கவளிப்பாை்டின் மூலம் மமாசமலையக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் ககாண்ை கதாழிலாளரக்லளக் கண்ைறிதல் மற்றும் 

ஆமராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலை 

நைவடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலவ கதாழிலாளரக்ளிைம் மதிப்பீடு கசய்தல் 

▪ மதலவப்படும் மபாது எடுக்கப்பை்ை திருத்த நைவடிக்லககலள கசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் கதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, கதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திை்ைத்தின் கீழ் கதாைரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திை்ைத்தின் கீழ், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் மபாது விரிவான மருத்துவ பரிமசாதலனக்கு 

உை்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துவப் பரிமசாதலனயானது சுரங்கச ் சை்ைம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் மசாதலனகலள உள்ளைக்கியது. 

 கபாது உைல் பரிமசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்மர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 ஸ்பூை்ைம் மசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறும் நிலலயான வடிவத்தில் 

பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுமதாறும் மருத்துவ 

பரிமசாதலனக்கு உை்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் மசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத மமம்படுத்திக்ககாண்மை இருக்கும்.  
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அட்டவமண 10.9: மருத்துவ பரிமசாதமன அட்டவமண  

வ.எண் பசயல்பாடுகள் 1ம் 

ஆண்டு 

2ம்  

ஆண்டு 

3ம்  

ஆண்டு 

4ம் 

ஆண்டு 

5ம் 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிமசாதலன (சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ள்) 

A உைல் 

பரிமசாதலன 

     

B உளவியல் 

மசாதலன 

     

C ஆடிமயாகமை்ரிக் 

மசாதலன 

     

D சுவாச மசாதலன      

2 காலமுலற மருத்துவப் பரிமசாதலன (சுரங்கத ்கதாழிலாளரக்ள்) 

A உைல் 

பரிமசாதலன 

     

B ஆடிமயாகமை்ரிக் 

மசாதலன 

     

C கண் 

பரிமசாதலன - 

அப் 

     

D சுவாச மசாதலன      

3 மருத்துவ முகாம் 

(சுரங்கத ்

கதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிராம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
கதாழிலாளரக்ள்) 

     

 

மருத்துவப் பின்கதாைரத்ல்கள்:- பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் படி PME சிறப்புத் மதர்வு 

25 வயது குலறவானது மூன்று வருைங்களுக்கு ஒருமுலற அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வலர மூன்று வருைங்களுக்கு ஒருமுலற அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மமல் மூன்று வருைங்களுக்கு ஒருமுலற அவசர காலங்களில் 

மநாய் கண்ைறிதல்/விபத்து ஏற்பை்ை உைமனமய முதன்லமயான மருத்துவ உதவி 

என்பது தடுப்பு அம்சங்களின் சாராம்சமாகும். 

 

10.9.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்மககள் – 

 சுரங்கத் தளத்தில் கதாழிலாளரக்ள் நீரிழப்பு ஏற்பைாத வலகயில் மபாதுமான குடிநீர ்

விநிமயாகம் கசய்யப்படும். 

 கவளிர ் நிறங்கலளக் ககாண்ை இலகுரக மற்றும் தளரவ்ான ஆலைகள் அணிய 

விரும்பப்படும். 



 

193 

 

 இலரசச்ல் கை்டுப்பாை்டு உத்திகளின் மதலவலய தீரம்ானிக்க சத்தம் கவளிப்பாடு 

அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

 சுரங்கத ்கதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

 மகை்கும் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சத்தம் கை்டுப்பாை்டு கருவிகளில் ஏமதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தால் புகாரளிக்க மமற்பாரல்வயாளர ்அறிவுறுத்தப்படுவார.் 

 சத்தமில்லாத மவலல கசயல்பாை்டில், கவளிப்பாடு மநரம் குலறக்கப்படும். 

 தூசி உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் கண்ைறியப்பை்டு முலறயான கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

 அலனத்து கதாழிலாளரக்ளுக்கும் அவ்வப்மபாது மருத்துவ பரிமசாதலனகள் 

வழங்கப்படும். 

 நிரவ்ாகம் மற்றும் கதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு கதாைரப்ான DGMS சை்ைங்கள், 

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் விதிகலள கண்டிப்பாக கலைபிடித்தல். 

 சாலலயின் அகலம் வாகனத்தின் அகலத்லத விை மூன்று மைங்கு அதிகமாக 

பராமரிக்கப்படும். மபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். 

 ஒப்பந்த மவலலகலள கபாறுத்தமை்டில், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் கதாழிற்பயிற்சி 

நிலலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னமர சை்ைப்பூரவ் நபர/்அதிகாரிகளின் 

கடுலமயான மமற்பாரல்வயின் கீழ் பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு 

அலனத்து தனிப்பை்ை பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

 சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பை்ை நபரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து விவாதிக்க 

ஒவ்கவாரு மாதமும் பாதுகாப்பு குழு கூை்ைம் ஏற்பாடு கசய்யப்படும். 

 பணியாளரக்ள் மற்றும் இலண குவாரி உரிலமயாளரக்ளிலைமய பாதுகாப்பு 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நல்லிணக்கத்லத வளரப்்பதற்காக வருைாந்திர சுரங்க பாதுகாப்பு 

வாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வாரத்லத ககாண்ைாடுதல். 

படம் 10.1: சுரங்கத் பதாழிலாளர்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
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10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

 இயந்திரங்கலளத் திறம்பைவும் திறலமயாகவும் இயக்குவதற்கும் 

பராமரிப்பதற்கும் ஆபமரை்ைரக்ள் மற்றும் கூை்டுப்பணியாளரக்ளுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுைன் சிறப்புத் திை்ைத்லத முன்கமாழிபவரக்ள் வழங்குவாரக்ள். 

மமற்பாரல்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திை்ைம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு கதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு கசய்யப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகரக்லள ஈடுபடுத்தி, அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சுரங்கச ்

கசயல்பாை்லைச ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முலறயில் மமற்ககாள்ள அவ்வப்மபாது 

பயிற்சி அளிக்கவும். 

அட்டவமண 10.10: பணியாளர்களுக்காக முன்பமாழியப்பட்ட காலமுமற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளர்கள் நிமல காலஅள
வு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

ஊழியரக்ளும் 

சுரங்க 

அபாயங்கள் 

விளக்கம் 

ஒருமுலற ஒரு 

வாரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள்; 

மமற்பாரல்வயாளர ்

கபாறுப்புகள்; 

சுய மீை்பு; 

சுவாச சாதனங்கள்; 

மபாக்குவரத்து 

கை்டுப்பாடுகள்; 

கதாைரப்ு 

அலமப்புகள்; 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவசரகால 

கவளிமயற்றம்; 

தலர கை்டுப்பாை்டு 

அபாயங்கள்; 

கதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள்; 

மின் அபாயங்கள்; 

முதலுதவி மற்றும் 

கவடிகபாருை்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, கவடித்தல், 

ஸ்கைம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளு
க்கு புதிய பணி 

நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

மாறுபை்ை பணி சாரந்்த 

சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலைமுலறகள் 

மற்றும் பல்மவறு 

சுரங்க 

நைவடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பை்ை பணிப் 

பணிகளில் 
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மமற்பாரல்வயிைப்ப
ை்ை நலைமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

கபற்ற அலனத்து 

ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுமதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

மதலவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள்; 

மபாக்குவரத்து 

கை்டுப்பாடுகள்; 

கதாைரப்ு 

அலமப்புகள்; 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகால 

கவளிமயற்றங்கள்; தீ 

எசச்ரிக்லக; 

தலர கை்டுப்பாை்டு 

அபாயங்கள்; 

முதலுதவி; மின் 

அபாயங்கள்; 

விபத்து தடுப்பு; 

கவடிகபாருை்கள்; 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

விழிப்புணரவ்ு 

அலனத்து 

பணியாளரக்ள் 

ஒருமுலற மாறுபை்ை அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல்  

மற்றும் தவிரப்்பது; 

அவசர கவளிமயற்ற 

நலைமுலறகள்; 

சுகாதார 

தரநிலலகள்; 

பாதுகாப்பு விதிகள்; 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆதாரம்: DGMS விதிமுலறகளின்படி FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் 

முன்கமாழியப்பை்ைது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் திை்ைத்லதச ் கசயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

மபாதுமான பை்கெை் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பை்டுள்ளது. அை்ைவலண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்லககலள கவற்றிகரமாக கண்காணித்தல் 

மற்றும் கசயல்படுத்துவதற்கான கதாைரச்ச்ியான கசலவினங்களுக்கான ஒை்டுகமாத்த 

முதலீை்லை வழங்குகிறது. 
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அட்டவமண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பெட் – P1 

பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்மக 
பசயல்படுத்துவதற்கா

ன ஏற்பாடு 

EMP இன் விமல INR 

மூலதன
ச ்

பசலவு 

INR 

மூலதன
ச ்

பசலவு 

INR 

மபாக்குவரத்து சாலலயில் தூசி 

அைக்குதல் 

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் 

வடிகால் 

200 மீ @ 300/மீை்ைர ்

நீளமுள்ள 

சுரங்கப்பாலதயில் 

வாைலக மைாசர ் & 

வடிகால் கை்டுமானம் 

60,000/- 20,000/- 

நிலலயான தண்ணீர ் கதளிக்கும் 

ஏற்பாடுகள் + கசாந்த தண்ணீர ்

மைங்கர ் மூலம் ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற தண்ணீர ்

கதளித்தல் 

ஒரு மைங்கருக்கு 

தண்ணீர ்@ ரூ 150/- 
7,00,000/- 1,30,000/- 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 

பகுதிக்குள் விதிமுலறகளின்படி 

காற்றின் தரம் கதாைரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB 

விதிமுலறகளின்படி 

வருைாந்திர இணக்கம் 

0 76,000/- 

சுரங்க குழி கசயல்பாடுகள் 

கவடிப்பின் மபாது பறக்கும் 

பாலறகலளக் கை்டுப்படுத்த 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

கவடிக்கும் முகம் மணல் 

லபகள் / ஸ்டீல் கமஷ் / 

பலழய ையரக்ள் 

பயன்படுத்திய 

கன்மவயர ்கபல்ை்களால் 

மூைப்பை்டிருக்கும் 

0 5,000/- 

ஈரமான துலளயிைல் நலைமுலற/ 

தனி தூசி பிரித்கதடுக்கும் அலகு 

ககாண்ை சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் 

நை்பு துரப்பணம் இயந்திரம் 

கசயல்பாை்டு கசலவில் 

ஏற்பாடு 

கசய்யப்பை்டுள்ளது 

0 0 
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டிரக்கில் ஏற்றுதல் 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்ைரக்ளில் 

அதிக பாரம் ஏற்றக்கூைாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்

மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

வளிமண்ைல மாசுவிற்கு அபராதம் 

விதிக்கப்படுவலதத ் தவிரக்்க, கல் 

ஏற்றிச ் கசல்லும் லாரிகள் 

தாரப்்பாய் மூலம் மூைப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் 

மூலம் மூைப்படுமா 

என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr மவக 

வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர ்

மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 

கவளிமயற்றும் புலககலள 

வழக்கமான கண்காணிப்பு 

கவளிமயற்றும் 

புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5,000/- 

மபாக்குவரத்து  

சாலலகள் 

குவாரி நுலழவாயிலில் இருந்து 

குலறந்தது 200 மீ தூரத்திற்கு 

சாலலகலள முலறயாக துலைத்து 

பராமரித்தல் 

2 

கதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ ரூ. 

20,000/கதாழில் 

(ஒப்பந்தம்) 

0 40,000/- 

குவாரியின் கவளிமயறும் வாயில் 

அருமக சக்கரம் கழுவும் அலமப்லப 

நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

மமற்பாரல்வ 
50,000/- 20,000/- 

ஒலி மமலாண்லம 
சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 

முலறயான பராமரிப்புக்கான 

கஹசஎ்ம்எம் சீரான 

இலைகவளியில் கசய்யப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

சீரான இலைகவளியில் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் 

ஆகியவற்றின் எண்கணய் மற்றும் 

கிரீசிங் கசய்யப்படும் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 
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அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலும் மபாதுமான 

லசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

அலனத்து மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களும் உைற்தகுதி 

சான்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 

கசய்யப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

குத்தலகப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

உள்ள மதாை்ைம் தணிவு ஆகச ்

கசயல்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

அதிரவ்ுகள் 
துலளயிடுதல் & 

கவடித்தல் 

மதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 

மற்றும் கருவிகள் சாரெ்் கசய்யும் 

மபாது கவடிக்கும் இைத்திற்கு 

அருகில் மபாதுமான அளவு 

லவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

கசய்யப்பை்டுள்ளது 
0 0 

கவடிப்பின் மபாது அதிரல்வக் 

குலறக்க, கபஞ்ச ் பக்கத்தின் எதிர ்

பக்கத்தில் லலன் டிரில்லிங் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

கவடிப்புக்கு முன் முலறயான 

எசச்ரிக்லக அலமப்பு 

பின்பற்றப்பை்டு,கவடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிலய அகற்றுவது உறுதி 

கசய்யப்படும். 

எசச்ரிக்லக அலமப்பின் 

நிறுவல் 
20,000/- 2,000/ 

மபாரை்்ைபிள் பிளாஸ்ைர ்

ககாை்ைலகக்கான ஏற்பாடு 

மபாரை்்ைபிள் 

பிளாஸ்டிங் தங்குமிைம் 

நிறுவுதல்r 

50,000/- 2,000/- 

பறக்கும் பாலறகள் மற்றும் தலர 

அதிரவ்ுகலள கை்டுப்படுத்த 

எப்மபாதாவது NONEL கவடித்தல் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்பை்ைது 
0 5,00,000 

மமற்பரப்பு நீர ்
தண்ணீர ்

மசகரிக்கப்பை்ைது 

மலழக்காலத்தில் குவாரிலயச ்

சுற்றியுள்ள மமற்பரப்பு நீர ்

கவளிமயற்றம் இயற்லகயான 

மதாை்ை வடிகால் 

வாய்க்கால் வசதி @ ரூ. 

300/ரன்னிங் மீைை்ர ் (புற 

*1,66,500/- 20,000/- 
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பருவமலழ 

காலத்தில் 
 

வடிகால் முலறப்படி மதாை்ை 

வடிகால்/புயல் நீர ் வடிகால்கலளப் 

பின்பற்றும். அரிக்கப்பை்ை 

வண்ைல்கள், ஒரு மதாைை் வடிகால் 

வழியாக இயற்லக வடிகால் 

அலமப்புக்கு 

கவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன் 

சிக்க லவக்கப்படும். 

இல்லலகயனில், மதாை்ை 

வடிகால்களில் இருந்து தண்ணீர ்

தற்காலிக குழி மதக்கங்களில் 

மசகரிக்கப்பை்டு, குடிமயறிய பிறகு, 

இந்த மசகரிக்கப்பை்ை நீர ்மதாை்ைம் 

மற்றும் தூசி அைக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.   

நீளம் 555மீ) + 

பராமரிப்புக்காக 

மீண்டும்  

திை கழிவு 
சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

மனித நைவடிக்லகயால் 

உருவாகும் வீை்டுக் கழிவுகள் 

மசகரிக்கப்பை்டு திைக்கழிவு 

லகயாளும் நிறுவனத்திைம் 

ஒப்பலைக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

ஏகென்சி மூலம் வீை்டுக் 

கழிவுகலளச ்

மசகரித்தல் மற்றும் 

அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனச ்

கசலவு உறுப்பினர ் 

கை்ைணம் + 

மசகரிப்பு/அகற்றல் 

கை்ைணங்களுக்குத் 
திரும்பத் திரும்ப) 

5,000/- 20,000/- 

குப்லபத் கதாை்டிகள் 

மபான்றவற்லற வழங்குதல். 

குப்லப கதாை்டிகலள 

நிறுவுதல் 
10,000/- 1000/- 

கழிப்பலறகள்/ 

சுகாதாரம் 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 
பமயா ைாய்கலை்டுகள் சுரங்க 

குத்தலகக்கு கவளிமய 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 
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உரிலமயாளரின் நிலத்திமலமய 

கிலைக்கும் 

EC நிபந்தலன காை்சி பலலக 

SEAC, நிமிைங்களில் பின் இலணப்பு 

- II இன் படி விவரம் குறிப்பிடும் 

நீலப் பின்னணி மற்றும் கவள்லள 

எழுத்துக்களுைன் அளவு 6' X 5' 

நிரந்தர கை்ைலமப்பாக 

குவாரி நுலழவாயிலில் 

நிலலயான காை்சி 

பலலக 

30,000/- 1,000/- 

கதாழில்சார ்

சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பை்ை 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

21 கருவிகள் வழங்குதல் 0 88,200/- 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 

பரிமசாதலன கசய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 

மசாதலன 
0 88,200/- 

முதலுதவி வசதி கசய்து தரப்படும் 5 கருவிகள் வழங்குதல் 0 20,000/- 

சுரங்க பாதுகாப்பு 

முன்கனசச்ரிக்லக பலலககள் 

இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 

பலலககளுக்கான 

ஏற்பாடு 

20,000/- 2,000/- 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி மவலி 

அலமக்கப்படும். 

598 மீ.க்கு ஒரு மீை்ைருக்கு 

கம்பி மவலி @ 300 

*1,76,700/
- 

20,000/- 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

சாலலகள் 

வழியாக 

மபாக்குவரத்து 

10மீ பாதுகாப்பு மண்ைலத்திற்குள் 

புற நீளத்தில் சுமார ்750 மரங்கள் 

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், 

குழி/பள்ளம் 

மதாண்டுதல், மண் 

திருத்தம், ஒரு கசடிக்கு 

200 மரக்கன்றுகலள 

நடுதல் மற்றும் 

பராமரிப்பு 

1,50,000/

- 
20,000/- 

சுரங்க மூைல் 

கசயல்பாடு 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

சுரங்க மூைல் பசுலம அரண் 

மமம்பாடு, கம்பி மவலி, மதாை்ை 

வடிகால்கள் ஆகியலவ அைங்கும் 

சுரங்க மூைல் கசலவில் 

ஏற்பாடு கசய்யப்பை்ைது 

*4,92,200

/- 
0 

மபாக்குவரத்து 

மமலாண்லம 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

மபாக்குவரத்து வழிதத்ைங்களில் 

வாகன நிறுத்துமிைம் வசதி 

இல்லல. 

வாகனங்கள்/HEMMகளுக்கு ML-

தங்குமிைம் மற்றும் 

ககாடிகளுைன் வாகன 

நிறுத்துமிைம் 

1,00,000/

- 
10,000/- 
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சாலலகள் 

வழியாக 

மபாக்குவரத்து 

க்குள் தனி ஒதுக்கீடு கசய்யப்படும். 

மபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 

ககாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

கண்காணிப்பு 

அலமப்பு 

சுரங்க குழி, 

இயக்கம் & 

வாகன இயக்கம் 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 

நுலழவாயிலில் சிசிடிவி 

மகமராக்கள் கபாருத்துதல் 

4 மகமரா, DVR, இலணய 

வசதியுைன் கூடிய 

மானிை்ைர ்

20,000/- 6,000/- 

சை்ைப்பூரவ் / 

திறலமயான 

பணியாளரக்ளின் 

மவலலவாய்ப்பு 

குவாரி 
நைவடிக்லககள் 

மமற்பாரல்வ 

சுரங்கத ் திை்ைத்தின்படி 

கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பான குவாரி மவலல 

கசய்வலத உறுதி கசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுரங்க மமலாளர ் (1st 

Class / 2nd Class / Mining 

Forman) மற்றும் MMR, 1961 

இன் 116 இன் 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

0 7,80,000/- 

பமாத்த EMP பட்பெட் 12,15,000/- 18,96,400/- 

அட்டவமண 10.11: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான EMP பட்பெட் – P2 

பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்மக 
பசயல்படுத்துவதற்கா

ன ஏற்பாடு 

EMP இன் விமல INR 

மூலதன
ச ்

பசலவு 

INR 

மூலதன
ச ்

பசலவு 

INR 

மபாக்குவரத்து சாலலயில் தூசி 

அைக்குதல் 

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் 

வடிகால் 

200 மீ @ 300/மீை்ைர ்

நீளமுள்ள 

சுரங்கப்பாலதயில் 

வாைலக மைாசர ் & 

வடிகால் கை்டுமானம் 

60,000/- 20,000/- 
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நிலலயான தண்ணீர ் கதளிக்கும் 

ஏற்பாடுகள் + கசாந்த தண்ணீர ்

மைங்கர ் மூலம் ஒரு நாலளக்கு 

இரண்டு முலற தண்ணீர ்

கதளித்தல் 

ஒரு மைங்கருக்கு 

தண்ணீர ்@ ரூ 150/- 
6,00,000/- 1,20,000/- 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 

பகுதிக்குள் விதிமுலறகளின்படி 

காற்றின் தரம் கதாைரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB 

விதிமுலறகளின்படி 

வருைாந்திர இணக்கம் 

0 76,000/- 

சுரங்க குழி கசயல்பாடுகள் 

கவடிப்பின் மபாது பறக்கும் 

பாலறகலளக் கை்டுப்படுத்த 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

கவடிக்கும் முகம் மணல் 

லபகள் / ஸ்டீல் கமஷ் / 

பலழய ையரக்ள் 

பயன்படுத்திய 

கன்மவயர ்கபல்ை்களால் 

மூைப்பை்டிருக்கும் 

0 5,000/- 

ஈரமான துலளயிைல் நலைமுலற/ 

தனி தூசி பிரித்கதடுக்கும் அலகு 

ககாண்ை சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் 

நை்பு துரப்பணம் இயந்திரம் 

கசயல்பாை்டு கசலவில் 

ஏற்பாடு 

கசய்யப்பை்டுள்ளது 

0 0 

டிரக்கில் ஏற்றுதல் 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்ைரக்ளில் 

அதிக பாரம் ஏற்றக்கூைாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்

மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

வளிமண்ைல மாசுவிற்கு அபராதம் 

விதிக்கப்படுவலதத ் தவிரக்்க, கல் 

ஏற்றிச ் கசல்லும் லாரிகள் 

தாரப்்பாய் மூலம் மூைப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் 

மூலம் மூைப்படுமா 

என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr மவக 

வரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர ்

மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 

கவளிமயற்றும் புலககலள 

வழக்கமான கண்காணிப்பு 

கவளிமயற்றும் 

புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5,000/- 
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மபாக்குவரத்து  

சாலலகள்    

குவாரி நுலழவாயிலில் இருந்து 

குலறந்தது 200 மீ தூரத்திற்கு 

சாலலகலள முலறயாக துலைத்து 

பராமரித்தல் 

2 

கதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ ரூ. 

20,000/கதாழில் 

(ஒப்பந்தம்) 

0 40,000/- 

குவாரியின் கவளிமயறும் வாயில் 

அருமக சக்கரம் கழுவும் அலமப்லப 

நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

மமற்பாரல்வ 
50,000/- 20,000/- 

ஒலி மமலாண்லம 
சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 

முலறயான பராமரிப்புக்கான 

கஹசஎ்ம்எம் சீரான 

இலைகவளியில் கசய்யப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

சீரான இலைகவளியில் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 

மற்றும் கஹசஇ்எம்எம் 

ஆகியவற்றின் எண்கணய் மற்றும் 

கிரீசிங் கசய்யப்படும் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

அலனத்து வாகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலும் மபாதுமான 

லசலன்சரக்ள் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

அலனத்து மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களும் உைற்தகுதி 

சான்றிதலழ லவத்திருப்பது உறுதி 

கசய்யப்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

குத்தலகப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

உள்ள மதாை்ைம் தணிவு ஆகச ்

கசயல்படும். 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

அதிரவ்ுகள் 
துலளயிடுதல் & 

கவடித்தல் 

மதலவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 

மற்றும் கருவிகள் சாரெ்் கசய்யும் 

மபாது கவடிக்கும் இைத்திற்கு 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

கசய்யப்பை்டுள்ளது 
0 0 
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அருகில் மபாதுமான அளவு 

லவக்கப்படும். 

கவடிப்பின் மபாது அதிரல்வக் 

குலறக்க, கபஞ்ச ் பக்கத்தின் எதிர ்

பக்கத்தில் லலன் டிரில்லிங் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

கவடிப்புக்கு முன் முலறயான 

எசச்ரிக்லக அலமப்பு 

பின்பற்றப்பை்டு,கவடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிலய அகற்றுவது உறுதி 

கசய்யப்படும். 

எசச்ரிக்லக அலமப்பின் 

நிறுவல் 
20,000/- 2,000/ 

மபாரை்்ைபிள் பிளாஸ்ைர ்

ககாை்ைலகக்கான ஏற்பாடு 

மபாரை்்ைபிள் 

பிளாஸ்டிங் தங்குமிைம் 

நிறுவுதல்r 

50,000/- 2,000/- 

பறக்கும் பாலறகள் மற்றும் தலர 

அதிரவ்ுகலள கை்டுப்படுத்த 

எப்மபாதாவது NONEL கவடித்தல் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்பை்ைது 
0 5,00,000 

மமற்பரப்பு நீர ்

தண்ணீர ்

மசகரிக்கப்பை்ைது 

பருவமலழ 

காலத்தில் 
 

மலழக்காலத்தில் குவாரிலயச ்

சுற்றியுள்ள மமற்பரப்பு நீர ்

கவளிமயற்றம் இயற்லகயான 

வடிகால் முலறப்படி மதாை்ை 

வடிகால்/புயல் நீர ் வடிகால்கலளப் 

பின்பற்றும். அரிக்கப்பை்ை 

வண்ைல்கள், ஒரு மதாைை் வடிகால் 

வழியாக இயற்லக வடிகால் 

அலமப்புக்கு 

கவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன் 

சிக்க லவக்கப்படும். 

இல்லலகயனில், மதாை்ை 

வடிகால்களில் இருந்து தண்ணீர ்

தற்காலிக குழி மதக்கங்களில் 

மசகரிக்கப்பை்டு, குடிமயறிய பிறகு, 

இந்த மசகரிக்கப்பை்ை நீர ்மதாை்ைம் 

மதாை்ை வடிகால் 

வாய்க்கால் வசதி @ ரூ. 

300/ரன்னிங் மீைை்ர ் (புற 

நீளம் 400மீ) + 

பராமரிப்புக்காக 

மீண்டும்  

*1,20,000/- 20,000/- 
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மற்றும் தூசி அைக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.   

திை கழிவு 
சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

மனித நைவடிக்லகயால் 

உருவாகும் வீை்டுக் கழிவுகள் 

மசகரிக்கப்பை்டு திைக்கழிவு 

லகயாளும் நிறுவனத்திைம் 

ஒப்பலைக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

ஏகென்சி மூலம் வீை்டுக் 

கழிவுகலளச ்

மசகரித்தல் மற்றும் 

அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனச ்

கசலவு உறுப்பினர ் 

கை்ைணம் + 

மசகரிப்பு/அகற்றல் 

கை்ைணங்களுக்குத் 
திரும்பத் திரும்ப) 

5,000/- 20,000/- 

குப்லபத் கதாை்டிகள் 

மபான்றவற்லற வழங்குதல். 

குப்லப கதாை்டிகலள 

நிறுவுதல் 
10,000/- 1000/- 

கழிப்பலறகள்/ 

சுகாதாரம் 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

பமயா ைாய்கலை்டுகள் சுரங்க 

குத்தலகக்கு கவளிமய 

உரிலமயாளரின் நிலத்திமலமய 

கிலைக்கும் 

இயக்கச ் கசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பை்ைது 

0 0 

EC நிபந்தலன காை்சி பலலக 

SEAC, நிமிைங்களில் பின் இலணப்பு 

- II இன் படி விவரம் குறிப்பிடும் 

நீலப் பின்னணி மற்றும் கவள்லள 

எழுத்துக்களுைன் அளவு 6' X 5' 

நிரந்தர கை்ைலமப்பாக 

குவாரி நுலழவாயிலில் 

நிலலயான காை்சி 

பலலக 

30,000/- 1,000/- 

கதாழில்சார ்

சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பை்ை 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

14 கருவிகள் வழங்குதல் 0 58,800/- 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு மருத்துவ 

பரிமசாதலன கசய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 

மசாதலன 
0 88,200/- 

முதலுதவி வசதி கசய்து தரப்படும் 5 கருவிகள் வழங்குதல் 0 58,800/- 
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சுரங்க பாதுகாப்பு 

முன்கனசச்ரிக்லக  பலலககள் 

இருக்கும். 

பலலககள் மற்றும் 

பலலககளுக்கான 

ஏற்பாடு 

20,000/- 2,000/- 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி மவலி 

அலமக்கப்படும். 

589 மீ.க்கு ஒரு மீை்ைருக்கு 

கம்பி மவலி @ 300 

*1,76,700/
- 

20,000/- 

பசுலம அரண் 

வளரச்ச்ி 

 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

சாலலகள் 

வழியாக 

மபாக்குவரத்து 

10மீ பாதுகாப்பு மண்ைலத்திற்குள் 

புற நீளத்தில் சுமார ்500 மரங்கள் 

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், 

குழி/பள்ளம் 

மதாண்டுதல், மண் 

திருத்தம், ஒரு கசடிக்கு 

200 மரக்கன்றுகலள 

நடுதல் மற்றும் 

பராமரிப்பு 

1,00,000/

- 
20,000/- 

சுரங்க மூைல் 

கசயல்பாடு 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

சுரங்க மூைல் பசுலம அரண் 

மமம்பாடு, கம்பி மவலி, மதாை்ை 

வடிகால்கள் ஆகியலவ அைங்கும் 

சுரங்க மூைல் கசலவில் 

ஏற்பாடு கசய்யப்பை்ைது 

*3,52,200

/- 
0 

மபாக்குவரத்து 

மமலாண்லம 

சுரங்க குழி 

கசயல்பாடுகள் 

சாலலகள் 

வழியாக 

மபாக்குவரத்து 

மபாக்குவரத்து வழிதத்ைங்களில் 

வாகன நிறுத்துமிைம் வசதி 

இல்லல. 

வாகனங்கள்/HEMMகளுக்கு ML-

க்குள் தனி ஒதுக்கீடு கசய்யப்படும். 

மபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்திற்காக 

ககாடிகள் பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிைம் மற்றும் 

ககாடிகளுைன் வாகன 

நிறுத்துமிைம் 

1,00,000/

- 
10,000/- 

கண்காணிப்பு 

அலமப்பு 

சுரங்க குழி, 

இயக்கம் & 

வாகன இயக்கம் 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 

நுலழவாயிலில் சிசிடிவி 

மகமராக்கள் கபாருத்துதல் 

4 மகமரா, DVR, இலணய 

வசதியுைன் கூடிய 

மானிை்ைர ்

20,000/- 6,000/- 

சை்ைப்பூரவ் / 

திறலமயான 

பணியாளரக்ளின் 

மவலலவாய்ப்பு 

குவாரி 
நைவடிக்லககள் 

மமற்பாரல்வ 

சுரங்கத ் திை்ைத்தின்படி 

கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பான குவாரி மவலல 

கசய்வலத உறுதி கசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுரங்க மமலாளர ் (1st 

Class / 2nd Class / Mining 

Forman) மற்றும் MMR, 1961 

இன் 116 இன் 

0 7,80,000/- 
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விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுரங்க 

மமற்பாரல்வயாளர ்

பமாத்த EMP பட்பெட் 10,65,000/- 18,57,600/- 

அட்டவமண எண்.12 EMP பட்பெட் சுருக்கம் ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழிவு - P1 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st Rs  31,11,400/- 

2nd Rs  19,91,220/- 

3rd Rs  20,90,781/- 

4th Rs  21,95,320/- 

5th Rs  23,05,086/- 

முன்பமாழிவு – P2 

1st Rs  28,92,600/- 

2nd Rs  19,18,980/- 

3rd Rs  20,14,929/- 

4th Rs  21,15,675/- 

5th Rs  22,21,459/- 

6th  Rs  36,91,772/- 

7th  Rs  23,32,532/- 

8th  Rs  24,49,159/- 

9th  Rs  25,71,617/- 

10th  Rs  27,00,198/- 
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முன்பமாழிவு – P1 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நைவடிக்லககலள கசயல்படுத்த, தற்மபாலதய சந்லத 

விலலலய கருத்தில் ககாண்டு மூலதனச ் கசலவாக ரூ.12.15 லை்சம் மற்றும் கதாைர ்

கசலவு ரூ.18.96 லை்சம் முன்கமாழியப்பை்ைது.   

முன்பமாழிவு – P2 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நைவடிக்லககலள கசயல்படுத்த, தற்மபாலதய சந்லத 

விலலலய கருத்தில் ககாண்டு மூலதனச ் கசலவாக ரூ.10.65 லை்சம் மற்றும் கதாைர ்

கசலவு ரூ.18.57 லை்சம் முன்கமாழியப்பை்ைது.   

10.10 முடிவுமர - 

 சுரங்க நைவடிக்லககளின் பல்மவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பை்டு அது 

கதாைரப்ான பாதிப்புகள் மதிப்பீடு கசய்யப்பை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் கதாைரல்பத் தணிக்க 

சாத்தியமான அலனத்து வழிகலளயும் கருத்தில் ககாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லமத் 
திை்ைம் தயாரிக்கப்பை்டு, அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பை்டுள்ளது. EMP மாறும், 

கநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு உை்பை்ைது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகள் கதாைரப்ுலைய திை்ைத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 

திை்ைத்திற்குப் கபாறுப்பான மூத்த நிரவ்ாகம், EMP பயனுள்ளதாகவும் 

கபாருத்தமானதாகவும் இருப்பலத உறுதி கசய்வதற்காக EMP மற்றும் அலதச ்

கசயல்படுத்துவது பற்றிய மதிப்பாய்லவ நைத்தும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ள அலனத்து இலக்குகலளயும் நிலறமவற்ற சரியான நைவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திை்ைம் மநரம்லறயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி 3977 (E) லமவாடி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குழுமக் குவாரி (அளவு - 10.98.0 கஹக்மைர)் "B" பிரிவின் கீழ் வருகிறது.    

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிை்ை உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு மதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியவற்றின் மதலவலய கதளிவுபடுத்தியது, எனமவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

கபாது ஆமலாசலன 5 முதல் 25 கஹக்மைர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிைப்பை்ைது. 

இந்த விரிவான வலரவு EIA EMP அறிக்லக கபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் 

பரிந்துலரகளுக்காகத் தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. இறுதி EIA EMP அறிக்லகயானது கபாது 

ஆமலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலையில் தயாரிக்கப்பை்டு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக கபாறிமுலறயானது திை்ைம் 

கதாைங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பை்ைது, மதலவப்பை்ைால், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பை்ை தணிப்பு நைவடிக்லககளின் 

கசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

EIA ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், குழுமக் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒை்டுகமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்கவாரு தனிப்பை்ை குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நைவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கை்டுப்பாை்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், வானிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்கவளிமயற்றம், தூசி உருவாக்கம் மபான்ற 

மாசுபாை்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. அத்தியாயம் 10-ன் கீழ் அந்தந்த 

முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு 2021 மாரச் ் முதல் மம வலரயிலான மாதங்களில் 

பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலை கண்காணிப்பு ஆய்வு 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைது, இதனால் குழுமக் குவாரி திை்ைங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிைவும், முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தால் 

ஏற்பைக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நைவடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.  

திை்ை ஆதரவாளர ் மதலவயான அனுமதிகலளப் கபறுவலத உறுதிகசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி குவாரிகள் மமற்ககாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் கபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறமவற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

கபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி சுரங்க நைவடிக்லககள் 

படிப்படியாக மமற்ககாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

மமற்பாரல்வயின் கீழ் பணி மமற்ககாள்ளப்படும். 

ஒை்டுகமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திை்ைம் கதாைங்கப்பை்ை பிறகு அலனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிலலகள் மற்றும் சை்ைங்களுக்கு இணங்குவதாகவும், கசயல்பாை்டு 

நிலல குலறப்பு நைவடிக்லககள் கசயல்படுத்தப்படும் என்றும் கணித்துள்ளது. 
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சுரங்க நைவடிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் கபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாவது நிலப்பரப்பு மமம்பாடு, துலண 

தயாரிப்பாக நீர,் கபாருளாதார மமம்பாடு மற்றும் சிறந்த கபாது மசலவகள், சந்லத 

மதலவக்மகற்ப சாதாரண கல் வழங்குதல். 

நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்கசயல்பாை்டின் மநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண்பதற்கும், திை்ைத்தில் மநரடியாக கிை்ைத்தை்ை 35 மபருக்கும், 

மலறமுகமாக சுமார ் 5 - 10 மபருக்கும் நிலலயான மவலலவாய்ப்லப வழங்குவதற்கும் 

வழிவகுக்கிறது.   

விவாதிக்கப்பை்ைபடி, பல்மவறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் 

லவத்திருக்க மபாதுமான தடுப்பு நைவடிக்லககள் எடுக்கப்படும் என்பதால், 

முன்கமாழியப்பை்ை குவாரி அப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழலுக்கு குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். லமவாடி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குழுமக் குவாரியிலிருந்து (பரப்பளவு - 10.98.0 கஹக்மைர)் கவளியிைப்படும் 

மாசுபாை்டிற்கான உயிரியல் குறிகாை்டிகளாகவும் கசயல்படுவதுைன், அப்பகுதிலயச ்

சுற்றியுள்ள பசுலம அரண் மமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுபாை்லைத் தணிக்கும் நுை்பமாக 

எடுத்துக் ககாள்ளப்படும்.   
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகர்கமள பவளிப்படுத்துதல் 

  

முன்கமாழியப்பை்ை ஆதரவாளரக்ள் 

1. திரு. R.கெகதீஸ்வரன், 

2. திரு. N.அகத்தியப்பன்   

வழங்கப்பை்ை ToR -ன் படி இந்திய தர கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் கபற்ற 

நிறுவனமான M/s ஜிமயா எக்ஸ்ப்மளாமரஷன் அண்ை் லமனிங் கசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி 

மற்றும் பயிற்சிக்கான மதசிய அங்கீகார வாரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்வில் 

ஈடுபை்டுள்ளாரக்ள். 

 

ஆமலாசமன நிறுவனத்தின் பபயர் மற்றும் முகவரி: 

ஜிமயா எக்ஸ்கபாளமரசன் அண்டு லமனிங் கசால்யுசன்ஸ்  

பலழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லவத ஆசிரமம் சாலல, அழகாபுரம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  கபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வலக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

கதாலலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாரம் பபற்ற 

நிபுணர்கள் மற்றும் பதாடர்புமடய உறுப்பினர்கள் - 

வ.எண் நிபுணரின் பபயர் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முமனவர். 

M.இப்திகார் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர் 
1 A 

WP 
GEO 
SC 

B 
A 
A 

2 
முலனவர.் P. 

தங்கராெூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 
GEO 

A 
A 

3 திரு. A. கெகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 
NV 

SHW 

B 
A 
B 

4 
திரு. N. 

கசந்தில்குமார ்
எம்மபனல் 

38 
28 

B 
B 

AQ 
WP 
RH 

B 
B 
A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரமமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 திரு. மகாவிந்தசாமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

http://www.gemssalem.com/
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9 
திரு. அழகப்பா 

மமாசஸ் 
எம்மபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

11 திரு . S. பாகவல் எம்மபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்மபனல் 
- - 

SHW 
RH 

A 
A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE கசயல்பாை்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூக கபாருளாதாரம் 

FAA கசயல்பாை்டு பகுதி அமசாசிமயை்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 

நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இைர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

மமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கை்டுப்பாடு 

SHW திை மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கை்டுப்பாடு 

MSW நகராை்சி திைக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW கதாழில்துலற திைக்கழிவுகள் 

AQ வானிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணர்களின் அறிவிப்பு 

தமிழ்நாை்டின் திருப்பூர ் மாவை்ைம் மைத்துக்குளம் தாலுகாவில் உள்ள லமவாடி 

கிராமத்தில் 10.98.0 கஹக்மைர ் பரப்பளவில் லமவாடி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிக்கான EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. மமற்குறிப்பிை்ை EIA 

ஆய்வில் அளிக்கப்பை்ை தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எை்டிய 

வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பை்டுள்ளது . 

கபயர:்   முமனவர். M. இப்திகார் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிமணப்பாளர் 

மததி & லககயாப்பம்:      

 

ஈடுபாை்டின் காலம்:  ெனவரி 2020 முதல் இன்று வலர 

1. EIA ஒருங்கிமணப்பாளருடன் இமணந்த குழு உறுப்பினர்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமார் 

5. திரு. S. இளவரசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணரின் 

பபயர் 

மகபயாப்
பம் 

1 AP 

▪ முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்க 

நைவடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாை்டின் பல்மவறு 

ஆதாரங்கலள அலையாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

கெகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாை்லை 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நைவடிக்லககள் / கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககலள 

முன்கமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

வடிகால் வசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

கசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 

▪ கபறும் சூழல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

கவளிமயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு கசய்தல் 

மற்றும் கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

முலனவர.். P. 

தங்கராெூ  
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4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அை்ைவலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நைவடிக்லககலள 

முன்கமாழிதல். 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனவர.். P. 

தங்கராெூ  

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலை 

தரவு மசகரிப்பு. 

▪ IUCN பை்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலையாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அழகப்பா 

மமாசஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திை்ைத்தின் தாக்கம். 

▪ கிரீன்அரண் வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

கசந்தில்குமா
ர ்  

திரு . S. 

பாகவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான கபாருை்களின் 

அலையாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

கெகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

கசந்தில்குமா
ர ்  

11 SC 

▪ அவசரகால ஆயத்த திை்ைம் 

தயாரித்தல் 

முலனவர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு மமலாண்லம திை்ைம். திரு. A. 

கெகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 
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இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினர்களின் பட்டியல் 

Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணரின் பபயர் மகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 
AQ 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாை்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு கசய்து 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

வானிலல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றுைன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 
LU 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ காற்று மாசுபாை்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாை்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கை்டுப்பாை்டு 

நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 
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▪ நில பயன்பாை்டு 

வலரபைங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்மதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திை்ைம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திை்ைத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலையாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமமகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திை்ைம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திை்ைத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ தரவு மசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்ைாம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 
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கசய்வதன் மூலம் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இளவரசன் LU; SC 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ நில பயன்பாை்டு 

வலரபைங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலையாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிமவல் 
HG 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மை்ைம்/அை்ைவலண 

ஆகியவற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரெ்் 

மற்றும் பம்ப் 

மசாதலன, ஓை்ை 

விகிதம் நைத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திமனஷ் NV 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ை 

சுரங்க 

நைவடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நைவடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துைன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
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9 
திரு. பன்னீர ்

கசல்வம் 
EB 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலை தரவு 

மசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

மலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உைன் தள 

வருலக 

▪ அடிப்பலை தரவு 

மசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

மலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாரம் பபற்ற ஆமலாசகர் அமமப்பின் தமலவரால் பிரகடனம் 

 ைாக்ைர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரவ்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிமயா 

எக்ஸ்ப்மளாமரஷன் மற்றும் லமனிங் கசால்யூஷன்ஸ், மமற்கூறிய கசயல்பாை்டுப் பகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ள், தமிழ்நாை்டின் திருப்பூர ் மாவை்ைம் 

மைத்துக்குளம் தாலுகாவில் உள்ள லமவாடி கிராமத்தில் 10.98.0 கஹக்மைர ்பரப்பளவில் 

லமவாடி சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழுமக் குவாரிகளின் சுரங்கத்திற்கான EIA/EMP 

அறிக்லக. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பை்ை தகவல்கள் உண்லமயானலவ என்றும், நமது 

அறிவுக்கு எை்டிய வலரயில் சரியானலவ என்றும் சான்றளிக்கப்பை்டுள்ளது.  

    

லககயாப்பம் மற்றும் மததி:                              

 

கபயர:்     முமனவர்.M.இப்திகார் அகமது 

பதவி:      நிர்வாக பங்குதாரர் 

EIA ஆமலாசகர ்அலமப்பின் கபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமரசன் அண்டு மமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

 கவளியீை்டு மததி   : NABET/EIA/1922/SA 0139 Dated: 11-10-2021  

கசல்லுபடியாகும் காலம்                 : 06.08.2022 வலர கசல்லுபடியாகும் 
 



     பசுமை அரண் ைற்றுை் கை்பி வேலி அமைக்கப்படட் புமகப்படை் 

N.அகத்தியப்பன் 

 

 



    

பசுமை அரண் ைற்றுை் கை்பி வேலி அமைக்கப்பட்ட புமகப்படை் 

R.ஜெகதீஸ்ேரன் 

 

 



A1 – விளை்பரை் – N.அகத்தியப்பன் 

 



 

 



 

 

 

 



A1 – விளை்பரை் – R.ஜெகதீஸ்ேரன் 
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NOIDA TESTING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & IISPCB Recognized Laboratory

Date-15.06.2021

AA-020327-L45-752

M/s. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/1136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluh Tiruppur District - 642 709

Project Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi

Taluk : Madathukulam, District

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQI.:

7 Laboratory Sample No.

2. Name of Industry

3 Type of Sample Ambient Air Monitoring

4. Duration of sample Collection 0 1.03.202 7 -3 1,.0 5.202 t

Period: Mar - -2021 Location: l- Core hne Time

Laboratory: Gf-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar -201301

Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

Particulates,

$s/m3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3Monitoring

ceHr,

ndm3

BaP

nilmtSoz NOz NHr

Or

(8-hly

Ave.)

CO

(8-hly

Ave.)

As,

ndm'
Ni, ng/m3Date

Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PMz.,

5.0

(annual)

1.0

(annual)
r00

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(aru:ual)

(24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)
NAAQ Norms*

<1.0 <3.0<5 <1.0 <0.01 <5 <3
60.3 20.6 44.5 9.5 22.8 <502.03.2021 00-07.00

<1.0 <3.0<5 <1.0 <0.01 <5 <303.03.2021 l5-07. I 5 62.t 19.5 43.2 9.2 23.2 <5

<5 <3 <1.0 <3.0
44.4 8.8 22.7 <5 <5 <1.0 <0.0108.03.2021 .00-07.00 61.3 20.2

<5 <3 <1.0 <3.0t9.6 45.3 8.3 2r.4 <5 <5 <1.0 <0.01l5-07. r5 61.7

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.0
61.8 20.2 44.0 8.5 23.5 <5 <5 <1.015.03.202r .00-07.00

<3.0<1.0 <0.01 <5 <3 <1.0
62.6 20.6 44.2 8.7 23.5 <5 <516.03.2021 l5-07. I 5

<1.0 <3.0<1.0 <0.01 <3
63. I 20.t 44.0 9.0 22.6 <5 <522.03.2021 .00-07.00

<3 <1.0 <3.0<5 <5 <1.0 <0.01 <5
63.2 21.3 44.8 9.4 22.423.03.2021 I 5-07. I 5

<3 <1.0 <3.0
23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5.00-07.0029.03.2021 63.0 21.5 43.5 7.8

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
62.3 2t.6 42.2 7,6 23.5 <5 <5 <1.030.03.2021 I 5-07. l

<1.0 <3.0<5 <1.0 <0.01 <5 <361.6 20.4 43.'7 8.7 24.5 <505.04.2021 .00-07

<3 <1.0 <3.023.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <506.04.202t I 5-07. r 6t.7 21.3 43.0 9.8

<5 <3 <1.0 <3.021.5 44.0 8.5 2t.2 <5 <5 <1.0 <0.01t2.04.2021 .00-07 61.4
<3 <1.0 <3.023.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5I 5-07. I13.04.2021 61.9 20.2 42.5 8.3

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
20.4 42.2 8.5 22.7 <5 <5 <1.0t9.04.2021 .00-07 61.7

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
43.0 8.3 20.4 <5 <5 <1.020.04.2021 I 5-07. I 5 6t.2 20.2

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
43.6 9.2 2t.t <5 <5 <1.026.04.2021 .00-07.00 61.3 21.6

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
61.5 21.7 42.2 9.0 23.4 <5 <5 <1.027.04.2021 15-07. I 5

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.0
61.6 20.t) 43.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.003.05.2021 .00-07.00

<3 <1.0 <3.0
8.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5a4.05.2021 I 5-07. l 5 60.6 21.4 43.0

<1.0 <3.0
21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3.00-07.00 60.1 20.3 44.5 8.6

<3 <1.0 <3.0
8.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5l1.05.2021 l 5-07. I 5 60.5 20.8 43.4

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.0
44.3 8.6 20.7 <5 <5 < 1.0r7.05.2021 .00-07.00 62.0 20.0

<3.0<0.01 <5 <3 <1.0
20.8 44.5 8.5 22.5 <5 <5 <1.018.05.2021 l5-07. I 60.6

<3.0<0.01 <5 <3 <1.02t.2 43.2 8.2 22.6 <5 <5 <1.024.05.2021 7.00-07 60.8

<3.0<0.01 <5 il J.rj \r<l'o60.5 21.7 43.7 8.4 22.4 <5 <5 <1.025.05.202r 7. t 5-07.1 5

tr , nnirla lahnralnnrlAnmail r-nm infnlhnnidelahc anm W'ruwru noidelahc anm

Analyl.ing Jbr an ,4ssured

Future

TEST CERTIFICATE

Pb,

pdm3
PMro

09.03.2021

<5

10.05.2021



$,
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION

Period: Mar - Mi -2021

AAQ2-:

Location: AA S Time

Monitoring
Particulates,

ve/m3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

Date
Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO Soz Noz NHr

Or

(8-hly

Avg.)

CO

(8-hly

Avg.)

Pb,

p{m'
As,

ndm3
Ni, ngim3

CeHo,

nilm'
BaP,

nglm'

NAAQ Norms* (24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24 hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 07.1 5-07. r 5 59.9 19.4 43.7 8.6 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.03.2021 07.30-07:30 59.5 20.2 41.6 8.5 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

08^03.202 r 07.15-07. l5 59.5 18.3 42.5 8.3 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

09.03.2021 07.30-07:30 60.2 20.5 40.5 8.1 22.5 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

15.03.2021 07.1 5-07.1 5 60.4 20.2 40.2 8.2 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

16.03.202t 07.30-07:30 58.5 20.4 4t.7 8.7 21.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 07.15-07.15 58.5 20.0 40.2 9.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.03.2021 07.30-07:30 58.3 20.3 42.3 9.5 2t.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.2021 07.1 5-07. 1 5 58. I 21.5 43.0 9.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 07.30-07:30 58.2 20.6 41.7 8.2 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05.04.202t 07.15-07.15 57.7 20.4 42.5 8.4 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

06.04.202t 07.30-07:30 57.4 2t.2 42.6 8.3 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

12.04.2021 57.7 2t.6 42.3 9.1 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t3.t)4.2021 07. 1 5-07.1 5 56.4 20.2 43.2 9.3 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

19.04.202t 07.00-07.00 56.6 20.1 42.4 7.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20.04.2021 07.15-07.15 56.1 2t.0 43.2 7.7 2 t.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.202t 07.00-07.00 55.2 t9.6 42.9 7.6 22.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

27.04.2021 07.1 5-07.1 5 56.6 20.2 43.4 8.0 23.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.2021 07.00-07.00 56.0 21.5 42.3 8.7 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

04.05.2021 07. r 5-07.1 5 57.0 2t.2 42.6 7.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0,01 <5 <3 <1.0 <3.0

I0.05.2021 07.00-07.00 57.8 20.7 43.2 8.3 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I1.05.202r 07.1 5-07. 1 5 56.4 2t.l 42.6 8.0 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

r7.05.202r 07.00-07.00 56. I 21.5 41.3 7.6 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

18.05.2021 07. 1 5-07.1 5 56.2 21.6 42.3 7.8 22.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.202t 07.00-07.00 57.7 20.8 41.7 7.3 2t.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07.1 5-07.1 5 57.5 20.3 42.6 7.2 2t.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E , nnir{a lahnralnniAnrnail rnrn infnd,nnirlelqhc rnm W'unuw nnidalehs eom

..1 nalyzi ng.fb r t tr,lssureil
b'ulur(
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t
I\OIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

Mof,F & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ3

Feriod: Mar - -2021 Sholamadevi Time:

Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

1.0

(annual)

Monitoring
Particulates,

Yg/m3
Gaseous Pollutants, pglm3

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO Soz Noz NH:

O3

(8-hly

Ave.)

CO
(8-hly

Ave.)
3

As,

ng/m'

Ni,

ngr.rf

CeFle,

n9m'
BaP,

ndmtDate Period, hrs.

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

t.0
(24 hrs.)

6.0
(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)NAAQ Norms* (24 hrs.)

60

(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

<3.043.1 5.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.002.03.202t 07. I 5-07. l5 56.2 19.5

<1.0 <3.019.4 4t.9 5.7 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <303.03.2021 07.30-07:30 55.8

<3 <1.0 <3.055.7 18.6 42.5 5.6 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <508.03.202 t 07.15-07. l5

<3 <1.0 <3.007.30-07:30 55.2 2t.4 43.6 6.2 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <509.03.2021

<5 <3 <1.0 <3.0t5.03.2021 07. l5-07. I 5 56.5 19.8 41.0 6.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01

<1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.016.03.202r 07.30-07:30 56.6 20.3 41.5 6.5 22.9 <5 <5

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.022.03.202t 07.15-07.15 56.0 2t.4 40.2 6.7 22.3 <5 <5 <1.0

23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.023.03.2021 07.30-07:30 57.2 18.8 41.6 6.6

<3 <1.0 <3.056.5 18.6 42.4 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <529.03.2021 07.15-07.15

< 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.030.03.2021 07.30-07:30 56.3 19.5 4t.7 6.3 23.4 <5 <5

22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <1.0 <3.005.04.2021 07. I 5-07. l5 55.2 20.6 41.6 7.2

<3.042.5 7.4 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 < 1.006.04.2021 07.30-07:30 56.5 21.5

<5 <3 <1.0 <3.007. l 5-07. l5 54.4 2t.7 40.4 7.5 24.2 <5 <5 <1.0 <0.0112.04.2021

<5 <3 <1.0 <3.007.t5-07.t5 54.6 19.5 40.5 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.0113.04.2021

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.007.00-07.00 55.2 19.6 40.6 7.2 23.4 <5 <5 <1.0t9.04.202t

<5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.020.04.202r 07. I 5-07. l5 53.5 21.4 4t.7 6.7 23.0 <5

<1.0 <3.06.9 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <326.04.2021 07.00-07.00 54.7 20.3 42.3

<5 <3 <1.0 <3.054.3 18.9 42.5 7.0 22.0 <5 <5 <1.0 <0.012'7.04.202t 07.r5-07.15

<5 <3 <1.0 <3.055.8 19.6 41.5 6.2 23.5 <5 <5 <1.0 <0.0103.05.2021 07.00-07.00

<3 <1.0 <3.021.4 4t.7 6.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <504"05.2021 07,1 5-07. 1 5 56.0

<3.022.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.010.05.2021 07.00-07.00 56.5 20.8 40.6 5.8

<3.023.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.01t.05.2021 07. I 5-07. l5 56.2 22.0 43.5 6.7

<1.0 <3.07.2 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3t7.05.2021 07.00-07.00 56.0 2t.6 42.6

<3 <1.0 <3.0
20.7 40.7 7.4 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <518.05.2021 07. I 5-07. l5 55.6

<0.01 <5 <3 <l.0 <3.057.8 20.0 40.5 7.7 23.6 <5 <5 <1.024.05.2021 07.00-07.00

r&rax <3.0<5 <5 <1.0 <0.01 <525.05.2021 07. l5-07. l5 57.0 19.6 40.6 6.8 23.3

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : 1P-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E , nairl.. lahnr.tlan,/Anmail nam in{alAnaiAalaha aam lll . It^r^.t nairtalahn nn^
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NOIDA TESTING LABORATORIES
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & cc (Ministry of Environment, Forest & climate change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

75 0303 1 1 45, 8527 87 057 2, 7 50303 ll 46, 99997 9 4369

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ4.:

Location: Timer 24-hour
Period: Mar - -2021

Other Pollutants (Particulate Phase) , pglml

<3.0

<3.0

*

Gaseous Pollutants, Pglm3
Particulates,

pglm3Monitoring

tsaP

ndm'
Ni,

ng/m3

Cetlo,

ndm3
Pb,

pgnf
As,

ndm'

CO
(8-hly

Avg.)
NH:

O3

(8-hly

Avg.)
PMIO SozFugitive

Dust
PM2.5

Period,

hrs.
Date

5.0
(annual)

1.0

(annual)

6.0

annual

)

20

(annual)
2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

60(24

hrs.)

100

(24 hrs.)

(24

hrs.)NAAQ Normsi

<3.0<3 < 1.0<5<1.0 <0.01<5 <5
41.4 8.5 2r.352.5 18.607.00-07.0002.03.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<1.0
23.2 <5 <5

40.6 7.752.6 18.407.1 5-07:1 503.03.2021
<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01<5 <56.6 22.553.2 15.7 42.407.00-07.0008.03.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<1.0
20.7 <5 <5

40.5 7.353.5 19.607.15-07:1509.03.2021
<1.0 <3.0<5 <3<0.01<5 <5 <1.0

8.4 22.519.4 39.707.00-07.00 54.215.03.2021
<1.0<5 <3<1.0 <0.01<5 <5

38.8 8.8 23.454.1 20.507.15-07:1516.03.2021
<3.0<3 <1.0<0.01 <5<1.0

23.2 <5 <5
40.4 7.754.5 21.422.03.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <1.0
23.5 <5

16.9 39.4 1.554.723.03.2021 07.1 5-07:1 5
<1.0 <3.0<5 <3<0.01<5 <5 <1.0

7.3 23.053.2 21.4 42.307.00-07.0029.03.2021
<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01<5 <5

43.1 1.2 23.653.6 22.607. I 5-07:1 530.03.2021
<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <1.022.4 <518.7 38.7 7.807.00-07.0005.04.2021

<1.0 <3.0<5 <3<0.01<5 <5 <1.0
7.7 24.254.0 17.8 4t.407. 1 5-07:1 506.04.2021

< 1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01
24.6 <5 <5

39.3 8.154.6 t 8.812.04.2021 07.00-07.00
<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.01

24.5 <5 <5
19.5 43.1 8.454.507.1 5-07. l5

<3.0<3 <1,0<0.01 <5<5 <5 <1.0
8.2 23.253.6 20.2 41.507.00-07.0019.04,2021

<1.0 <3.0<5 <3<1.0<5 <5
42.7 8.7 22.453.8 20.020.04.2021 07. r 5-07. t5

<1.0 <3.0<5 <3<1.0 <0.0123.2 <5 <5
21.6 43.5 8.607.00-07.00 53.726.04.2021

<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <1.08.5 23.7 <552.0 22.6 41.727.04.2021 07.1 5-07. 1 5

<3.0<5 <3 <1.0<1.0 <0.01
23.8 <5 <5

19.7 43.8 8.007.00-07.0003.05.2021
<1.0 <3.0<5 <3<5 <1.0 <0.01

7.4 23.7 <552.5 20.4 40.707. 1 5-07.1 504.05.202t
< 1.0 <3.0<0.01 <5 <3<5 <1,0

7.2 23.3 <552.7 21.6 41.510.05.2021 07.00-07.00
<3.0<3 <1.0<0.01 <5<5 <5 <1.0

42.3 7.7 23.354.0 18.611.05.2021 07.1 5-07.1 5

<3.0<5 <3 <1.0<1.0 <0.0122.7 <5 <5
18.7 40.2 7.607.00-07.00 53.617.05.2021

<1.0 <3.0<0.01 <5 <3<5 <1.07.5 22.7 <553.5 l7.l 41.418.05.2021 07.1 5-07.1 5

<3 <1.0 <3.0<0.01 <5<5 <5 <1.018.2 40.2 6.5 23.307.00-07.00 53.224.0s.202t

dE7xo<1.0 <0.01 <523.6 <5 <518.8 40.6 6.207.1 5-07. 1 5 53.325.05.2021

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagat - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: wvvw. noidalabs.com

-1 n a lv:.i n g.lb r a tr .'l s s u red
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TEST CERTIFICATE

Noz

07.00-07.00

53.7

13.04.2021

<0.01

52.6



s'
NOIDA TE,STING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change)o UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQs.

Period: Mar - -2021 AA Time

Other Pollutants (Particulate Phase) , trrglm3

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Monitoring
Particulates,

us/m3
Gaseous Pollutants, pglm3

Noz NH;
O3

(8-hly

Ave.)

CO

(8-hly

Ave.)
3

Pb,

pdm'
As,

n/m3
Ni,

nilm3
CoHo,

ng/m'

BaP,

nglm3
Date

Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMI() Soz

NAAQ Norms* (24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80
(24

hrs.)

400
(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)

1.0

(annual)

07:30-07:30 52.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.002.03.2021 19.5 40.6 5.4

03.03.2021 07:45-07:45 52.4 18.8 39.4 5.7 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

<1,0 <3.008.03.2021 07:30-07:30 52.5 18.6 40.4 5.5 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3

52.6 r 8.3 4l.l 5.6 21,7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0a9.03.2021 07:45-07:45

<3.015.03.2021 07:30-07:30 52.7 18.0 40.7 5.2 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

<5 <3 <l,0 <3.016.03.2021 07:45-07:45 53.5 r 8.7 41.6 5.8 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01

22.03.2021 07:30-07:30 53.3 19.0 40.0 5.4 22.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l,0 <3.0

23.03.202t 07:45-07:45 53.7 19.6 41.5 5.3 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.2021 07:30-07:30 53.5 19.7 40.1 5.4 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 07:45-07:45 53.3 r 9.6 40.2 5.7 22.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05"04.2021 07:30-07:30 52.7 18.4 40.7 5.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

<5 <3 <1.0 <3.006.04.202t 07:45-07:45 52.6 18.7 40.5 5.5 21.0 <5 <5 <1.0 <0.01

07:30-07:30 52.0 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 < 1.0 <3.012.04.2021 19.5 40.4 5.7

13.04.2021 07. I 5-07. l5 52.4 18.0 40.8 5.3 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t9.04.2021 07.00-07.00 5 r.5 19.8 40.3 5.1 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l,0 <3.0

20.04.2021 07. l 5-07. l5 51.4 18.4 4r.6 5.0 20.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.2021 07.00-07.00 52.0 t8.2 40.2 5.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

<5 <3 <1.0 <3.027.04.2021 07.15-07.t5 53.8 18.9 41.4 5.5 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01

<5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.003.05.2021 07.00-07.00 54.2 19.0 41.6 5.2 22.0 <5

04"05.2021 07.1 5-07.1 5 54.0 18.6 40.7 5.4 23,4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

10.05.2021 07.00-07.00 53.4 19.7 41.3 5.5 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I L05.2021 07.1 5-07. 1 5 53.8 19.5 41.4 5.3 23.7 <5 <5 <l.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t7.05.2021 07.00-07.00 53.3 l9.l 40.2 5.1 23.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

<3 <1.0 <3.018.05.2021 07. r 5-07. l5 53.6 18.5 40.7 5.6 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5

24.05.2021 07.00-07.00 53.4 l9.l 40. I 6.1 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

fis>25.05.2021 07.1 5-07. 1 5 54.5 18.3 40.3 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 14 . '1.0

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201201
Branch Office : lP-Z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office: Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www. noidalabs.com
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s NOIDA TESTING LABORATORIES
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ6.:

Feriod: Mar- -2U21 Location: AA Time:24-

Monitoring
Particulates,

ugJms
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

Date
Perio4

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMI() SO: Noz NH:

O3

(8-hly

Ave.)

CO
(8-hly

Avg.)

Pb,

pdm3
As,

ndm3

Ni,
ndm3

Cetle,

ndms

BaP,

ndm3

(24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80
(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hn.)
2.0

(8hrs.)

1.0

(24

hrs.)

6.0
(annual)

20 5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 08:00-08:00 57.7 21.5 43.6 6.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

<0.01 <5 <3 <1.0 <3.003.03.2021 08:15-08:15 58.5 22.6 40.7 6.2 24.2 <5 <5 < 1.0

08.03.2021 08:00-08:00 57.9 23.2 4l.l 6.3 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

09.03.2021 08:1 5-08:1 5 57.2 21.6 43.8 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

15.03.2021 08:00-08:00 58.5 23.2 43.0 6.7 <5 <3 <1.0 <3.025.5 <5 <5 <1.0 <0.01

16.03.2021 08:1 5-08:1 5 57.5 23.3 41.4 7.2 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 08:00-08:00 58.4 21.7 43.5 7.7 25.6 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.03.2021 08:1 5-08:1 5 23.8 42.8 7.8 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.202t 08:00-08:00 58.8 24.3 41.4 7.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

<5 <3 <1.0 <3.030.03.2021 08:15-08:15 57.4 23.9 42.5 7.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01

05.04.2021 08:00-08:00 57.5 2t.t 45.6 7.4 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

06.04.2021 08:1 5-08:1 5 57.2 22.5 43.7 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t2.04.2021 08:00-08:00 57.1 23.3 42.4 8.2 23.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t3.04.2021 07.15-07.15 56.5 22.4 43.3 8.1 22.s <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

19.04.2021 07.00-07.00 56.7 23.6 42.0 8.5 22.s <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20.04.2021 07.1 5-07. 1 5 55.3 22.8 43.7 8.6 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.2021 07.00-07.00 56.6 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.023.4 43.3 6.9 23.5 <5 <5 < 1.0

27.04.2021 07.1 5-07. 1 5 56.4 2t.5 42.5 6.2 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.202 t 07.00-07.00 56.2 23.3 42.7 6.3 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

04.05.2021 07.15-07. l5 56.7 23.5 <3 <3.04t.6 6.9 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <1.0

10.05.202 t 07.00-07.00 56.5 21.4 42.5 6.8 'r) 1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I1.05.2021 07.15-07.15 54.7 20.5 41.4 7.1 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

17.05.202t 07.00-07.00 54.6 2t.t 42.5 7.7 23.2 <5 <5 <1,0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

18.05.2021 07.1 5-07.1 5 54.8 23.6 43.6 7.6 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.202'l 07.00-07.00 54.6 23.3 41.5 7.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07.15-07.15 53.5 23.2 41.3 7.1 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 ,da$* !c'b.., <3.0

(Au

Laboratory.'GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com w.: www. noidalabs.com
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NAAQ Normsr
(annual)

58.2



s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

fr +lt-e:t3611642,8510081921,7503031145,8527870si2,7s0303t146,9999794369

Monitoring
Particulates,

Fglm3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , plrn3

Date
Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO SOz Noz NHr

O3

(8-hly

Ave.)

CO

(8-hly

Avg.)

Pb,

pdm3

As,

ndm3

Ni,
nilm3

Cetlo,

ndms

BaP

nil^3

NAAQ Norms*

(24 hrs.)
60(24

hrs.)

100

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24 hrs.)

6.0

(annual)

20

(annual)

5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 08:00-08:00 53.6 21.3 40.8 6.3 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.03.2021 08:1 5-08:1 5 53.9 20.7 41.2 6.2 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

08.03.2021 08:00-08:00 54.8 22.9 42.7 6.4 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

09.03.2021 08: 1 5-08:1 5 54.6 20.4 4 t.3 6.7 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

15"03.2021 08:00-08:00 54.7 21.6 42.8 5.9 23.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

16.03.2021 54.3 22.3 41.5 5.8 23.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 08:00-08:00 56.2 20.7 40.3 5.9 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.03.2021 08: 1 5-08:1 5 56.1 2t.3 42.4 6.4 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.202t 08:00-08:00 56.8 20.8 41.9 6.7 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 08: 1 5-08:1 5 55.7 21.9 43.4 6.3 22.9 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05.04.202t 08:00-08:00 55.3 22.3 42.7 6.8 2t.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

06.04.202t 08:1 5-08:1 5 55.8 21.7 40. I 6.1 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t2.04.2021 08:00-08:00 55.7 23.4 43.4 7.3 22.7 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

13.04.202t 07.r 5-07. l5 56.4 2t.8 42.8 7.9 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

t9.04.2021 07.00-07.00 56.2 21.9 41.9 7.5 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20.04.2021 07"15-07.1s 56.1 20.5 42.3 7.6 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.2021 07.00-07.00 54.3 20.3 42.1 6.4 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

27.04.2021 07. I 5-07. l5 53,2 2t.7 42.6 6.1 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.2021 07.00-07.00 53.1 21.5 43.5 6.4 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

04"05.2021 07.15-07.r5 53.6 22.3 43.1 6.7 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0

10.05.202 r 07.00-07.00 53.7 20.'7 42.7 6.2 22.4 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

n.05.202t 07. r 5-07. l5 53.4 2r.8 41.6 5.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

17.05.2021 07.00-07.00 53. I 2t.4 42.8 5.1 22.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

18.05.2021 07.15-07.15 52.3 22.6 40.6 5.8 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.2021 07.00-07.00 52.7 21.0 4t.6 6.3 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07. I 5-07.15 52.6 2t.t 41.2 6.1 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 --#-: <1.0 <3.0

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQT

Feriod: Mar- -2421 Location: AA 7- Nilanbur Time:

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Laboratory.' GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagat - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidatabs.com w.: wwvl. noidalabs_com
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08:15-08:15

<5

*, <3



s'
NOIDA TESTING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 :2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

AMBIENT AIR QUALITY DATA LOCATION AAQ8.:

Period: Mar - -2021 Location: AA

Note:

L. The test report refers only to tested sample and applicable parameters.
2. This report can neither be used as evidence in the court of law nor can it be

(A

*End of Report*

Time:

n part

*

Monitoring
Particulates,

uglm3
Gaseous Pollutants, pglm3 Other Pollutants (Particulate Phase) , pglm3

Date
Period,

hrs.

Fugitive

Dust
PM2.5 PMIO Soz Noz NH:

o:
(8-hly

Ave.)

CO
(8-hly

Ave.)

Pb,

pilm3
As,

ndm'
Ni,

nglmt
Cetle,

nilm3
BaP,

,1
ngm-

NAAQ Normst (24 hrs.)
60(24

hrs.)

r00
(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

80

(24

hrs.)

400

(24

hrs.)

100

(8 hrs.)

2.0

(8hrs.)

1.0

(24

hrs.)

6.0
(annual)

20

(annual)
5.0

(annual)

1.0

(annual)

02.03.2021 08:00-08:00 56.4 20.8 41.5 8.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1,0 <3.0

03.03.2021 08: l5-08: l5 56.5 20.5 42.3 8.4 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

08.03.2021 08:00-08:00 55.3 2t.6 41.7 8.5 23.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

09.03.2021 08: 1 5-08:1 5 55.7 20.7 42.5 8.2 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1,0 <3.0

15.03.2021 08:00-08:00 53. I 20.6 44.2 8.4 24.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

16.03.202r 08:1 5-08:1 5 53.6 21.8 43.6 8.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

22.03.2021 08:00-08:00 54.5 21.6 40.5 7.5 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

23.t)3.2021 08: 1 5-08:1 5 54.7 21.4 42.4 8.3 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

29.03.2021 08:00-08:00 54. I 20.5 43.5 7.1 23.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

30.03.2021 08:15-08:15 54.2 20.7 42.6 7.0 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

05.04.2021 08:00-08:00 54.6 20.6 41.5 7.4 23.5 <5 <5 <1.0 <0.0t <5 <3 <1.0 <3.0

06.04.2021 08:1 5-08:1 5 53. r 21.2 42.8 7.5 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

12.04.2021 08:00-08:00 53.7 20.7 43.7 7.3 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l.0 <3.0

13.04.2021 07.15-07. l5 54.5 2t.5 42.6 7.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

19.04.2021 07.00-07.00 54.7 21.7 41.7 6.8 24.5 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

20"04.2021 07.1 5-07. 1 5 54.2 22.6 41.4 6.5 25.t <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

26.04.202l 07.00-07.00 53. I 21.3 42.8 6.2 23.8 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

27.04.2021 07.15-07.15 53.6 21.2 41.4 6.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

03.05.2021 07.00-07.00 53.2 20.4 43.5 6.7 23.6 <5 <5 <1.0 <5 <3 <1.0 <3.0

04.05.2021 07.1 5-07.1 5 54.4 20.2 42.4 6.5 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

10.05.202 t 07.00-07.00 54.7 21.6 44.7 7.4 23.t <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

I 1.05.202r 07.15-07.15 53.6 21.2 42.3 7.1 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <l,0 <3.0

17.05.202t 07.00-07.00 53.2 20.7 41.2 7.7 22.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

18.05.2021 07.1 5-07. r 5 55.4 21.6 42.5 7.t 24.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

24.05.2021 07.00-07.00 55.2 41.7 5.8 24.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <3 <1.0 <3.0

25.05.2021 07. I 5-07. l5 55.7 21.8 41.8 5.7 24.4 <5 <5 < 1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branchoi:#,'3:[iii,;f,,":,1]il:#n,H:'fi Hil:Uttrakhand
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidatabs.com w.: www. noidalabs.com

An a I 1' :.i ng.for u tt A ss u rul
L-utu|e

TEST CERTTFICATE

or full in any media without prior permission.
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s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO:9001 :2015,14001 :2015 & ISO 45001 :2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

ftf +et-l:t3611642,8510081921, 7503031145, 8s278705i2,7503031 t46, 9999794369

Date-L5.06.2027

2

Laborato Sample No. AA-020321-153

M/s. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/1136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, Tiruppur District- 642 109
Project Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi
Taluk : Madathukulam, District : Tiru

0 7.03.2027-37.05.2027

Name of Industry

Type of SampleJ^ Ambient Air Monitoring

4. Duration of sample Collection

Particulate matter PM-25

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV

AAQ.I 27.7 19.5 20.7 21.6 0.68

AAQ-2 2t.6 18.3 20.6 21.5 o.77

AAQ-s 22 18.6 20.3 21.55 1.0s

AAQ.4 22.6 t5.7 19.s 21.6 1.73

AAQ-5 19.8 18 18.9 19.6s 0.57
AAQ-6 24.3 20.5 22.7 23.7 1.04

AAQ-7 23.4 20.3 2t.s 22.45 0.80

AAQ-8 22.6 20.2 27.1 2L.75 0,57

Particulate matter PM-16

Station ID Max NIin Mean 98 Percentile Value STDEV

AAQ.I 4s.3 42.2 43.6 44.5 0.83
AAQ-2 43.7 40.2 42.3 43.2 0.93
AAQ-3 43.6 40.2 41.7 42.9 0.99
AAQ-4 43.8 38.7 4L.2 43.1 1.43
AAQ-5 39.4 40.7 41.6 0.59
AAQ-6 45.6 40.7 42.6 43.7 t.L2
AAQ-7 43.5 40.1 42.1 43.3 0.97
AAQ-S 44.7 42.4 43.7 1.00

Sulphur Di-oxide as SO2

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV
AAQ-I 9.8 7.6 8.6 9.3 0.50
AAQ-2 9.6 7.2 8.3 9.3 0.67
AAQ.3 7.8 5.4 6.7 7.5 0.64
AAQ.4 8.8 6.2 7.7 8.6
AAQ-5 6.1 5 5.4 5.7 0.25
AAQ-6 8.6 6.2 7.3 8.2 0.71
AAQ-7 7.9 5.1 6.4 7.4 0.6s
AAQ-8 8.5 5.7 7.3 8.5 0.83

Laboratory; GT-20, sector-117, Noida Gautam Budh Naga t - 201301

Branchri,:#,"3:fiiii,;f##il:r:n'H:fi nil:utt,urnuno
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@-noidalabs.com w.: www noirtalah< nnm

Analying Jir un Assurcd
Fulure

TEST CERTIFICATE

1.

41.6

40.s

0.68



Note

TEST CERTIFICATE

1. The test report refers only to tested sample and applicable parameters.
2. This report can neither be used as evidence in the court of law nor used in part

or full in any media without prior permission.

*End ofReport*

Oxide of Nitrogen as NO2

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV
AAQ-r 24.5 20.4 22.6 23.5 1.01
AAQ-2 26.8 20.2 22.4 23.8 1.44
AAQ.3 24.7 22 23.3 24.1 0.69
AAQ-c 24.6 20.7 23.7 24.0 0.86
AAQ-5 24 20.2 22.2 23.6 t.tt
AAQ-6 25.6 22.L 23.8 25.0 0.93
AAQ-7 24.6 2t.4 23.2 24.t o.76
AAQ-8 25.L 22.L 23.8 24.6 0.75

NOIDA TESTING LABORATORIES
(An ISo : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

& CC (Ministry of f,nvironment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory
.lnalyzing litr un Assured

l'uturc
MoEF

+ 9t-93 t36 100885B 1642, 92t 1750303 18s2787A572,145, 750303 9999794369146,

7, Noida Gautam Budh Nagar
P-2, Haridwar, Uttrakhand

GT.2O,

r.

1Sector- 1
Laboratory

I20 301
Branch Office

Branch Office Gayatri Naga Katgodam, UttrakhandHaldwani,
E. n o i d a. I a b o rato ry@g m a i L info@noidalahccom, ut nal.t^t^L?nm



T
NOIDA TESTING LABORATORIE,S

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

1 Laboratory Sample No.

2. Name of Industry

Date-15.06.202L

AA-020321.-1.54

M/s. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/1136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk Tiruppur District - 642 L09
Project Location:- S.F,No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi

Noz

in part

Taluk: Madathu District

3.

ABSTRACT OFAMBIENTAIR UALITYDATA

The test report refers only to tested sample and applicable pa

This report can neither be used as evidence in the court of law
or full in any media without prior permission.

*End ofReport*

otei

1

2

N

Type of Sample Ambient Air Monitoring

4. Duration of sample Collection 07.03.2021 -3 1.05.2021

Pollutant Concentration, t.lg/.'
sl.
Nn

Parameter PMrs PMro Soz

I No. of Observations 208 208 208 208

2 lOth Percentile Value 18.67 40.37 5.57 2t.47
a

2Oth Percentile Value 19.50 40.70 6.20 22.34

4 30th Percentile Value 20.00 47.40 5.50 22.60

40th Percentile Value5
I

I 20.40 41.60 6.88 22.80

6 5Oth Percentile Value 20.70 42.2s 7.30 23.30

7 6Oth Percentile Value 2L.20 42.50 7.60 23.s0

8 70th Percentile Value 21.s0 42.70 7.99 23.60

9 8Oth Percentile Value 2t.60 43.20 8.40 23.80

l0 9Oth Percentile Value 22.60 43.70 8.60 24.43

il 95th Percentile Value 23.30 44.t3 9.00 24.60

t2 98th Percentile Value 23.s9 44.50 9.39 25.04

l3 Arithmetic Mean 21.19 42.46 7.58 23.41

l4 Geometric Mean 21.14 42.44 7.49

l5 1.55 1.36 1.22 1.06

r6 NAAQ Norms* 60 100 80 80

17 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0

zed

Tl.u

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E- : noirla lehnreforu(hnmeil ontn in{alAnnirlolaho aam ltt ^^!.!^r^L^ ^^^

-1 n u l.t, ;i n g.lb r a n As s u r e I
Faturc

TEST CERTIFICATE

23.39

Standard Deviation



NOIDA TESTING LABORATORIES

s' (An ISO:9001 :2015,14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment' Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

B +qt-g:t36rr642, 85 10081921, 750303 1 145, 8527 87 057 2, 750303 1 1 46, 9999',7 9 4369

Date-15.06.2021

Laboratory Sample No'
4lt 136, NarasingaPuram'

Name of IndustrY M/s. Thiru' R.
Taluk, TiruPPur District - 642 I09

KrishnaPuram
688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Project Location:- S.F.No

Taluk Madathukul District

4. Duration of sarnple Collection

Sample Description

S.No
Time
(Hrs)

2.

4.

0700

A n ul1':.i n g .fb r u n .1 ss u r e d

F ulilre

2.

3

5

l1

t2

l5

16.

20

2l 0200 35.8

22.

Note:

42.3

l.
)

The test report refers only to tested sample and applicable Darameters'

This report can neither be *tA * tuiOtnte in thi iourt of iaw nor can it be used in

without Prior Permission.

*End of Report*

Laboratory .'GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar' Katgodam , Haldwani, Uttrakhand

AN-020321-15 5

Ambient Noise Monitoring
Type of SamPle3

01.03.2021-3 1.05.2021

01.03.2021Date of monitoring
MonitoringLeveloiseN Pressure)Sound(

Test C on
Every 60 minutes

Sampling TimeLaboratorySampled bY N3 - Sholamadevi
N2 - KaruPPusamYPuthurNl - Core Zone

Location

dB(A)
Max

dB(A)
Min

dB(A)dB(A)
Max

dB(A)
Min

dB(A)dB(A)Max

dB(A)
Min

dB(A)
48.150.442.139.940.539.347.850.142.50600I 46.949.241.543.745.540.646.948.843.6 45.347.540.644.846.940.545.145.444.70800 49.251.643.745.948.240.746.146.645.50900 47.950.342.047.241.546.54'7.145.71000 51.954.544.144.445.642.847.548. I46.8I 1006. 40.542.835.244.144.543.749.050.047.612007 39.741.436.746.447.944.249.9

5 r.547.213008. 40.943.434.352.155.245.751 ?
55.448.314009 41.844.335.648.950.346.850.952.648.2150010. 38.440.832.949.651.745.249.751.446.71600

42.536.248.449.646.647.548.845.61700 3',1.840.132.547.548.546.341.348.745.3180013. 39.141.433.749.250.647.247.850.043.41900l4 36.67332.551.653.641.643.945.441.62000 38.040.432.553.455.946.541.642.440.52r 00 36.538.731.843.143.742.346.749.339.42200t7 38. I40.432.64l.l41.840.345.748.338.2230018. 40.843.334.24l.041.440.543.846.436.7000019. 39.341.733.639.039.438.639.941.936.20100 38.240.532.937.838. I37.538.540.2 36.839.13 1.535.835.935.638.138.837.20300 38.440;l32.937.638.536.536.431.135.6040023 39.742.332.637.15 t.t36.936.136.735.3050024.
Day Mean dB(A)47.0Day Mean dB(A)4't.5Day Mean dB(A)

38.7Night Mean38.5Night Mean dB(A)39.8Mean dB(A)

tr . nnirt a I a horato ru@ o m ail.com, info@noidalab s' com W.: www. noidalabs.com

TEST CERTIFICATE

l.

40.4

45.2



IIOIDA TISTING LAIORATORIIS
(An rSo : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Ctimate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

8527 87 057 2, 750303 I 1 46, 99997 9 4369

2.

Laboratory Sample No.

Name of Industrv IWs. Thiru. R.

Krishnapuram

Project

Taluk:

Jagadeeswaran, No. 4/l 136, Narasingapuram,
Post, Madathukulam Taluk, Tiruppur District - 642 l0g

Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha,Village : Myvadi
District : T

Date-li.06.2021

*

01.03.2021

S.No

J

Sampled by

0600

2. 0700

0800

ll
t2

i3 I 800

14. 1900

t5.

16. 2 100

21

Min
dB(A)

32.9

32.8

33.5

23

Note:

I

2

The test report refers only to tested sample and applicable parameters.

This report can neither be used as evidence in the court of law nor can it be used in
without prior permission.

iEnd ofReport* i;. i

AN-020321-156

Type of Sample Ambient Noise Monitoring
4. Duration of sample Collection 01.03.202 t-3 1.0s.2021

Sample Description Noise (Sound Pressure) Level Monitoring Date of monitoring

Laboratory Sampling Time Every 60 minutes Sampled by Laboratory

Location N4 - Marulpatti N5 - Vanjipuram N6 - Myvadi

Time

(FIrs)

Min
dB(A)

Max

dB(A)
S.No Time (Hrs)

Min

dB(A)
Max

dB(A)
S.No Time (Hrs)

32.9 40.3 I 0600 32.9 40.3 I 0600

33.5 41.6 2. 33.5 41.6 2. 0700 33.5

31.9 38.9 ? 0800 3 1.9 38.9 3 0800 31.9
4 0900 36.7 41.3 4. 0900 36.7 41.3 4 0900 36.7
5 l 000 34.6 42.8 5. I 000 34.6 42.8 5. 1000 34.6
6. I 100 35.7 44.3 6. I 100 35.7 44.3 6. I 100 35.7
7 1200 36.8 45.3 7 1200 36.8 45.3 7 1200 36.8
8. 1300 31.2 39.8 8. I 300 31.2 39.8 8. 1300 31.2
9 r400 36.9 43.2 9, 1400 36.9 43.2 9 1400 36.9
10. I 500 33.6 41.3 l0 I 500 33.6 4l.3 10. 1500 33.6

32.5 40.3 ll 1600 32.5 40.3 ll 1600 32.s

I 700 34.4 41.5 12. I 700 34.4 41.5 t2 1700 34.4

33.5 42.4 13. 1800 33.5 42.4 l3 I 800 33.5

38.6 46.5 14. 1900 38.6 46.5 14. 1900 38.6
2000 32.6 40.4 l5 2000 32.6 40.4 15. 2000 32.6

35.5 43.2 I 16. 2100 35.5 43.2 16. 2100 35.5
t7 2200 33.9 41.4 t7 2200 33.9 41.4 t7 2200 33.9
l8 2300 34.7 43.1 t8. 2300 34.7 43.1 18. 2300 34.7
t9 0000 33.7 4t.4 19. 0000 33.7 41.4 t9 0000 33.7
20" 0 100 32.8 38.6 20. 0100 32.8 38.6 20 0100 32.8

0200 32,2 35.6 2t 0200 32.2 35.6 2t 0200 32.2
22. 0300 32.7 35.6 22. 0300 32.7 35.6 22. 0300 32.7

0400 32.8 34. I 23 0400 32.8 34. I 23 0400

24. 0500 33.5 35.5 24 0500 33.5 35.5 24. 0500

Day Mean dB(A) 39.7 Day Mean dB(A) 39.2 Day Mean dB(A) 39.7

Night Mean dB(A) 36.2 | Night Mean dB(A) 37.8 Night Mean dB(A) 36.2

a

Laboratary; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand
Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

,lnaly:.ing Jbr un .lssurcl
h uture

TEST CERTIFICATE

l"

I

0700

I 600



NOIDA TESTING LABORATORIES

$
Anull':ing Jbr an .lssured

l'ulare

Sampled by

S.No

ll 1600

2.

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & IISPCB Recognized Laboratory

85 10081921, 750303 1 145' 852',1 87 057 2, 7 503o3ll 46, 9999',7 9 4369

Date- 15.06.2021

Name of Industry Wr fnm. R. Jagadeeswaran' No. +lt t:0, NarasingaPuram'

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, TiruPPur District - 642 I09

Project Location: - S.F.No : 688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Taluk District : T

Duration of sample Collection

01.03.2021

33.5

0700

J.

4

3

4.

t2

l4

16.

t9

24.

32.8

33.5

*otti. 
The test report reflers only to tested tTplt-iy applicable

z. This report can "t;;;fi; 
used as evidence in the court of

parameters.

law nor can it be userl tn
itredia

withoui Prior Permission'

Laboratory

*End ofReport*

*

; GT-20, Sector- 117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office: lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Gayatri Nagar' Katgodam Haldwani, Uttrakhand

Laboratory SamPle No AN-020321-ls 6

Ambient Noise Monitoring
Type of SamPle

6r.or.zoz t -: t .05.2021

Date of
Noise (Sound Pressure) Level

Sample Description LaboratorySampled bYEvery 60 minutesTime
N6 - Myvadi

N5 - VanjiPuram
N4 - MarulPatti

Location
Min

dB(A)Time (Hrs)S.No
Max

dB(A)
Min

dB(A)Time (Hrs)S.NoMax

dB(A)
Min

dB(A)
Time

(Hn)
32.90600I40.332.9I40.332.90600 0700

41.6 2"
33.507002.4t.633.5 31.90800J38.931.908003.38.931.9 36.709004.41.336.74.41.336.70900 34.61000

42.834.61000
42.834.610005 35.1I 100644.335.7I 100644.335.7I 100 36.86. 1200745.336.81200745.336.81200 31.21 1300839.831.2t 3008.39.831.2 36.91300 14008. 9.43.26.914009.43.236.9 33.61400(). 1500l041.333.6150010.41.333.6 32.5150010. 1600ll40.332.51600ll40.332.5 34.41700t24l .534.4170012.41.534.4 33.51700 1800

42.433.51800l342.433.5 .613. 190014.46.538.6190014.46.538.6 32.61900 2000l540.432.62000l540.4 35.532.62000 2100t5 16.43.235.516.43.2 33.935.52100 2200t741.433.92200174t.4 34.733.92200 2300t'7 18.43.134;7230018.43.1 33.734.1 0000230018. l941.433;7000019.4t.4 32.833.7 01000000 20.38.632.801002038.6 32.232.8 0200010020. 2135.632.202002l35.6 32.7?,) )0200 03002l 1)
35.632.7030022

35.632.7 0400030022. 23,34.132.8040023.
34.132.8 0500040023 24.35.533.5050024
35.533.5 39.70500 Day Mean dB(A)

39.2Day Mean dB(A)39.7
36.2Night Mean dB(A)Day Mean dB(A)

37.8Mean dB(A)36.2
Nieht Mean dB(A)

Branch Office:
:^t^la naiAalah< 

"-om 
W.: www. noidalabs.com

TEST CERTIFICATE

1"

13.

5.

0600

0900

1.

2.

0800

2100

1800

Night



$'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISo : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (MinistrY of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

750303 1 1 45, 852',7 87 057 2, 7 50303 | 146, 99997 9 43 69

Date-15.06.2021

AN-020321-157

Name of IndustrY M/s. R. Jagadeeswaran, No 4/ I I 36, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, TiruPPur District - 642 109

Project Location:- S.F.No : 688 (P), Extent: 1.64.0 Ha'Village : Myvadi

T'aluk: Madathukul District

Sample DescriPtion

Sampled by

Location

S.No

9

10.

0800

l 700

0300

Day Mean dB(A)

2.

2

3.

N8 - PalaPPamPatti

it be used in Part ft 65r!-mpdia

dB(A)

41.4

42.8

46.8

44,1

42.6

37.0

36.3

37.5

4.

5

ll
l2

t7

l9

20.

22.

41"8

2.

The test report refers only to tested sample and-applicable parameters'

'i'ilit;;";i; neither bi used as evidence in the court of law nor can

without prior Permission.

*End ofReportr

*

Laboratory; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar' Katgod am, Haldwani, Uttrakhand

i-aboratory Sample No.i

3

1.03.2021-3 .05.2021

Ambient Noise Monitoring

Duration of samPle Collection

Tlpe of SamPle

4.

01.03.2021Date of monitoring
Noise (Sound Pressure) Level Monitoring

Test ComPleted onEvery 60 minutesTimeLaboratory

N7 - Nilambur
Max

dB(A)
Min

dB(A)dB(A)Max

dB(A)
Min

dB(A)Time (Hrs)

40.141.637.946.944.50600
41.342.838.946.046.944.90700

42.639.646.547.545.1
43.345.538.946.747.645.60900
44.847.338.547.248.245.91000
46.148.738. I45.446.344.3I 1006.

43.137.645.046.243.212007 38.539.237.644.245.542.2I 3008.
45.237.244.946.542.51400
49.538.545.246.742.9l 500
46.339.245.546.244.61600

41.74t.741.646.847.545.9
40.739.14l.846.647.345.7180013. 41.740.742.546.847.645.8190014. 39.041.333.747.248.645.22000l5

44.738.246.046.345.7210016. 35.436.234.446.647.645.4
35.436.140.942.338.72300
36.937.835.840.442.635.90000
38.439.936.237.238.734.8
37.939.435.635.035.933.90200

38.534.834.935.s34.2
36.935.537.038.235.2040023.
38.438.2 36.4

39.236.9050024,
Day Mean dB(A)46.0

37.1Mean37.6
Ni Mean

Note

:, in{n(Annirlalahs eom W.: www. noidalabs.com

.lntty;ing Jbr an Assnrcl

Futnre

TEST CBRTTFICATE

45.9
l.

4t.2

2200

i8.

0100

21.



s'
NOIDA TESTII\G LABORATORIES

(An ISO:9001 : 2015,14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (MinistrY of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

a +91-93 1361 1642, 85 1008 1921, 7 503031145, 8527 87 057 2, 750303 1 146, 99997 94369

Date- 15.06.2021

Name of Industry IWs. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. q t t nA, NarasingaPuran;

Krishnapwam Post, Madathukul am Taluk, TiruPPur District' 642 109

Project Location:- S.F.No: 688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Taluk District

154

S.NO

l6

2.

2

4

5

6

t7

18

l9
20

29 Anionic

26

27

28

30

AS

3l

Laboratory: GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : lP-z, Haridwar , Uttrakhand

Nagar. Katgodam , Haldwani, Uttrakhand

ww-ozolzt-tsg

Surface Water
Type of SampleJ

01.03.2021-3 1.05.2021
Duration of samPle Collection4.

Maru
sw2

Tank
Ama ravathi River

swl
UNITParameter

5l0Hazen
ColorI

Odour 7.4r
7.28

J '796
885

250CElectrical 6.04.6NTU
509

570m fiidsSolDissolvedT'otal
174

TotaLl Hardness as't 30.6
33.6

Calcium as Ca8 18.8
21.8

rum asM9 148
154

Total asl0 t02
98

Chloride as CTll 28.4
29

t2 0.14
0.20

Iron as Fel3
Free Residual Chl4 0.140.r5
Fluoride as F 5.615 3.8
Nitrates as BDLBDL

as Cu BDL DL
BDL

as MnM DL:0DL:0
IBDL.01BDL

dCasumCadmi BDL0.05BDL
Seas:leniumSe BDL DL:02l BDL DL:0

Aluminium as Al22 IBDL
.01BDL

Lead as Pb BDL DL23 BDL
Zinc asZn24 BDL DL:0

BDL DL
Total Chromium IBDL25 L:0.1BDL
Boron as B BDL DL:l

BDL I
Mineral oil Absent

Absent
BDL IPhenolic as

L:0.1BDL
Absent

Absent
6.2as CN

7
Demand '))

28
Chemical O Demand 5.032 5.2
Dissolved33

Per l00ml
T'otal Coliform34

Branch Office; GaYatri
-1^lnk a nar>-t w, t A 

^nt 
noidalabs,com

Anull'zing Ior an Assurctl

I'utntc

TEST CERTIFICATE

l.



TEST CERTIFICATE

Per l00mlE-Coli35 BDLBDL
Barium as Ba36 2.2

2.4
TotalAmmonia-n37 BDLBDL

as38 BDLBDLas Mo39 1BDL01BDLAsASArsenicTotal40 10.2t2
Total Solids4l

Note:

l.
2.

The test report refers only to tested sample and.applicable Darameters'

This report can neither be ,"J u' t'iOtitte in thi court ofiu* not tun it be used in

without Prior Permission'

NOIT) ABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

750303 1 145, 8527870572, 75A3Afi146, 9999794369

A TESTING L

Anutl'zing Jbr an ,4ssuretl

h'ttlure a +91-93 1361 1 642, 8510081921,

msll

mg/l

ms/l

ms/l

GT.2O
Haridwar, Uttrakhand

Haldwani, Uttrakhand
Nagar.

301I20Budh NagarGautamNoida71Sector-1Laboratory
P-2,OfficeBranch

Katgodam,OfficeFlranah Gavatri -:)^t^l^



s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 1400 1 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABlAccredited Latroratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment' Forest & Climate Change), UPPCB & IISPCB Recognized Laboratory

8510081921, 7503031 145, 8527 87 057 2, 750303 I 146, 99997 94369

Date-15.06.2021

lWs. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. lnl30, NarasingaPuram,

Krishnapuram Poit, Madattrukulam Taluk, TiruPPur District - 642 109

Project Location:- S.F.No: 688 (P), Extent : 1.64.0 Ha,Village Myvadi

Taluk: M District

Analling Jbr an Assuted

Fulure

I s.xo

l4

15

l6

BWr
Myvadi

<5

BW2

Nilambur

<5

110

74.2

96.2

10.4

BDL L:0.2

BDL DL:0.05

(BDL (DL:0.0005)

BDL DL:0.01

BDL L:0.05

BDL (DL:0.02

BDL DL:0.05)

BDL L:0.1)

BDL DL:1.

Absent

ta
tl

l8 Manganese as Mn

19

2A

22

Laboratory ; GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office: tP-2, Haridwar, Uttrakhand

l-l 59ww

Name of lndustrY

Water SamP,le
of SampleType3

ot-o:.zoz t -: t.os 2021
Duration of sample Collection4.

BW2

Vanjipuram

wwl
Near Project

Area
UnitParameter

<5<5HazenColor
AgreeablebleableOdour2 7.707.357.187.22pRgZS"C 768745702794ps/cmElectrical ConductivitY4 <1<1<1<tNTUTurbiditY5 490472435496mgTotal Dissolved Solids6

133744725mellTotal Hardness as CaCO3't 20.622.8
23.1

Calcium as Ca8 18.419.316.3mMagnesium as Mg 1169 t42178158
Total AlkalinitYl0 82.488102
Chloride as Cl'1l 24.620.621.225.6
Sulphate as SO+ BDL DL:0.12 0.200.720.13
Iron as Fe DL:2.l3 DL:2DL:2BBDL(DL:2.0)mFree Residual Chlorine 0.180.40.200.14mellFluoride as F 14.072.28.8
Nitrates as NOr

BDL DL:0.BDL DL:0.2BDL DL:0.2
Copper as Cu

BDLBDL ( DL:0.05DLB
(BDL (DL: 0.000s)

(BDL (DL: 0.0005)
(BDL (DL:0'0005)

Mercury as Hg
BDL (DL:0

BDL DL:0.01)
BDL (DL:0.0Lnsll

Cadmium as Cd
BDL 0.05

BDL (DL:0.05BDL (DL:0.05mSelenium as Se BDL (DL:0.032l BDL DL:0.03BDL (DL: 0
BDL (DL: 0I

BDL (DL:0.01Aluminium as Al
BDL (DL:0.01

BDL DL:0.01)BDL DL:0.01)m
Lead as Pb,r-5 BDL (DL:O.0?

BDL DL:0.02)
BDL (DL:0.02I

Zinc asZn24 BDL DL:0.05)
BDL (DL 0.05

BDL DL:0.05mTotal Chromium25 BDL DL:0.1
BDL (DL:0.1

BDL DL:0.1)I
Boron as B26 BDL (DL:1

BDL DL:1.0)
BDL (DL:1.0mgllMineral Oil27 AbsentAbsentAbsent

Phenolic28
BDL DL:0.1

BDL (DL:0.1)ms/l AbsentAnionic Detergents Absent29
AbsentAbsentI

Cynaide as CN30

6-^-ara n,Eqiaa. Gavatri Naqaf. Katgodam Haldwani, Uttrakhand

BDL (DL:0.1

I

TEST CERTIFICATE

Taboratory SamPC No'l.
2.

26.7

msll - 
sDL (ol-'o'r)



Note:

l.
2.

TEST CERTIFICATE

The test report refers only to tested sample and applicable parameters.

This report can neither be used as evidence in the court oflaw nor can it be used in part

without prior permission.

JI

Total Coliform
Per

100m1
<2 <2 <2 <2

32
E-Coli

Per

100m1
<2 <2 <2 <2

33 Barium as Ba mdl BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5 BDL (DL:0.5' BDL (DL:0.5

34 Ammonia (as Total me/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1)

35 Sulphide as HzS ms./l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)

36 Molybdenum as Mo ms/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5)

37 Total Arsenic as ms/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01)

38 Total Suspended Solids ms/l BDL(DL:2)

NOIDA TESTING LABORATORIE,S
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

S +rt-r:t36t642,8510081921,7503031145, 8527870572,7503031t46,9999i94369

,4nalyting lbr urt ,4ssared

Futurc

{,

BDL0L:0.1)

BDI,(DI,:2) BDI,(DI,:2) BDI,(DI,:2)

Laboratory.' GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www. noidalabs.com



I{OIDA TESTING LABORATORIES
(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)

Mof,F & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

Laboratory Sample No. s-02032 1- l 60

Name of Industry

3 Tlpe of Sample Soil Sample

Duration of sample Collection 0 1.03.202 l -3 1.05.2021

2.

4.

Date-l5.06.2A21

IWs. Thiru. R. Jagadeeswaran, No. 4/l 136, Narasingapuram,

Krishnapuram Post, Madathukulam Taluk, Tiruppur District - 642 109

Project Location:- S.F.No: 688 (P), Extent: 1.64.0 HaVillage : Myvadi
Taluk District

3 1.8 30.8

170.2

t46

8.

9"

Sr.

No.

12.

20
I CuO*iurn (as Cd)

27

24

25

26

Total Iron

Note:

t.
2.

Matter
c Carbon

The test report refers only to tested sample and applicable parameters.

This report can neither be used as evidence in the court of law nor can it be used in part or full in any media
without prior permission. GI

i,

*

Parameters Units Of
Measurement

s-l
Core Zone

s-2

Sholamadevi

s-3
Marulpatti

s-4

Vaniipuram
I pllat27{ 7.39 7.56 8.02 7.92
2. ElectricalConductiv ityat2fl us/cm 310 455 415 295

3. Texture Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam

4. Sand Yo 35.6 3 1.8 34.4 33.8

5. I Srit o/o 33.0 29.6 30.9 28.6

6. Clay o//o 31.4 38.6 34.7 37.6
7 Water Holdine Capacity o/o 4t.6 39.8 42.5 39.0

Bulk Density s/cc l.l5 t.t2 I 1.09 L16
Porosity o//o 34.2 29

10. Exchangeable Calcium(asCa) mp/Ke 186 164 154.6

Exchangeable
Magnesium(asMg)

mgKe
26.4 21.2 27.0 23.6

l3 Exchangeable

Manganese(asMn)
mgKc

22.4 19.5 30.8 24.6

14. Exchangeable Zinc as Zt mP/KP, 0.26 0.54 r.06 0.53

l5 Available Boron (as B) mP/Ks 0.43 0.39 0.54 0.45

l6 Soluble Chloride(as Cl) ms/Ke 150 ll8 136

17 Soluble Sulphate(as S04) me/Ke 92 78.2 tzt.6 88.2
l8 Available Phosphorous(asP) Kg/hec 0.88 1.02 0.94 0.77
l9 Available Niroeen(as N) Kg/hec 148 184 176 126

mC/KC
BDL(DL:0.003)

BDL
(DL:0.003)

BDL
(DL:0.003) BDL (DL:0.003)

2t
Chromium (asCr)

mgiKg
BDL (DL:0.05) BDL

(DL:0.05)
BDL

(DL:0.05) BDL (DL:0.05)

22 Copper(asCu) mp/Ke BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)
23 Lead (asPb) me/Ke 0.68 0.82 0.90 1.06

me/Ke l.l6 1.29 1.46 1.39
% 1.54 2.04 1.78 1.32
o//o 0.89 l.l9 1.04 0.76

CEC meq/100e 32.3 30.2 30.6 32.0

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301
Branch Office : lP-z, Haridwat Uttrakhand

Branch office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, Uttrakhand
E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www_ noirtatahs eom

,4nabiing Jilv an Assurcl
I-ulure

TEST CERTIFICATE

I



s'
NOIDA TESTING LABORATORIES

MoEF& CC

(An ISO : 9001 : 2015, 1400I : 2015 & ISo 45001 : 2018 & NABLAccredited Laboratory)
(Ministry of Environment, Forest & climate change), uppcB & HSpcB Recognized Laboratory

B +sr-qsr:orr 642, 85 1 008 1921, 7 50303 I 1 45, 8527 87 057 2, 7 50303 1 1 46 9999794369

Date-15.06.2021

s-020321-l6t
Name of Industry

Parameters

394

34.6

0.42

c Carbon

2

3.

Sr.

No.

2.

5

6.

9.

8. Bulk

l3

24

25

26

27

Note:

1 The test report refers only to tested sample and applicable parameters.
2. This report can neither be used as evidence in ttri court ofiaw nor can

without prior permission.
it be used in part or full media

N 41
L

r)

TL
4^

Laboratory; GT-20, sector-117, Noida Gautam Budh Naga r - 2ofial
Branch Office : lp-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch office; Gayatri Nagar. Katgodam, Haldwani, uttrakhand
E . ^^:)^ t^L. -.. !^.- 

^

I Laboratory Sample No.

Tiruppur

ThM/s. ru. R 4tNo. IJagadeeswaran, 36, Narasingapuram,

amMadathukul TrPost,Krishnapuram aluk, District I642 09
LocationectProj 688 ExtentS.F.No (P), 64.0 Ha, Village Myvadi

'alT Madattrukuluk TDistrict
Type of Sample Soil Sample

4. Duration of sample Collection 01.03.202 l-3 1.05.2021

at2K

Units Of
Measurement

s-5

Myvadi
s-6

Nilambur
7.28 8. l9

ElectricalConducti ps/cm 325
3 Texture

Clay Loam Clay Loam
4. Sand o/o

36.2
slit o//o 33.8 22,,

Water Hold

o/o
30.0 32.2

% 41.7 45.6

dcc 1.222 L09

10.

o//o 38.0 40.6
Calci mg/Kg 148 lr9

12. asM mgll(g 30.6 24.8
le as mg/Kg 26.8 21.2

t4 Zinc asZn msJKs 0.95 0.65
15. Available Boron B mg/Ke 0.87
l6 Soluble Ch CI mP/Ks, 122 160
l7 Soluble Sul as S04 mgKe l14 66.4
l8 Available Kg/hec 1.21 0.46
l9
20

Available Ni asN
Cadmium as Cd

Kg/hec t64
BDL

148

2t Chromium asCr mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)
22 me/Ke BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05)
23 Lead me/Ke 0.94 0.39

4c/Kc 1.75 2.06
Matter % 1.53 t.75

CEC
% 0.89 1.02

meq/I00e 38.4 46.8

.lnaly:,ing Jbr an Assurul
Fulure

TEST CERTIFICATE

Porosity

mg/Ks

Total Iron
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