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PROPOSED QUARRIES  

CODE Name & Address  

S.F. No 

  

Extent Status 

 

 

P1 

 

Tvl. NTC Blue Metals LLP, 

Prop. of. Mr.S. Muthusamy, 

Rasmpalayam, Keelsathambur 

Namakkal – 637207 

 

76/1 (Part) 

 

0.63.0ha 

 

 

LR.NO.SEIAA 
TN/F.No.8598/2021/ToR-1023/2021 

Dated: 26.08.2021 

TOTAL 0.63.0 ha 

EXISTING QUARRIES 
 

CODE 

 

Name & Address 

S.F.No 

 

 

Extent 

 

         Lease Period 

 
 
 

E1 

Thiru.K. Nallasamy 

S/o.Krishnan, 

Punnamchatram Post., 

Avavakurichi Taluk 

Karur District., 

 

 

226/1 

 
2.95.0 

      
      02.9.2016 to 01.09.2021 

 
 

E2 

Thiru. P. Marappan 

S/o. Palaniyappan  Andipatti  

Kuppam Village 

Aravkurichi Taluk,  

Karur District. 

 
74 

 75/3B 

 

 
0.74.5 

1.37.0 ha 

2.11.5 

 
14.10.2016 to13.10.2021 

 

 

E3 

Tmt.V. Kavitha 

W/o.Vadivel 

Nochi Kattur  Kuppam  Post 

Aravkurichi Taluk, 

Karur District. 

 

 
75/1A, 

75/1B, 

75/2 

 

 

0.49.5 

0.47.5 

0.91.0 

1.88.0 

 

     05.08.2016 to 04.08.2021 

TOTAL 6.94.5 ha 

*TOTAL CLUSTER EXTENT 7.57.5 ha 

500m radius details around project area, Pugalur Taluk, Kuppam Village, Karur District. 
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Standard Terms of Reference 
S.NO TERMS OF REFERNCE COMPLAINCE 

1. Year-wise production detail  since 1993-94 should be given 

clearly stating the highest production achieved in any one year 

prior to 1993-94. It may also be categorically informed whether 

there had been any increase in production after the EIA 

Notification 1994 came into force, with respect to the highest 

production achieved prior to1994. The production details need 

to submit since inception of mine duly authenticated by 

department of Mines & Geology, State Government. 

Not applicable. This is not a violation 

category project. This proposal falls under 

B1 Category (Cluster Condition). 

2. A copy of  the document in support of the fact that the 

proponent is the rightful lessee of the mine should be given. 

The proposed land is a Patta Land. 

Document is enclosed along with Approved 

Mining Plan as Annexure Volume 1. 

3. All the document 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. 

Lessee understood and agreed. 

4. All corner coordinates of the mine lease area superimposed on 

a high-resolution imagery/Toposheet, topographic sheet, 

geomorphology and geology of the area should be provided. 

Such an imagery of the proposed area should clearly show the 

land use and other ecological features of the study area (core 

and buffer zone). 

Map showing –  

Project area is superimposed on Satellite 

imagery is enclosed in Figure No. 1.1. Page 

No:5 

Surface Features around the project area 

covering 10km radius – Figure No. 2.4, Page 

No. 13 

Geology map of the project area covering 

10km radius - Figure No. 2. 7, Page No. 19 

Geomorphology Map of the Study Area 

covering 10 km radius – Figure No. 2.8, 

Page No. 20 



 

 

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 river and soil characteristics. 

Map showing –  

Geology map of the project area 

covering 10km radius - Figure No. 2. 7, 

Page No. 19 

Geomorphology Map of the Study Area 

covering 10 km radius – Figure No. 2. 8, 

Page No. 20 

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. 

Elaborated in Chapter 6. Pg No: 100 

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   be   detailed.   The   proposed 

safeguard measures in each case should also be provided. 

Chapter 7 deals with mines safety. Pg 

No: 104 

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. 

No waste generation in this rough stone 

mine 

10. Land use of the study area delineating forest area, agricultural 

land, grazing land, wildlife sanctuary, natural park, migratory 

routes of fauna, water bodies, human settlement 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 phase and submitted impact, if 

any, of change of land use should be given. 

Chapter 3 explains all and it is indicated 

in GIS map. land use of the lease is 

mentioned in chapter 2  

11. Detail 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. 

Detailed in Chapter 2 

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 forest, 

t h e  s i t e  may be inspected   by t h e  S t a t e  F o r e s t  

Not applicable for this lease 



 

 

Department along with the Regional Office of the Ministry to 

ascertain the status of forest, 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. 

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 indicated 

This lease area is non forest land. Not 

applicable for compensatory 

afforestation 

14. Implementation status of recognition of forest right under the 

Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers 

(Recognition of Forest Right) Act, 2006 should be indicated. 

Not applicable for this lease 

15. The vegetation i n  the RF/PF area in the study area with 

necessary details should be given. 

Lease area is private patta land 

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 wildlife in the surrounding and any 

other protected area and accordingly, detailed mitigative 

measures required, should be worked out with cost implication 

and submitted. 

No wildlife protection zone, sanctuary 

around 15km radius from the lease 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. 

None of these not present within the 

radius of 10km. Details given in chapter 

3 Pg No: 63 

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 faunas found in the 

study area, the necessary plan along with budgetary provisions 

for their conservation should be prepared in consultation with 

State  Forest  and Forest  and  Wildlife  Department  and  detail 

furnished. Necessary allocation of funds for implementing the 

same should be made as per of the project cost. 

Biological studies reported in chapter 3. 

Pg No: 62 

19. Proximity to area declared as ‘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. 

Lease area is in Pugalur taluk, karur 

district. In karur district no Aravalli 

range. Hence it is not applicable for this 

lease area 



 

 

should be secured and furnished to the effect that the proposed 

mining activities could be considered. 

20. Similarly for coastal project, 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,  coas ta l  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) 

Does not attract CRZ 

21. R&R Plan/compensation details for the project affected people 

(PAP) should be furnished. While preparing the R&R plan, the 

relevant State/National Rehabilitation &Resettlement Policy 

should be kept in view. In respect of SCs/STs and other weaker 

sections of the society in the study area, a need-based sample 

survey, family-wise should be undertaken to assess their 

requirements and action programme prepared and submitted 

accordingly, integrating the sectoral programmes of line 

departments o f  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. 

No Rehabilitation &Resettlement as it is 

private patta land. 

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.  S i t e -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 downward 

direction and location of sensitive receptors. There should 

be at least one monitoring station within 500m of the mine 

lease in the pre-dominant downwind direction.  The 

mineralogical composition of PM10, particularly for free 

silica, should be given. 

Detailed in chapter 3 

23. Air quality modelling should be carried out for prediction of 

impact of the project on the air quality of the area. It should 

also take into account the impact of movement of vehicles for 

transportation of mineral. The details of the model used and 

input parameters used for modelling should be provided. The 

air quality contour 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. 

Done and the modelling prediction maps 

are shown in Chapter 4 



 

 

24. The water requirement for the project, its availability and 

source should be furnished. A detailed water balance should 

also be provided.  Fresh water  requirement  f o r  the 

project should be indicated. 

Chapter 3 have the water level in the 

lease area and water balance had shown 

in chapter 4. 

25. Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of 

requisite quantity of water for the Project should be provided. 

Given in chapter 2 

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. 

Drainage map is given in chapter 3. No 

RHW in lease area 

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. 

Mitigation measures given in chapter 4 

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 interest 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 and for pumping of ground water should also be 

obtained and copy furnished. 

Hydrogeological report attached and 

named as Appendix I 

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 s h o u l d  be  

brought out. 

Not in the lease area 

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. 

Chapter 2 have all these details. 

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 

the species which are tolerant to pollution. 

In table 4.4-page No: 97 shows the 

picture of Progressive greenbelt 

development plan 

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 p roject a r e a ) s h o u l d  b e  worked   out, 

indicating whether it is capable of handling the incremental 

load. Arrangement for improving the infrastructure, if 

Chapter 2 – Page No: 24 shows the 

vehicular traffic density due to this mine 

operation 



 

 

contemplated (including action to be taken by other agencies 

such as State G o v e r n m e n t ) should   be   covered.   Project 

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per 

India 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. 

Onsite shelter dealt in Page No: 92 

34. Conceptual post mining land use and Reclamation and 

Restoration of mined out areas (with plans and with adequate 

number of sections) should be given in the EIA report. 

Discussed in Chapter 2, Page No. 22. 

Mine Closure Plan is a part of Approved 

Mining Plan  

35. Occupational   Health   impacts   of   the   Project   should   be 

anticipated and proposed preventive measures spelt out in 

detail. Details of pre-placement medical examination and 

periodical medical examination schedules 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 7, Page No. 117. 

36. Public health implication of the Project and related activities for 

population   in t h e  i m p a c t    zone   should   be 

s y s t e m a t i c a l l y  evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with budgetary allocations. 

No Public Health Implications anticipated 

impact to this project. 

Details of CER and CSR are discussed under 

Chapter 10, Page No. 127. 

37. Measures of socio- e c o n o m i c  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 19 people directly and 10 

people indirectly. 

Details in Chapter 4, Page No. 88-97. 

38. Details environmental management plan (EMP) to mitigate the 

environmental impacts which, should inter-alia include the 

impacts of change of land use, loss of agricultural and grazing 

land, if any occupational health impacts besides other impacts 

specific to the proposed Project. 

Detailed Environment Management Plan for 

the project to mitigate the anticipated 

impacts described under Chapter 4 is 

discussed under Chapter 10, Page No. 136-

142. 

39. Public Hearing points raised and commitment of the Project 

Proponent on the same along with time bound Action Plan with 

budgetary provision to implement they should be provided and 

incorporated in the final EIA/EMP Report of the Project. 

The outcome of public hearing will be 

updated in the final EIA/AMP report 

40. Details of litigation pending against the project, if any, with 

direction / order passed by any Court of Law against the Project 

should be given. 

No litigation is pending in any court against 

this project. 

41. The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well 

as the cost towards implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

 

42. A Disaster management Plan shall be prepared and included in 

the EIA/EMP Report. 

Details in Chapter 7.3, Page No. 105-109. 

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. 118. 



 

 

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 r eport especially in tables 

the period in which the data were collected and the sources 

should be indicated. 

d. Project Proponent shall enclose all the analysis/ testing reports 

of water, air, soil and noise etc., using the MoEF & CC / 

NABL accredited laboratories. All the original 

analysis/testing report should be available during appraisal 

of the project. 

e. Where the documents provided are in a language other than 

English, and English translation should be provided. 

f. The   Questionnaire   for   environmental   appraisal   of mining 

projects as devised earlier by the ministry shall also be filled 

and submitted. 

g. While preparing the EIA report, the instructions for the 

proponents and instructions for the Consultants issued by 

MoEF & CC vide O. M No J-11013/41/2006-IA. II (I) dated 

4
th 

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 F orm-1 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 modification arising out of the 

P.H Process) will entail conducting the PH again with the 

revised documentation. 

i. As per  the  circular  N o .   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. 

 

 

 

Enclosed as separate booklet. 

 

All the documents are properly referenced 

with index and continuous page numbered. 

List of Tables and source of the data 

collected are indicated. 

 

Baseline monitoring reports are enclosed 

with This report in Chapter 3. 

Baseline monitoring reports will be 

submitted in the final EIA report during 

appraisal. 

 

yes 

 

Not Applicable 

 

 

 

Will be enclosed along with Final EIA EMP 

Report. 

 

 

 

Noted & agreed. 

Instructions issued by MoEF & CC O.M. 

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

August, 2009 are followed. 
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 

 

Introduction: 

Crushed stone is one of the most accessible natural resources and  major basic material used for 

construction, agriculture and other industrial purposes. Crushed stone is a high-volume low-

value  commodity. The industry is highly competitive and to be characterized by many operations 

serving local or regional markets at the same time the pollution arose by these industries will have a 

potential impact in the environment. To measure the quality of environment and to find the possible 

ways represents in Environment Impact Assessment (EIA).  Environmental Impact Assessment (EIA) 

is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed project or development taking 

into account inter-related socio-economic, cultural and human-health impacts both beneficial and 

adverse. Environmental Impact Assessment (EIA) is used as a tool   to identify the environmental, social 

and economic impacts of a project prior to decision-making. It aims to predict environmental impacts 

at an early stage in project planning and design, find ways and means to reduce adverse impacts, shape 

projects to suit the local environment and present the predictions and options to decision-makers. By 

using EIA, both environmental and economic benefits can be achieved. Properly conducted EIA also 

lessens conflicts by promoting community participation, informs decision-makers and helps lay the base 

for environmentally sound projects.  

 

1.1 Purpose of the Report:  

Geomorphologically, Tamil Nadu is divided into three major regions, viz. 

i) hilly terrain in the north western and western regions  

ii) coastal plain and  

iii) plains between the hilly terrain and the coastal plain.  

Geologically the hilly terrain and the plains between the hilly terrain and coastal plain contain 

crystalline hard rocks such as charnockite, granite gneiss, khondalites, leptynites, metamorphic gneisses 

with detached occurrence of crystalline limestone, laterite, bauxite, iron ore, quartz feldspathic veins 

and basic intrusions such as dolerite and anorthosites. The Mining of minor minerals like Quartz, 

Feldspar, Dimension stone and Gravels are active in the district. Private companies play a major role in 

mining activity whereas the government agencies like TAMIN take part in mining dimension stones 

only. The major minerals like Copper Ore, Chromite, PGE and Gold are reported in the district but they 

are not in minable quantity and there no any mining activity in those deposits. In Karur district surface 

mining operation alone takes place in one of the following methods. 

• Opencast semi-mechanized and  

• Opencast Mechanized method. 

The Charnockite is quarried as rough stone/blue metal and used for road material and construction 

purpose used as raw material to produce M-Sand, hallow block bricks etc. Its occurrences Charnockite 

occurs as a major rock type in the northern part and as thin bands and enclaves in the southern part of 

the district. Geologically they are showing a trend of about N30oW and dipping 60o-70o towards south. 

Minable of good quality charnockites are present from 1 – 2m below the ground level. Hence, the 

proponent promotes the blue metal to the market to do quarrying in his own land. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resource
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity
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1.2 Environmental clearance for Mining Projects: 

Mining projects with lease area less than 50ha for minor minerals are categorize as B1 and with 

lease area less than 5ha would be treated as category B2 are mandate to obtain prior environmental 

clearance as notified in MOEFCC notification S.O.2269 (E), dt.01.07.2016 and S.O.3977 (E), 

dt.14.08.2018 and Office Memorandum dt.12.12.2018 issued in compliance with the hon’ble NGT 
orders, New Delhi.  

“A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than  

500m from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area”.  
 

Stage 1: Screening:  

The project proponent applied for Rough Stone Quarry Lease Dated: 08.12.2020. 

• Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector of karur Vide 

Rc.No.619/Mines/2020, Dated: 07.06.2021. 

• The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Deputy Director, 

Geology and Mining, Karur District, vide R.C. No. 619/Mines/2020, Dated :11.06.2021. 

• Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vide online Proposal No. 

SIA/TN/MIN/59523/2020 Date: 30.12.2020. 

As per EIA notification of 14th September 2006 and its amendment dated 1st December 2009 this 

project lies in cluster of quarries which exceeds more than 5Ha and the SEAC, TN determined by 

scoping to submit Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to grant the 

environmental clearance. This project area falls in “Category B1 cluster of mines exceeds 5 Hect”. 
The proponent TVL NTC Blue Metals LLP obtained a mine lease to extract rough stone in an area of 

0.63.0Ha in S.F.No: 76/1 of Kuppam village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu signs in cluster 

of mines consisting of three existing and one proposed quarries consists of homogeneous mineral and 

its total extent is 7.57.5 Hect received ToR from State Environment Impact Assessment Authority, 

Tamil Nadu.  

Lr No: SEIAA-TN/F.No.8598/SEAC/ToR-1023/2021 Dated:26.08.2021. 

 

Stage 2: Scope of study as per the regulatory: 

The EIA studies were carried out to assess the environmental, social and economic impacts of the 

project and formulate action plans to reduce adverse impacts and shape projects to suit the local 

environment and present the predictions and options in EMP.  A systematic examination of both 

beneficial and adverse consequences of the project were done and ensured that these impacts are taken 

into account during the project design. 

The broad scope being followed in preparation of EIA is as follows:  

• To characterize the present status of the environment around the project location for major 

environmental attributes viz., air, water, noise, land, biological and socio-economic environment etc. 

• To identify and quantify the significance of impacts of various activities at the mine on environmental 

attributes. 

• To evaluate the anticipated pollution and control measures and prepare Environmental Management 

Plan (EMP) outlining additional control measures to be adopted for mitigation of adverse impacts.  

• To prepare a post-project monitoring programme for checking and regulating the environmental quality 

within the limits stipulated by State Pollution Control Board and Ministry of Environment & Forests.  

• To address all the terms prescribed in the ToR issued by MoEF&CC. 
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Stage 3: Public consultation 

Draft EIA report and the environment management plan should submit to Tamil Nadu Pollution control 

Board in English and Tamil for scrutiny and conduct the Public Hearing in the presence of The District 

Collector, District Environmental Engineer and the Public are recorded. 

Stage 4: EIA report with public consultation proceedings submitted by the applicant to SEIAA, TN 

for the grant of prior Environment Clearance after scrutiny. 

Terms of Reference (ToR): 

Terms proposed by authority for this project mentioned in ToR issued vide Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8598/SEAC/ToR-1023/2021, Dated: 26.08.2021 the report had prepared. 

1.3 Identification of project proponent 

It is fresh mine lease applied lease period 5 years from the date of lease execution. The project 

area is plain terrain whose altitude of 165m to 163m from the MSL. The mining plan was approved by 

district and state government authority. The individual quarry lease areas would obtain statutory 

clearance like approved mining plan and environmental clearance etc. The details of the quarry lease 

and project proponent has been given in the table below. 

Table 1.1 Details of project and project proponent. 

1. Name and Address of the 

proponent 

TVL. NTC.Blue metals LLP, 

Prop. Mr. S. Muthusamy,  

Rasmpalayam, Keelsathambur village,  

Namakkal District,  

Tamilnadu Pincode – 637207 

2 Particulars of the Project Rough stone quarry project proposed in an extent of 

0.63.0Ha from the depth of 25m.  

3 Survey Field Number S.F. No. 76/1 (Part) 

4 Period of concession 5 years 

5 Mineral intended to be won Rough stone quarry 

6 Land use pattern Patta land/Punjai  

7. Project area details Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District 

8 Latitudes (North) 10°59’50.56” N 10°59’53.69” N 

9  Longitudes (East) 77°57’34.30” E 77°57’36.99” E 

10 Survey of India sheet No 58-F/13 

11 Elevation from mean sea level 165m from MSL 

12 Seismic zone Zone II (MSK VI) Low seismic Zone 

13 Aadhar No 4553 7349 1702 

14 Mobile No  

15 Email ID  
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FIGURE1.1: SATELLITE IMAGERY CLUSTER QUARRIES 

1.4  Brief description of the project:   

1.4.1 Nature: The project falls under B2 Category, Schedule 1(a) Mining of Minerals as per MoEF 

&CC notification and its amendment vide S.O.3933(E) dated 18th December 2017. It is a fresh lease 

application applied for the period of 5 years.  

The quarrying operation is proposed to be carried out by Opencast Semi-Mechanized Mining 

Method by deploying Heavy Earth Moving Machineries without deep hole drilling and blasting by Jack 

Hammer Drilling & Slurry Explosive during blasting by forming 5.0 m bench height and 5.0 m bench 

width. Excavator and tippers are proposed for Loading and transportation. Rock breakers are proposed 

to be deployed to avoid secondary blasting. 

Length(m) Width(m) Depth(m) 

68 58 25 

 

1.4.2 Size: The lease area falls in cluster of quarries which consists of 3nos of existing quarries 

and one proposed quarry within 500m aerial distance. The total area is a non-forest patta land envisaged 

from the land schedule.  

1. Village Panchayat - Kuppam 

2. Panchayat Union - Pugalur 

3. The Geological Resources are 145084m3 of rough stone and 12616m3 of Gravel in the entire 

area. 



5 | P a g e  

4. The Total Mineable Reserves are 42712m3 of rough stone in the entire area. The entire gravel 

was already quarried out during previous lease period 

5. The proposed quantity of reserves/ (level of production) to be mined are 42712m3 of rough 

stone for five years in the entire area. 

6. Total extent of the lease applied area is about 0.63.0Ha. 

7. Topography of the area = slightly elevated topography 

8. Proposed Depth of mining = 25m (2m Gravel + 23m Rough Stone) below ground level. 

9. Lease Period = Five Years 

Table 1.2 Proposed Project Capacity 

Production as per the ToR 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

42712 7888 

Ultimate Pit Dimension 68m (L) * 58m (W) * 25m bgl (D) 

Water Level in the surrounding 

area 
55-60m bgl 

Method of Mining 
Opencast Semi-Mechanized Mining Method involving drilling 

and blasting 

Topography 

The lease applied area is a slightly elevated terrain. The area has 

gentle slope towards Southeastern side. The altitude of the area 

is 165-163m (max) from mean sea level.  

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Excavator with Bucket & Rock 

Breaker 
2 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia 

of 25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering 

and heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No 

deep hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower 

Deployment 
27Nos 

Total Project Cost 

Project Cost Rs.28,74,000/- 

Environment Monitoring Cost Rs.3,20,000/- 

Total Rs.31,94,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs.63880/- 

Nearby Water Bodies 

Cauvery River 8.9km North 

Amaravati River 9.1km south West 

Canal 1km North East 

Canal 8.3km South East 

Tank 8km South East 

Odai 8km South East 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 400 trees in the 1660sq.m area. 

Proposed Water Requirement 5.0 KLD 

Nearest Habitation 650m East 
 

1.4.3 Lease Area Map: The lease applied area is located about 16km Northwest of Karur, 10km 

Southwest of Pugalur Taluk and 3km Southeast side of Kuppam Village. 
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FIGURE 1.2: KEY MAP SHOWING THE LOCATION OF THE CLUSTER SITE 

 Source: Survey of India Toposheet 58-F/13
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FIGURE 1.3: TOPOSHEET MAP OF THE STUDY AREA 10 KM RADIUS
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1.5 Litigations if any: 

No litigations pending for this quarry. TVL NTC Blue Metals LLP is conscious of their 

responsibility towards the society in minimizing the pollution load due to this project and accordingly 

decided to carry out the Environmental Impact Assessment to identify the negative and positive impacts 

and to delineate effective measures to control the pollution and to mitigate the environmental pollution 

in addition to identify effective measures to address residual impacts. The proponent has appointed M/s. 

Geo Technical Mining Solutions, Dharmapuri for the preparation of environmental impact assessment 

study and to prepare the Environment Management Plan. The EIA report was prepared on the basis of 

ToR obtained from SEIAA, TN. The baseline data for preparation of this report was collected during 

April 2021 – June 2021. The other studies such as socio-economic profile, land use pattern was analyzed 

based on secondary data collected from various Government agencies and validated through primary 

surveys. Field team of M/s. Geo Technical Mining Solutions worked in the study area during October 

2021 – December 2021 and the base line data for various environmental components such as air, water, 

soil, noise, flora and fauna and socio-economic status of people were collected in an area mentioned in 

ToR. The results of environmental impact assessment and the environment management plan of the 

project was proposed. The A-Register, FMB and village map are given in Appendix-1. 
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GENERIC STRUCTURE OF EIA: 

In terms of the EIA notification of the MoEF dated 14th September 2006 as amended Dec 

2009, the generic structure of the EIA document should be as under:  

• Introduction 

• Project Description 

• Description of the Environment 

• Anticipated Environmental Impact & Mitigation Measures 

• Environmental Monitoring Programme 

• Additional Studies 

• Project Benefits 

• Environmental Cost Benefit Analysis 

• Environmental Management Plan 

• Summary & Conclusion 

• Disclosure of Consultants engaged. 

M/s Geo Technical Mining solutions, Dharmapuri, Tamil Nadu had prepared the EIA 

report in the above-mentioned order for your consideration. The lab utilized by Geo Technical Mining 

solutions is Ekdant Enviro Services Pvt.Ltd Lab Accredited by NABL, Certificate 

Number:TC-5028. 
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CHAPTER 2 

PROJECT DESCRIPTION 

 

2.1 Description of the Project 

The proposed project is for mining of minor minerals i.e., building stone and road material from 

the lease area. The building stone and road material is the major raw material for the civil construction 

work. There are three existing and one proposed quarry in Kuppam Village comes under Pugalur Taluk 

and Karur District, Tamil Nadu. The total area of patta land is 7.57.5 Hectares had leased out to 

different intenders. The individual quarry lease area of the Kuppam Village under reference had granted 

for 5years to mine rough stone by the Deputy Director, Dept of Geology and mining, Karur District, 

Tamil Nadu. Based on the auction and the surface plan provided by the actioner the respective auction 

holders of individual quarry lease areas would obtain statutory clearances like approved mining plan 

and environmental clearance etc., from the concerned authorities before execution of the Quarry Lease. 

The mining plan for TVL NTC Blue metals LLP rough stone quarry has been approved by the Deputy 

Director of Geology and Mines, Karur District, Tamil Nadu Letter Rc.No.619/Mines/2020 

Dated 22.06.2021.  As per notification of MOEFCC vide S.O.  No.  3977(E), Appendix- XI, dated 

the 14th August 2018, environmental clearance for the cluster is required to be obtained before getting 

Environmental clearance for individual quarry lease area.  As per the above Notification, Cluster over 

total mineralized area of 7.57.5  Hectares is categorized as ‘B1’ category for consideration of 

environmental clearance from State Environment Impact Assessment Authority, Tamil Nadu  

2.2 Location of the project: 

The lease applied area is located about 16km Northwest of Karur, 10km Southwest of Pugalur 

Taluk and 3km Southeast side of Kuppam Village. The project does not fall in 10 km radius of any Eco 

– sensitive zone, National Park, Tiger Reserve, Elephant Corridor and Biosphere Reserves. 

TABLE 2.1: SITE CONNECTIVITY 

Nearest Roadway 
National Highway (NH67) – Coimbatore – Trichy – 4Km - South 

State Highway (SH-84) –   Erode – Karur – 4km- Northeast  

Nearest Village Kuppam – 3Km- Northwest 

Nearest Town Karur – 16Km - Southeast 

Nearest Railway Station Karur – 16Km - Southeast 

Nearest Airport Trichy – 86Km- Southeast 

Seaport Kochi – 220Km - Southeast 

Source: Survey of India Toposheet 

 

TABLE 2.2: BOUNDARY CO-ORDINATES OF PROPOSED PROJECT 

 

PILLAR ID LATITUDE (N) LONGITUDE (E) 

1  10°59'53.69"N  77°57'36.97"E 

2  10°59'50.56"N  77°57'36.99"E 

3  10°59'50.67"N  77°57'34.30"E 

4  10°59'52.86"N  77°57'34.72"E 
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2.2.1 Project Area 

• The Proposed Projects are site specific  

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

• There is no forest land involved in the proposed project has few shrubs and trees.  

 

TABLE 2.3: LAND USE PATTERN OF THE LEASE APPLIED AREA 

DESCRIPTION 
PRESENT AREA IN 

(HA) 

AREA AT THE END OF 

LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry --- 0.40.0 

Infrastructure --- 0.01.0 

Roads --- 0.02.0 

Green Belt --- 0.16.6 

Un – utilized area 0.63.0 0.03.4 

TOTAL 0.63.0 0.63.0 
                   Source: Approved Mining Plan 
 

2.2.2 Size or Magnitude of Operation  

TABLE 2.4: OPERATIONAL DETAILS OF LEASE APPLIED AREA 

PARTICULARS 
DETAILS 

Rough Stone Gravel 

Geological Resources in m3 145084 12616 

Mineable Reserves in m3 42712 7888 

Year wise Production in m3 8542 7888 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 300 Days 

Production per day in m3 28 27 

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

Total Depth of Mining 25m (2m + 23m) 
              Source: Approved Mining Plan 

 

TABLE 2.5 INFRASTRUCTURES NEARBY THE LEASE AREA 

Nearest post office Post office is at Kuppam 4.3km from the site towards Northwest side.  

Nearest police station Police Station is at K. Paramathy about 7.0km away from the site in SW 

side. 

Nearest fire station Fire Station is at Velayutham palayam about 9.22km from the site in 

North side. 

Nearest Medical facility  Primary health center is available at punnam about 6.4km away from the 

site towards east side. 

Nearest school Primary School Education is available at Punnam about 3.8km away from 

the site towards East side. 

Nearest Taluk Road The Taluk Road is situated 2.4km away towards North side of the 

periphery of the site which is connecting Karur to Erode Road. 

Nearest Rail Head Pugalur railway station is 6.8km away towards NE of the lease area 

Nearest port facility  Nearest Port at Thoothukudi about 245km in Southern side.   

Nearest Airport Nearest Airport at Tiruchirapalli about 85.8km in East side     

Nearest DSP office DSP office is located in Karur about 14.10km in Eastern side. 

Nearest Villages i. North   -   Uppupalayam       - 2.1km 

ii. South   -  Talayuttupatti        - 0.7km 

iii. East     -  Punnam                  -  3.8km 

iv. West    -  Salipallayam          -  2.45km 
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 FIGURE 2.1: GOGLE IMAGE OF THE PROJECT AREA 
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Figure 2.2: VILLAGE MAP SUPERIMPOSED IN GOOGLE IMAGE
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2.3 Leasehold Area 

The lease applied area is flat terrain. The gradient is gentle towards southeast and altitude of 

the area is 165m from Mean Sea Level. The area is covered by 2m thickness of Gravel and followed by 

Massive Charnockite which is clearly inferred from the existing quarry pit. The Water level in the 

surrounding area is 60m in summer and at 55m in rainy season below general ground profile which is 

observed from the nearby bore wells. Average annual rainfall is about 703mm. 

FIGURE 2.3: PROJECT SITE PHOTO 

2.4 Geology 

Regional Geology 

Geologically, the entire district can be classified into hard rock and sedimentary formations. 

Hard rock Formation: - More than 90 percent of the district is underlain by hard rock of Archaean age. 

The gneissic type of Formation is the major formation among the various types of hard rocks. 

Charnockite occurs in this district as pockets in Karur and Aravakurichi Taluks. Quartzites which are 

resistant to weathering are also seen as patches in Charnockite and gneissic varieties and the above rock 

types are shown in Figure 3.5. Sedimentary Formation: - Recent alluvial deposits such as sand, silt, 

clay, gravel etc. which are transported sediments by river are found one other side of Cauvery River in 

Karur, Krishnarayapuram and Kulithalai blocks. These formations are overlying the hard rock.  

The Karur District forms part of the Archaean complex of peninsular gneiss. The general rock 

types of this area are Charnockite, Biotite gneiss, Migmatites and Anorthosites. Karur District is blessed 

with good reserves of Crystalline Limestone known as “Palayam belt” in Varavanai, Thennilai, Gudalur 
etc., villages in Kulithalai Taluk and the occurrences of good quality of pegmatite veins constituting 

with glassy Quartz and potash Feldspar in lensoid patches in Nagampalli and Pungambadi areas in 

Aravakurichi Taluk. The major mineral such as Limestone, Quartz and Feldspar and Magnesite and 

Dunite are exploited in Karur District and utilized in the mineral based industries. 

The entire area of the district is a pediplain. The Rangamalai hills and Kadavur hills occurring 

in the southern side of the district constitutes the remnants of the much-denuded Eastern Ghats and rise 

to heights of over 1031m above mean sea level. The district general slopes gently towards north east 

and forms a vast stretch of plain country till the eastern boarder of the district. There are numerous small 

residual hills represented by Ayyarmalai, Thanthonimalai and Velayuthampalayam hills. The general 

elevation of the area is ranging between 100 m and 200m above mean sea level. The prominent 

geomorphic units identified in the district through interpretation of Satellite imagery are 1) Structural 

hill, 2) Pediments, 3) Shallow Pediments, 4) Buried Pediments and 5) Alluvial plain. 
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FIGURE 2.4: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 10 KM 
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FIGURE 2.5: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 5KM 

Local Geology: 

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

homogeneous / Batholith formation of Charnockite. The topography of the area is almost plain terrain having 

gentle slope towards North Eastern side, the area is covered by Topsoil formation which is about 2m thickness, 

followed by Massive Charnockite formation which is revealed from the existing quarry pit. 

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 trending 

N500E – S500W with dipping towards SE800 (Source Approved Mining plan) 

The general geological sequences of the rocks in this area are given below: 

AGE   FORMATION 

Recent -     Quaternary formation (Gravel) 

                                  ---------Unconformity----------- 

Archaean-     Charnockite 

                   Peninsular Gneissic Complex 

 

 Karur district is underlined by Archaean crystalline formations with recent alluvial deposits of limited 

areal extent and thickness along the courses of major rivers. The occurrence and movement of ground water are 

controlled by various factors such as physiography, climate, geology and structural features. Weathered and 

fractured crystalline rocks constitute the important aquifer systems in the district. Ground water generally occurs 

under phreatic conditions in the weathered mantle and under semi-confined conditions in the fractured zones at 
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deeper levels. The thickness of weathered zones in the district ranges from less than a meter to more than 15 m 

(Source Central Ground Water Board – Karur). 

Hard Rock Formations 

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

development are 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 are 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 3 m to 15 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: 

 

TABLE 2.6: RANGE OF AQUIFER PARAMETERS 

Aquifer parameters 
Water Table Conditions in Semi – Confined Conditions 

Hard rock areas Alluvial formations 

Well yield 1.66 – 2.5 lpm 8.3 – 16.66 lpm 

Transmissivity (T) 28 - 75 m2/day 45 – 205 m2
/ day 

Permeability (K) 5 - 9 m/day 2 – 4.5 m/day 

Specific Yield 0.7 – 2.3 % 6.8 % 

Depth of water level 3m to 15m 

Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 
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FIGURE 2.6: REGIONAL GEOLOGY MAP OF 10KM RADIUS 
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FIGURE 2.7: GEOMORPHOLOGY MAP OF 10KM RADIUS 
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FIGURE 2.8: GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN AND SECTIONS  
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2.5 Quality of Reserves 

The rough stone available is grey in color and have good quality and strength. It is used widely 

for construction purposes. The hardness of rough stone in mho’s scale is in between 6 to7 and the 

availability of this stone is more and cheap. The reserve quality is good wherever it obtained. 

 

 

FIGURE 2.9 SURFACE PLAN 
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2.6 Method of mining 

The proposed area isa fresh quarried lease. The proponent applied for prior EC up to a depth of 

30m bgl but in scoping the SEAC restricted the depth of 25m by considering various environment 

parameters.  

The mining operation is opencast (OC) semi-mechanized mining method. OC semi-

mechanized or open pit mining is a surface mining technique where overlying rock and soil materials 

(overburdens) are removed to extract the underlying rough stone. As the overlying materials also called 

as overburden piled up near the mining site will be used to develop greenbelt and earth bunds around 

mine area to stop inadvertent entry of rainwater inside the quarry. Excavated area formed a pit which is 

known as mine pit. Thus, the Opencast mining method is liable for the change in topography. OC mining 

method is dominating in India because of its more accessible mode of extraction, a higher rate of 

production, safety concern and the higher scope for applying modern technology for augmented 

production. OC mines are operated over a larger area and it uses modern efficient and large equipment 

like draglines, power shovels and bucket wheel excavators are also used in this regard. Large trucks are 

used for the transportation of rough stone. Other equipment includes bulldozers, scrapers, graders, water 

spray trucks and others. Loose and less resistant overburden is removed using bucket wheel excavators. 

The quarry runtime is from 9am to 5pm daily except weekdays and government holidays. Under the 

regulation 106 (2) (b) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 in all opencast workings in hard 

rock the benches and sides should be properly benched and sloped. The bench height should not exceed 

5m and the bench width is not less than the bench height. The overall pit slope angle should not exceed 

45o . 

 

  FIGURE 2.10 CLOSURE PLAN AND SECTIONS 
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Blasting:  

             The quarrying operation will be carried out in opencast, semi-mechanized method in 

conjunction with conventional method of mining using jack hammer drilling and blasting for shattering 

effect and loosen the rough stone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.11 NONEL BLASTING PATTERN IN ROUGH STONE QUARRIES 

Type of explosives used / to be used: 

Following explosives are recommended for efficient blasting with safe practice. Small dia. 25mm slurry 

explosives are proposed to be used for shattering and heaving effect for removal and winning of rough 

stone. No deep hole drilling or primary blasting is proposed.  

 

Depth of each hole 1.5m 

Diameter of hole 30-32mm 

Spacing between hole 1.2m 

Burden for hole 1.0m 

Pattern of hole Zigzag –Multi rows 

Inclination of hole 800 from horizontal 

Use of delay detonators 25 millisecond relays 

Detonating fuse “Detonating” cord 

Quantity of rock broken per day 29m3 x 2.8 = 81T 

Blasting efficiency @95% 1.05T / hole 

Charge per hole 140 gms of 25mm dia cartridge 

Quantity of rock broken per day 81T per day 

Requirement of explosive per day 

(6M.T per kg of explosives) 

4.5 kg per day 

Number of holes per day 4.5/.14 = 32 holes per day 

 

Blasting 

pattern 

trace 
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Details of Machineries 

Machineries like Tractor mounted compressor attached with Jack hammers is proposed to 

drilling and blasting. Hydraulic excavators and tipper combination are adapted. The hired tipper and 

excavator will be used for carrying out day to day mining activities on the day basis or hourly basis as 

per market scenario. 

 

Type Nos 
Dia of hole 

(mm) 
Size / Capacity Motive power H. P 

Jack Hammer 2 35 mm 1.2 to 2.0m Compressed air 60 

Compressor  1 --- 400psi Diesel 42 

Tipper 2 ---- 20T Diesel 110 

Excavator with bucket 

and rock braker 

1 ---- 300 Diesel - 

 

2.7 General Features 

(i) Mine Drainage Pattern 

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

of rocks and geological structures in a landscape region drained by streams. Drainage pattern is the 

pattern formed by the streams, rivers, and lakes in a particular drainage basin. They are governed by the 

topography of the land, whether a particular region is dominated by hard or soft rocks, and the gradient 

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

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

equally easily in all directions. There are no streams, canals or water bodies crossing within the project 

area. The drainage pattern of the area is dendritic – sub dendritic. 

(ii) Vehicular Traffic Density 

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

proposed to be transported by village road mainly through Major District Road 332 - Noyyal to 

K.Paramathi Road on the North Western side and (SH-84) Erode to Karur Road on North East Side. 

Traffic density measurements were performed at two locations 

1. Major District Road 332 - Noyyal to K.Paramathi Road – 2.3Km NW 

2. (SH-84) Erode to Karur road – 4.2Km NE 

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

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

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

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

At the end of each hour, fresh counting and recording was undertaken. 

TABLE.2.7: TRAFFIC SURVEY LOCATIONS 

Station 

Code 
Road Name 

Distance and 

Direction 
Type of Road 

TS1 
Noyyal to K.Paramathi  

(Major District Road 332) 
2.3Km NW Major District Road (Two Lane) 

TS2 (SH-84) Erode to Karur road 4.2Km NE State highways (Two lane) 

Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 
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TABLE 2.8: EXISTING TRAFFIC VOLUME 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 248 744 113 113 349 176 1033 

TS2 276 828 97 97 328 164 1089 
Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

* PCU conversion factor: HMV (Trucks and Bus) = 3, LMV (Car, Jeep and Auto) = 1 and 2/3 Wheelers = 0.5 

 

TABLE 2.9: TRANSPORTATION REQUIREMENT FOR PROPOSED QUARRY 

Transportation of Rough Stone per day  

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

10 tonnes 8 28  
Source: Data analyzed from Approved Mining Plan 

 

FIGURE.2.12: MINERAL TRANSPORTATION ROUTE MAP 

 

TABLE 2.10: SUMMARY OF TRAFFIC VOLUME 

Route 
Existing Traffic 

volume in PCU 

Incremental 

traffic due to the 

project 

Total 

traffic 

volume 

Hourly Capacity in 

PCU as per IRC – 

1960guidelines 

Noyyal to K.Paramathi  

(Major District Road 332) 
1033 110 1143 1500 

(SH-84) Erode to Karur road 1089 110 1199 1500 

Source: On-site monitoring analysis summary by GTMS FAE & TM 
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• Due to these projects the existing traffic volume will not exceed  

• As per the IRC 1960 this existing village road can handle 1200 PCU in hour and Major 

district road can handle 1500 PCU in hour hence there will not be any conjunction due to 

this proposed transportation.   

2.7.1 Mineral Beneficiation and Processing 

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

project 

 

2.8 PROJECT REQUIREMENT 

2.8.1 Water Source & Requirement 

Detail of water requirements in KLD as given below: 

TABLE 2.11: WATER REQUIREMENT FOR THE PROJECTS 

*Purpose Quantity Source 

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

Green Belt development 1.75 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  1.25KLD Water Tankers 

Total 5.0 KLD  

Source: Prefeasibility Report  

* Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 

2.8.2 Power and Other Infrastructure Requirement 

The proposed projects require power supply for the mining operations. The quarrying activity 

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

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

proponent. 

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

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

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

form hence there is no requirement of waste treatment plant. 

2.8.3 Fuel Requirement 

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

Fuel Stations. 

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

2.8.4 Project Cost 

TABLE 2.12: PROJECT COST FOR THE PROPOSED QUARRY 

Proposed Quarry Project Cost 

TVL NTC Blue Metals LLP Rs.31,94,000/- 

Source: Approved Mining Plan &Prefeasibility Report 
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2.9 EMPLOYMENT REQUIREMENT: 

The following manpower’s are proposed in the mining plan to carry out the day-to-day 
quarrying activities, the same employment is maintaining aimed at the proposed production target and 
also to comply with the statutory provisions of The Metalliferous Mines Regulations, 1961 for the 
proposed project. 

TABLE 2.13: PROPOSED MANPOWER DEPLOYMENT 

Description Proposed Project 
Mines Manager/Mines Foreman 2 

Mate/Blaster 1 

Jack hammer & excavator operator 10 

Tipper Driver 4 

Helper 4 

Cleaner & Co-operator 5 

Security 1 

Total 27 

Source: Approved Mining Plan 

2.10 PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE 

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

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

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

TABLE 2.14: EXPECTED TIME SCHEDULE 

Sl.No. Particulars 

Time Schedule (In 

Month) Remarks if any 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 Environmental Clearance       

2 Consent to Establish      Project Establishment Period 

3 Consent to Operate      Production Start Period 

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

Source: Anticipated based on Timelines framed in EIA Notification & CPCB Guidelines 
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CHAPTER 3 

DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

 

Description of baseline environmental setup for the cluster in kuppam village, Pugalur Taluk, 

Karur District has been considered as the core zone. The mine lease area is almost quadrate in shape 

thus to arrive at a more reasonable study the buffer area had fixed at 10 km radius from the extremities 

of the proposed mine and cluster.  

 

3.1 COMPONENTS OF STUDY 

Baseline survey was conducted to evaluate the following environmental component in the study 

area: 

1. Land Environment: Topography & Drainage, Geology, Land use and Soil. 

2. Water Environment: Ground water, Surface Water. 

3. Air Environment: Metrological Data (Wind speed and direction, Rainfall, Relative humidity, 

Temperature, Visibility and Ambient Air Quality (AAQ). 

4. Noise Environment:    Noise Level Monitoring. 

5. Biological Environment: Terrestrial Flora and Fauna Aquatic flora and Fauna 

6. Socio-economic and Occupational Health Environment. 

 

3.2 STUDY METHODOLOGY 

The baseline environmental quality covered one season (Three months) i.e. October - December 

2021 has been assessed based on primary data generated during field survey and secondary data 

collected from various government and semi-government organizations.  

▪ The project area was surveyed in detail with the help of DGPS 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 & micro nutrients etc., in order to assess the impact due to mining 

activities and to recommend saplings for Greenbelt development. 

▪ Ground water samples were collected during the study period from the existing bore wells, while 

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

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

throughout the study period 

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

installation of Respiratory Dust Samplers (RDS) for Fugitive dust, PM10 and SO2, NOX with 

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

norms and 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 of the area. 
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▪ Socio-Economic survey was conducted at village and household levels in the study area to 

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

proposed mining project. 

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

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

Table 3.1 STUDY METHODOLOGY TABLE 

Attribute Parameters Locations/Source 

 

Land Environment 

Topography & Drainage Primary and secondary 

information 

Geology Primary and secondary data 

Land use Primary and secondary data 

Soil Quality 5 Locations/ Primary data 

Land use/ Landscape based on 

Level III land use classification 

10km Buffer zone  

Secondary data 

 

Air Environment 

Sulphur Dioxide SO2 in µg/m3 7 Locations/ Primary data/ 

secondary data 

Nitrogen Dioxide (NO2) in µg/m3 7 Locations/ Primary data/ 

secondary data 

PM 10 in in µg/m3 

 PM 2.5 in µg/m3 

7 Locations/ Primary data/ 

secondary data 

Noise Noise Level (dB Leq) 5 Locations/ Primary data/ 

secondary data 

Waste Water As per IS 10500: 2012 1 Location/ Primary data 

Open well water As per IS 10500: 2012  2 Locations/ Primary data 

Groundwater As per IS 10500: 2012 2 Locations/ Primary data 

 

Biological 

Environment 

Terrestrial Vegetation – species 

list, Economic importance, forest 

produce, medicinal value. Terrestrial 

Fauna, Avifauna, Rare and 

Endangered plant species 

Core / Buffer zone  

Secondary data 

Socio-Economic Demographic structure 

Infrastructure resource base. 

Economic resource base.  Cultural 

and aesthetic attributes, Health 

Education. 

Core/Buffer zone  

Secondary data 

 

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

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

 

The sampling locations for the baseline study have been decided based on the topographical 

features, wind flow pattern and location of the ecologically sensitive areas.  
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3.3 Land Environment  

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

10km radius around the proposed mine site so that temporal changes due to the mining activities on the 

surroundings can be assessed in future. A visual interpretation technique has been adopted for land use 

classification based on the keys suggested in the chapter – V of the guidelines issued by NNRMS 

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

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

of study area was taken for analysis of Land use cover. 

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

S.No CLASSIFICATION  AREA (Ha) AREA_% 

BUILTUP 

1 Built-up-Urban 351.92 1.06 

2 Built-up-Rural 2193.25 6.6 

3 Mining Area 1015.08 3.05 

AGRICULTURAL LAND 

4 Agricultural Land 1064.99 3.2 

5 Crop Land 14957 45 

6 Fallow Land 11479.3 34.5 

BARREN/WASTE LANDS 

7 Scrub Land 460.169 1.38 

8 Barren Rocky 181.314 0.54 

WATER BODIES  

9 Water Bodies 76.6787 0.23 

10 River 722.307 2.17 

FOREST 

11 Forest Plantation 685.828 2.06 

 Total 33187.8367 100 
        Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

the land in the study area is Agriculture land (includes crop and fallow land) 82.7% followed by Built 

up area – 7.12%, Mining area – 3.05%, Forest area – 2.06%, Water bodies 2.4% and waste land 1.92%. 

The total mining area within the study area is 1015.08ha i.e. 3.05%. The cluster area of 7.57.0ha 

contributes about 0.62% of the total mining area within the study area. This small percentage of Mining 

activities shall not have any significant impact on the environment. 

3.3.1 Topography 

 The Lease Applied area is a plain terrain. The gradient is gentle towards western side and 

altitude of the area is 190m from MSL. The area is covered with Gravel formation of 2m thickness. 

Massive Charnockite formation is found after 2m Gravel formation which is clearly inferred from the 

existing quarry pits nearby. 

3.3.2 Drainage Pattern of the Area 

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

of rocks and geological structures in a landscape region drained by streams. Drainage pattern is the 

pattern formed by the streams, rivers and lakes in a particular drainage basin. They are governed by the 

topography of the land whether a particular region is dominated by hard or soft rocks and the gradient 

of the land. Dendritic patterns which are by far the most common develop in areas where the rock or 

unconsolidated material beneath the stream has no particular fabric or structure and can be eroded easily 

in all directions. There are no streams, canals or water bodies crossing within the project area. The 

drainage pattern of the area is dendritic – sub dendritic. 

3.3.3 Seismic Sensitivity 

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

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

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

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

3.3.4 Environmental Features in the Study Area 

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

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

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

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

TABLE 3.3: DETAILS OF ENVIRONMENT SENSITIVITY AROUND THE CLUSTER 

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

1 
National Park / Wild life 

Sanctuaries 
None Nil within 10km Radius 

2 Reserve Forest None Nil within 10km Radius 

3 
Lakes/Reservoir/ 

Dams/Stream/Rivers 

Cauvery 

River 
8.7km North 

Amaravati 

River 
10km South 

Canal 1km North East 

Canal 8.3km South East 

Tank 8km South East 

Odai 8km South East 

4 
Tiger Reserve/ Elephant Reserve/ 

Biosphere Reserve 
None Nil within 10Km Radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10km Radius 

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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6 Mangroves None Nil within 10km Radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10km Radius 

8 Notified Archaeological Sites None Nil within 10km Radius 

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

10 Defense Installation None Nil within 10km Radius 

Source: Survey of India Toposheet 

TABLE 3.4: NEARBY WATER BODIES FROM THE PROPOSED PROJECT SITE 

Sl.No NAME DISTANCE & DIRECTION 

1 Cauvery River 8.7km North 

2 Amaravti River 10km South  

3 Canal 1km North East 

4 Canal 8.3km South East 

5 Tank 8km South East 

6 Odai 8km South East 
Source: Village Cadastral Map and Field Survey 

 

3.4 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 analyzed for different parameters. The 

locations of the monitoring sites are detailed in Table 3.5 and Figure 3.3. The objective of the soil 

sampling is to determine the baseline soil characteristics of the study area; study the impact of proposed 

activity on soil characteristics and study the impact on soil more importantly agriculture production 

point of view. 

TABLE 3.5: SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. No 
Location 

Code 
Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 S-1 Core Zone - 
10°59'40.56"N 

77°56'45.88"E 

2 S-2 Kunthanipalayam 4km NW 
11°01'56.27"N 

77°56'46.57"E 

3 S-3 Uppupalayam 2.45km N 
11°01'10.63"N 

77°57'31.88"E 

4 S-4 Punnamchatram 2.5km NE 
11°0'49.20"N 

77°58'30.65"E 

5 S-5 Punnam 3.5km SE 
10° 59'32.99"N 

77°59'29.80"E 
Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant-Enviro Services Pvt.Ltd Laboratories in association with 

GTMS 

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 90cm depth. Five (5) locations were selected for soil sampling on the 

basis of soil types, vegetative cover, industrial & residential activities including infrastructure facilities, 

which would accord an overall idea of the soil characteristics. The samples were 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. 
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TABLE 3.6: METHODOLOGY OF SAMPLING COLLECTION 

Particulars Details 

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

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

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

bags and analysed at the laboratory. 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant-Enviro Services Pvt.Ltd Laboratories in association with 

GTMS 

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, Nitrogen, Phosphorous and Potassium. 

The standard classifications of soil and physical-chemical characteristics of the soils are presented 

below in Table 3.7. 
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Figure 3.3: Soil Sampling Locations Around 10 Km Radius 
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 Figure 3.4: Soil Map 
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3.4.1 Soil Quality: 

The major soil types in the taluk are clay loam soil and sandy clay. sandy soils named as calcareousness 

are prevalent in and around 5km radius from the lease area. 

 

Station No Location 

Code 

Sampling Location Direction from 

Mine site 

1. S1 Core Zone  

2. S2 Kunthanipalayam NW 

3. S3 Uppupalayam N 

4. S4 Punnamchatiram NE 

5. S5 Punnam E 

 

TABLE 3.7: SOIL QUALITY OF THE STUDY AREA 

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

1 pH at 27°C - 7.31 7.11 7.65 8.01 7.82 

2 
Electrical 

Conductivity@25̊C 
µs/cm 408 432 428 418 419 

3 Texture - 
Clay 

Loam 

sandy 

Loam 

Clay 

Loam 

Clay 

Loam 

Sandy 

Loam 

4 Sand % 31.5 65.30 35.60 33..70 55.40 

5 Slit % 33.8 18.20 28.0 42.90 2.90 

6 Clay % 34.7 16.50 36.40 23.40 41.70 

7 Water Content % 3.71 3.80 3.08 2.92 2.18 

8 Bulk Density g/cc 0.96 1.48 1.50 1.10 1.42 

9 Alkalinity mg/kg 88.0 92.30 76.80 80.40 82 

10 Calcium (as Ca) mg/Kg 152 124 139 182 146 

11 Magnesium (as Mg) mg/Kg 20.70 26.20 28 34.0 33 

12 Sodium as Na mg/Kg 122 141 138 132 126 

13 Water Holding Capacity % 44.9 28.20 34.0 42.40 40.80 

14 Chloride (as Cl) mg/Kg 132 128.3 138 142 144 

15 Potassium (as K) mg/Kg 30.80 40.3 34.90 34.60 40.90 

16 Total Iron mg/Kg 1.30 1.54 1.61 2.64 1.85 

17 Organic Matter % 0.90 36.20 27.80 2.10 39.80 

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

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

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

Source: Sampling Results by Ekdant Enviro Services Pvt.Ltd 
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Interpretation & Conclusion 

Physical Characteristics  

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

and water holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay Loam to Sandy Loam and 

the Bulk Density of Soils in the study area varied between 0.96 – 1.50 g/cc. The Water Holding Capacity 

of the soil samples is found to be medium i.e. ranging from 28.20 to 44.9 %. 

Chemical Characteristics  

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.30 to 8.01. 

• The available Sodium content range between 122 to 141 mg/kg 

• The available Potassium range between 30 to 40 mg/kg 

 
 

3.5 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. 

3.5.1  Surface Water Resources: 

Cauvery 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.  

 

3.5.2 Ground Water Resources: 

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

The occurrence and behavior 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 14 to 17 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. 
 

3.5.3 Methodology 

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

• Drainage pattern 

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

• Likely areas, which can represent baseline conditions 

 

One (1) surface water and Five (5) ground water samples were collected from the study area and 

were analyzed for physio-chemical, heavy metals and bacteriological parameters in order to assess the 

effect of mining and other activities on surface and ground water. The samples were 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 3.8 and shown as Figure 3.5. 
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TABLE 3.8: GROUND WATER SAMPLING LOCATIONS 

S.NO CODE LOCATIONS 
DISTANCE & 

DIRECTION 
COORDINATES 

1 SW-1 Cauvery River 8.7km North 
11° 3'54.81"N 

77°56'20.96"E 

2 WW-1 Core Zone  
10°59'50.39"N 

77°57'35.59"E 

3 OW-2 Kuppam 3.4km West 
10°59'59.50"N 

77°55'43.72"E 

4 BW-1 
Thanthaiyan kovil 

Rajakambalam 
1km West 

10°59'51.81"N  

77°57'11.22"E 

5 OW-1 Karuppanansamy Kovil  1km North 
11° 0'27.71"N  

77°57'24.42"E 

6 BW-2 Thalayeethupatti 2.65km south 
10°58'29.87"N  

77°58'0.19"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro Services Pvt.Ltd in association with GTMS 
SW: Surface water of Cauvery results collected from CGWB
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Figure 3.5: Water Sampling Locations Around 10 Km Radius 
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TABLE 3.9: GROUND WATER SAMPLING RESULTS 

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

WW-1 OW-1 OW-2 BW-1 BW-2 Acceptable limit Permissible limit 

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

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable 

3 Taste - Agreeable Agreeable Agreeable 

4 pH@ 25°C - 7.23 7.11 7.34 7.22 7.25 6.5-8.5 6.5-8.5 

5 
Electrical 

Conductivity @ 25°C 
µmhos/cm 1429 1568 1548 1449 1429 

Not specified Not specified 

6 Turbidity NTU < 1 1 1 

7 TDS mg /l 832 908 906 840 822 500 500 

8 TSS mg/l BLQ >1.0 - - 

9 Total Hardness mg/l 495 512 521 520 531 200 200 

10 Chloride as Cl- mg/l 85 94 79 90 78 250 250 

11 Sulfate as SO4- mg/l 32 34 28 30 22 200 200 

12 Iron as Fe mg/l BLQ (LQ=0.01) 0.3 0.3 

13 Silica as SiO2 mg/l 31 32 29 29 30 45 45 

14 Total Coliform 
MPN/ 

100ml 
70 60 80 50 60 

Shall not be 

detectable in 100 ml 

Shall not be 

detectable in 100 ml 

15 E.Coli 
MPN/ 

100ml 
Absent 

Shall not be 

detectable in 100 ml 

Shall not be 

detectable in 100 ml 

16 Fluoride as F mg/l 0.11 0.25 0.13 0.20 0.24 1.0 1.0 
* IS: 10500:2012-Drinking Water Standards; # within the permissible limit as per the WHO Standard. The water can be used for drinking purpose in the absence of alternate sources. Note: SW- Surface water, GW – 

Ground water  
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TABLE 3.10: SURFACE WATER (Cauvery) SAMPLING RESULTS 

 

Sl. 

No. 
Parameter Unit 

RESULT 
CPCB Designated 

Best Use 
 

SW1 

1 Color Hazen 10 300 

2 Odour - Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.29 6.5 – 8.5 

4 
Electrical Conductivity @ 

25°C 
µs/cm 708  

5 Turbidity NTU 10 Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 417 1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 184.6 Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 34.3 Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 24.1 Not specified 

10 
Total Alkalinity as 

CaCO3 
mg/l 180 Not specified 

11 Chloride as Cl- mg/l 84.3 600 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 25.1 400 

13 Iron as Fe mg/l 0.16 50 

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

15 Fluoride as F mg/l 0.19 1.5 

16 Nitrates as NO3 mg/l 20 50 

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

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

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

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

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

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

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

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

25 
Phenolic Compounds as 

C6H5OH 
mg/l Absent 0.005 

26 
Anionic Detergents as 

MBAS 
mg/l BDL (DL:0.1) Not specified 

27 Cyanide as CN mg/l Absent 0.05 

28 
Biological Oxygen 

Demand, 3 days @ 27°C 
- 7.3 3 

29 
Chemical Oxygen 

Demand 
- 26.2 Not specified 

30 Dissolved Oxygen - 5.1 4 

31 Total Coliform MPN/ 

100ml 

present 

present 

5000 

32 E-Coli Not specified 

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

34 
Ammonia (as Total 

Ammonia-N) 
mg/l 2.9 Not specified 

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

36 Total Suspended Solids mg/l 14.1 - 
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3.5.4 Interpretation& Conclusion 

Surface Water 
 

pH: The pH is 7.29 while turbidity found within the standards (Optimal pH range for sustainable aquatic life is 6.5 

to 8.5 pH).  

 

Total Dissolved Solids:  

 Total Dissolved Solids is 417 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, bicarbonates, Chlorides, 

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

 

Other parameters: 

 Chloride content is 84.3 mg/l. Nitrates is around 20 mg/l, while sulphates content is 25.1 mg/l. 
 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.11 to 7.34 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 822 to 908 

mg/l in all samples. The Total hardness varied between 495 to 531 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.  

3.5.5 Hydrology and Hydrogeological studies 

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

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

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

encountered at the depth of 68m. The maximum depth of this proposed project is 37m 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. 

The detailed hydrogeological study of the mine area were studied and attached in Annexure 4. 

TABLE 3.11: POST MONSOON WATER LEVEL OF OPEN WELLS AROUND 1 KM RADIUS 

Station 

Code 

Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude October 

2021 

November 

2021 

December 

2021 
Average 

OW1 10.6 11.85 11.95 11.4 10° 59' 52.9180" N 77° 56' 52.0857" E 

OW2 10.6 11.85 11.95 11.4 11° 00' 02.1020" N 77° 56' 43.9487" E 

OW3 10.8 12.05 12.15 11.6 11° 00' 05.7082" N 77° 56' 27.5279" E 

OW4 10.9 12.15 12.25 11.7 11° 00' 03.4509" N 77° 56' 18.8493" E 

OW5 10.4 11.65 11.75 11.2 10° 59' 42.1467" N 77° 56' 26.0435" E 

OW6 11.2 12.45 12.55 12 10° 59' 39.7008" N 77° 56' 09.9578" E 

OW7 11.35 12.6 12.7 12.2 10° 59' 35.7658" N 77° 56' 36.8742" E 

OW8 11.4 12.65 12.75 12.2 10° 59' 18.0146" N 77° 56' 53.2528" E 

OW9 10.65 11.9 12 11.5 10° 59' 30.8431" N 77° 56' 51.5701" E 

OW10 10.85 12.1 12.2 11.7 10° 59' 31.7550" N 77° 57' 11.5239" E 
Source: Onsite monitoring data 
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TABLE 3.12: POST MONSOON WATER LEVEL OF BOREWELLS AROUND 1 KM RADIUS 

Station  

Code 

Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude October  

2021 

November  

2021 

December  

2021 
Average 

BW1 65.8 67.05 67.25 66.7 10° 59' 53.4158" N 77° 56' 27.5705" E 

BW2 65.6 66.85 67.05 66.5 10° 59' 51.3953" N 77° 56' 14.5827" E 

BW3 65.4 66.65 66.85 66.3 10° 59' 45.6041" N 77° 56' 18.2445" E 

BW4 65.9 67.15 67.35 66.8 10° 59' 17.9898" N 77° 56' 49.1056" E 

BW5 66.2 67.45 67.65 67.1 10° 59' 39.1384" N 77° 57' 11.3341" E 

BW6 66.4 67.65 67.85 67.3 10° 59' 55.5729" N 77° 57' 10.0167" E 

BW7 65.4 66.65 66.85 66.3 11° 00' 03.0887" N 77° 56' 56.2023" E 

BW8 65.9 67.15 67.35 66.8 11° 00' 15.8111" N 77° 56' 38.6543" E 
Source: Onsite monitoring data 

 

FIGURE 3.6.1: OPEN WELL CONTOUR MAP – OCTOBER 2021 
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FIGURE 3.6.2: OPEN WELL CONTOUR MAP – NOVEMBER 2021 

FIGURE 3.6.3: OPEN WELL CONTOUR MAP – DECEMBER 2021 
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FIGURE 3.7.1: BORE WELL CONTOUR MAP – OCTOBER 2021 

 

FIGURE 3.7.2: BORE WELL CONTOUR MAP – NOVEMBER 2021 
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FIGURE 3.7.3: BORE WELL CONTOUR MAP – DECEMBER 2021 
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FIGURE 3.8: DRAINAGE MAP AROUND 10 KM RADIUS FROM PROJECT SITE 
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FIGURE 3.9: GROUND WATER PROSPECT MAP 
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3.5.6 Methodology and Data Acquisition 

Electric Resistivity Method is well established for delineating lateral as well vertical 

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

up was employed for making sounding measurements. Since it is least influenced by lateral in 

homogeneities and is capable of providing higher depth of investigation.  This is four electrodes collinear 

set up where in the outer electrodes send current into the ground and the inner electrodes measure the 

potential difference. 

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

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

subsurface resistivity. This technique is used for the inversion of Schlumberger VES data to predict the 

layer parameter namely layer resistivity and Geo electric layer thickness. The main goal of the present study 

is to search the vertical in homogeneities that is consistent with the measured data. 

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

ρa = GΔV 

      I 

ΔV = potential difference between receiving electrodes 

G    = Geometric Factor. 

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

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

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

resistivity of rocks and subsurface lithology, which is mostly dependent on its porosity and the pore fluid 

resistivity is defined by Archie’s Law, 

ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = Resistivity of Rocks 

ρw = Resistivity of water in pores of rock 

F = Formation Factor 

Ø = Fractional pore volume 

A = Constants with values ranging from 0.5 to 2.5 

3.5.6.1 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 
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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. 

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. 

3.5.6.2 Data Presentation 

It was inferred that the low resistance encountered at the depth of 50 - 55m. The maximum depth 

of this proposed project is 25m 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. 

3.5.6.3 Geophysical Data Interpretation 

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

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

the area has moderate groundwater potential in the investigated area. This small quarrying operation will 

not have any significant impact on the natural water bodies. 

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

activities on the ambient air quality. The baseline studies on air environment include identification of 

specific air pollution parameters and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect 

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

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

domestic & agricultural activities. The prime objective of the baseline air quality study was to establish the 

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

standards of the ambient air quality during the operation of proposed projects in cluster. This section 
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describes the identification of sampling locations, methodology adopted during the monitoring period and 

sampling frequency. 

3.6.1 Meteorology & Climate 

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

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

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

associated with them. A temporary meteorological station was installed at project site by covering cluster 

quarries. The station was installed at a height of 3 m above the ground level in such a way that there are no 

obstructions facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature are recorded 

on hourly basis. 

Climate  

Karur lies on 127m above sea level the prevailing climate in Karur is known as a local steppe climate. 

During the year, there is little rainfall in Karur. The average temperature in Karur is 28.2 °C | 82.7 °F. 

• The annual rainfall is 724 mm | 28.5 inch. 

• The driest month is January. There is 8 mm | 0.3 inch of precipitation in January. Most precipitation falls 

in October, with an average of 168 mm | 6.6 inch.  

• The warmest month of the year is April, with an average temperature of 31.5 °C | 88.7 °F.  

• The lowest average temperatures in the year occur in December, when it is around 24.9 °C | 76.7 °F. 

• The difference in precipitation between the driest month and the wettest month is 160 mm | 6 inch. The 

variation in temperatures throughout the year is 6.7 °C | 12.0 °F. 

Source: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/karur-24030/ 

Rainfall  

TABLE 3.13: RAINFALL DATA 

Actual Rainfall in mm Normal Rainfall 

in mm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

460.8 511.5 784.1 328.8 715.3 468.4 655.0 
Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

  

TABLE 3.14: ON SITE METEOROLOGICAL DATA  

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

1 Temperature (0C)  Max 33 30 30 

Min 24 22 21 

Avg. 27.5 26 25.5 

2 Relative Humidity (%) Avg. 75 85 83 

3 Wind Speed (m/s) Max 4.03 3.681 2.11 

Min 1.250 1.200 1.181 

Avg. 2.56 2.4 1.6 

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

5 Wind direction Blows from SW To NE 
Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant Enviro services Pvt Ltd in association with GTMS 
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Correlation between Secondary and Primary Data 

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

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

IMD, Tiruchirappalli Agro reveals the following: 

• The average maximum and minimum temperatures of IMD, Tiruchirappalli Agro showed a higher 

in respect of on-site data i.e. in Kuppam village. 

• The relative humidity levels were lesser at site as compared to IMD, Tiruchirappalli Agro. 

• The wind speed and direction at site shows similar trend that of IMD, Tiruchirappalli Agro. 

Wind rose diagram of the study site is depicted in Figure. 3.10. Predominant downwind direction of the 

area during study season is East to West. 

 

FIGURE 3.10: WINDROSE DIAGRAM 

 

Source: Wind Rose plot view, Lake Environmental Software 

 

In the abstract of collected data wind rose were drawn on presented in figure No.3.14 during the 

monitoring period in the study area  

• Predominant winds were from ENE - WSW. 

• Wind velocity readings were recorded between 1.250 to 4.723 m/s  

• Calm conditions prevail of about 0.00 % of the monitoring period  
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• Temperature readings ranging from 27.3 to 33.5 °C  

• Relative humidity ranging from 83 to 64 %  

• The monitoring was carried out continuously for three months  

3.6.2 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.,  

 

3.6.3 Sampling and Analytical Techniques 

TABLE 3.15: METHODOLOGY AND INSTRUMENT USED FOR AAQ MONITORING 

Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental Instruments – TEI 108 

SO2 
IS-5182 Part II 

(Improved West & Gaeke method) 
Respirable Dust Sampler with gaseous attachment 

NOx 

IS-5182 Part II 

(Jacob & Hochheiser 

modifiedmethod) 

Respirable Dust Sampler with gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 
Source: Sampling Methodology followed by Ekdant enviro lab & 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 

 

 



55 | P a g e  

 

 

3.6.4 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 to 

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. 

 

3.6.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Eight (8) monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.11 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 Pullaiyampalayam 2.07km NE 10°59'55.78"N 77°58'17.07"E 

2 AAQ2 Kuppam 3.26km NW 11° 0'42.14"N 77°55'27.40"E 

3 AAQ3 Punnam 4.06km SE 10°59'42.39"N 77°59'22.85"E 

4 AAQ4 Thalayeethupatti 0.72km SW 10°59'43.30"N 77°57'11.78"E 

5 AAQ5 Salipalayam 3.0km W 10°59'56.53"N 77°55'55.19"E 

6 AAQ6 Valakulathapalauam 4.58km NW 11°01'18.41"N 77°55'34.15"E 

7 AAQ7 Uppupalayam 2.32m N 11°01'6.59"N 77°57'25.91"E 
Source: On-site monitoring/sampling by Ekdant enviro Services Lab in association with GTMS 
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FIGURE 3.11: AMBIENT AIR QUALITY LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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TABLE 3.18: SUMMARY OF AAQ – 1 to AAQ – 8 

Particulate matter PM-2.5 
 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

 
AAQ-1 23.6 20 21.8 21.364  

AAQ-2 22.7 19.1 20.9 20.482  

AAQ-3 21.3 17.7 19.5 19.11  

AAQ-4 23.9 20.3 22.1 21.658  

AAQ-5 23.7 20.1 21.9 21.462  

AAQ-6 23.2 19.6 21.4 20.972  

AAQ-7 22.4 18.8 20.6 20.188  

Particulate matter PM-10  

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

 
AAQ-1 44.2 40.6 42.4 41.552  

AAQ-2 46 42.4 44.2 43.316  

AAQ-3 44.7 41.1 42.9 42.042  

AAQ-4 46.3 42.7 44.5 43.61  

AAQ-5 44.5 40.9 42.7 41.846  

AAQ-6 45.2 41.6 43.4 42.532  

AAQ-7 46.3 42.7 44.5 43.61  

Sulphur Di-oxide as SO2   

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

 
AAQ-1 10 6.4 8.2 8.036  

AAQ-2 9.2 5.6 7.4 7.252  

AAQ-3 8.7 5.1 6.9 6.762  

AAQ-4 9.1 5.5 7.3 7.154  

AAQ-5 9.9 6.3 8.1 7.938  

AAQ-6 10.4 6.8 8.6 8.428  

AAQ-7 9.3 5.7 7.5 7.35  

Oxide of Nitrogen as NO2 
 

 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value  

 
AAQ-1 18.9 15.3 16.9 16.758  

AAQ-2 17.3 13.7 17.1 15.19  

AAQ-3 19 15.4 15.5 16.856  

AAQ-4 20.1 16.5 17.2 17.934  

AAQ-5 18.3 14.7 18.3 16.17  

AAQ-6 19.1 15.5 16.5 16.954  

AAQ-7 18.9 15.3 17.3 16.758  

 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;  

  * NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826€ dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other 

Areas 
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3.3.6 Interpretations & Conclusion 

As per monitoring data, PM10 ranges from 41 µg/m3 to 43 µg/m3, PM2.5 data ranges from 19.0 

µg/m3 to 21.6 µg/m3, SO2 ranges from 6.7 µg/m3 to 8.4 µg/m3 and NO2 data ranges from 15.5 µg/m3 to 18.3 

µg/m3. The concentration levels of the above criteria pollutants were observed to be well within the limits 

of NAAQS prescribed by CPCB. 

 

3.3.7 FUGITIVE DUST EMISSION  

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

 

TABLE 3.19: FUGITIVE DUST VALUES 

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

Average 62.05 57.45 61.5 58.45 62.4 57.7 62 

Min 61.3 55.7 60.2 57.1 60.5 56.1 60.3 

Max 62.8 59.2 62.8 59.8 64.3 59.3 63.7 

Source: Calculations from Lab Analysis Reports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.12: BAR DIAGRAM OF SPM VALUES 

Source: Table 3.19 

3.7 NOISE ENVIRONMENT 

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

environmental assessment of noise from the mining activity and vehicular traffic can be undertaken by taking into 

consideration various factors like potential damage to hearing, physiological responses, and annoyance and general 

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

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

around the project site. 

3.7.1 Identification of Sampling Locations 
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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 3.20: DETAILS OF NOISE MONITORING LOCATIONS 

S. 

No 

Location 

Code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 N1 Core Zone - 10°59'56.50"N 77°57'08.95"E 

2 N2 Pullaiyampalayam 2.07km NE 10°59'55.78"N 77°58'17.07"E 

3 N3 Kuppam 3.26km NW 11° 0'42.14"N 77°55'27.40"E 

4 N4 Punnam 4.06km SE 10°59'42.39"N 77°59'22.85"E 

5 N5 Thalayeethupatti 0.72km SW 10°59'43.30"N 77°57'11.78"E 

6 N6 Salipalayam 3.0km W 10°59'56.53"N 77°55'55.19"E 

7 N7 Valakulathapalauam 4.58km NW 11°01'18.41"N 77°55'34.15"E 

8 N8 Uppupalayam 2.32m N 11°01'6.59"N 77°57'25.91"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Enviro-Tech Services Laboratories in association with GTMS 

3.7.2 Method of Monitoring 

Sound levels often fluctuate over a wide range with time. sound level meter follows all the 

fluctuations stores them in its memory and at the end of the measurement calculates an 'average energy' or 

Leq value.                                        Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10) 
Where L = Sound pressure level at function of time dB (A)  

T = Time interval of observation. Noise levels recorded at each station with a time interval of about 60 

minutes are computed for equivalent noise levels.  

3.7.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area 

The Digital Sound pressure level has been measured by a sound level meter. 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 3.21 

TABLE 3.21: AMBIENT NOISE QUALITY RESULT 

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

Ambient Noise Standards 
Day Time Night Time 

1 Core Zone 53.8 41.0 
Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 

2 Pullaiyampalayam 47.3 41.8 

3 Kuppam 51.6 43.0 

4 Punnam 48.0 40.0 

5 Thalayeethupatti 41.1 37.9 
Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

6 Salipalayam 41.5 38.1 

7 Valakulathapalauam 48.2 36.0 

8 Uppupalayam 54.7 47.8 
 

 



60 | P a g e  

Figure 3.13: Noise Monitoring Stations Around 10 Km Radius 
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Figure 3.13: Day Time Noise Levels in Core and Buffer Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.14: Night Time Noise Levels in Core and Buffer Zone 
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3.7.4 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 was 46.1 dB (A) Leq and during night time it was 39.1 dB (A) 

Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 40.1 – 48.3 dB (A) Leq and during 

night time were from 36.4 – 39.3 dB (A) Leq. Thus, the noise level for Industrial and Residential area meets 

the requirements of CPCB. 

 

3.8 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

Tamil Nadu is the southernmost state of the Indian peninsula, spread over 1,30,058Sq.Km. Among 

the southern states, Tamil Nadu contains the maximum number of 9 of the totals 16 major forest types 

recognized in India by Champion and Seth. Within the major types 48 subtypes in the zone in which they 

are present. Karur District is the centrally located district in Tamil Nadu between 10º 95’ Northern Latitude 
78º 08’ Eastern Longitude. The main city in Karur District is Karur, which is also the district headquarters. 

It is located on the bank of Amaravathi River. Karur District is a part of Cauvery delta region and utilization 

of land area in the district is up to 44.59 %. 4.76 % of the land area remains as other uncultivated land 2.72 

% is forest area in Karur district. Black soil is the predominant soil type in this district accounting for 

35.51% followed by laterite soil for 23.85%. The remaining 20.31% is sandy, coastal and alluvium soil. 

The main crops are paddy, banana, sugarcane, beetle leaf, grams & pulses, tapioca, kora grass, groundnuts, 

oilseeds, tropical vegetables, garland flowers, and medicinal herbs. 

3.8.1 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 all the 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. 

3.8.2 Objectives of Biological Studies 

The present study was undertaken with the following objectives: 

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

mitigation measure, if required for vulnerable biota. 

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

mining activity. 

3. Detail of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened (RET Species) separately 

for core and buffer area based on such primary field survey and clearly indicating the Schedule 

of fauna present. In case of any schedule- I fauna found in the study area, the necessary plan along 
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with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State 

Forest and Wildlife Department and details furnished. 

4. Devise management & conservation measures for biodiversity. 

3.8.3 Methodology of Sampling 

The present study was carried out in given steps 

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

study area of all the proposed mine site. 

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

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

3. Verification of Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data Book. 

4. Plants and Animals communities were noted. 

Site selection criteria: The core study area is located at Village: Kuppam, Taluk: Pugalur, District: karur, 

Tamil Nadu. The buffer study area comprises of 10 km radius from all the proposed rough stone quarry 

area. Selection of sampling locations was made with reference to topography, land use, vegetation pattern, 

etc. The observations were taken on natural vegetation, roadside plantation and non-forest area (agricultural 

field, in plain areas, village wasteland, etc.) for quantitative representation of different species.  

FLORA IN CORE ZONE 

Taxonomy of 18 species belonging to 15 families have been recorded from the core mining 

lease area. Based on habitat classification of the enumerated plants the majority of species were Shrubs 5 

(28%) followed by Herbs 5 (28%), Tree 4 (22%) and Climber 2 (11%), Grasses 2 (11%). Details of flora 

with the scientific name were mentioned in Table No. 3.23. The result of core zone of flora studies shows 

that Fabaceae and Poaceae are the main dominating species in the study area it mentioned in Table No.3.23 

and the details of diversity of flora family’s pattern are given in Fig No.3.16. No species found as threatened 

category (Table No. 3.23). 

FLORA IN BUFFER ZONE 

Similar type of environment exists in buffer area but with more flora diversity compared to 

that of core zone area, because of nearby agriculture land was found to be dominating in all the directions. 

Majority of the flat landscape around project unit is occupied by agriculture fields. It contains a total of 65 

species belonging to 36 families have been recorded from the buffer zone. The floral (65) varieties among 

them twenty-eight Trees (43%), ten shrubs (15%) and thirteen herbs (20%) and Climbers eleven (11%), 

Creepers four (6%), Grasses three (5%) were identified. The result of buffer zone of flora studies shows 

that Fabaceae and Poaceae, Moraceae are the main dominating species in the study area it mentioned in 

Table No.3.24. 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.3.24. The diversity 

of flora families is given in Fig No.3.17. 

However, the information required as per the Standard Terms of Reference (ToR) 

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

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



64 | P a g e  

other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be prepared 

to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted. Impact, if any, 

of change of land use should be given. 

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

There are no protected or ecologically sensitive areas such as the Wildlife sanctuaries or National parks or 

Important Bird Areas (IBAs), or Wetlands or migratory routes of fauna or water bodies or human 

settlements within the proposed mine lease area. Even in the 10 Km buffer zone around the mine lease area, 

there are no reserve forests or Biosphere reserves or wildlife sanctuaries or National parks or Important 

Bird Areas (IBAs), or migratory routes of fauna. Thus, the area under study (Mine lease area and the 10 

Km buffer zone) is not ecologically sensitive. 

Tor No: 12) A Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of any 

contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be inspected by 

the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to ascertain the status of 

forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned above be issued. In all such cases, 

it would be desirable for representative of the State Forest Department to assist the Expert Appraisal 

Committees. 

There are neither reserved (RF) nor protected (PF) forests either in the mine lease area or in the 

buffer zone. Thus, no forest land is involved in any manner. Hence, no certificate from the Forest 

department is required. 

Tor No: 13) Status of forestry clearance for the broken-up area and virgin forestland involved in the 

Project including deposition of net present value (NPV) and compensatory afforestation (CA) should 

be indicated. A copy of the forestry clearance should also be furnished. 

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

clearance is required. 

Tor No: 14) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and 

other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

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

area. There shall be no forest impacted families (PF) or people (PP). Thus, the rights of Traditional Forest 

Dwellers will not be compromised on account of the project. 

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

given. 

There are neither reserved forests (RF) nor Protected Forests (PF) in the study area. There is no 

reserve forest nearby study area. Detailed list of flora found in the mine lease area and the buffer zone have 

been collected during September 2021 (Rainy season) based on primary survey. In each quadrat individuals 

belonging to tree (20 × 20m) and shrub (10 × 10m) were recorded separately and have been identified on 

the field. Vegetation and flora of the Mine lease area is given in below Table no.3.22. 
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TABLE 3.22: FLORA IN CORE ZONE 

SI.No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

TREES 

1 Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

2 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae 

3 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae 

4 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae 

SHRUBS 

5 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae 

6 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae 

7 Milk Weed Erukku or Crown flower Calotropis gigantea Apocynaceae 

8 Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

9 Indian mallow Thuththi  Abutilon indicum Malvaceae 

HERBS 

10 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

11 Devil‘s thorn Nerunji Tribulus terrestris Zygophyllales 

12 Mountain 

knotgrass 

Poolai poondu Aerva lanata Amaranthaceae 

13 Yellow-fruit 

Nightshade 

Kantang kathrikai Solanum virginianum Solanaceae 

14 Coat buttons Thatha poo Tridax procumbens Asteraceae 

CLIMBER 

15 Wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae 

16 Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae 

GRASSES 

17 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

18 Eragrostis Pullu Eragrostis ferruginea Poaceae 
 

 

TABLE 3.23: FLORA IN BUFFER ZONE 

SI.No English Name 
Vernacular 

Name 
Scientific Name Family Name 

Resource use 

type 

*(E,M,EM) 

TREES  

1 Neem or Indian lilac Vembu Azadirachta indica Meliaceae M 

2 Acacia Nilotica Karuvelam 

maram  

Vachellia nilotica Fabaceae M 

3 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae M 

4 Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 

5 Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 

6 Eucalyptus Thailam maram Eucalyptus 

tereticornis 

Myrtaceae  M 

7 Indian fig tree Athi Ficus recemosa Moraceae EM 

8 Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 

9 Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 

10 Chebulicmyrobalan Kadukkai Terminaliachebula Combretaceae EM 

11 Black plum Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae EM 

12 Pongamia pinnata pongam Millettia pinnata Fabaceae M 

13 Banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 

14 Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 

15 Lemon Ezhumuchaipala

m 

Citrus lemon Rutaceae EM 

16 Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 
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17 Drumstick tree Murunga maram Moringa oleifera Moringaceae EM 

18 Jack fruit Palamaram Artocarpus 

heterophyllus 

Moraceae E 

19 Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 

20 Papaya  Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 

21 Indian fir tree Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae E 

22 gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 

23 Siris tree Vaagai Albizia lebbeck Fabaceae M 

24 Asian Palmyra palm Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 

25 Manilkara zapota Sapota Manilkara zapota Sapotaceae E 

26 Custard apple seethapazham Annona reticulata Annonaceae

  

E 

27 Curry tree Velipparuthi Murraya koenigii Asclepiadaceae EM 

28 Banana tree Vazhaimaram Musa Musaceae EM 

SHRUBS  

29 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 

30 Milk Weed Erukku or Crown 

flower 

Calotropis gigantea Apocynaceae M 

31 Puriging nut Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae EM 

32 Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 

33 Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 

34 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae M 

35 Rosary pea Kundumani Abrus precatorius Fabaceae M 

36 Rosy Periwinkle Nithyakalyani  Cathranthus roseus  Apocynaceae  M 

37 Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-

sinensis 

Malvaceae EM 

38 Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 

HERBS  

39 Carrot grass Parttiniyam Parthenium 

hysterophorus 

Asteraceae NE 

40 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 

41 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 

42 Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 

43 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae NE 

44 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 

45 Poor land flatsedg Kunnakora Cyperus compressus Cyperaceae NE 

46 Gale of the wind Keelaneeli Phyllanthus niruri Phyllanthaceae EM 

47 Benghal dayflower Kanamvazha Commelina 

benghalensis 

Commelinaceae M 

48 Red Hogweed Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

49 Tridax daisy Veetukaayapoond

u 

Tridax procumbens Asteraceae M 

50 Cleome viscosa Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae M 

51 European black 

nightshade 

Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

CLIMBER 

52 Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 

53 Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 

54 Butterfly pea Karkakartum Clitoria ternatea Fabaceae M 

55 Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 

56 Stemmed vine Perandai Cissus 

quadrangularis 

Vitaceae M 

57 Indian sarsparilla Nannari Hemidesmus indicus Asclepiadaceae M 

58 wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae M 
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CREEPER 

59 Nut grass Korai Cyperus rotandus Poaceae M 

60 Water spinach Vallikeerai Ipomoea aquatica Convolvulaceae EM 

61 Grona triflora Siru puladi Desmodium 

triflorum 

Fabaceae EM 

62 Ipomoea reniformis 

chois 

Elikkathilai Merremia gangetica Convolvulaceae NE 

GRASS 

63 Eragrostis Pullu Eragrostis 

ferruginea 

Poaceae E 

64 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 

65 Windmill grass Chevvarakupul  Chloris barbata  Amaranthaceae  NE 

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

AQUATIC VEGETATION 

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

of aquatic plants observed in the study area is given in Table 3.25. 

TABLE 3.24: AQUATIC VEGETATION 

Sl.No Scientific name Common Name Vernacular Name (Tamil) 
IUCN Red List of 

Threatened Species 

1 Eichornia crassipe Water hyacinth Agayatamarai NA 

2 Aponogetonnatans Floating lace plant Kottikizhnagu NA 

3 Nymphaea nouchali Blue water lily Nellambal LC 

4 Carex cruciata Cross Grass Koraipullu NA 

5 Cynodon dactylon Scutch grass Arugampul LC 

6 Cyperus exaltatus Tall Flat Sedge Koraikizhangu LC 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 

List out endangered and endemic species as per the schedule of the Wildlife Protection Act 1972 

1. Rare and Endangered Flora in the Study Area 

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

of plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species 

and subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions of the world. With its strong 

scientific base, the IUCN Red List is recognized as the most authoritative guide to the status of biological 

diversity. Among the enumerated flora in the study area, none of them were assigned any threat category. 

 

2. Endemic Plants of the Study Area 

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

unit, especially a species which has a restricted distribution or habitat, isolated from its surrounding region 

through geographical, ecological or temporal barriers. Among recorded plant species none are assigned the 

status of endemic plant of this region. 

 

3.Enlistment of Vegetation in the buffer zone and core zone 

1. Trees: 

 The species commonly found are Mangifera indica, Madhuca longifolia, Tamarindus indica, 

Artocarpus heterophyllus, Ficus religiosa, Psidium guajava, Azadirachta indica, etc. 

2. National Parks/Sanctuaries 
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As per Ministry of Environment & Forests Notifications there is no wildlife/bird 

sanctuaries/national parks/ biospheres in 10-km radius from mining lease site. Hence it is not coming under 

any violation. 

3. Biodiversity Hotspots 

There is no particular Biodiversity Hotspots in Karur District. There is no threat to the Flora and 

Fauna species. 

 

Agriculture & Horticulture in Karur District 

A. Major Agricultural Crops 

Major Agricultural Crops cultivated in this district are crops Sorghum, Groundnut, Maize, Cowpea, 

Rice, Cotton. The most produced crop is Sorghum and the highest productivity is found in Maize. Details 

of the major crops are given in Table.  

 Major crops in Karur District 

S.No major crops Scientific name  Families  

1 Paddy Oryza sativa Grasses 

2 Sorghum Sorghum bicolor Grasses 

3 Sunflower Helianthus Daisy family 

4 Gingelly Sesamum indicum Pedaliaceae 

5 Ground nut Arachis hypogaea Legumes 

6 Sugarcane Saccharum officinarum Grasses 

 

B. Horticulture 

Horticulture includes cultivation of fruits, vegetables, nuts, seeds, herbs, sprouts, mushrooms, 

algae, flowers, seaweeds and non-food crops such as grass and ornamental trees and plants. It also includes 

plant conservation, landscape restoration, landscape and garden design. 

C. Major Horticulture Crops 

Major horticulture crops cultivated in this district are fruit crops like mango, banana, Sapota, Aonla, 

and guava, vegetables like tomato, brinjal, bhendi, chillies, onion and tapioca, spices like turmeric, 

plantation crops like betel vine and medicinal plants like gloriosa. Details of major field crops and 

horticulture in Karur district is given in Table. 

 Major Field crops & horticulture in Karur District. 

SI.NO Common Name Scientific Name Family 

Major Horticultural Crops  

1 Banana Musa Musaceae 

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

3 Jack Artocarpus heterophyllus Mulberry  

4 Guava Psidium guajava Myrtle  

5 Sapota Manilkara zapota Sapotaceae 

6 Amla Phyllanthus emblica Phyllanthaceae 

7 Lemon Citrus × limon Rutaceae 

8 Papaya Carica papaya Caricaceae 

Vegetables 

9 Onion Allium cepa Amaryllidaceae 
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10 Tapioca Manihot esculenta Spurges 

11 Brinjal Solanum melongena Nightshade 

12 Tomato Solanum lycopersicum Nightshade 

13 Gourds Lagenaria siceraria Cucurbits 

14 Bhendi Abelmoschus esculentus Mallows 

15 Moringa Moringa oleifera Moringaceae 

Medicinal and Aromatic Plants 

16 Gloriosa superba Colchicaceae Colchicaceae 

17 Coleus Plectranthus scutellarioides Mints 

Flowers 

18 Jasmine Jasminum Jasminaceae 

19 Crossandra Crossandra infundibuliformis  

20 Crysanthimum Asteraceae Asteraceae 

21 Rose & Jathi Rosa Rosaceae 

22 Ixora(Utchipoo) Ixora coccinea Rubiaceae 

23 Tuberose Polianthes tuberosa Asparagus  

Spices and Condiments 

24 Chillies  Capsicum frutescens Solanaceae  

25 Turmeric  Curcuma longa Zingiberaceae 

26 Tamarind Tamarindus indica Legumes 

27 Curry leaf Murraya koenigii Rutaceae 

Plantation Crops 

28 Cashew Anacardium occidentale Cashews 

29 Cocoa Theobroma cacao Mallows 

30 Bamboo Bambusoideae Grasses 

3.5.3. Types of Irrigation 

Irrigation is the artificial application of water to the soil for normal growth of plants. Water is an 

important determinant factor for production of crops in agriculture sector. Intensive and extensive 

cultivation of land depends mainly on the availability of water. Medium and minor irrigation schemes are 

implemented in the state for augmenting the water supply for agriculture. The various sources of irrigation 

are canals, tanks, tube wells, ordinary wells, springs and channels. The following Table No: 3.6. shows the 

area irrigated in Karur District. 

Area irrigated in the district 

S.No Irrigation Area (‘000 ha) 
1 Net irrigated area 48.1 

2 Gross irrigated area 49.7 

3 Rain fed area 46.3 

Dug wells are the major source of water for irrigation in Karur district, accounting for about 59.97 

percent of the total area irrigated in this district. Tube wells accounting for about 9.48 percent of the total 

area irrigated in this district. Of the net area irrigated, the canal irrigated area is only 29.45 percent. The 

area irrigated under tank is 1.10 percent.  

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

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

Wildlife Protection Act, 1972. There are no rare, endangered, threatened (RET) and endemic species 

present in core area. 

FAUNA METHODOLOGY 

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

of the area. The assessment of fauna has been done on the bases of primary data collected from the lease 

sites. The presence was also confirmed from the local inhabitants depending on the animal sightings and the 

frequency of their visits in the project area. In addition, officials, local peoples were another source of information for 

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

and location of nesting sites and habitat assessment etc. Taxonomical identification was done by the field guide book 

and wildlife ENVIS data base (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) and Zoological Survey of India 

(ZSI). Detailed faunas are mentioned in the Table No. 3.26 and 3.27. 

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 × 10m 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.  

Survey and Monitoring of Birds and reptiles 

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 method the observer will stand in a randomly chosen point and birds seen or heard in 

50m radius are recorded for 5-min.  

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. 

FAUNA IN CORE ZONE 

A total of 18 varieties of species observed in the Core zone of Kuppam Village, Rough stone and Gravel 

quarry. Among them numbers of Insects 9 (41%), Reptiles 3 (14%), Mammals 1 (4%) and Avian 9 (41%). A total of 

22 species belonging to 15 families have been recorded from the core mining lease area.  Number of species decreases 

towards the mining area this might be due the lack of vegetation. None of these species are threatened or endemic. 

There is no Schedule I species and seven species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 

eight 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. 3.26. 

 

 

TABLE 3.25: FAUNA IN CORE ZONE 

SI. 

No 

Common 

name/English 

Name 

Family  

Name 

Scientific  

Name 

Schedule 

list wildlife 

Protection act 1972 

IUCN 

Red 

List data 

INSECTS 

1 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 
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2 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

3 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

4 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

5 Stick insect Lonchodidae carausius morosus NL LC 

6 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

7 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

8 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

9 Acraea violae Nymphalidae Acraea violae NL LC 

REPTILES 

10 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

11 Common house 

gecko 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

12 Fan-Throated 

Lizard 

Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

MAMMALS 

13 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV NL 

AVES 

14 Asian green bee-

eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

15 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

16 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

17 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

18 House crow Corvidae Corvus splendens NL LC 

19 Koel Cucalidae Eudynamys 

scolopaceus 

Schedule IV LC 

20 Crow Pheasant Cucalidae Centropus sinensis Schedule IV LC 

21 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

22 Grey drongo Dicruridae Dicrurus leucophaeus Schedule IV LC 

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

 

FAUNA IN BUFFER ZONE 

Taxonomically a total of 41 species belonging to 30 families have been recorded from the buffer mining lease 

area. Based on habitat classification the majority of species were Insects 13 (32%), followed by Birds 18 (44%), 

Mammals 3 (7%) and Reptiles 4 (10%), Amphibians 3 (7%). There are six Schedule II species and twenty-eight 

species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total fifteen 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 three amphibians were observed during the extensive field 

visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Sphaerotheca breviceps). The result of core & Buffer zone of 

fauna studies shows that Nymphalidae and Scincidae, Elapidae are the main dominating species in the study area; it 

is mentioned in Table No.3.27. There is no schedule I Species in study area. A detail of fauna diversity of family’s 
pattern is given in Fig No.3.19. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species were 

observed. Details of faunal diversity in buffer zone are given in Table No.3.27. 

TABLE 3.26: 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 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

2 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 
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3 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

4 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

5 Green marsh hawk Libellulidae Orthetrum sabina NL LC 

6 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

7 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

8 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

9 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

10 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

11 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

12 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

13 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

REPTILES 

14 Chameleon Chamaeleonidae Chameleon zeylanicus Sch II (Part II) LC 

15 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

16 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

17 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

MAMMALS 

18 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus 

palmarum 

Schedule IV LC 

19 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

20 Home mouse Muridae Mus musculus tytleri NL LC 

AVES 

21 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

22 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

23 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

24 Red-vented Bulbul Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

25 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

26 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

27 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

28 Blue Rock Pigeon Columbidae Columba livia Schedule IV LC 

29 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 

30 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

31 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

32 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

33 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

34 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

35 Grey Francolin Phasianidae Francolinus 

pondicerianus 

Schedule IV LC 

36 White-breasted 

waterhen 

Rallidae Amaurornis 

phoenicurus 

NL LC 

37 Grey drongo Dicruridae Dicrurus leucophaeus Schedule IV LC 

38 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

AMPHIBIANS 

39 Indian Burrowing  

frog 

Dicroglossidae Sphaerotheca 

breviceps 

Schedule IV LC 
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40 Tiger Frog Chordata Hoplobatrachus 

tigerinus (Rana 

tigerina) 

Schedule IV LC 

41 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least concern, NT- Near threatened. 

 

Tor No: 16) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the 

study area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any 

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked out 

with cost Implications and submitted. 

Out of the total mine lease area of 7.57.5 Hect just about 4.00.0 Ha is proposed to be used for 

mining activity during the first five years as per the mining plan. Blasting, noise and vibrations and other 

disturbances including dust generation are likely to have an adverse impact on wildlife. But these impacts 

are unlikely to extend beyond 500 m from the actual mine area. There are one Schedule II species and 

twenty-two species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972.  A total 18 species of bird 

were sighted in the buffer zone area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and 

endemic species were observed. As the rainfall in the area is scanty and as no toxic wastes are produced or 

discharged on account of mining, the proposed mining activity is not going to have any additional and 

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

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

envisaged.  

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

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

lease should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the 

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing Committee of 

National Board of Wildlife and copy furnished. 

There is no National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar sites, 

Tiger/Elephant Reserves/(existing as well as proposed) within 10 km of the mine lease area. There are no 

reserved of even protected forests within the project area. Hence submission of clearance from the National 

Board of Wildlife does not arise. 

Tor No: 18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered, endemic 

and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be furnished based 

on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, the necessary plan along with budgetary provisions for 

their conservation should be prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and 

details furnished. Necessary allocation of funds for implementing the same should be made as part 

of the project cost. 

A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone of 10 km radius of the 

periphery of the mine lease] has been carried out and the results are presented under ToR point No.15 in 
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Tables 3.22 to 3.26. There are one Schedule II species and twenty-two species are under schedule IV 

according to Indian wild life Act 1972. A total 18 species of bird were sighted in the study area. The main 

threat to the bird is the use of pesticides in agriculture. There is no endangered, endemic and RET Species. 

There is no Schedule I species in study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the periphery of 

the mine lease)] The proposed project is not going to have any direct or indirect adverse impact on the 

species mentioned above. 

Tor No: 31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular 

form (indicating the linear and quantitative coverage, plant species, and time frame) and submitted, 

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project. Phase-

wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly indicating the area 

to be covered under plantation and the species to be planted. The details of plantation already done 

should be given. The plant species selected for green belt should have greater ecological value and 

should be of good utility value to the local population with emphasis on local and native species and 

the species which are tolerant to pollution. 

Only about 0.20.00 Ha of the mine lease area is going to be used for Greenbelt Development during 

the first five years. Regional trees like Neem, Pongamia, Pinnata, Casuarina will be planted along the Lease 

boundary and avenues as well as over non-active dumps. Afforestation Plan is given in Table No.4.1 and 

details of green belt development plan are given in table no 4.2. 

3.6.4. Rare and Endangered fauna of the study area: 

1. As per Indian Wild Life (Protection) Act, 1972 

Wild Life (Protection) Act, 1972, as amended on 17th January 2003, is an Act to provide for the 

protection of wild animals, birds and plants and for matters connected therewith or ancillary or incidental 

thereto with a view to ensuring the ecological and environmental security of the country. Some of the 

sighted fauna were given protection by the Indian Wild Life (Protection) Act, 1972 by including them in 

different schedules. Here no endemic, endangered migratory fauna found in the area. This area is not also 

a migratory path of any faunal species. 

2. As per IUCN RED (2013) list 

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

of plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species 

and subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions of the world. With its strong 

scientific base, the IUCN Red List is recognized as the most authoritative guide to the status of biological 

diversity. Among reported species Schedule II and IV in the core and buffer zone are presented below, 

1. Schedule II species 

Chameleon  

2. Schedule IV species 
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Green Pond Frog, Indian Burrowing frog, Black drongo, Red-vented Bulbul, Koel, Indian Field Mouse, 

Indian palm squirrel, Lesser grass, Common Indian crow, Striped tiger, Common Tiger, Blue tiger, Tawny 

coster, Indian wall lizard, Indian pond heron, Grey Heron etc.,. 

 

   

FIGURE 3.16: FLORAL DIVERSITY IN CORE ZONE 

 

   

FIGURE 3.17: FLORAL DIVERSITY IN BUFFER ZONE 
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FIGURE 3.18: FAUNA DIVERSITY IN CORE ZONE 

 

   

FIGURE 3.19: FAUNA DIVERSITY IN BUFFER ZONE 

 

3.8.4 Interpretation& Conclusion:  

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection Act 1972 as 

well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There is no endangered red list 

species found in the study area. Hence this small operation over short period of time will not have any significant 

impact on the surrounding flora and fauna. 

 

3.9 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. 

 

3.9.1 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. 

3.9.2 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 
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3.9.3 District Profile 

Karur District consists of two Revenue Divisions viz., Karur and Kulithalai, Seven Taluks viz., Karur, 

Aravakurichi, Manmangalam, Pugalur, Kulithalai, Krishnarayapuram and Kadavur, comprising of 203 Revenue 

Villages. The District has Eight blocks viz. Karur, Thanthoni, Aravakurichi, K.Paramathi, Kulithalai, 

Krishnarayapuram, Kadavur, and Thogamalai comprising of 157 Village Panchayats. There are two Municipalities 

viz. Karur & Kulithalai and Eleven Town Panchayats viz. Aravakurichi, Krishnarayapuram, Marudur, Nangavaram, 

Palaya Jeyamkonda Cholapuram, Pallappatty, Puliyur, Punjai Thottakurichi, Punjai Pugalur, TNPL Pugalur, 

Uppidamangalam. 

 

3.9.4 Study area: 

KUPPAM VILLAGE 

Kuppam is a large village located in Aravakurichi Taluka of Karur district, Tamil Nadu with total 1120 

families residing. The Kuppam village has population of 3503 of which 1697 are males while 1806 are females as per 

Population Census 2011. In Kuppam village population of children with age 0-6 is 264 which makes up 7.54 % of 

total population of village. Average Sex Ratio of Kuppam village is 1064 which is higher than Tamil Nadu state 

average of 996. Child Sex Ratio for the Kuppam as per census is 1079, higher than Tamil Nadu average of 943. 

TABLE 3.27: VILLAGE POPULATION FACTS 

KUPPAM VILLAGE 

Number of Households 1,120 

Population 3,503 

Male Population 1,697 

Female Population 1,806 

Children Population 264 

Sex-ratio 1064 

Literacy 60.11% 

Male Literacy 72.80% 

Female Literacy 48.17% 

Scheduled Tribes (ST) % 0 

Scheduled Caste (SC) % 17.13% 
Source: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html 

As per constitution of India and Panchyati Raaj Act, Kuppam village is administrated by Sarpanch 

(Head of Village) who is elected representative of village. Kuppam Village with Census of India Village-

code 635497 is located in Aravakurichi Taluk of Karur district in Tamil Nadu, India. 

TABLE 3.28: DEMOGRAPHICS POPULATION 

KUPPAM VILLAGE 

Total Population Male Population Female Population 

3,503 3,503 3,503 

Source: https://villageinfo.in/tamil-nadu/karur/aravakurichi/kuppam.html  

 

SEX RATIO ACCORDING TO CENSUS 2011 

Average Sex Ratio of Kuppam village is 1064 which is higher than Tamil Nadu state average of 

996. Child Sex Ratio for the Kuppam as per census is 1079 higher than Tamil Nadu average of 943.  
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LITERACY 

Kuppam village has lower literacy rate compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of Kuppam 

village was 60.11 % compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Kuppam Male literacy stands at 72.80 % 

while female literacy rate was 48.17 %. 

WORKERS PROFILE 

In Kuppam village out of total population, 2246 were engaged in work activities. 86.42 % of 

workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) while 13.58 % 

were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Of 2246 workers engaged 

in Main Work, 822 were cultivators (owner or co-owner) while 529 were Agricultural labourers. 

TABLE 3.29: VILLAGE CENSUS 2011 DATA 

KUPPAM VILLAGE 

Description Census 2011 Data 

Village Name Kuppam 

Teshil Name Aravakurichi 

District Name Karur 

State Name Tamil Nadu 

Total Population 3,503 

Total No of House Holds 1,120 

Total Male Population 1,697 

Total Female Population 1,806 

0-6 Age group Total Population 264 

0-6 Age group Male Population 127 

0-6 Age group Female Population 137 

Total Person Literates 60.11% 

Total Male Literates 72.80% 

Total Female Literates 48.17% 

Total Person Illiterates 1556 

Total Male Illiterates 554 

Total Male Illiterates 1002 

Scheduled Cast Persons 600 

Scheduled Cast Males 286 

Scheduled Cast Females 314 

Scheduled Tribe Persons 0 

Scheduled Tribe Males 0 

Scheduled Tribe Females 0 

Source: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html 

 

TABLE 3.30: WORKING POPULATION ---CENSUS 2011 

KUPPAM VILLAGE 

 Total Male Female 
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Total Workers 2246 1198 1048 

Main Workers 1941 1049 892 

Main Workers Cultivators 822 452 370 

Agriculture Laborer 529 227 302 

Household Workers 18 6 12 

Other Workers 35 18 17 

Marginal Workers 305 149 156 

Non Working Persons 1257 499 758 

Source: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html 
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TABLE 3.31: POPULATION DATA OF STUDY AREA 

SI.No. Village Name 

No of 

House 

Holds 

Total 

Population 
Male Female 

Total 

Literate 

Population 

Male 

Literate 

Female 

Literate 

Total 

Illiterate 

Population 

Male 

Illiterate 

Female 

Illiterate 

1 Agrahara Bommalapalayam 173 571 277 294 407 216 191 164 61 103 

2 Agrahara Kondalam 148 496 239 257 346 193 153 150 46 104 

3 Ariyur 443 1378 694 684 887 512 375 491 182 309 

4 Athipalayam 730 2062 1014 1048 1271 757 514 791 257 534 

5 Athur 1633 5186 2548 2638 3488 1977 1511 1698 571 1127 

6 Avudayaparai 347 1045 514 531 751 404 347 294 110 184 

7 Ayyampalayam 341 1014 507 507 673 411 262 341 96 245 

8 Devakiammapuram 53 176 90 86 118 65 53 58 25 33 

9 Elunoothimangalam 777 2386 1170 1216 1563 881 682 823 289 534 

10 K.Paramathi 1093 3488 1709 1779 2554 1380 1174 934 329 605 

11 Karudayampalayam 577 2347 1211 1136 1614 977 637 733 234 499 

12 Kombupalayam 614 1932 973 959 1371 766 605 561 207 354 

13 Kuppam 1120 3503 1697 1806 1947 1143 804 1556 554 1002 

14 M.Kunnathur 502 1710 852 858 1102 627 475 608 225 383 

15 Munnur 826 2582 1289 1293 1649 980 669 933 309 624 

16 Nadanthai (North)  502 1603 774 829 1049 592 457 554 182 372 

17 Nagamanaickenpalayam 173 509 256 253 345 198 147 164 58 106 

18 Nedungur 403 1190 586 604 800 469 331 390 117 273 

19 Pallapalayam 855 2854 1394 1460 1748 1019 729 1106 375 731 

20 Pavithiram 1799 5881 2862 3019 3738 2165 1573 2143 697 1446 

21 Punnam 1452 5446 2839 2607 3679 2208 1471 1767 631 1136 

22 Thennilai(East) 1094 3485 1716 1769 2211 1273 938 1274 443 831 

23 Thirukkattuthurai 944 3011 1458 1553 2091 1150 941 920 308 612 

24 Vettamangalam (East) 807 2657 1310 1347 1521 900 621 1136 410 726 

25 Vettamangalam (west) 1827 5882 2887 2995 3953 2225 1728 1929 662 1267 

26 Viswanathapuri 350 1105 511 594 759 416 343 346 95 251 
Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.32: WORKERS PROFILE OF STUDY AREA 

SI.No. Village Name 

Total 

Workers 

Population  

Male 

Workers 

Female 

Workers 

Total 

Main 

Workers 

 Main 

Workers 

Male 

 Main 

Workers 

Female 

Main 

Cultivation 

Workers 

Main 

Agriculture 

Workers 

Main 

Other 

Workers 

Non-

Worker 

Population 

1 Agrahara Bommalapalayam 201 158 43 201 158 43 11 125 60 370 

2 Agrahara Kondalam 306 163 143 303 161 142 48 177 70 190 

3 Ariyur 790 493 297 790 493 297 337 309 130 588 

4 Athipalayam 1372 713 659 1309 701 608 442 551 281 690 

5 Athur 2874 1678 1196 2655 1560 1095 265 447 1641 2312 

6 Avudayaparai 621 328 293 619 327 292 39 477 103 424 

7 Ayyampalayam 727 367 360 691 359 332 412 151 119 287 

8 Devakiammapuram 106 62 44 104 61 43 42 31 26 70 

9 Elunoothimangalam 1650 834 816 1561 807 754 463 770 271 736 

10 K.Paramathi 1782 1118 664 1723 1108 615 315 448 938 1706 

11 Karudayampalayam 1176 646 530 847 501 346 301 265 251 1171 

12 Kombupalayam 945 598 347 902 566 336 138 369 366 987 

13 Kuppam 2246 1198 1048 1941 1049 892 822 529 565 1257 

14 M.Kunnathur 1135 577 558 1107 565 542 334 671 101 575 

15 Munnur 1577 882 695 1434 805 629 420 638 355 1005 

16 Nadanthai (North)  972 572 400 955 567 388 539 272 136 631 

17 Nagamanaickenpalayam 299 151 148 299 151 148 73 183 40 210 

18 Nedungur 753 432 321 734 418 316 409 241 81 437 

19 Pallapalayam 1851 958 893 1737 899 838 415 774 522 1003 

20 Pavithiram 3293 1875 1418 2879 1682 1197 747 829 1242 2588 

21 Punnam 2718 1531 1187 2665 1504 1161 731 632 1269 2728 

22 Thennilai(East) 2347 1269 1078 2225 1221 1004 1100 623 468 1138 

23 Thirukkattuthurai 1694 961 733 1682 954 728 288 886 460 1317 

24 Vettamangalam (East) 1609 894 715 1593 886 707 419 940 210 1048 

25 Vettamangalam (west) 3541 1966 1575 3455 1920 1535 1268 1410 729 2341 

26 Viswanathapuri 726 354 372 724 353 371 82 465 170 379 

Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.33: 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 Agrahara Bommalapalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

2 Agrahara Kondalam 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

3 Ariyur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

4 Athipalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

5 Athur 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

6 Avudayaparai 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

7 Ayyampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

8 Devakiammapuram 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

9 Elunoothimangalam 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

10 K.Paramathi 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

11 Karudayampalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

12 Kombupalayam 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

13 Kuppam 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

14 M.Kunnathur 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

15 Munnur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

16 Nadanthai (North)  1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

17 Nagamanaickenpalayam 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

18 Nedungur 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

19 Pallapalayam 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

20 Pavithiram 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

21 Punnam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

22 Thennilai(East) 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

23 Thirukkattuthurai 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

24 Vettamangalam (East) 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

25 Vettamangalam (west) 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

26 Viswanathapuri 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
Abbreviations: PO - Post Office; MP - Mobile Phone Coverage; RS - Railway Station; GR - Gravel Roads; SPO - Sub Post Office; IC / CSC - Internet Cafe/Common Service 

Centre; NH - National Highways; NWR - Navigate waterways River; PTO - Post & Telegraph office; PCF - Private Courier Facility; SH - State Highways; FP - Foot path; T- 

Telephone (Landline); BS - Public Bus Service; MDR - Major District Road; PCO - Public call office / Mobile; PBS - Private Bus Service; BTR - Black Topped (Pucca Roads). 

Note: 1 - Available within the village 2 - Not available  
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TABLE 3.34: 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 Agrahara Bommalapalayam 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

2 Agrahara Kondalam 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

3 Ariyur 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

4 Athipalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

5 Athur 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

6 Avudayaparai 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

7 Ayyampalayam 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

8 Devakiammapuram 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

9 Elunoothimangalam 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

10 K.Paramathi 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

11 Karudayampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

12 Kombupalayam 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

13 Kuppam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

14 M.Kunnathur 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

15 Munnur 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

16 Nadanthai (North)  1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

17 Nagamanaickenpalayam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

18 Nedungur 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

19 Pallapalayam 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

20 Pavithiram 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

21 Punnam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Thennilai(East) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

23 Thirukkattuthurai 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

24 Vettamangalam (East) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

25 Vettamangalam (west) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

26 Viswanathapuri 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 
Abbreviations: T - Tap Water; R / C - River / Canal; CW - Covered Well; T/P/L - Tank / Pond / Lake; UCW - Uncovered Well; CD - Covered Drainage; HP - Hand Pump; OD - Open Drainage; TW/BH 
- Tube / Bore Well; CT - Community Toilet Complex for General public; S - Spring 

Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available  
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TABLE 3.35: 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 Agrahara Bommalapalayam 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2   1 2 2 

2 Agrahara Kondalam 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2   2 2 2 

3 Ariyur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

4 Athipalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 

5 Athur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

6 Avudayaparai 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

7 Ayyampalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1   1 1 1 

8 Devakiammapuram 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1 2 2 

9 Elunoothimangalam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

10 K.Paramathi 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1   1 1 1 

11 Karudayampalayam 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 

12 Kombupalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

13 Kuppam 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 

14 M.Kunnathur 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2   1 2 1 

15 Munnur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2   1 1 1 

16 Nadanthai (North)  2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1   1 1 1 

17 Nagamanaickenpalayam 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2   1 2 2 

18 Nedungur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 

19 Pallapalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1   1 1 1 

20 Pavithiram 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

21 Punnam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 

22 Thennilai(East) 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2   1 1 1 

23 Thirukkattuthurai 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

24 Vettamangalam (East) 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 

25 Vettamangalam (west) 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 1 

26 Viswanathapuri 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2   1 1 1 
Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System (Shop); CB - Commerical Bank; RM - Regular Market; COB - Co-operative Bank; AMS - Agricultural Market 
Society; ACS - Agricultural Credit Societies; NC - Nutritional Centres; SHG - Self Help Group; NC-AC - Nutritional Centres - Anganwadi Centre; DBRO - Birth & Death Registration Office; PS - 

Power Supply Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available  
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TABLE 3.36: EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 
  PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

Sl Village Name G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 Agrahara Bommalapalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Agrahara Kondalam 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Ariyur 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Athipalayam 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Athur 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

6 Avudayaparai 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 Ayyampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Devakiammapuram 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Elunoothimangalam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 K.Paramathi 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Karudayampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

12 Kombupalayam 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Kuppam 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 M.Kunnathur 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Munnur 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 Nadanthai (North)  1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 Nagamanaickenpalayam 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Nedungur 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 Pallapalayam 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 Pavithiram 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 Punnam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

22 Thennilai(East) 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 Thirukkattuthurai 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 Vettamangalam (East) 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 Vettamangalam (west) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 Viswanathapuri 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Abbreviations: PPS-Pre Primary School; SSS-Senior Secondary School; DC-Degree School; PT-Polytechnic; PS-Primary School; G-Government ; EC-Engineering College; VTS-Vocational School 

/ITI; MS-Middle School; P-Private; MC-Medical College; SSD-Special School For Disabled; SS-Secondary School; MI-Management College/Institute; 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available  
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TABLE 3.37: 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 Agrahara Bommalapalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

2 Agrahara Kondalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

3 Ariyur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

4 Athipalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

5 Athur 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 b 

6 Avudayaparai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

7 Ayyampalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

8 Devakiammapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

9 Elunoothimangalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

10 K.Paramathi 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1  

11 Karudayampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

12 Kombupalayam 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 a 

13 Kuppam 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 b 

14 M.Kunnathur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

15 Munnur 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

16 Nadanthai (North)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 b 

17 Nagamanaickenpalayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

18 Nedungur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

19 Pallapalayam 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 b 

20 Pavithiram 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

21 Punnam 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1  

22 Thennilai(East) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

23 Thirukkattuthurai 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 b 

24 Vettamangalam (East) 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1  

25 Vettamangalam (west) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 a 

26 Viswanathapuri 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1  
Abbreviations: CHC-Community Health Centre; TBC-TB Clinic; VH- Veternity Hospital; PHC-Primary Health Centre; HA-Aallopathic Hospital ; FWC-Family Welfare Centre; PHSC-Primary Health 
Sub Centre ; HAM-Alternative Medicine Hospital; MH-Mobile Health Clinic; MCW-Maternity and Child Welfare Centre; D-Dispensary; NGM-I/O-Non Government Medical Facilities In & Out Patient 

Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available a-facility available at <5kms b-facility available at>10kms 

Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census of India – 2011 
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3.9.6 Recommendation and Suggestion  

• Awareness program should be conducted to give awareness about increase in population. 

• Awareness for Right to Education.  

• Awareness about Overexploitation and a better livelihood in the environment.  

• On the basis of qualification and skills local community will be preferred for employment.  

• Awareness about National Monitory pipeline, National skill development programme – PMKVY 3.0 in 

website  

3.9.7 Outcomes:  

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 IMPACT AND MITIGATION MEASURES 

 

 

4.1 ENVIRONMENTAL IMPACT AND MITIGATION MEASURES 

Inherent in development projects and programs are activities which alter the environment or 

cause some “environmental disturbance”. In considering the proposed project the importance of 

identifying the anticipated cumulative environmental impacts is of great value. In addition, a monitoring 

plan must also be visualized in order to quantify the potential adverse impact that may result as part for 

a developmental activity. These plans must be carefully designed, planned and implemented to 

techniques designed to reduce and possibly eliminate the severity of the effects. Alteration or 

modification of the above attributes may cause hazardous impact on ecological equilibrium of site.  

The reasons which will affect the environment viz.  

Traffic and other vehicular movements,  

Impacts on flora & fauna of that area,  

Drainage and  

Change in air, water and soil quality.  

While for purpose of development and economic upliftment of people, there is need for 

establishment of industries, but these have to be environmentally friendly. Therefore, it is essential to 

assess the impacts of Industry and its activities on different environmental parameters, before starting 

the Industrial operations, so that abatement measures could be planned in advance. The impacts on 

different environmental parameters due to proposed project are in 

1. Construction Phase and  

2. Operational Phase. 

 

Construction Phase: This phase involves the activities like erection of equipment and machinery, 

temporary structures and green belt development etc. Air, Noise and Land are likely to be affected by 

these activities although Aesthetics and Socio-economic factors are also identified. But the impacts will 

be marginal and for short term only. The green belt development will have positive impacts. 

 

Operational Phase: This phase of the project generates long-term impacts as the production starts. The 

primary impacts causing likely deterioration in Air, Water, Noise and Land / Soil due to the drilling and 

blasting, loading and unloading, transportation, gaseous emission, vehicular movement etc.  

 

TABLE 4.1: ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

 

Aspect Impact Mitigation Measures 

Construction Phase 

 

The activity is rather localized and not 

expected to generate any disturbances to the 

existing environment. 

Some form of beneficial impacts such as job 

opportunities (i.e, surveying works and 

associated labourers) may be possible.  

None. The construction phase 

generally involves legal approval, 

building construction, 

development and planning as well 

as field survey.  
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Aspect Impact Mitigation Measures 

Operation Phase 

Air quality 

• Fugitive Dust Emission 

• Exhaust from generators, trucks etc., 

• Sulphur dioxide emissions from diesel 

fuels 

• Particulate emissions from drilling 

operations. 

• Particulate emissions and NOx from open 

pit blasting. 

• Ground level concentration for PM10 and 

PM2.5 arise from quarry operations will 

decrease as the distance increases. 

 

The Dust Management system 

have the following measures: 

watering frequency,  

visual monitoring, 

inspection,  

record keeping,  

responsibility & training, 

complaint response and corrective 

actions.  

The site will have water trucks with 

water sprays and approved 

suppressants will be used. If further 

mitigation is required at specific 

locations dedicated water sprays 

will be employed. Travel surfaces 

will be maintained to minimize silt 

(fine material). 

A preventive maintenance program 

will be employed that encompasses 

all pollution control equipment and 

diesel-fired engines. 

Emission reductions achieved 

through the use of current 

equipment that complies with 

MoRTH, GOI emission criteria. 

Low sulphur fuels will be used in 

offroad diesel engines (BS6) this 

will reduce the sulphur dioxide 

emissions from all sources and the 

resultant off-site air 

concentrations. 

Blasting to occur mid-day based on 

favorable climatic conditions.  

Blasting will occur when 

meteorological conditions are such 

that off-site TSP, metals and NOx 

levels are compliant with 

regulations. Nitrogen oxides 

(NOx) emissions may increase if 

emulsion is left in boreholes for 

extended period of time due to 

infiltration of water. 

Plantation of tress will help to 

reduce the dust in the nearby 

villages. 

Plants with dust scavenging 

capacity will be planted in safety 

area around the quarry. 

Suitable dust barriers in the form of 

green curtains near excavation site. 
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Noise and vibration Drilling machines, compressor, trucks and 

Dozers produce noise. 

Operational blasting noise at the receptors.  

Blasting induces shock waves in the ground 

due to vibration of the particles. 

 

Periodical monitoring of noise near 

sensitive receptors will be done.  

 No other equipment except the 

transportation vehicles will be 

allowed. 

Keep Operational noise in quarry 

will maintain 45dB in day time by 

usage of proper noise suppressing 

aid. (Ear mask) 

Delay Ignition Buffer Nonel 

(nonelectric) blasting generally 

used for demolition of buildings is 

suggested in this quarry and the 

same was adapted in the existing 

quarries. 

Less quantity of slurry explosives 

is used based on the daily 

requirement. 

16kg/day explosive will produce 

PPV of 8 to 14mm/s. 

Use of ear-protecting devices will 

be provided to personnel working 

in high noise generating zones.  

Anti-vibrating pads/ acoustic 

enclosure shall be provided to the 

DG set. 

Proper maintenance of all 

equipment’s/machines will be 
carried out which help in reducing 

noise during operations.  

Plantation will be taken up along 

the approach roads and side. The 

plantation minimizes propagation 

of noise and also arrests dust. 

Hydrology Realignment of surface water flow in the 

surface 

Realignment channels will be 

designed to convey the range of 

flows and water levels reasonably 

expected over the Project life. 

After quarry operation the pit act as 

a small rainwater harvesting 

structure. It will help the nearby 

land for cultivation. 

Reuse the water collected during 

storm for dust suppression and 

greenbelt development within the 

mines. 
 

Water quality As the area experiences high rainfall, the site 

will generate considerable volume of runoffs 

during such rainy periods. The storm water 

generally contains high concentration of 

suspended matter eroded from the soil by the 

runoff.  

Project proponent will adhere to all 

guidelines and rules for proper 

scientific method of mining.  

The water level is 55m in rainy 

season and 60m in summer in the 
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There is a probability that during excavations 

especially if conducted immediately after 

monsoon may lead to development of 

springs which may have to be dewatered. 

The occupation of the area is temporary and 

the area experiences medium rainfall and 

thereby low recharge potential. 

The effect on the groundwater regime of the 

area will not affect water availability in 

neighboring wells and tube wells and any 

resulting conflict with other users of 

groundwater in the area. 

 

*Purpose Quantity Source 

Dust 

Suppression 

2.0 KLD Water 

Tankers 

Green Belt 

development 

1.75 KLD 

Domestic 

purpose  

1.25 KLD 

Total 5.0 KLD  
 

lease area and the permissible 

depth is 25m only. 

Design of physically stable mine 

rock and tailings storage facilities. 

The use of earthwork methods to 

minimize slope length and grade, 

ditching, sediment ponds/traps, 

channel and slope armoring, use of 

natural vegetation buffers, 

vegetation of disturbed soil, and 

runoff controls (i.e., sediment 

fencing.  

Seepage and runoff will be 

collected at collection ponds 

around the perimeter of the quarry 

and pumped back into the 

Filtration Pond.  

Filtration pond being discharged 

water to the environment under 

normal flow conditions. 

During post-closure erosion and 

sediment control would be focused 

on monitoring the success of 

closure activities. 

Soil The project will be restricted to scraping and 

loading of topsoil deposit.  

The lease areas proposed in EIA are deficient 

of top soil so no loss of top soil is anticipated. 

Non-plastic and having many vertical tubular 

pores.  

In rough stone mining silica in suspended 

particulate matter propagates in the wind 

direction will spoil the water porosity of the 

nearby lands. 

 

Suppress the dust within the lease 

area by growing dense trees and 

shrubs possibly can’t make any 
disaster nearby the lands. 

The proponent left 7.5m and 10m 

safety distance for nearby patta 

land and govt poramboke land not 

to cause any adverse impacts in the 

land and she started the plantation 

process in the safety zone. 

Land The landscape and land use will undergo a 

radical change due to open cast mining.  

The impact during next 5 year is limited as 

benches will be formed and will be 

replenished during monsoon.  

Besides these benches roads will also modify 

the Physiography. Mining activity causes 

impact on flora and fauna due to land 

degradation, deforestation, etc.  

The impact on land use will also be limited 

 

Garland drainage of 1mx1m will be 

provided. 

Scrapper and front-end loader are 

properly maintained. 

Trees like cheta, Casuarinas, 

malaivembu will be planted in 

safety barrier. 

80 trees per annum will be planted 

by proponent every year. 

 

Terrestrial Biology Direct vegetation loss, alteration and 

fragmentation from the physical footprint of 

the Project. 

Stone crusher of 750mts have 440KV 

transmission line can result in birds, bat 

strikes and increase mortality of migratory 

and non-migratory bird and bat species. 

Project preparation, construction, operation 

and closure activities can increase the risk of 

nest destruction and mortality of migratory 

birds.  

Adverse effects to ungulates (Moose, bats, 

migratory birds and avian species) due to the 

loss of habitat or noise disturbance. 

Utilize existing infrastructure for 

access and minimize construction 

of new roads where practical.  

No hunting by Project personnel 

will be permitted while working or 

residing on-site.  

Enforce speed limits along Project 

roads and reduce vehicular traffic 

associated with construction.  

Include wildlife awareness 

information in regular safety and 

environmental inductions and 

reduce vehicular traffic associated 

with construction. 
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Adverse effects to vegetation communities 

due to activities associated with the 

maintenance (dust production by service 

vehicles) and the need for periodic clearing.  

Dispose of food wastes generated 

on site in an appropriate manner.  

Remove cadavers of road-killed 

animals or any other carcasses 

found onsite in a timely manner. 

Socio-Economics Labor Market / Population Demographics 

local employment,  

cultural awareness training 

 job placement assistance support for small 

business development. 

Community Health Conditions 

Education – training to facilitate access to 

employment. 

Housing and Temporary Accommodation – 

on-site camp. 

Maintain open communication 

with local service providers to 

monitor existing social issues 

Inform and/or provide employees 

with access to resources to support 

transition to other employment. 

Develop on-site camp. 

Provide worker transportation to 

and from Project site. 

Provide for basic worker health 

care 

Corporate  

Environmental  

Responsibility 

 

 

 

The proposed project will help  

in natural resource augmentation & 

Community resource development. 

 

As a part of CER 2% of the  

project cost will allocate to 

improve toilet facilities in village 

Government Schools.  

 

 

4.2 AERMOD Modelling to show Increase in Incremental Air Concentration  

 Wind erosion of the exposed areas and the air borne particulate matter generated in 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. 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. 

TABLE 4.2: ESTIMATED EMISSION RATE OF PM10 
Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.123323586 g/s 

Blasting Point Source 0.006899938 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.047542852 g/s 

Haul Road Line Source 0.002513017 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.079524300 g/s 

 
TABLE 4.3: ESTIMATED EMISSION RATE FOR SOX 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.002186454 g/s 

 
TABLE 4.4: ESTIMATED EMISSION RATE FOR NOX 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.000227683 g/s 
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FIGURE 4.1: AERMOD TERRAIN MAP 

 

 

FIGURE 4.2: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM2.5 

 

 

FIGURE 4.3: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM10 
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FIGURE 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF SOx 
  

 

\  

FIGURE 4.5: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF NOX 
 

 

 

FIGURE 4.6: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF FUGITIVE 

DUST 
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4.2.1 Model Results 

The post project Resultant Concentrations of PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) is given in 

Table below: 

 

TABLE 4.5: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM10 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM10 (μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM10 (μg/m3) 

AAQ1 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 

45.2 
16.82 62.02 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 

40.0 
11.91 51.91 

AAQ3 
11° 0'42.14"N 

77°55'27.40"E 
-2044 1865 

46.7 
9.49 56.19 

AAQ4 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 

42.0 
0 42.0 

AAQ5 
10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 

43.8 
1.78 45.58 

AAQ6 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 

41.0 
16.00 57 

AAQ7 
11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 

45.0 
4.81 49.81 

 

 

 

 

 

TABLE 4.6: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM2.5 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM2.5 (μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM2.5 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM2.5 (μg/m3) 

AAQ1 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 

24.0 
 10.93 34.93 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 

20.0 
9.42 29.42 

AAQ3 
11° 0'42.14"N  

77°55'27.40"E 
-2044 1865 

25.2 
8.16 33.36 

AAQ4 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 

21.0 
0 21.0 

AAQ5 
10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 

22.1 
3.14 25.24 

AAQ6 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 

19.2 
10.04 29.24 

AAQ7 
11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 

23.0 
5.21 28.21 
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TABLE 4.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF SOX 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

SO2 

(μg/m3) 

Incremental 

value due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

SO2 

(μg/m3) 

AAQ1 10°59'56.50"N 77°57'08.95"E 38 102 8.6 2.89 11.49 

AAQ2 10°59'55.78"N 77°58'17.07"E 2826 462 8.4 2.15 10.55 

AAQ3 11° 0'42.14"N 77°55'27.40"E -2044 1865 9.1 0.84 9.94 

AAQ4 10°59'42.39"N 77°59'22.85"E 1434 -3619 7.0 0 7.0 

AAQ5 10°59'43.30"N 77°57'11.78"E -4198 -709 5.7 0 5.7 

AAQ6 10°59'56.53"N 77°55'55.19"E -22 487 5.8 2.81 8.61 

AAQ7 11°01'18.41"N 77°55'34.15"E 729 5128 5.7 0 5.7 

 

 

TABLE 4.8: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF NOX 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

NOx 

(μg/m3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μg/m3) 

Total 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 10°59'56.50"N 77°57'08.95"E 38 102 25.9 9.75 35.65 

AAQ2 10°59'55.78"N 77°58'17.07"E 2826 462 25.9 1.99 27.89 

AAQ3 11° 0'42.14"N 77°55'27.40"E -2044 1865 26.6 0 26.6 

AAQ4 10°59'42.39"N 77°59'22.85"E 1434 -3619 25.6 0 25.6 

AAQ5 10°59'43.30"N 77°57'11.78"E -4198 -709 26.4 0 26.4 

AAQ6 10°59'56.53"N 77°55'55.19"E -22 487 25.8 9.02 34.82 

AAQ7 11°01'18.41"N 77°55'34.15"E 729 5128 24.7 0 24.7 

 

 

 

TABLE 4.9: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF FUGITIVE DUST 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μg/m3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μg/m3) 

Total 

Fugitive 

Dust 

(μg/m3) 

AAQ1 10°59'56.50"N 77°57'08.95"E 38 102 62.05 29.36 91.41 

AAQ2 10°59'55.78"N 77°58'17.07"E 2826 462 57.45 0 57.45 

AAQ3 11° 0'42.14"N 77°55'27.40"E -2044 1865 61.5 0 61.5 

AAQ4 10°59'42.39"N 77°59'22.85"E 1434 -3619 58.45 0 58.45 

AAQ5 10°59'43.30"N 77°57'11.78"E -4198 -709 62.4 0 62.4 

AAQ6 10°59'56.53"N 77°55'55.19"E -22 487 57.7 21.53 79.23 

AAQ7 11°01'18.41"N 77°55'34.15"E 729 5128 62 0 62 
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From the resultant of cumulative concentration i.e., Background + Incremental 

Concentration of pollutant in all the receptor locations without effective mitigation measures are still 

within the prescribed NAAQ limits of 100, 80 & 80 µg/m3 for PM10, SO2 & NOX respectively. By 

adopting suitable mitigation measures, the pollutant levels in the atmosphere can be further being 

controlled. 

4.3 GROUND VIBRATION PREDICTION 

Ground vibrations due to the proposed mining activities are anticipated due to operation of 

Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc., However, the 

major source of ground vibration from the quarry is blasting. The major impact of the ground vibrations 

is observed on the domestic houses located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha 

houses are more prone to cracks and damage due to the vibrations induced by blasting whereas RCC 

framed structures can withstand more ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations may 

develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or 

agricultural fields nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to the 

structures. Nearest habitation from the proposed project area is listed in below table. The ground 

vibrations due to the blasting in the quarry are calculated using the empirical equation. 

The empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

 

TABLE 4.10: PREDICTED PPV VALUES DUE TO BLASTING 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/s 

P1 188 650m East 1.041 

  

The charge per blast of 188 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 project proponent ensures that the charge per blast shall be less than 100 kg and carry out blasting 

twice a day based on the onsite conditions under the supervision of competent person employed. 

However, as per statutory requirement control measures will be adopted to avoid the impacts due to 

ground vibrations and fly rocks due to blasting. 

 

4.4 GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Recommendation of the species for plantation to develop greenbelt: 

▪ 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. 
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▪ The following species may be considering primary for plantation best suited for the prevailing 

climate condition in the area. 

TABLE 4.11: RECOMMENDED SPECIES  
SI.No Name of the plant (Botanical) Family Name Common Name Habit 

1 Azadirachta indica Meliaceae Neem, Vembu Tree  

2 Albiziafalcatoria Fabaceae Tamarind, Puliyamaram Tree  

3 Polyalthialongifolia Annonaceae Kattumaram Tree  

4 Borassus Flabellifer Arecaceae Palmyra Palm Tree  

 

The 7.5m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for subsequent Afforestation. 

However, the afforestation should always be carried out in a systematic and scientific manner. Regional 

trees like Neem, Pongam, Pinnata, and Casuarina will be planted along the Lease boundary and avenue 

plantation will be carried out in respective proposed projects. The rate of survival expected to be 80% in 

this area. Afforestation Plan is given in Table No.4.11 and budget of green belt development plan are given 

in Table No.4.12. 

TABLE 4.12: GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survial 

% 

Area to be 

covered 

sq.m 

Name of the 

species  

No. of trees expected 

to be grown 

I 130 80% 1180 Neem, Pongam 

Pinnata, Casuarina 

etc.,, 

104 

II 130 80% 1180 104 

III 130 80% 1180 104 

IV 130 80% 1180 104 

V 130 80% 1180 104 

TABLE 4.13: BUDGET FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 130 130 130 130 130 @ 200 Rs/ Saplings 

including 

maintenance 

Rs 1.30,000 
Plantation cost 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

Renovation of Wire 

Fencing 

(639 meters) 

1,91,700 @ 300Rs per meter Rs 1,91,700 

Renovation of Garland 

Drain 

(707 meters) 

2,12,100 @ 300Rs per meter Rs 2,12,100 

Cost for plantation in 

worked out benches 
- - - - 60,200 

@ 100 Rs/ Saplings 

including 

maintenance 

Rs. 60,200 

TOTAL Rs 5,94,000 

 After complete extraction of mineral, the excavated pits will be allowed to collect rainwater and 

seepage water to serve as a reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be attempted. A bund 

will be constructed around the pits. In order to minimize the impact of mining on the vegetation outside the 

mine lease area, it is recommended that adequate protection measures must be implemented. As mining 

involves movement of vehicles and increased anthropogenic activities, some of the areas can be fenced by 

involving local people and educating them about increased benefits of such activities. 
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CHAPTER 5 

ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

 

Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. During the 

scoping process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either directly or by reference 

to the key issues identified. A comparison of alternatives helps to determine the best method of 

achieving the project objectives with minimum environmental impacts or indicates the most 

environmentally friendly and cost-effective options. 

5.1 FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 

Kuppam Rough Stone and Gravel Quarry Project at Kuppam Village is a mining project for 

excavation of Rough Stone, which is site specific. All the proposed mining lease areas have following 

advantages:  

▪ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

▪ There is no habitation within the project area; hence no R & R issues exist. 

▪ There is no river, stream, nallah and water bodies in the applied mine lease areas. 

▪ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

▪ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication 

and infrastructural facilities are well connected and accessible. 

▪ The mining operations will not intersect the ground water level. Hence, no impact on ground 

water environment. 

▪ Study area falls in seismic zone – II and 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. All the applied mining lease 

area have following advantages – 

▪ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast method of 

working is preferred. 

▪ The material will be loaded with the help of excavators into dumpers / trippers and transported to 

the needy customers. 

▪ Blasting and availability of drills along with controlled blasting technology gives desired 

fragmentation so that the mineral is handled safely and used without secondary blasting. 

▪ Semi-skilled labors fit for quarrying operations are easily available around the nearby villages. 

  

5.3 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 

Open cast mechanized method has been selected for these projects. This technology is having 

least gestation period, economically viable, safest and less labour intensive. The method has inbuilt 

flexibility for increasing or decreasing the production as per market condition. 
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CHAPTER 6 

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

 

Introduction 
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 

projects; Environmental protection measures like dust suppression, control of noise and blast vibrations, 

maintenance of machinery and vehicles, housekeeping in the mine premises, plantation, implementation 

of Environmental Management Plan and environmental clearance conditions will be monitored by the 

Respective Mine Management. On the other hand, implementation of area level protection measures 

like green belt development, environmental quality monitoring etc., are taken up by a senior executive 

who reports to their Mine Management.  

An Environment Monitoring Cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of 

EMP and other environmental protection measures in all the proposed quarries. 

The responsibilities of this cell will be: 

• Implementation of pollution control measures 

• Monitoring programme implementation 

• Post-plantation care 

• To check the efficiency of pollution control measures taken 

• Any other activity as may be related to environment 

• Seeking expert’s advice when needed. 

The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data 

thus generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be submitted to the 

Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly and yearly by each 

proposed project proponent. The half-yearly reports are submitted to Ministry of Environment and 

Forest, Regional Office and SEIAA as well. 
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The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines of 

Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF 

& CC). 

 

FIGURE 6.1: PROPOSED ENVIRONMENTAL MONITORING CELL 

* The Environmental Monitoring Cell will be formed in all the proposed project. 

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT LEVEL 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empanelled 

Consultant / 

External Laboratory 

Approved by NABL 

/ MoEF 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler 

Operator 

* Proposed 

Project proponent  
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6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented to reduce the impact on 

the environment due to the operation of the proposed project. Implementation schedule of mitigation 

measures is  

TABLE 6.1 IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Sl 

No. 
Recommendations Time Period Schedule 

1 
Land Environment Control 

Measures 

Before commencement of the 

project 
Immediate 

2 Soil Quality Control Measures Before commissioning of the project Once in year 

3 Water Pollution Control Measures Before and mining operation phase Once in year 

4 Air Pollution Control Measures Before and mining operation phase 
Six months 

once 

5 Noise Pollution Control Measures Before and mining operation phase 
Six months 

once 

6 Ecological Environment Before and mining operation phase Weekly 

 

6.3 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 

TABLE 6.2: PROPOSED MONITORING SCHEDULE POST EC  

S. 

No. 

Environment 

Attributes Location 
Monitoring 

Duration 
Frequency Parameters 

1 Meteorology 

Continuous monitoring 

Weather station in Core 

zone/ nearest IMD station 
24 hours 

Continuous 

Monitoring 

Wind speed, Wind 

direction, 

Temperature, Relative 

humidity and Rainfall. 

2 

 

 

Air Pollution 

Monitoring 

 

 

6 locations (One station In 

the core zone and at least 

one in Nearby residential 

area, one in the upwind, 

two station on the 

downwind direction and 

one in cross wind direction) 

8 hours 

Weekly two 

Times once 

in Six 

Months 

 

PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx 

 

 

3 

Water 

Pollution 

Monitoring 

Mine effluents, Set of 

Grab samples during pre 

and post monsoon for 

ground and surface water 

in the vicinity. 

– 
Once in Six 

Months 

Physico Chemical, 

Microbiological 

Characteristics 

4 
Hydrology 

Water level in open wells 

in buffer zone around 1km 

at specific wells 
– 

Once in 6 

Months 

Water level monitoring 

devices may be used. 

5 
Noise 

Quarry boundary, High 

noise generating areas 

within the lease and at the 

nearest residential area 

24 hours 
Monthly 

Once 
Leq, Lmax, Lmin, Leq 

Day & Leq Night. 
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6 
Vibration 

At the nearest habitation 

(in case of reporting) – 

During 

Blasting 

Operation 

Peak Particle  

Velocity 

7 
 

Soil 

Core Zone and Buffer zone 

(Grab samples) – 
Once in 

Six Months 

Physical and 

Chemical 

characteristics 

8 Greenbelt Within the Project Area Daily Monthly Maintenance 

Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010  

6.4 BUDGETARY PROVISION FOR EMP 

The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be monitored, 

sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each proposal is shown in 

Table 6.3. Monitoring work will be outsourced to external laboratory approved by NABL / MoEF. The 

proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme is Rs 76,000/- and the recurring cost 

is Rs 76,000/- per annum for each Proposed Project. 

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/- 

Source: Approved Mining Plan 

6.5 REPORTING SCHEDULES OF MONITORED DATA 
The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental attributes 

will be periodically examined by the Cluster Mine Management Coordinator and Respective Head of 

Organization for taking necessary corrective measures. The monitoring data will be submitted to Tamil 

Nadu State Pollution Control Board in the Compliance to CTO Conditions & environmental audit 

statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly Compliance Monitoring Reports to MoEF & CC 

Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to: -  

• MoEF & CC – Half yearly status report 

• TNPCB - Half yearly status report 

• Department of Geology and Mining: Monthly, quarterly, half yearly and annual reports 

Besides the Mines Manager/Agent of respective project will submit the periodical reports to – 

• Director of mines safety, 

• Labor 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 

▪ Pre-OMICRON 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 for all proposed projects. Risk Assessment is all about 

prevention and necessary action to prevent.  

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. 
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• Cleaning of mine faces on daily basis shall be daily 

done in order to avoid any overhang or undercut. 

• Handling of explosives, charging and firing shall be 

carried out by competent persons only under the 

supervision of a Mine Manager.  

• Maintenance and testing of all mining equipment as 

per manufacturer’s guidelines. 

2 Drilling Improper and unsafe 

practices due to high 

pressure of compressed air, 

hoses may burst drill rod 

may break 

• Safe operating procedure established for drilling 

(SOP) will be strictly followed.  

• Only trained operators will be deployed. 

• No drilling shall be commenced in an area where 

shots have been fired until the blaster/blasting 

foreman has made a thorough Examination of all 

places.  

• Drilling shall not be carried on simultaneously on the 

benches at places directly one above the other.  

• Periodical preventive maintenance and replacement 

of worn-out accessories in the compressor and drill 

equipment as per operator manual. 

• 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  

Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past history as the 

terrain is categorized under seismic zone II. The area is far away from the sea hence the disaster due to 

heavy floods and tsunamis are not anticipated. The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety 

of life, protection of environment, protection of installation, restoration of production and salvage 

operations in this same order of priorities.  

The objective of the Disaster Management Plan is to make use of the combined resources of the 

mine and the outside services to achieve the following:  

▪ Rescue and medical treatment of casualties 

▪ Safeguard other people 

▪ Minimize damage to property and the environment  

▪ Initially contain and ultimately bring the incident under control  

▪ Secure the safe rehabilitation of affected area and  

▪ Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and 

circumstances of the emergency.  

In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have to be done 

in line with the descriptions below. There is an organization proposed for dealing with the emergency 

situations and the coordination among key personnel and their team has been shown in Fig 7.1. 

 

Figure 7.1: Disaster Management Team Layout  

 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified 

competent mine manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency 

coordinator till arrival of mine manager. There would be three teams for taking care of emergency 

situations – Fire-Fighting Team, Rescue Team and Support Team. The proposed composition of the 

teams is given in Table 7.2.  

EMERGENCY COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT TEAM RESCUE TEAM FIRE-FIGHTING TEAM 
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TABLE 7.2: PROPOSED TEAMS TO ACT IN EMERGENCY SITUATION 

DESIGNATION QUALIFICATION 

FIRE-FIGHTING TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member Mines Foreman 

Team Member Mining Mate 

RESCUE TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member/ Incident Controller (IC) Environment Officer 

Team Member Mining Foreman 

SUPPORT TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Assistant Team Leader Environment Officer 

Team Member Mining Mate 

Security Team Leader/ Emergency Security 

Controller 
Mines Foreman 

Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will be 

prepared and made easily available to workers for this proposed quarry. 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. 

Roles and responsibilities of emergency team – 

(a) Emergency coordinator (EC) 

The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at MECR. 

(b) Incident controller (IC) 

Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and supervise the 

action plan to overcome or contain the emergency. Shift supervisor or Environmental Officer shall 

assume the charge of IC. 

(c) Communication and advisory team 

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments i.e., 

Mines Manager 

(d) Roll call coordinator 

The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll 

call and will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for 

all personnel on duty. 

(e) Search and rescue team 

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped 

personnel. The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue team. 

(f) Emergency security controller 

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office 

and directing the outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc., 
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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 the mine control room attendant will 

sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange to broadcast disaster message through 

public address system. On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the 

emergency control room attendant will give "All Clear Signal” by sounding alarm straight for 2 minutes. 

The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or misunderstanding 

during disaster. In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control 

measures have been adopted.  

▪ All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly 

followed during all mining operations.  

▪ Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

▪ Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited. 

▪ Fire-fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are provided.  
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▪ 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 
For easy representation of Proposed and Existing Quarries in the Cluster are given unique 

codes and identifies and studied in this EIA EMP Report. 

 

TABLE 7.4: LIST OF QUARRIES WITHIN 500 METER RADIUS 

PROPOSED QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. Nos 
Extent  

(in Hects) 
Status  

P1 

Tvl.NTC Blue  Metals LLP, 

Prop.of.Mr.S.Muthusamy,  

Rasampalayam, Keelsathambur 

Village, Namakkal District -637207 

76/1 (P) 0.63.0  

TOR Obtained: 

Lr No.SEIAA-

TN/F.No.8598/SEAC/ToR-

1023/2021 Dated: 

26.08.2021 

TOTAL      1.19.0 

EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. Nos 

Extent 

(in 

Hects) 

Status 

E1 

Thiru. K. Nallasamy 

S/o. Krishnan 

Punnamchatram Post 

Aravakurichi Taluk, 

Karur District.  

226/1 Part 2.95.0  
Lease Period – 

02.09.2016 to 01.09.2021 

E2 

Thiru. P.Marappan 

S/o. Palaniyappan 

Andipatti,  

Kuppam Village, 

Aravakurichi Taluk, 

Karur District.  

74 

75/3B 

0.74.5 

1.37.0 

(2.11.5) 

Lease Period – 

14.10.2016 – 13.10.2021 

E3 
Tmt. V. Kavitha 

W/o. Vadivel 

75/1A 

75/1B 

0.49.5 

0.47.5 

Lease Period – 

05.08.2016 – 04.08.2021 
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Note: - Cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 01.07.2016 

 

TABLE 7.5: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL 

Name of the Quarry 
Tvl.NTC BLUEMETALS LLP Rough Stone & Gravel Quarry 

Project 

Toposheet No 58-F/13 

Latitude between 10°59'50.56"N to 10°59'53.69"N 

Longitude between 77°57'34.30"E to 77°57'36.99"E 

Highest Elevation 165m AMSL 

Proposed Depth of Mining 25 m bgl 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

157700 12616 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

42712 7888 

Ultimate Pit Dimension 68m (L) * 58 m (W) * 25 m (D) 

Water Level in the surrounds area 60 – 55 m bgl 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Topography 

The lease applied area is slightly elevated terrain. The area has 

gentle sloping towards southeast side. The altitude of the area is 

165m (max) above mean sea level. The area is covered by 2 m 

thickness of Gravel Formation. Massive Charnockite is found after 

2 m (Gravel Formation) which is clearly inferred from the nearby 

existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep 

hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 27 Nos 

Project Cost Rs.31,94,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 63,880 /- 

Nearby Water Bodies 

Cauvery River 8.9km North 

Amaravati River 9.1km south West 

Canal 1km North East 

 Canal 8.3km South East 

 Tank 8km South East 

 Odai 8km South East 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 400 trees in the 1660sq.m area. 

Proposed Water Requirement 5.0 KLD 

Nearest Habitation 650m East 
Source: Approved Mining Plan 

Nochi Kattur Kuppam Post 

Aravakurichi Taluk, 

Karur District.  

75/2 0.91.0 

(1.88.0) 

TOTAL 6.94.5 hect 

TOTAL CLUSTER EXTENT 8.13.5 hect 
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TABLE 7.6: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Quarry Thiru.K.Nallasamy Rough Stone Quarry Project 

Toposheet No 58-F/13 

Latitude between 11°00'04.29"N to 10°59'57.02"N 

Longitude between 77°57'31.14"E to 77°57'25.40"E 

Proposed Depth of Mining 27 m bgl  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Topsoil m3 

553028 29107 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Topsoil m3 

280280 12940 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep hole 

drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 18 Nos 

Project Cost Rs.26,00,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 52,000 /- 

 

TABLE 7.7: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E2” 

Name of the Quarry ThiruP.Marappan Rough Stone Quarry Project 

Toposheet No 58-F/13 

Latitude between 10°59'59.44"N to 10°59'53.18"N 

Longitude between 77°57'42.61"E to 77°57'34.37"E 

Proposed Depth of Mining 15 m bgl  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 

315979 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Topsoil m3 

98696 14415 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep hole 

drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 18 Nos 

Project Cost Rs.26,00,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 52,000 /- 

 

TABLE 7.8: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E3” 

Name of the Quarry Tmt.V.Kavitha Rough Stone Quarry Project 

Toposheet No 58-F/13 

Latitude between 10°59'59.44"N to 10°59'53.18"N 

Longitude between 77°57'42.61"E to 77°57'34.37"E 

Proposed Depth of Mining 15 m bgl  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 

315979 

Mineable Reserves Rough Stone in m3 Topsoil m3 
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98696 14415 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep hole 

drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 18 Nos 

Project Cost Rs.26,00,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 52,000 /- 

 

The Cumulative Impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and transportation 

activities in all the quarries (proposed and existing) within the cluster and major impact anticipated is on Air & 

Noise Environment and Ground Vibrations due to blasting. 

Air Environment: 

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.9& 7.10. 

TABLE 7.9: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

 PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 
5 Years in 

m3 

Per Year in 

m3 

Per Day in 

m3 

Number of Lorry Load Per 

Day 

P1 42712 8542 28 5 

E1 280280 56056 187 31 

E2 98696 19739 66 11 

E3     

Grant Total 421688 84337 281 47 

 

TABLE 7.10: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRAVEL 

 PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 
1 -2 Years in 

m3 

Per Year in 

m3 

Per Day in 

m3 

Number of Lorry Load Per 

Day 

P1 7888 7888 26 4 

Grant Total 7888 7888 26 4 
 

The five years lease period of three Existing quarries present within the 500m radius where ends on November 

2021. Now only quarry yet to run after June 2022 this proposed quarry. Hence there is less load in the boundary 

and also in the traffic. On a cumulative basis considering the 5 quarries it can be seen that the overall production 

of Rough Stone is 281 m3 per day and overall production of Gravel is 26 m3 per day with a capacity of 47 trips of 

Rough Stone per day and 4 Trips per day of Gravel from the cluster.  

Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and for Gravel production with 

1 years of production period. And the load of existing quarries is covered under existing environment of the 

cluster. 

Based on the above production quantities the emissions due to various activities in all the 5 mines includes 

various activities like ground preparation, excavation, handling and transport of ore. These activities have been 

analysed systematically basing on USEPA-Emission Estimation Technique Manual for Mining AP-42 to arrive at 

possible emissions to the atmosphere and estimated emissions are given in Table 7.11. 
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TABLE 7.11: EMISSION ESTIMATION WITHIN 500 METER RADIUS 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.060988917 g/s 

Blasting Point Source 0.000204112 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.038868431 g/s 

Haul Road Line Source 0.002486275 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.046844843 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000265189 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000009837 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.094800520 g/s 

Blasting Point Source 0.001852115 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.043292643 g/s 

Haul Road Line Source 0.002494256 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.052617525 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.00083187 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000038087 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.057079437 g/s 

Blasting Point Source 0.000146559 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.039301141 g/s 

Haul Road Line Source 0.002486757 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.051020978 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000290395 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000013031 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E3” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.080504629 g/s 

Blasting Point Source 0.000817935 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.041458015 g/s 

Haul Road Line Source 0.002490004 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.049265075 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000527853 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000021412 g/s 
Source: Emission Calculations 

TABLE 7.12: INCREMENTAL & RESULTANT GLC WITHIN CLUSTER 

PM10 in µg/m3 

Location P1 

Background 46.1 

Incremental 12.97 

Resultant 59.07 

NAAQ Norms 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location P1 

Background 16.6 

Incremental 1.49 

Resultant 18.09 
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NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location P1 

Background 16.2 

Incremental 1.03 

Resultant 17.23 

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 different quarries within the 500 m radius. For hemispherical sound 

wave propagation through homogeneous loss free medium one can estimate noise levels at various 

locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. Ae1, 2 is the excess 

attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be determined at 

various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 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 7.13: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES FROM CLUSTER 

Location ID 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential Area 

Standards dB(A) 

Habitation Near P1 45.1 52.1 52.9 

55 

Habitation Near E1 46.2 44.5 48.5 

Habitation Near E2 47.6 43.2 48.9 

Habitation Near E3 48.5 43.8 49.8 

Habitation Near E4 47.1 42.0 48.3 
Source: Lab Monitoring Data 

 The incremental noise level is found within the range of 42.0 – 52.1 dB (A) in Buffer zone. The 

noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and other 

topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values 

and calculated values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation 

due to Green Belt as 4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient 

noise levels at all the locations near habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer 

zone) as per THE NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The 

Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O.123(E), dated 14.2.2000 and 
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subsequently amended vide S.O. 1046(E),dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 

(E), dated19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment(Protection) Act, 1986.). 

Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the all the 5 Mines within cluster are anticipated 

due to operation of Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. 

However, the major source of ground vibration from the all the 6 mines is blasting. The major impact 

of the ground vibrations is observed on the domestic houses located in the villages nearby the mine 

lease area. The kuchha houses are more prone to cracks and damage due to the vibrations induced by blasting 

whereas RCC framed structures can withstand more ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations 

may develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural fields 

nearby the mining areas and may cause injury to persons or damage to the structures. Nearest 

Habitations from 4 mines respectively are as in below Table 7.17 

Location ID Distance in Meters 

Habitation Near P1 600 

Habitation Near E1 592 

Habitation Near E2 672 

Habitation Near E3 810 
The ground vibrations due to the blasting in all the mines are calculated using the empirical equation for 

assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 
Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

\ 

TABLE 7.14: GROUND VIBRATIONS AT 4 MINES 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/s 

P1 4.5 600 0.0010 

E1 87 592 0.0015 

E2 31.0 672 0.0050 

E3 54 810 0.0022 
Source: Blasting Calculations 

From the above table, the charge per blast is considered as maximum in each mine and the resultant 

PPV is well below the Peak Particle Velocity of 0.8 mm/s as per Directorate General of Mines Safety 

for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997.  

Socio Economic Environment: The 5 mines shall contribute towards CER and the community shall 

develop. 

TABLE 7.15: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 4 MINES 

 Project Cost CER @ 2% 

P1 Rs.31,94,000/-   Rs 63,880 /- 

Total Rs. 31,94,000/- Rs. 63,880/- 

E1 Rs.26,00,000/- Rs 52,000 /- 

E2 Rs.26,00,000/- Rs 52,000 /- 
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E3 Rs.26,00,000/- Rs 52,000 /- 

Total Rs. 78,00,000/- Rs. 1,56,000/- 

Grant Total Rs. 1,09,94,000/- Rs.2,19,880/- 
As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project & Capital 

Investment is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions of 
EAC/SEAC. 

•  Proposed project shall fund towards CER – Rs 63,880/- 

• Existing project shall fund towards CER – Rs 1,56,000/- 

• 4 Projects in Cluster shall fund towards CER – Rs 2,19,880/- 

TABLE 7.16: EMPLOYMENT BENEFITS FROM 4 MINES 

 Employment 

P1 27 

E1 18 

E2 18 

E3 18 

Grant Total 78 

A total of 27 people will get employment due to 1 proposed mine in cluster and 54 people are 

already employed at existing mines. 

TABLE 7.17: GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS FROM 4MINES 

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 80 80% 1660 Neem, Casuarina 64 

Total 400  1660  320 

E1 10 80% 4869 Neem, Casuarina 8 

E2 50 80% 4500 Neem, Casuarina 40 

E3 40 80% 2750 Neem, Casuarina 32 

Total 500  12119  400 

Grant 

Total 
900  13779  720 

Based on the Proposed Mining Plans it’s anticipated that there shall growth of native species of 
Neem, Casuarina, etc in the Cluster at a rate of 400 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival 

Rate of 80% and expected growth is around 320 Trees over an area of 1660 Sq.m cumulative of 

proposed quarries and 500 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival Rate of 80% and 

expected growth is around 400 Trees over an area of 12119 Sq.m cumulative of all existing quarries. 

7.5 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN  
All the Project Proponent shall comply with Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 84 

Environment and Forest (EC.2) Department Dated: 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw 

away plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) 

Act, 1986. 

 

Objective: 

• To investigate the actual supply chain network of plastic waste. 

• To identify and propose a sustainable plastic waste management by installing bins for collection of 

recyclables with all the plastic waste 

• Preparation of a system design layout, and necessary modalities for implementation and monitoring. 
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TABLE 7.18: ACTION PLAN TO MANAGE PLASTIC WASTE 

Sl.No. Activity Responsibility 

1 Framing of Layout Design by incorporating provision of the Rules, user fee to be 

charged from waste generators for plastic waste management, penalties/fines for 

littering, burning plastic waste or committing any other acts of public nuisance 

Mines 

Manager 

2 Enforcing waste generators to practice segregation of bio-degradable, recyclable 

and domestic hazardous waste 

Mines 

Manager 

3 Collection of plastic waste  Mines 

Foreman 

4 Setting up of Material Recovery Facilities Mines 

Manager 

5 Segregation of Recyclable and Non-Recyclable plastic waste at Material Recovery 

Facilities 

Mines 

Foreman 

6 Channelization of Recyclable Plastic Waste to registered recyclers Mines 

Foreman 

7 Channelization of Non-Recyclable Plastic Waste for use either in Cement kilns, in 

Road Construction 

Mines 

Foreman 

8 Creating awareness among all the stakeholders about their responsibility Mines 

Manager 

9 Surprise checking’s of littering, open burning of plastic waste or committing any 
other acts of public nuisance 

Mine  

Owner 

Source: Proposed by FAE’s and EC 

 

7.6 PRE-OMICRON HEALTH MANAGEMENT PLAN  

OMICRON diseases caused by SARS-CoV-2 Coronavirus is relatively a new disease, 

with fresh information being known on a dynamic basis about the natural history of the disease, 

especially in terms of post-recovery events. After acute OMICRON 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- OMICRON 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 OMICRON recovering patients. 

Pre- OMICRON Follow Up Protocol – 

• Continue OMICRON 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 

• Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even if they 

have just mild symptoms of OMICRON. 

• Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a 

teleconference or online event? 

• 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. 

• 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. 
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CHAPTER 8 

PROJECT BENEFITS 

 

 

8.1 Rough Stone Quarries Help the Community 

The simple fact is that quarries and the products they produce are a vital part of our modern life. 

Rough stone in its various forms has been essential to human societies for thousands of years dating 

back to the period of the Pallava dynasty. Without quarrying we would not have stone, gravel or sand 

that is essential to the modern construction industry. 

Concrete serves as an essential building material in our modern society. It serves as the crucial 

building block for many of the things we use each day including our homes, hospitals, interstates, 

skyscrapers, shopping malls, schools, etc. One Proposed Project for Quarrying Rough Stone at Kuppam 

Village aims to produce 42712m3 Rough Stone in a span of 5 Years will enhance the socio-economic 

activities in the areas.  

8.2 Rough Stone Quarrying Benefits the Economy 

From a construction and engineering standpoint our lives depend on rough stone. 

However, the industry provides numerous economic benefits to Tamilnadu as well. Rough stone benefit 

to the community extends beyond simply providing construction materials. Minor Minerals quarry 

association and quarrying materials that it represents provide several positive impacts on the state and 

local economy. The rough stone aggregate industry facilitates over 10,000 jobs and Rs385million in 

wages and benefits for Tamilnadu community workers. The operations in this area also referred to as 

the kuppam stone provides 50% of all the rough stone utilized in the Pugalur revenue block for road 

construction and maintenance, commercial, as well as industrial projects. While machines and 

automated systems are absolutely part of the extraction and production process, rough stone mining is 

an arduous process, requiring numerous workers to extract, produce, and prepare rough stone for the 

multiple industries that it supplies. Automation simply cannot handle the entire rough stone extraction 

procedure, necessitating additional workers. Many employees find long-lasting, viable, and valuable 

employment with the rough stone quarrying industry. Many of these employees live in the local 

neighborhood to remain as close as possible to their work. Their wages return to the local economy, 

including purchases from local businesses. Rough stone quarrying provides an inexpensive and efficient 

method to obtain vital aggregate materials. This helps keep infrastructure and construction costs low. 

In fact, Kuppam boasts some of the lowest construction costs anywhere in the Tamilnadu. Furthermore, 

the low construction costs in the area enable the construction industry to accommodate our ever-

expanding population. This is certainly present in the homes and buildings to construct. 

8.3 Tax Revenue Generation 

The rough stone aggregate industry generates over Rs900 million in tax revenues for the state. This 

money is used to improve schools, healthcare systems, even water treatment facilities. This investment 

into the local infrastructure results in improvements across the board, from roads and interstates to 

education and healthcare. 

8.4 Striving to be Good Neighbors 

The workers understand the potential issues that come from sharing space with a quarrying 

operation. For this reason, state legislatures and quarrying industry companies do their best to provide 

information about the regulations subject to and the benefits provide to the community. The rough stone 
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quarries in the Region take every step to minimize quarry blasting impacts both socially, and 

economically. This is why kuppam rough stone quarry contributes to the local economy through both 

economic stimulations as well as taxation. Rough stone is a vital component of our daily lives, our 

construction industry, as well as our economy. 

When thinking of all the benefits the rough stone industry provides it is important to consider 

their value in Pugalur block area.  

8.5 OTHER TANGIBLE BENEFITS 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below. 

• Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of 

infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine 

and other community services. 

• Additional housing demand for rental accommodation will increase 

• Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve. 

• Improvement in communication, transport, education, community development and medical 

facilities and overall change in employment and income opportunity. 

• The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased 

revenue from royalties, cess, DMF, GST etc.,  

8.6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

 Project Proponent will take responsibility to develop awareness among all levels of their staff 

about CSR activities and the integration of social processes with business processes. Those involved 

with the undertaking of CSR activities will be provided with adequate training and re-orientation. Under 

this programme, the project proponent will take-up social and economic development in villages within 

5 km of the project site. For this purpose, separate budget will be provided every year. For finalization 

of these scheme’s proponent will interact with Local Self Government. The schemes will be selected 

from the following broad areas  

• Health Services 

• Social Development 

• Infrastructure Development 

• Education & Sports 

• Self-Employment 

CSR Cost Estimation  

▪ CSR activities will take up in the Kuppam Village mainly contribute to education, health, training of 

women self-help groups etc., CSR budget is allocated as 2.5% of the profit. 

CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY 

 Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per 

Government of India, MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office memorandum, being a green field project & Capital Investment is ≤ 
100 crores, All the proposed projects shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per 

directions of EAC/SEAC. Cumulative Capital cost is Rs.31,94,000/- and 2% of the same work out to 

Rs.63,880/- to improve sanitary facilities in Kuppam Governsment school. 
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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 

ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN 

 

GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims the preservation of ecological system by 

considering in-built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental 

Management plan will ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of 

Ambient Air quality, Water quality, Socio – economic improvement standards. Mitigation measures at 

the source level and an overall environment management plan at the study area are elicited so as to 

improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter discusses 

the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness 

monitored after approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 

The Project Proponent is committed to conduct all its operations and activities in an 

environmentally responsible manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent Tvl. NTC BLUEMETALS LLP will  

• Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its operations and 

activities 

• Implement a program to train employees in general environmental issues and individual 

workplace environmental responsibilities 

• Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy 

• Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development and that 

progressive reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential long-term 

environmental and community impacts. 

• Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or unanticipated 

performance in environmental safeguards. 

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive 

towards improvement. 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 will ensure effective 

implementation of environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory 

guidelines through Mine Management Level of each Proposed Quarry. 

The said team will be responsible for: 

• Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generation. 

• 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.  

• Green belt development 
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• 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.2 BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT 

The proponent will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology of the area by 

adopting suitable management measures in the planning and implementation stage. During mining, 

thick plantation will be carried out around the project periphery, on safety barrier zone, on top benches 

of quarried out area etc., 

Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of the Mines 

Manager. 

• Greenbelt development all along the safety barrier of the project area 

• It is also proposed to implement the greenbelt development programme and post plantation status 

will be regularly checked for every season. 

• The main attributes that retard the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust can be 

controlled by water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler unit near the newly 

planted area. 

• Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

▪ Based on the area of plantation. 

▪ Period of plantation  

▪ Type of plantation  

▪ Spacing between the plants 

▪ Type of manuring and fertilizers and its periods 

▪ Lopping period, interval of watering 

▪ Survival rate 

▪ Density of plantation 

• The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of flora & 

immigration of small fauna through green belt and water reservoir. The green belt and water 

reservoir developed within the Project at the end of mine life will attract the birds and animals 

towards the project area in the post mining period. 

Environment Monitoring Cell 

Mines Manager 

Mine Mate 

Mines Foreman 
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10.2.1 Green Belt Development Plan 

About 80 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier of 

applied mine lease area with survival rate 80%. The greenbelt development plan has been prepared 

keeping in view the land use changes that will occur due to mining operation in the area. 

 

TABLE 10.1 PROPOSED GREENBELT ACTIVITIES FOR 5 YEAR PLAN PERIOD 

Year 

No. of tress 

proposed to be 

planted 

Area to be 

covered in 

m2 

Name of the 

species 

Survival rate 

expected in 

% 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 80 1660 Neem, Pongamia 

Pinnata, Casuarina 

etc., 

80 64 

II 80 1660 80 64 

III 80 1660 80 64 

IV 80 1660 80 64 

V 80 1660 80 64 

Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan& Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

The objectives of the greenbelt development plan are – 

• Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of dust in the adjoining 

areas, 

• Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water recharging, 

• Restore the ecology of the area, restore aesthetic beauty of the locality and meet the requirement of fodder, 

fuel and timber of the local community. 

A well-planned Green Belt with multi rows (three tiers) preferably with long canopy leaves shall 

be developed with dense plantations around the boundary and haul roads to prevent air, dust noise 

propagation to undesired places and efforts will be taken for the enhancement of survival rate.  

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

• Creating of bio-diversity. 

• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area. 

• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

RECOMMENDED SPECIES for GREENBELT 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, 

Vembu 

Neem oil & Neem products 

2.  Albiziafalcatoria Tamarind, 

Puliyamaram 

Edible & Medicinal and other Uses 

3.  Casuarinaequisetifolia Savukku shelterbelts in coastal areas and windbreaks for 

protecting crops 

4.  Pongamiapinnata Pungam  

5.  Borassus Flabellifer Palmyra Palm Tall wind breaker tree and its fruits are edible 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  
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10.3 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. 

10.3.1 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 detail medical 

examination at the time of employment. The medical examination covers the following tests under 

mines act 1952. 

TABLE 10.2: 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. 

 

10.3.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures  

▪ The mine site will have adequate drinking water supply so that workers do not get dehydrated. 

▪ Lightweight and loose-fitting clothes having light colours will be preferred to wear. 

▪ Noise exposure measurements will be taken to determine the need for noise control strategies. 
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▪ 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 
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10.3.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponents will provide special induction program along with machinery manufacturers 

for the operators and co-operators to run and maintain the machinery effectively and efficiently. The 

training program for the supervisors and office staffs will be arranged in the Group Vocational Training 

Centres in the State and engage Environmental Consultants to provide periodical training to all the 

employees to carry out the mining operation in and eco-friendly manner.  

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 
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10.3.4 Budgetary Provision for Environmental Management – 

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Table 10.3 gives overall investment on the environmental safeguards and 

recurring expenditure for successful monitoring and implementation of control measures. 

TABLE 10.3: EMP BUDGET FOR PROPOSED PROJECT 

Sl.No. Description Item 

Capital cost 

(Rs. In 

Lakhs) 

Recurring cost 

per annum 

(Rs. in Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear 

Plugs, Gloves, Goggles Reflector jacket, 

Safety Belt, Medical check ups 
0.50 0.30 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil 

Parameters 
0.76 0.25 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 

dam/gully plugs, etc 
2.12 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.00 0.20 

5 Water Sprinkling Arrangements & Haul Road Maintenance 0.80 0.30 

6 Green belt Development & Plantation 1.00 0.20 

7 Environmental Awareness Programme 0.25 0.10 

8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 
1.91 0.50 

Total 8.34 2.15 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.8.34 lakhs as 

capital cost and recurring cost as Rs. 2.15 lakhs as recurring cost is proposed considering present market 

price considering present market scenario for the proposed project. 

10.4 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 

 

 

This EIA report is prepared by considering Cumulative load of all proposed & existing quarries of 

Kuppam Rough Stone Cluster Quarries consisting of One Proposed and Three Existing Quarries with total extent 

of Cluster of 7.57.5 Hect in Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District and Tamil Nadu State, cluster area 

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

This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained – 

Letter No.SEIAA-TN/F.No.8598/SEAC/ToR-1023/2021 Dated:26/08/2021 

And the Baseline Monitoring study has been carried out during the period of October - December 2021. 

 

PROJECT DESCRIPTION 

TABLE 11.1: SALIENT FEATURES 

Name of the Quarry M/s.NTC Blue metals LLP Rough Stone & Gravel Quarry Project 

Toposheet No 58-F/13 

Latitude between 10°59'50.56"N to 10°59'53.69"N 

Longitude between 77°57'34.30"E to 77°57'36.99"E 

Highest Elevation 165 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 25 m bgl 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

145084 12616 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

42712 7888 

Ultimate Pit Dimension 68m (L) * 58m (W) * 25m bgl (D) 

Water Level in the surrounds area 55 – 60 m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

The lease applied area is a slightly elevated terrain. The area has gentle 

slope towards Southeastern side. The altitude of the area is 165-163m 

(max) from mean sea level. 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

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

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

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

proposed. 

Proposed Manpower Deployment 27Nos 

Project Cost Rs.31,94,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 63,880 /-  

Nearby Water Bodies 

Cauvery River 8.9km North 

Amaravati River 9.1km south West 

Canal 1km North East 

Canal 8.3km South East 

Tank 8km South East 

Odai 8km South East 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 400 trees in the 1660sq.m area. 

Proposed Water Requirement 5.0 KLD 

Nearest Habitation 650m East 

Source: Approved Mining Plan and Survey of India Toposheet 
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TABLE 11.2: LAND USE PATTERN OF THE PROPOSED PROJECT 

DESCRIPTION 
PRESENT 

AREA IN (HA) 

AREA AT THE END OF 

LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry Nil 0.40.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads Nil 0.02.0 

Green Belt Nil 0.16.6 

Un – utilized area 0.63.0 0.03.4 

TOTAL 0.63.0 0.63.0 

Source: Approved Mining plan 

TABLE 11.3 RESOURCES AND RESERVES OF PROPOSED PROJECT 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5 Year Plan period) 

Gravel 

(1 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 145084 12616 

Mineable Reserves in m3 42712 7888 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 28 26 

No of Lorry loads (6m3 per load) 4 4 

Total Depth of Mining 25 m bgl (2 m Gravel + 23 m Rough Stone) 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 11.4: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL – P1 

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

I 68 58 25 m bgl 

Source: Approved Mining Plans 

WATER REQUIREMENT OF THE PROPOSED PROJECT 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt development 1.75 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Domestic purpose  1.25 KLD From Existing, bore wells and drinking water will be 

sourced from Approved Water vendors. 

Total 5.0 KLD 
* Drinking Water will be sourced from approved water vendors 

Source: Prefeasibility report  

 

1. The proposed project site falls in the seismic Zone II, low damage risk zone as per BMTPC, 

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

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

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

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

in the study area varied between 1.21 – 1.41 g/cc. The Water Holding Capacity and Porosity of the soil 

samples is found to be medium i.e. ranging from 35.7 – 45.2 %. 

3. The pH of the water samples collected ranged from 7.16 to 7.22 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 
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found in the range of 169 - 388 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 122 – 208 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.  

4.  The results of ambient air quality monitoring for the period (October – December 2021) are presented 

in the report. Data has been complied for three months. As per monitoring data, PM10 ranges from 37.1 

µg/m3 to 49.6 µg/m3, PM2.5 data ranges from 8.3 µg/m3 to 27.9 µg/m3, SO2 ranges from 6.2 µg/m3 to 

18.9 µg/m3 and NO2 data ranges from 8.2 µg/m3 to 18.9 µg/m3. The concentration levels of the above 

criteria pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS prescribed by CPCB. 

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

levels recorded in core zone during day time were from 47.0 to 48.1 dB (A) Leq and during night time 

were from 38.7 to 38.9 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 

47.2 to 48.7 dB (A) Leq and during night time were from 38.3 to 39.3 dB (A) Leq.  

6.  There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection Act 

1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There is 

no endangered red list species found in the study area. Hence this small mining operation over short 

period of time will not have any significant impact on the surrounding flora and fauna.  

7. An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at Kuppam Village on 

Socio-economic aspect of the study area. The various attributes that have been taken into account are 

population composition, employment generation, occupational shift, household income and 

consumption pattern. Implementation of the Proposed Mine Project will generate both direct and 

indirect employment. Besides, Mining operation will be legally valid and it will bring income to the 

state exchequer. At present seasonal agriculture is the main occupation of the people as more than half 

of the population depends on it. With the implementation of the proposed mining project the 

occupational pattern of the people in the area will change making more people engaged in mining-based 

activities rather in seasonal agriculture.  

8.  EIA study was performed as per the approved ToR and Standard ToR. Various environmental attributes 

were studied relating with aspects of mining activities. The related impacts were identified and 

evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental 

Management Plan was prepared and accordingly fund was allocated. The EMP has been dynamic, 

flexible and subject to periodic review. CER activities were identified and for its time bound 

implementation, fund has been allocated.  

The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the social 

upliftment of the local community. The green belt development programme will help in increasing the 

green cover in the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the environment or adjacent 

ecosystem adversely. The Mine Management will be responsible for the project review of EMP and its 

implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper steps will 

be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will bring the positive impact 

in the study area. 
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CHAPTER 12 

DISCLOSURE OF CONSULTANT 

 

The Project Proponent Tvl. NTC BLUE METALS LLP, have engaged M/s Geo Technical Mining 

Solutions an Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board 

for Education & Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan complex,  

Oddapatti, Dharmapuri – 636705. 

Tamil Nadu, India 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com  

Phone: 04342 232777. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below  

S.No. Name of the expert In house/ Empanelled 
FAE 

Sector Sector Category 

1. Shri G.Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 

B 

 

2. Dr.S.Karuppannan In-house 1(a)(i) LU, HG, GEO B 

3 Dr.M.VijayPrabhu In-house 1(a)(i) HG, LU, GEO B 

4 Dr.J.Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 

5 Dr.G.Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 

6 Dr.R.ArunBalaji In-house 1(a)(i) AQ, NV B 

7 Mr.J.N.Manikandan Empanelled 1(a)(i) RH, SHW, AP B 

8 Dr.S.Malar In-house 1(a)(i) WP B 

9 Mr.G.UmaMaheswaran In-house 1(a)(i) HG, LU, GEO B 

10. Mr.S.GopalaKrishnan In-house 1(a)(i) HG, GEO B 

1. Mr.G.Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 

2. Mr.C.Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

3. Mr.N.GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

4. Mr.S.Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

5. Mr.P.Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

6. Dr.A.Kalaiyarasi Team Member - HG - 

7. Mr.M.Saravannan Team Member - GIS - 

8. Mr.P.Venkatesh Team Member - SHW, RH - 
 

Abbreviations 

EC EIA Coordinator EB Ecology and bio-diversity 

AEC Associate EIA Coordinator NV Noise and vibration 

FAE Functional Area Expert SE Socio economics 

FAA Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water conservation 

TM Team Member SC Soil conservation 

GEO Geology RH Risk assessment and hazard management 

WP Water pollution monitoring, prevention and control SHW Solid and hazardous wastes 

AP Air pollution monitoring, prevention and control MSW Municipal Solid Wastes 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA/EMP 

Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for Kuppam Rough Stone and gravel Quarry 

Project over a Cluster Extent of 7.57.5 Hect in Kuppam Village of Pugalur Taluk, Karur 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 EIsA team in the following capacity that developed the EIA/EMP 

Report. 

Name:    Shri G.Vageesan 

Designation:   EIA Coordinator 

 

Date & Signature:     

   

Period of Involvement:  October 2021 to till date 

 

Team Member for EIA Coordinator: 

1. Dr.S.Karuppannan 

2. Dr.R.ArunBalaji 

3. Dr.M.VijayPrabhu 

4. Dr.S.Malar 

5. Mr.G.UmaMaheswaran 

 

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.J.N.Manikandan 

 

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.S.Malar 

 

3 LU, HG 

▪ Interpretation of ground water table and predict 

impact and propose mitigation measures. 

▪ Analysis and description of aquifer Characteristics 

Dr.M.VijayPrabhu 
 

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. 

Mr.G.GopalaKrishnan 
 

5 SE 

▪ Revision in secondary data as per Census of India, 

2011. 

▪ Impact Assessment & Preventive Management Plan 

▪ Corporate Environment Responsibility. 

Dr.G.Prabhakaran 

 

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. 

Dr.J.Rajarajeshwari 
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7 RH 

▪ Identification of hazards and hazardous substances 

▪ Risks and consequences analysis 

▪ Vulnerability assessment 

▪ Preparation of Emergency Preparedness Plan 

▪ Management plan for safety. 

Mr.J.N.Manikandan 

 

8 LU 

▪ Construction of Land use Map 

▪ Impact of project on surrounding land use 

▪ Suggesting post closure sustainable land use and 

mitigative measures. 

Dr.S.Karuppannan 
 

9 NV 

▪ Identify impacts due to noise and vibrations 

▪ Suggesting appropriate mitigation measures for 

EMP. 
Dr.R.ArunBalaji 

 

10 AQ 

▪ Identify different source of emissions and propose 

predictions of incremental GLC using AERMOD. 

▪ Recommend mitigation measures in EMP 

Dr.R.ArunBalaji 
 

11 SC 

▪ Assessing the impact on soil environment and 

proposed mitigation measures for soil conservation Dr.J.Rajarajeshwari 

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.J.N.Manikandan 

 

 

LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr.G.Prithiviraj 
 AQ, AP, 

LU, HG 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with 

sources of Air Pollution, its impact 

and suggest control measures. 

Analyse & provide inputs and assist 

FAE with meteorological data, 

emission estimation, AERMOD 

modelling and suggesting control 

measures 

 

2 Mr.N.GokulPraveen HG 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assisting FAE on sources of water 

pollution, its impacts and suggest 

control measures. Assisting FAE in 

preparation of land use maps 

 

3 Mr.C.Kumaresan NV 

▪ Assist in Resources & Reserve 

Calculation and preparation of 

Production Plan & Conceptual Plan  

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Assist in Resources & Reserve  
 

5 Mr.P.Vellaiyan HG; GEO 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of data’s  
▪ Provide inputs by analysing primary 

and secondary data  
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATION 

I, Dr.S.Karuppannan, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, hereby confirm that the above 

mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster EIA/EMP for Kuppam Rough Stone 

and Gravel Quarry Project over a Cluster Extent of 7.57.5 Hect in Kuppam Village of Pugalur Taluk, Karur 

District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the EIA study are true and correct to the 

best of our knowledge. 

Signature& Date:  

 

Name:       Dr. S.Karuppannan 

Designation:      Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization:  M/s. Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date:  NABET/EIA/2023/IA0067 Dated: March 30, 2021. 

Validity:      Valid till 29.12.2023 

 

Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 



 

ஜிய ோடெக்னிக்கல் மைனிங் தீர்வுகள், தர்ைபுரி, தமிழ்நோடு. 

 

வமரவு சுற்றுசச்ூழல் தோக்க 

ைதிப்பீடு  
& 

சுற்றுசச்ூழல் யைலோண்மை திெ்ெை் 
இதன் படி  

"பி1" வமக - ஒயர ைோதிரி ோன சிறு கனிை - கோடுகளற்ற நிலை் 

டகோத்து அளவு = 7.57.50 டெக்யெர் 
உள்யள 

குப்பை் கிரோைை், புகளூர் வெ்ெை், கரூர் ைோவெ்ெை், 

தமிழ்நோடு. 

டபறுவதற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் போதிப்பு ைதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பின் கீழ் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுைதி – 2006 

           அெ்ெவமண வ.எண். 1 (அ) (i): சுரங்கத்திெ்ெை் 

 

ைற்றுை் 

டி.வி.எல். என்டிசி ப்ளூ டைெ்ெல்ஸ் எல்எல்பி, 

ஆதரவோளர். திருைதி. முத்துசோமி, 

ரோசை்போமள ை், கீழ்சத்தை்பூர் 
நோைக்கல் ைோவெ்ெை் – 637 207. 

 
கோடணோளி டபறப்பெ்ெ குறிப்பு விதிமுமறகளின்படி (ToR) யநோக்கை்  

Lr.No. SEIAA – TN/F.No.8598/ SEAC/ToR – 1023/2021. யததி:26.08.2021 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆயலோசகர ் ஆ ்வகை் 

 

 

 



 
 

 

 

முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரிகள் 

குறியீ
டு 

மபயர் & முகவரி  

புல எண்கள் 
அளவு நிலல 

 

 

 

பி1 

 

Tvl. NTC ப்ளூ மெட்டல்ஸ் 

LLP, Prop. திருெதி. 

முத்துசாமி, 

ராஸ்ெ்பாளையெ், 

கீழ்சத்தெ்பூர ்நாெக்கல் – 
637207 

 
76/1 (பகுதி) 

 

0.63.0 

மெக்டடர் 

 
 

LR.NO.SEIAA 
TN/F.No.8598/2021/

ToR-1023/2021 

தததி: 26.08.2021 

ம ொத்த ் 0.63.0 மெக்டடர் 

 

தற்டபொதுள்ள குவொரிகள் 

 

குறியீ
டு 

 
மபயர் & முகவரி 

புல எண்கள்  
அளவு 

 
குத்தலக 

கொல ் 

 

 
E1 

திரு. கி. நல்லசாமி  

 த/மப.கிருஷ்ணன், 

புன்னெ்சத்திரெ் 

அஞ்சல்., 

அவவக்குறிசச்ி வட்டெ்  

கரூர ்ொவட்டெ்., 

 

226/1 2.95.0 
 

02.9.2016 முதல் 

01.09.2021 வலர 

 

E2 

திரு. ப.ொரப்பன் 

பழனியப்பன் ஆண்டிபட்டி 

 அரவக்குறிசச்ி   

வட்டெ்  குப்பெ் 

கிராெெ், 

74 

75/3B 

0.74.5 

1.37.0 

மெக்தடர ்

2.11.5 

14.10.2016 முதல் 

13.10.2021 வலர 

 கரூர ்ொவட்டெ்.    

 

 

E3 

   திருெதி.கவிதா  

   க/மப.வடிதவல் 

மநாசச்ி காட்டூர ்குப்பெ் 

அஞ்சல் 

அரவக்குறிசச்ி வட்டெ், 

75/1A, 

75/1B, 

75/2 

 
0.49.5 

0.47.5 

0.91.0 

 

05.08.2016 முதல் 

04.08.2021 வலர 

 கரூர ்ொவட்டெ்.  1.88.0  

ம ொத்த ் 6.94.5 மெக்டடர் 

*ம ொத்த கிளஸ்டர் அளவு 7.57.5 மெக்டடர் 

திட்டப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 500மீ சுற்றளவு விவரங்கள், புகளூர் தொலுக்கொ, குப்ப ் 

கிரொ  ், கரூர்  ொவட்ட ். 
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அட்டவளண 2.9 முன்மொழியப்பட்ட குவாரிக்கான தபாக்குவரத்துத் 

ததளவ 

33 

அட்டவளண 2.10 ட்ராஃபிக் மதாகுதியின் சுருக்கெ் 34 

அட்டவளண 2.11 திட்டத்திற்கான நீர ்ததளவ 35 

அட்டவளண 2.12 முன்மொழியப்பட்ட குவாரிக்கான திட்டச ்மசலவு 35 

அட்டவளண 2.13 உத்ததச ெனிதவை வரிளசப்படுத்தல் 36 

அட்டவளண 2.14 எதிரப்ாரக்்கப்படுெ் தநர அட்டவளண 36 

அட்டவளண 3.1 ஆய்வு முளற அட்டவளண 38 

அட்டவளண 3.2 10கிமீ சுற்றைவு மகாண்ட LU/LC அட்டவளண 40 

அட்டவளண 3.3 கிைஸ்டளரச ்சுற்றியுை்ை சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

விவரங்கை் 

44 
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முன்மொழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவளண 

139 

அட்டவளண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்மெட் 141 

அட்டவளண 7.1 இடர ்ெதிப்பீடு ெற்றுெ் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் 143 

அட்டவளண 7.2 அவசர சூழ்நிளலயில் மசயல்பட முன்மொழியப்பட்ட 
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அட்டவளண 11.2 முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முளற 186 
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அத்தியாயம் 1 

அறிமுகம் 

 

அறிமுகம்: 

ந ொறுக்கப்பட்ட கல் மிகவும் அணுகக்கூடிய ஒன்றொகும். இயற்கக வளங்கள் 

முக்கிய அடிப்பகட நபொருளொக கட்டுமொனம், விவசொயம் மற்றும் பிற 

ந ொழில்துகற ந ொக்கங்களூக்கொக பயன்படு ் ப்படுகிறது. ந ொறுக்கப்பட்ட 

கல் அதிக அளவு குகற ்  மதிப்புபண்டம். இ ்  ் ந ொழில் மிகவும் 

நபொட்டி ் ன்கம வொய் ் து மற்றும் உள்ளூர ்அல்லது பிரொ ்திய ச ்க களுக்கு 

நசகவ நசய்யும் பல நசயல்பொடுகளொல் வககப்படு  ்ப்படுகிறது, அந  

ந ர ்தில் இ ்  ் ந ொழில்களொல் ஏற்படும் மொசு சுற்றுசச்ூழலில் சொ ்தியமொன 

 ொக்க க்  ஏற்படு ்தும். சுற்றுசச்ூழலின்  ர ்க  அளவிடுவ ற்கும் 

சொ ்தியமொன வழிககளக் கண்டறியவும் சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீடு (EIA) 

உ வுகிறது. சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீடு (இஐஏ) என்பது ஒரு 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம் அல்லது நமம்பொட்டின் சொ ்தியமொன சுற்றுசச்ூழல் 

 ொக்கங்ககள மதிப்பிடும் ஒரு நசயல்முகறயொகும். இது ஒன்நறொநடொன்று 

ந ொடரப்ுகடய சமூக-நபொருளொ ொர, கலொசச்ொர மற்றும் மனி -சுகொ ொர 

 ொக்கங்ககள  ன்கம மற்றும் பொ கமொன ொகக் நகொண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் 

 ொக்க மதிப்பீடு (இஐஏ) என்பது முடிநவடுப்ப ற்கு முன் ஒரு திட்ட ்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் நபொருளொ ொர  ொக்கங்ககள அகடயொளம் கொண 

ஒரு கருவியொகப் பயன்படு  ்ப்படுகிறது. திட்டமிடல் மற்றும் வடிவகமப்பில் 

ஆரம்ப  ிகலயிநலநய சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புககள கணிப்பது, பொ கமொன 

 ொக்கங்ககளக் குகறப்ப ற்கொன வழிகள் மற்றும் வழிமுகறககளக் 

கண்டறிவது, உள்ளூர ்சூழலுக்கு ஏற்றவொறு திட்டங்ககள வடிவகம ் ல் மற்றும் 

முடிநவடுப்பவரக்ளுக்கு கணிப்புகள் மற்றும் விருப்பங்ககள வழங்குவக  இது 

ந ொக்கமொகக் நகொண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீட்கட (இஐஏ) 

பயன்படு ்துவ ன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நபொருளொ ொர  ன்கமககள 

அகடய முடியும். ஒழுங்கொக  ட ் ப்படும் சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீடு (இஐஏ), 

சமூகப் பங்நகற்கப ஊக்குவிப்ப ன் மூலம் நமொ ல்ககளக் குகறக்கிறது, 

முடிநவடுப்பவரக்ளுக்கு ் ந ரிவிக்கிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உக ்  

திட்டங்களுக்கு அடி ் ளம் அகமக்க உ வுகிறது. 

1.1 அறிக்ககயின் ந ாக்கம்:  

             புவியியல் ரீதியொக  மிழ் ொடு மூன்று நபரிய பகுதிகளொக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அ ொவது. 

i)    வட நமற்கு மற்றும் நமற்கு பகுதிகளில் மகலப்பகுதி  ிலப்பரப்பு  

ii) கடநலொர சமநவளி மற்றும்  

iii) மகலப்பகுதி  ிலப்பரப்புக்கும் கடநலொர சமநவளிக்கும் இகடப்பட்ட 

சமநவளி.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resource
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity
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புவியியல் ரீதியொக மகலப்பகுதி  ிலப்பரப்பு மற்றும் கடநலொர சமநவளிக்கு 

இகடநய உள்ள சமநவளிகளில் படிக சுண்ணொம்பு, நலட்டகரட், பொக்கசட் 

மற்றும் அடிப்பகட இரும்புசச் ்து மற்றும் அடிப்பகட இரும்பு ப ோன்றவற்றுடன் 

சொரந்னொககட், கிரொகனட், நகொண்டகலட்டுகள், நலப்டிகனட்டுகள், உருமொற்ற 

பொகற நபொன்ற கடினமொன பொகறகள் உள்ளன. நடொலகரட் மற்றும் 

அனர ்்ந ொகசட்டுகள் நபொன்ற ஊடுருவல்கள், குவொரட்்ஸ், ஃநபல்ட்ஸ்பொர,் 

பரிமொண கல் மற்றும் சரகளகள் நபொன்ற சிறு கனிமங்களின் சுரங்கங்கள் 

மொவட்ட ்தில் தீவிரமொக உள்ளன.  னியொர ்  ிறுவனங்கள் சுரங்க 

 டவடிக்கககளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன அந  சமயம் TAMIN நபொன்ற 

அரசு  ிறுவனங்கள் சுரங்க பரிமொண கற்களில் மட்டுநம பங்நகற்கின்றன. 

 ொமிர  ொது, குநரொகமட், பிஜிஇ மற்றும்  ங்கம் நபொன்ற முக்கிய கனிமங்கள் 

மொவட்ட ்தில் பதிவொகியுள்ளன. ஆனொல் அகவ குகற ்  அளவில் உள்ளன 

மற்றும் அ ்  கவப்புகளில் எ ்  சுரங்க  டவடிக்ககயும் இல்கல. 

• திற ் நவளி அகர இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட மற்றும்  

• திற ் நவளி இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட முகற. 

சொரந்னொககட் சொ ொரண கல் / ீல உநலொகமொக நவட்டப்பட்டு சொகலப் 

நபொருள் மற்றும் கட்டுமொன ந ொக்கங்களுக்கொக எம்-சொண்ட் ஹொநலொ பிளொக் 

நசங்கற்கள் நபொன்றவற்கற  யொரிக்க மூலப்நபொருளொகப் 

பயன்படு  ்ப்படுகிறது. அ ன்  ிகழ்வுகள் சொரந்னொககட் வடக்குப் பகுதியில் 

ஒரு நபரிய பொகற வககயொகவும் நமல்லிய பட்கடகளொகவும்  ிகழ்கிறது 

மற்றும் மொவட்ட ்தின் ந ற்குப் பகுதியில் உள்ள பகுதிகள் புவியியல் ரீதியொக 

அகவ சுமொர ் N30oW மற்றும் ந ற்கு ந ொக்கி 60o-70o என்ற நபொக்ககக் 

கொட்டுகின்றன.  ல்ல  ரமொன சொரந்னொக்ககட்டுகள்  கர மட்ட ்திலிரு ்து 1 - 

2 மீ கீநழ உள்ளன. எனநவ, முன்நமொழிபவர ் னது நசொ ்   ில ்தில் குவொரி 
நசய்ய  ீல உநலொக ்க  ச ்க க்கு ஊக்குவிக்கிறொர.் 

1.2  சுரங்கத் திட்டங்களுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி: 

சிறு கனிமங்களுக்கொக 50 நஹக்நடருக்கு குகறவொன கு ் ககப் 

பரப்பளகவக் நகொண்ட சுரங்க ் திட்டங்கள் B1 என 

வககப்படு ் ப்படுகின்றன, நமலும் 5 நஹக்நடருக்குக் குகறவொன கு ் ககப் 

பகுதி B2 வககயொகக் கரு ப்படும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கொல ிகல 

மொற்றம் அகமசச்க ்தின் (MOEFCC) அறிவிப்பின்படி SO2269 (E), ந தி.01.07.2016-

இல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி, சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகயப் நபறுவது 

கட்டொயமொகும் மற்றும் SO3977 (E), dt.14.08.2018 மற்றும் அலுவலக குறிப்பு, 

ந தி.12.12.2018 ந சிய பசுகம தீரப்்பொயம், புது தில்லி (NGT) உ ் ரவுகளுக்கு 

இணங்க நவளியிடப்பட்டது. 

"ஒரு குத்தககயின் சுற்றளவுகளுக்கு இகடயிலான தூரம் 500மீ குகறவாக 

இருக்கும் ந ாது ஒரு கிளஸ்டர் உருவாக்க ் டும்”.   
 

 ிகல 1: திகரயிடல்:  
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திட்ட ஆ ரவொளர ் சொ ொரண கல் சுரங்கம் குத்தககக்கு விண்ண ்பித்த 

நததி: 08.12.2020. 

• துல்லியமொன பகுதி ந ொடரப்ு கடி ம் கரூர ் மொவடட் ஆட்சியரொல் 

வழங்கப்பட்டது Rc.No.619/ சுரங்கங்கள் /2020, நததி: 07.06.2021. 

• சுரங்க ் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  குதி வொய் ்   பரொல்  யொரிக்கப்பட்டு 

கரூர ் மொவட்ட ்தின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க ் துகறயின் துகண 

இயக்கு ரொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, RC எண். 619/ சுரங்கங்கள் /2020, நததி: 

11.06.2021. 

•  ிகழ் ிகல முன்நமொழிவு எண். SIA/TN/MIN/59523/2020 நததி: 30.12.2020 

மூலம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கான குறி ்பு விதிமுகறக்கு (ToR) 

ஆதரவாளர் விண்ண ்பித்தார.் 

நசப்டம்பர ்14, 2006 இன் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்பு மதிப்பீட்டின் (இஐஏ) அறிவிப்பு 

மற்றும் அ ன் திரு ் ம் டிசம்பர ் 1, 2009 ந தியின்படி, இ ்தத் திட்டம் 5 

ஹெக்டருக்கும் அதிகமான சுரங்கங்களின் ஹதாகு ்பில் உள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி இ ்தத் திட்ட ்  குதி "B1 வகக சுரங்கங்களின் 5 

ஹெக்டகரத் தாண்டியதாக" உள்ளது.  மிழ் ொடு, கரூர ் மொவட்டம், புகளூர ்

வட்டம், குப்பம் கிரொம ்தின் புல எண்: 76/1 இல் 0.63.0 நஹக்நடர ்பரப்பளவில் 

சொ ொரண கல்கலப் பிரி ந் டுப்ப ற்கு ஆ ரவொன TVL NTC புளூ ஹமட்டல்ஸ் LLP 

சுரங்கக் குத்தகககய ் ஹ ற்றுள்ளது. முன்நமொழியப்பட்ட குவொரிகள் ஒநர 

மொதிரியொன கனிம ்க க் நகொண்டுள்ளது மற்றும் அ ன் நமொ  ் பரப்பளவு 

7.57.5 ஹெக்நடர். மொ ில சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீட்டு ஆகணயம்,  மிழ் ொடு 

மூலம் நபறப்பட்ட 

கடித எண்: SEIAA-TN/F.No.8598/SEAC/ToR-1023/2021 நததி:26.08.2021. 

 ிகல 2: ஒழுங்குமுகறயின் டி  டி ்பின் ந ாக்கம்: 

       சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகள் திட்ட ்தின் சுற்றுசச்ூழல், 

சமூக மற்றும் நபொருளொ ொர  ொக்கங்ககள மதிப்பிடுவ ற்கும், பொ கமொன 

 ொக்கங்ககளக் குகறப்ப ற்கும் நசயல் திட்டங்ககள உருவொக்குவ ற்கும் 

உள்ளூர ் சூழலுக்கு ஏற்றவொறு திட்டங்ககள வடிவகமக்கவும் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம் (EMP)-இல் கணிப்புகள் மற்றும் 

விருப்பங்ககள வழங்கவும் நமற்நகொள்ளப்பட்டன. திட்ட த்ினொல் ஏற்படும் 

 ன்கம மற்றும் பொ கமொன விகளவுககள முகறயொக ஆய்வு நசய்து திட்ட 

வடிவகமப்பின் நபொது இ ்  பொதிப்புகள் கணக்கில் 

எடு ்துக்நகொள்ளப்படுவக  உறுதி நசய் து. சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீடு (EIA) 

 யொரிப்பில் பின்பற்றப்படும் ந ொக்கம் பின்வருமொறு:  

• கொற்று,  ீர,் ச ் ம்,  ிலம், உயிரியல் மற்றும் சமூக-நபொருளொ ொர சூழல் நபொன்ற 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளுக்கொக திட்ட இட ்க ச ்சுற்றியுள்ள சூழலின் 

 ற்நபொக ய  ிகலகய வககப்படு ்து ல். சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் 

சுரங்க ்தில் பல்நவறு  டவடிக்கககளின்  ொக்கங்களின் முக்கிய ்துவ ்க  

அகடயொளம் கண்டு அளவிடு ல். 

• எதிரப்ொரக்்கப்படும் மொசு மற்றும் கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ககககள 

மதிப்பிடுவ ற்கும், பொ கமொன  ொக்கங்ககளக் குகறப்ப ற்கு 
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நமற்நகொள்ளப்பட நவண்டிய கூடு ல் கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ககககளக் 

நகொடிட்டுக் கொட்டும் சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம  ் திட்ட ்க  (EMP) 

 யொரிப்ப ற்கும் உ வுகிறது. 

• மொ ில மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன 

அகமசச்க ் ொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் சுற்றுசச்ூழல்  ர ்க  

சரிபொர ்்து ஒழுங்குபடு ்துவ ற்கொன திட்ட ்திற்குப் பி ்க ய கண்கொணிப்பு  ்

திட்ட ்க  ்  யொரிக்க உ வுகிறது.  

• சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கொல ிகல மொற்றம் அகமசச்கம் (MoEF&CC) 

வழங்கிய குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR)-இல் பரி ்துகரக்கப்பட்ட அகன ்து 

விதிமுகறககளயும்  ிவர ்்தி நசய்ய பயன்படு ் ப்படுகின்றது.  

 

 ிகல 3: ஹ ாது ஆநலாசகன 

வகரவு (EIA) அறிக்கக மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம் 

ஆகியகவ  மிழ் ொடு மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ்திடம் ஆங்கிலம் மற்றும் 

 மிழில் ஆய்வுக்கொக சமரப்்பிக்கப்பட்டு, மொவட்ட ஆட்சியர,் மொவட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் நபொறியொளர ் மற்றும் நபொதுமக்கள் முன்னிகலயில் நபொதுக் 

கரு ்துக் நகட்பு கூட்ட ்க   ட ்  நவண்டும். 

 

 ிகல 4: ஆய்வுக்குப் பிறகு முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவ ற்கொக 

மொ ில சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீட்டு ஆகணயம் (SEIAA), TN-க்கு 

விண்ணப்ப ொரர ் சமரப்்பி ்  நபொது ஆநலொசகன  டவடிக்கககளுடன் 

சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம் EIA அறிக்கக. 

குறி ்பு விதிமுகறகள் (ToR): 

ToR இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள இ ்  திட்ட ்திற்கொன அதிகொர ் ொல் 

முன்நமொழியப்படட் விதிமுகறகள் Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8598/SEAC/ToR-

1023/2021, நததி: 26.08.2021 அன்று அறிக்கக  யொரி ்திரு ் து. 

திட்ட ஆதரவாளரின் அகடயாளம் 

இது புதிய சுரங்க கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்படும் கு ் கக கொலம் 

கு ் கக  ிகறநவற்றப்பட்ட  ொளிலிரு ்து 5 ஆண்டுகள் ஆகும். திட்டப் 

பகுதியொனது சரொசரி கடல் மட்ட ்திலிரு ்து (MSL) 166மீ மு ல் 163மீ வகர 

உயர ்தில் உள்ள நவற்று  ிலப்பரப்பொகும். சுரங்க ் திட்டம் மொவட்ட மற்றும் 

மொ ில அரசு அதிகொர  ்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  னிப்பட்ட சுரங்க கு ் கக 

பகுதிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

நபொன்ற சட்டப்பூரவ் அனுமதிகயப் நபறும். சுரங்க கு ் கக மற்றும் திட்ட 

ஆ ரவொளரின் விவரங்கள் கீநழ உள்ள அட்டவகணயில் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவகண1.1 திட்டம் மற்றும் திடட் முன்ஹமாழி வரின் விவரங்கள் 

 

1. முன்நமொழிபவரின் 

நபயர ்மற்றும் முகவரி 
டி.வி.எல். NTC.  ்ளூ ஹமட்டல்ஸ் LLP, 

ஆ ரவொளர.் திரு. எஸ். மு ்துசொமி,  
ரொசம்பொகளயம், கீழ்ச ் ம்பூர ்கிரொமம்,  
 ொமக்கல் மொவட்டம்,  
 மிழ் ொடு அஞ்சல் குறியீடு எண் - 637207 

2 திட்ட ்தின் விவரங்கள் சொ ொரண கல் சுரங்க திட்டம் 25மீ 

ஆழ ்திலிரு ்து 0.63.0 நஹக்டர ்அளவில் 

முன்நமொழியப்பட்டது. 

3 சரந்வ புல எண் புல எண். 76/1 (பகுதி) 

4 சலுகக கொலம் 5 ஆண்டுகள் 

5 கனிம ்க  நவல்ல 

நவண்டும் 

சொ ொரண கற்சுரங்கம் 

6  ில பயன்பொட்டு முகற பட்டொ  ிலம்/புஞ்கச  

7. திட்ட பகுதி விவரங்கள் குப்பம் கிரொமம், புகளூர ்வட்டம், கரூர ்

மொவட்டம் 

8 அட்சநரகககள் (வடக்கு) 10°59'50.56” வடக்கு 10°59'53.69” வடக்கு 

9  தீரக்்கநரகககள் (கிழக்கு) 77°57'34.30” கிழக்கு 77°57'36.99” கிழக்கு 

10 சரந்வ ஆஃப் இ ்தியொ 

 ொள் எண் 
58-F/13 

11 சரொசரி கடல் 

மட்ட ்திலிரு ்து உயரம் 

சரொசரி கடல் மட்ட த்ிலிரு ்து (MSL) 165 மீ. 

12  ில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்டலம் II (MSK VI) குகற ்   ில அதிரவ்ு 

மண்டலம் 

13 ஆ ொர ்எண் 4553 7349 1702 

14 அகலநபசி எண் 9840869694 

15 மின்னஞ்சல் முகவரி subbumuthusamy73@gmail.com 
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 டம்1.1: ஹசயற்ககக்நகாள்  டம் கிளஸ்டர் குவாரிகள் 

1.4 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்:  

1.4.1 இயல்பு: சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கால ிகல மாற்றம் 

அகமசச்கத்தின் (MoEF & CC) அறிவி ்பின் டி, 18 டிசம் ர் 2017 நததியிட்ட 

S.O.3933 (E) - இன் படி இ ்  ் திட்டம் B2 வகக, அட்டவகண 1(a) கனிமச ்

சுரங்க ்தின் கீழ் வருகிறது. இ ்திட்டம் 5 வருட கொல ்திற்குப் 

பயன்படு  ்ப்படும் புதிய கு ் கக விண்ணப்பமொகும். 

5.0 மீ நபஞ்ச ்உயரம் மற்றும் 5.0 மீ நபஞ்ச ்அகல க்  உருவொக்குவ ன் மூலம் 

ஆழமொன துகளயிடு ல் மற்றும் நவடிப்பின் நபொது சு ்தியல் மற்றும் ஸ்லரி 
எக்ஸ்ப்நளொசிவ் மூலம் நவடிக்கொமல், கனரக  கரும் இய ்திரங்ககளப் 

பயன்படு ்துவ ன் மூலம், திற ் நவளி அகர இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முகற மூலம் சுரங்கங்ககள நமற்நகொள்ள முன்நமொழியப்பட்டது. 

அகழ்வொரொய்சச்ி மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்று ல் மற்றும் நபொக்குவர ்திற்கொக 

முன்நமொழியப்பட்டுள்ளன. இரண்டொம்  ிகல குண்டுநவடிப்கப ்  விரக்்க, 

பொகற உகடக்கும் கருவிகள் பயன்படு  ்ப்பட உள்ளன. 

நீளம் (மீ) அகலம்(மீ) ஆழம்(மீ) 

68 58 25 



7 | ப க ் க ம ்  

 

1.4.2 அளவு: கு  ்ககப் பகுதியொனது  ற்நபொதுள்ள 3 குவொரிகள் மற்றும் 

500மீ வொன்வழி  ் தூர ்திற்குள் ஒரு முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்கம் 

ஆகியவற்கறக் நகொண்ட சுரங்கங்களின் ந ொகுப்பில் அடங்கும். நமொ  ் 

பரப்பளவு  ில அட்டவகணயிலிரு ்து திட்டமிடப்பட்ட வனமற்ற பட்டொ 

 ிலமொகும். 

• கிரொம பஞ்சொய ்து - குப்பம் 

• ஊரொட்சி ஒன்றியம் - புகளூர ்

• புவியியல் வளங்கள்- 145084 மீ 3 கரடுமுரடொன கல் மற்றும் 12616 மீ 3 சரகள 

முழு பகுதியிலும் உள்ளன. 

• நமொ  ் சுரங்கம் இருப்புக்கள் 42712 மீ 3 கரடுமுரடொன கல் முழு 

பகுதியிலும் உள்ளன. மு ்க ய கு  ்ககக் கொல ்தில் முழு ஜல்லிகளும் 

ஏற்கனநவ குவொரி எடுக்கப்பட்டது. 

• நமொ  ்ப் பகுதியிலும் ஐ ்து ஆண்டுகளுக்கு 42712 மீ 3 கரடுமுரடொன 

கற்ககள நவட்டி எடுக்க முன்நமொழியப்பட்ட இருப்பு அளவு/ (உற்ப ்தி 

 ிகல) ஆகும். 

• கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதியின் நமொ  ் பரப்பளவு சுமொர ்

0.63.0 Ha. 

• பகுதியின்  ிலப்பரப்பு      = சற்று உயர ்்   ிலப்பரப்பு 

• சுரங்க ்தின் உ ்ந ச ஆழம் = 25மீ (2மீ சரகள + 23மீ சொ ரண கல்) 

 கரமட்ட ்திற்கு கீநழ. 

• கு ் கக கொலம் = ஐ ்து ஆண்டுகள் 

அட்டவகண 1.2 முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்டத் திறன் 

ToR இன்  டி உற் த்தி 

மீ 3 இல் கரடுமுரடான 

கல் 
சரகள மீ3 

42712 7888 

இறுதி குழி பரிமொணம் 
68 மீ ( ீளம்) * 58 மீ (அகலம்) * 25 மீ  கர 

மட்ட ்திற்கு கீநழ (ஆழம்) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 ீரம்ட்டம் 
55-60 மீ  கர மட்ட த்ிற்கு கீநழ 

சுரங்க முகற 

திற ் நவளிச ்சுரங்கம் முகறயொனது 

இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க முகற, 

துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் ஆகியவற்கற 

உள்ளடக்கியது 

 ிலப்பரப்பு 

கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதி சற்று 

உயரமொன  ிலப்பரப்பொகும். இப்பகுதி 

ந ன்கிழக்கு பக்கமொக நமன்கமயொன 

சொய்கவக் நகொண்டுள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் 

சரொசரி கடல் மட்ட ்திலிரு ்து 165-163 மீ 

(அதிகபட்சம்) ஆகும். 

இய ்திரங்கள் 

முன்நமொழியப்பட்டன 

சு ்தியல் 2 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-alpha.php?key=%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D
https://www.freetamilfont.com/english-to-tamil-alpha.php?key=%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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அகழ்வொரொய்யுடன் 

 யன் டுதத் ் டும் 

 ோறற உகடக்கும் 

இய ்திர ்தின் 

எண்ணிக்கக 

2 எண்கள் 

சுகமயு ்திகள் 2 எண்கள் 

நவடிக்கும் முகற 

சிறிய துகளயிடு ல் முகறயின் மூலம் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட நவடிப்பு மற்றும் 25 மிமீ 

சிறிய diameter ஸ்லரி நவடிமரு ்து ஆகியகவ 

சொ ரண கல்கல அகற்றுவ ற்கும் உகடக்கவும். 

உ ்ந ச மனி வளம்  27 எண்கள் 

நமொ  ் திட்டச ்நசலவு 

திட்ட நசலவு ரூ.28,74,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கொணிப்பு நசலவு 
ரூ.3,20,000/- 

நமொ  ்ம் ரூ.31,94,000/- 

திட்டச ்நசலவில் சிஇஆர ்

நசலவு @ 2% 
ரூ.63880/- 

அருகிலுள்ள  ீர ்ிகலகள் 

கொவிரி ஆறு வடக்கு 8.9 கிமீ 

அமரொவதி ஆறு 
ந ன்நமற்கு  

9.1 கி.மீ. 

கொல்வொய் வடகிழக்கு 1 கி.மீ 

கொல்வொய் ந ன்கிழக்கு 8.3 கி.மீ. 

ந ொட்டி ந ன்கிழக்கு 8 கி.மீ. 

ஓகட ந ன்கிழக்கு 8 கி.மீ. 

கிரீன்நபல்ட் 

நமம்பொட்டு ் திட்டம் 

1660 சதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் 400 மரங்ககள  ட 

உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்நமொழியப்பட்ட  ீர ்

ந கவ 
5.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு கிழக்கு 650 மீ 

 

1.4.3 குத்தகக  குதி வகர டம்: கு ் ககக்கு விண்ணப்பி  ் பகுதி 

கரூரிலிரு ்து வடநமற்நக 16 கிமீ ந ொகலவிலும், புகளூர ்வட்ட ்திலிரு ்து 10 

கி.மீ. ந ன்நமற்கிலும், குப்பம் கிரொம ்தின் ந ன்கிழக்நக 3 கிமீ ந ொகலவிலும் 

அகம ்துள்ளது. 
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 டம் 1.2: சுரங்க கூட்டகமவு தளத்தின் இரு ்பிடத்கதக் காட்டும் முக்கிய வகர டம் 

 ஆதாரம்: சர்நவ ஆஃ ் இ ்தியா நடாந ாஷீட் எண்: 58-F/13



10 | ப க ் க ம ்  

  

 டம் 1.3: நடாந ாஷீட் ஆய்வு ்  குதியின் வகர டம் 10 கிமீ சுற்றளவு
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1.5 வழக்குகள் ஏநதனும் இரு ்தால்: 

இ ்  சுரங்க ்தில் எ ்  வழக்கும்  ிலுகவயில் இல்கல. TVL NTC ப்ளூ 

நமட்டல்ஸ் LLP ஆனது, இ ்  ் திட்ட ்தினொல் ஏற்படும் மொசு சுகமகயக் 

குகறப்பதில் சமூக ்தின் மீ ொன  ங்கள் நபொறுப்கப உணர ்்து, அ ற்நகற்ப 

எதிரம்கற மற்றும் ந ரம்கறயொன  ொக்கங்ககளக் கண்டறி ்து, மொசு 

கட்டுப்படு ்துவ ற்கொன பயனுள்ள  டவடிக்ககககள வகரயறுப்ப ற்கு 

சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீட்கட நமற்நகொள்ள முடிவு நசய்துள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் மொசுபொட்கட ்  ணிப்பதுடன், எஞ்சிய பொதிப்புககள  ்

தீரப்்ப ற்கொன பயனுள்ள  டவடிக்ககககள அகடயொளம் கொணவும். 

ஆ ரவொளர ் ஜிநயொ நடக்னிக்கல் கமனிங் நசொல்யூஷன்ஸ்,  ருமபுரியில் 

சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்பு மதிப்பீட்டு ஆய்வு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம  ்

திட்ட ்க  ்  யொரிக்கிறது.  மொ ில சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீட்டு 

ஆகணயம் (SEIAA),  மிழ் ொட்டிலிரு ்து நபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுகறகள் 

(ToR) அடிப்பகடயில் சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 

 யொரிக்கப்பட்டது. இ ்  அறிக்கககய ்  யொரிப்ப ற்கொன அடிப்பகட  ்

 ரவு Oct 2021 – Dec 2021 இல் நசகரிக்கப்பட்டது. சமூக-நபொருளொ ொர விவரம் 

நபொன்ற பிற ஆய்வுகள், பல்நவறு அரசு  ிறுவனங்களிடமிரு ்து 

நசகரிக்கப்பட்ட இரண்டொம்  ிகல  ரவுகளின் அடிப்பகடயில்  ில 

பயன்பொட்டு முகற பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டு மு ன்கம ஆய்வுகள் மூலம் 

சரிபொரக்்கப்பட்டது. ஜிநயொ நடக்னிக்கல் கமனிங் களக் குழு அக்நடொபர ்2021 

மு ல் டிசம்பர ் 2021 வகர ஆய்வுப் பகுதியில் கொற்று,  ீர,் மண், ச ் ம், 

 ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் மக்களின் சமூக-நபொருளொ ொர 

 ிகல நபொன்ற பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கொன அடிப்பகட  ரவுகள் 

குறிப்பிடப்பட்ட பகுதியில் நசகரிக்கப்பட்டன. 

 குறிப்பு விதிமுகறகளில் (ToR) சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க மதிப்பீட்டின் முடிவுகள் 

மற்றும் திட்ட ்தின் சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம திட்டம் முன்நமொழியப்பட்டது. 

A-பதிவு, புல அளவீட்டு பு ் கம் (FMB) மற்றும் கிரொம வகரபடம் பின் 

இகணப்பு 4 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

சுற்றுசச்ூழல்  ாதி ்பு மதி ்பீடு (EIA)-இன் ஹ ாதுவான அகம ்பு: 

டிசம் ர் 2009 இல் திருத்த ் ட்ட சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துகற 

அகமசச்கத்தின் (MoEF) சுற்றுசச்ூழல்  ாதி ்பு மதி ்பீடு (EIA) 

அறிவி ்பின் டி, டிசம் ர் 14, 2006 அன்று சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) 

ஆவண ்தின் நபொதுவொன அகமப்பு பின்வருமொறு இருக்க நவண்டும்:  

• அறிமுகம் 

• திட்ட விளக்கம் 

• சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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• எதிர ்ார்க்க ் டும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணி ்பு 

 டவடிக்கககள் 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணி ்பு திட்டம் 

• கூடுதல் ஆய்வுகள் 

• திட்டத்தின்  ன்கமகள் 

• சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு  லன்  கு ் ாய்வு 

• சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம திட்டம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடு ட்டுள்ள ஆநலாசகர்களின் ஹவளி ் ாடு. 

ஜிநயொ நடக்னிக்கல் கமனிங்,  ரம்புரி,  மிழ் ொடு உங்கள் 

பரிசீலகனக்கொக நமநல குறிப்பிட்ட வரிகசயில் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்பு 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கககய  யொர ் நசய்திரு ் ொர.் ஜிநயொ நடக்னிக்கல் 

கமனிங் நசொலுஷன்ஸ் பயன்படு ் ப்படும் ஆய்வகம், நசொ கன மற்றும் 

அளவு ்திரு ்  ஆய்வகங்களுக்கொன ந சிய அங்கீகொர வொரிய ் ொல் (NABL) 

அங்கீகொரம் நபற்ற எக்டொண்ட் என்விநரொ சரவ்ீசஸ் PVT.LTD ஆய்வகம், 

சொன்றி ழ் எண்: TC-5028. 
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அத்தியாயம் 2 

திட்ட விளக்கம் 

 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம் சிறு கனிமங்ககள (கு ் கக பகுதியில் 

இரு ்து கட்டிட கல் மற்றும் சொகல நபொருடக்ள்) சுரங்கப்படு ்துவ ொகும். 

கட்டிடக் கல் மற்றும் சொகலப் நபொருள் சிவில் கட்டுமொனப் பணிகளுக்கு 

முக்கிய மூலப்நபொருளொகும்.  மிழக ்தின் கரூர ் மொவட்டம் புகளூர ்

வடட் ்திற்கு உட்பட்ட குப்பம் கிரொம ்தில்  ற்நபொது இயங்கிவரும் மூன்று 

சுரங்கங்கள் உள்ளன. பட்டொ  ில ்தின் நமொ  ்ப் பரப்பளவு 7.57.5 நஹக்நடர ்

நவவ்நவறு ந ொக்கரக்ளுக்கு கு ் ககக்கு விடப்பட்டது.  மிழ் ொடு, கரூர ்

மொவட்டம், புவியியல் மற்றும் சுரங்க  ் துகற துகண இயக்கு ர,் குப்பம் 

கிரொம ்தின்  னி  பர ் சுரங்க கு ் ககப் பகுதியில், சொ ொரண கற்ககள 

நவட்டி எடுக்க 5 ஆண்டுகளுக்கு அனுமதி அளி ்துள்ளொர.்  னி  பர ்சுரங்க 

கு ் ககப் பகுதிகளின் ஏலம் மற்றும் நமற்பரப்பு ் திட்ட ்தின் அடிப்பகடயில் 

குவொரி கு ் கககய  ிகறநவற்றுவ ற்கு முன், சம்ப ் ப்பட்ட 

அதிகொரிகளிடமிரு ்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நபொன்ற சட்டரீதியொன அனுமதிககளப் நபறுவொரக்ள். 

TVL NTC ப்ளூ நமட்டல்ஸ் LLP சொ ொரண கல் குவோரிக்கோன சுரங்க ் திட்ட ்திற்கு 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க ் துகற துகண இயக்கு ர,் கரூர ் மொவட்டம், 

 மிழ் ொடு கடி ம் மூலம் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

RC.எண்.619/சுரங்கங்கள்/2020 நததி 22.06.2021. சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

கொல ிகல மொற்றம் அகமசச்க ்தின் (MOEFCC) இன் அறிவிப்பின்படி, புல எண். 

3977(E), இகணப்பு- XI, ஆகஸ்ட் 14, 2018 ந தியிட்டது,  னி பர ்சுரங்க கு ் கக 

பகுதிக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நபறுவ ற்கு முன்பு கூட்டகமவிற்கொன 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நபறப்பட நவண்டும். நமற்கண்ட அறிவிப்பின்படி, 

7.57.5 ஹெக்நடர்  ர ் ளகவக் ஹகாண்ட ஹமாத்த கனிமமயமாக்க ் ட்ட 

 குதி, தமிழ் ாடு மா ில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதி ்பீட்டு ஆகணயத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகய ்  ரிசீலி ் தற்காக 'B1' வககயாக 

வகக ் டுத்த ் ட்டுள்ளது.  

2.2 திட்டத்தின் இடம்: 

கு ் ககக்கு விண்ணப்பி  ் பகுதி கரூரிலிரு ்து வடநமற்நக 16 கி.மீ. 

ந ொகலவிலும், புகளூர ் வட்ட ்திலிரு ்து 10 கிமீ ந ன்நமற்கிலும், குப்பம் 

கிரொம ்தின் ந ன்கிழக்நக 3 கி.மீ. ந ொகலவிலும் அகம ்துள்ளது. 

இ ்திட்டமொனது எ ் நவொரு சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம், ந சிய 

பூங்கொ, புலிகள் கொப்பகம், யொகனகள் வழி ் டம் மற்றும் உயிரக்்நகொள 

கொப்பகங்கள் ஆகியவற்றின் 10 கி.மீ. சுற்றளவில் இ ்  திட்டம் வரொது. 
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அட்டவகண 2.1: தள இகண ்பு 

அருகிலுள்ள சாகல 

ந சிய ந டுஞ்சொகல (NH-67) - நகொயம்பு ்தூர ்- 

திருசச்ி - 4 கி.மீ - ந ற்கு 

மொ ில ந டுஞ்சொகல (SH-84) - ஈநரொடு - கரூர ்– 
 4 கி.மீ - வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள கிராமம் குப்பம் - 3 கி.மீ - வடநமற்கு 

அருகில் உள்ள  கரம் கரூர ்- 16 கி.மீ - ந ன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

 ிகலயம் 
கரூர ்- 16 கி.மீ - ந ன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

 ிகலயம் 
திருசச்ி - 86 கி.மீ - ந ன்கிழக்கு 

துகறமுகம் நகொசச்ி - 220 கி.மீ - ந ன்கிழக்கு 

ஆ ொரம்: சரந்வ ஆஃப் இ ்தியொ நடொநபொஷீட் 

அட்டவகண 2.2: முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின் எல்கல 

ஒருங்கிகண ்புகள் 

தூண் அகடயொள ஆவணம் அட்சநரகக (வடக்கு) தீரக்்கநரகக (கிழக்கு) 

1  10°59'53.69"வ  77°57'36.97"கி 

2  10°59'50.56"வ  77°57'36.99"கி 

3  10°59'50.67"வ  77°57'34.30"கி 

4  10°59'52.86"வ  77°57'34.72"கி 

 

 2.2.1 திட்ட ்  குதி 

•  முன்நமொழியப்பட்ட திட்டங்கள்  ளம் சொர ்் கவ  

• திட்டப் பகுதிக்குள் எ ்   ன்கமயும் அல்லது நசயலொக்கமும் 

முன்நமொழியப்படவில்கல.  

• முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தில் வன  ிலம் எதுவும் இல்கல, சில 

பு ரக்ள் மற்றும் மரங்கள் உள்ளன.  

அட்டவகண 2.3: குத்தககக்கு  யன் டுத்த ் ட்ட  குதியின்  ில 

 யன் ாட்டு முகற 

 

      ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

விளக்கம் 

தற்ந ாகதய 

 குதி 

(ஹெக்டர்) 

சுரங்க நவகல முடிவில் 

உள்ள சுரங்கங்க 

 குதிகள் (ஹெக்டர்) 

சுரங்க ்திற்கு உட்பட்ட 

பகுதி 

--- 0.40.0 

உள்கட்டகமப்பு --- 0.01.0 

சொகலகள் --- 0.02.0 

மரம் வளரப்்பு --- 0.16.6 

பயன்படு ் ப்படொ  

பகுதி 

0.63.0 0.03.4 

ஹமாத்தம் 0.63.0 0.63.0 
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2.2.2 ஹசயல் ாட்டின் அளவு அல்லது அளவு 

அட்டவகண 2.4: குத்தககக்கு  யன் டுத்த ் ட்ட  குதியின் 

ஹசயல் ாட்டு விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

கரடுமுரடான 

கல் 

சரகள 

மீ3-இல் புவியியல் வளங்கள் 145084 12616 

மீ3-இல் சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

42712 7888 

மீ3-இல் ஆண்டு வொரியொன 

உற்ப ்தி 

8542 7888 

சுரங்க ் திட்ட கொலம்  5 ஆண்டுகள் 

நவகல  ொட்களின் எண்ணிக்கக 300  ொட்கள் 300  ொட்கள் 

மீ3 -இல் ஒரு  ொகளக்கு உற்ப ்தி 28 27 

பொரநமற்றும் திற ்  (நமொட்டொர)் 

வண்டி எண்ணிக்கக (ஒரு 

சுகமக்கு 6 மீ3) 

2 2 

சுரங்க ்தின் நமொ  ் ஆழம் 25 மீ (2மீ + 23மீ) 

 ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 
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அட்டவகண 2.5 குத்தகக  குதிக்கு அருகிலுள்ள உள்கட்டகம ்புகள் 

அருகில் உள்ள 

த ால்  ிகலயம் 

அஞ்சலகம் குப்ப ்திலிரு ்து வடநமற்கு பக்கம் 4.3 கி.மீ. 

ந ொகலவில் உள்ளது.  

அருகிலுள்ள 

காவல்  ிகலயம் 

கொவல்  ிகலயம் ந ன்நமற்கு பக்க ்தில் உள்ள 

 ள ்தில் இரு ்து சுமொர ் 7.0 கி.மீ ந ொகலவில் K. 

பரம ்தியில் உள்ளது. 

அருகில் உள்ள 

தீயகண ்பு 

 ிகலயம் 

தீயகணப்பு  ிகலயம் வடக்குப் பகுதியில் இரு ்து 9.22 

கி.மீ. ந ொகலவில் நவலொயு ம் பொகளய ்தில் உள்ளது. 

அருகிலுள்ள 

மருத்துவ வசதி  

ஆரம்ப சுகொ ொர  ிகலயம் புன்னம் என்ற இட ்தில் 

இரு ்து கிழக்கு ந ொக்கி 6.4 கி.மீ. ந ொகலவில் உள்ளது 

அருகில் உள்ள 

 ள்ளி 
ந ொடக்கப் பள்ளியொனது புன்ன ்தில் இரு ்து கிழக்குப் 

பக்கமொக 3.8 கி.மீ. ந ொகலவில் உள்ளது. 

அருகிலுள்ள 

தாலுகா சாகல 

கரூரிலிரு ்து ஈநரொடு சொகலகய இகணக்கும் 

இட ்தின் சுற்றளவில் வடக்குப் பகுதியில் 2.4 கி.மீ. 

ந ொகலவில் வட்டம் சொகல அகம ்துள்ளது. 

அருகிலுள்ள 

இரயில் 

தகலகம 

புகளூர ் ரயில்  ிகலயம் கு ் கக பகுதியின் வட 

கிழக்கு ந ொக்கி 6.8 கி.மீ. ந ொகலவில் உள்ளது 

அருகிலுள்ள 

துகறமுக வசதி  

அருகிலுள்ள துகறமுகமொனது சுமொர ்245 கி.மீ. 

ந ொகலவில் தூ ்துக்குடியில் நமற்கு திகசகய 

ந ொக்கி அகம ்துள்ளது. 

அருகிலுள்ள 

விமான 

 ிகலயம் 

அருகொகமயில் உள்ள விமொன  ிலயமொனது 

திருசச்ிரொபள்ளியில் சுமொர ் 85.8 கி.மீ. ந ொகலவில் 

அகம ்துள்ளது. 

அருகிலுள்ள 

டிஎஸ்பி 

அலுவலகம் 

டிஎஸ்பி அலுவலகமொனது கரூரில் 14.10 கி.மீ. 

ந ொகலவில் கிழக்கு திகசகயநய ந ொக்கி 

அகம ்துள்ளது 

அருகில் உள்ள 

கிராமங்கள் 

i. வடக்கு - உப்புபொகளயம் - 2.1கி.மீ 

ii. ந ற்கு -  ொகழ ்துப்பட்டி - 0.7கி.மீ 

iii. கிழக்கு - புன்னம் - 3.8 கி.மீ 

iv. நமற்கு - சொலிப்பொகளயம்  - 2.45 கி.மீ 
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 டம் 2.1: திட்ட ்  குதியின்  டம் 
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 டம் 2.2: கிராம வகர டம் கூகுள் இநமஜில் மிகக ் டுத்த ் ட்டுள்ளது
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2.3 குத்தகக  குதி 

கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதி  டக்டயொன  ிலப்பரப்பொகும். 

சொய்வு ந ன்கிழக்கு ந ொக்கி நமன்கமயொனது மற்றும் இப்பகுதியின் உயரம் 

சரொசரி கடல் மட்ட ்திலிரு ்து 165 மீட்டரொக உள்ளது. இப்பகுதியொனது 2 மீ 

 டிமன் நகொண்ட சரகளகளொல் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும்  ற்நபொதுள்ள 

சுரங்க குழியில் இரு ்து ந ளிவொக அனுமொனிக்கப்படும் பொரிய 

சொரந்னொககட். சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள  ீரம்ட்டம் நகொகடயில் 

60மீட்டரொகவும், மகழக்கொல ்தில் 55மீட்டரொகவும் இருக்கும், இது அருகிலுள்ள 

ஆழ்துகள கிணறுகளில் இரு ்து பொரக்்கப்படும். சரொசரி ஆண்டு 

மகழப்நபொழிவு சுமொர ்703 மி.மீ. ஆகும். 

 

 டம் 2.3: திட்ட தள புகக ் டம் 

2.4 புவியியல் 

பிரா ்திய புவியியல் 

புவியியல் ரீதியொக, முழு மொவட்ட க் யும் கடினமொன பொகறகள் 

மற்றும் வண்டல் வடிவங்களொக வககப்படு ் லொம். கடினப் பொகற 

உருவொக்கம்: - மொவட்ட ்தின் 90 ச வீ  த்ிற்கும் அதிகமொன பகுதிகள்  றைய 

கொல க் ச ் நசர ்்  கடினமொன பொகறகளொக அடியில் உள்ளன. பல்நவறு 

வககயொன கடினப் பொகறகளில் முக்கிய உருவொக்கம் கினிசிக் வகக 

உருவொக்கம் ஆகும். இம்மொவட்ட ்தில் கரூர ் மற்றும் அரவக்குறிசச்ி 

 ொலுகொக்களில் சரந்னொககட் விகளகிறது. எதிரப்்பு ் திறன் நகொண்ட 

குவொரட்்கசட்டுகள் சொரந்னொககட் மற்றும் ந ய்சிக் வகககளில் 

திட்டுகளொகக் கொணப்படுகின்றன மற்றும் நமநல உள்ள பொகற வகககள் 

படம் 3.5 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளன. வண்டல் படிவு: - ஆற்றின் மூலம் வண்டல் 

நகொண்டு நசல்லப்படும் மணல், வண்டல், களிமண், சரகள நபொன்ற 

சமீப ்திய வண்டல் படிவுகள் கரூர,் கிருஷ்ணரொயபுரம் மற்றும் குளி  ்கல 

ந ொகுதிகளில் கொவிரி ஆற்றின் மறுபுற ்தில் கொணப்படுகின்றன. இ ்  

வடிவங்கள் கடினமொன பொகறக்கு நமல் உள்ளன. 

கரூர ்மொவட்டம் கிநரக்க வளொக தீபகற்ப பகசயின் ஒரு பகுதியொகும். 

இ ் ப் பகுதியின் நபொதுவொன பொகற வகககள் சொரந்னொககட், பநயொகடட் 

க்னீஸ், மிக்மொகடட்ஸ் மற்றும் அநனொரந் ொகசட்டுகள். கரூர ் மொவட்டம், 
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குளி ் கல வட்ட த்ில் உள்ள வரவகன, ந ன்னிகல, கூடலூர ் நபொன்ற 

கிரொமங்களில் "பொகளயம் நபல்ட்" என்று அகழக்கப்படும் படிக 

சுண்ணொம்புக் கற்கள் மற்றும்  ொகப்பள்ளியில் கண்ணொடி குவொரட்்ஸ் மற்றும் 

நபொட்டொஷ் ஃநபல்ஸ்பொரஸ்் நகொண்ட  ல்ல  ரமொன நபக்மொகடட் 

 ரம்புகளின்  ிகழ்வுகளொல் ஆசீரவ்திக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அரவக்குறிசச்ி 

 ொலுகொவில் புங்கம்பொடி பகுதிகள். கரூர ் மொவட்ட ்தில் முக்கிய 

கனிமங்களொன சுண்ணொம்பு, குவொரட்்ஸ் மற்றும் ஃநபல்ட்ஸ்பொர ் மற்றும் 

நமக்னகசட் மற்றும் டுகனட் ஆகியகவ சுரண்டப்பட்டு கனிம 

அடிப்பகடயிலொன ந ொழில்களில் பயன்படு ் ப்படுகின்றன. 

மொவட்ட ்தின் முழுப் பகுதியும் பொ ொளச ் சொகலயொக உள்ளது. 

மொவட்ட ்தின் ந ற்குப் பகுதியில் அகம ்துள்ள ரங்கமகல மகலகள் மற்றும் 

கடவூர ்மகலகள், கிழக்கு ் ந ொடரச்ச்ி மகலகளின் எசச்ங்களொகவும், கடல் 

மட்ட ்திலிரு ்து சரொசரியொக 1031 மீட்டருக்கும் அதிகமொன உயர ்தில் 

அகம ்துள்ள ொகவும் உள்ளது. மொவட்ட நபொது வடகிழக்கு ந ொக்கி நமதுவொக 

சொய் ்து, மொவட்ட த்ின் கிழக்கு எல்கல வகர பர ்  சமநவளி  ொட்கட 

உருவொக்குகிறது. அய்யரம்கல,  ொ ்ந ொணிமகல மற்றும் 

நவலொயு ம்பொகளயம் மகலகளொல் பிரதி ிதி ்துவப்படு ் ப்படும் 

ஏரொளமொன சிறிய எஞ்சிய மகலகள் உள்ளன. இப்பகுதியின் நபொதுவொன 

உயரம் சரொசரி கடல் மட்ட ்திலிரு ்து 100 மீ மு ல் 200 மீ வகர இருக்கும். 

நசயற்ககக்நகொள் படங்களின் விளக்கம் மூலம் மொவட்ட த்ில் அகடயொளம் 

கொணப்பட்ட முக்கிய புவியியல் அலகுகள் 1) கட்டகமப்பு மகல, 2) 

நபடிநமன்ட்ஸ், 3) ஆழமற்ற நபடிநமன்ட்கள், 4) புக க்கப்பட்ட நபடிநமன்ட்ஸ் 

மற்றும் 5) வண்டல் சமநவளி. 
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 டம் 2.4:  டம் 10 கிமீ சுற்றி நமற் ர ்பு அம்சங்ககளக் காட்டுகிறது 
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 டம் 2.5:  டம் 5 கிமீ சுற்றி நமற் ர ்பு அம்சங்ககளக் காட்டுகிறது 
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உள்ளூர ்புவியியல்: 

ஆய்வுப் பகுதியொனது பிரொ ்தியப் நபொக்ககப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமொக ஹொரட்் ரொக் உருவொக்க க்  ஒநர மொதிரியொன / பொ ்ந ொலி  ்

உருவொக்கம் நகொண்ட சொரந்னொககட் ஆகும். இப்பகுதியின்  ிலப்பரப்பு 

கிட்ட ் ட்ட நவற்று  ிலப்பரப்பில் வடகிழக்கு பக்க ்க  ந ொக்கி 

நமன்கமயொன சொய்வொக உள்ளது, இப்பகுதி சுமொர ் 2மீ  டிமன் நகொண்ட 

நமல்மண் உருவொக்க ் ொல் மூடப்பட்டுள்ளது, அக  ் ந ொடர ்்து 

 ற்நபொதுள்ள சுரங்க குழியிலிரு ்து பொரிய சொரந்னொககட் உருவொக்கம் 

நவளிப்படுகிறது. 

தீபகற்ப க்னீஸ் மிகப் பழகமயொன பொகற உருவொக்க க்  உருவொக்குகிறது, 

இதில் சொரந்னொககட்டின் பொரிய உருவொக்கம் சமீப ்திய குவொட்டரன்ரி 
உருவொக்க ்தின் வளமொன திரட்சியுடன் உள்ளது. பிரொ ்திய அளவில் 

சொரந்னொககட் பொடி ட்நரண்டிங் N500E – S500W, SE800-ஐ ந ொக்கிச ்நசல்கிறது 

(மூல ் ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம்) 

இ ் ப் பகுதியில் உள்ள பொகறகளின் நபொதுவொன புவியியல் வரிகசகள் கீநழ 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

 

 

வயது   உருவாக்கம் 

சமீப                    -   குவொட்டரன்ரி உருவொக்கம் (சரகள) 

                                        ------- இணக்கமின்கம------------ 

ஆரக்்கியன்        -   சொரந்னொக்ககட் 

                          தீபகற்ப ஜினிசிக் சிக்கலொன 

 

 கரூர ்மொவட்டம், முக்கிய ஆறுகளின் பொக களில் குகற ்  பரப்பளவு 

மற்றும்  டிமன் நகொண்ட சமீப ்திய வண்டல் படிவுகளுடன் ந ொன்கமயொன 

படிக அகமப்புகளொல் அடிக்நகொடிட்டுக் கொட்டப்பட்டுள்ளது.  ில ் டி  ீரின் 

 ிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் உடலியல், கொல ிகல, புவியியல் மற்றும் 

கட்டகமப்பு அம்சங்கள் நபொன்ற பல்நவறு கொரணிகளொல் 

கட்டுப்படு  ்ப்படுகிறது. வொனிகல மற்றும் உகட ்  படிகப் பொகறகள் 

மொவட்ட ்தில் முக்கியமொன  ீர ்ிகல அகமப்புகளொக உள்ளன.  ில ் டி  ீர ்

நபொதுவொக  ட்பநவப்ப  ிகலயிலும், ஆழமொன மட்டங்களில் உகட ்  

மண்டலங்களில் அகர-கட்டுப்படு ் ப்பட்ட சூழ் ிகலயிலும் ஏற்படுகிறது. 

மொவட்ட ்தில் வொனிகல மண்டலங்களின்  டிமன் ஒரு மீட்டருக்கும் 

குகறவொக இரு ்து 15 மீட்டருக்கும் அதிகமொக இருக்கும் (மூல ம ்திய  ில ் டி 

 ீர ்வொரியம் - கரூர)். 

கடினமொன பொகற வடிவங்கள் 

  ில ் டி  ீர ் மட்டமொனது  ீர ் அட்டவகண  ிகலகமகளின் கீழ் 

 ிகழ்கிறது, ஆனொல் வொனிகல, மூடட்ு, எலும்பு முறிவு மற்றும் அ ன் வளரச்ச்ி 

ஆகியவற்றின் தீவிரம் மற்ற வகக பொகறகளில் கினிசிக் உருவொக்க ்துடன் 
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ஒப்பிடும் நபொது மிகவும் குகறவொக உள்ளது. கினிசிக் அகமப்புகளுடன் 

ஒப்பிடும்நபொது  ில ் டி  ீர ்திறன் குகறவொக உள்ளது 

கிரொனிடிக் க்னீஸ் 

  ில ் டி  ீர ்வொனிகல, கூட்டு மற்றும் எலும்பு முறிவு வடிவங்களில்  ீர ்

அட்டவகண  ிகலகமகளின் கீழ் ஏற்படுகிறது.  ட்பநவப்பமொன 

நமலங்கியில் உருவொக்கப்பட்ட துகள இடம் ஆழமற்ற சிறுமணி 
 ீர ்ிகலகளொக நசயல்படுகிறது மற்றும் சொ ்தியமொன  ீர ்  ொங்கி மற்றும் 

விகளசச்ல் மண்டலங்ககள உருவொக்குகிறது  ீரம்ட்டம் கொல்வொய் மற்றும் 

ந ொட்டி பொசன பகுதிகளில் ஆழமற்றது மற்றும் பிற பகுதிகளில் இது ஓரளவு 

ஆழமொக உள்ளது. 

சொரந்னொககட் 

  ில ் டி  ீர ் மட்டமொனது  ீர ் அட்டவகண  ிகலகமகளின் கீழ் 

ஏற்படுகிறது ஆனொல் வொனிகல தீவிரம், கூட்டு; எலும்புமுறிவு மற்றும் அ ன் 

வளரச்ச்ியொனது க்னீசிக் அகமப்புகளுடன் ஒப்பிடும் நபொது மிகவும் 

குகறவொகநவ உள்ளது. கினிசிக் அகமப்புகளுடன் ஒப்பிடும்நபொது  ில  ்டி 

 ீர ்திறன் குகறவொக உள்ளது. 

 ீர ்ிகல அளவுருக்கள் 

 இம்மொவட்ட ்தில்  ீர ்ிகலயின்  டிமன் மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் 

 கர மட்ட ்திலிரு ்து 3 மீ மு ல் 15 மீ வகர மொறுபடும். இண்டர ்கிரொனுலர ்

நபொநரொசிட்டி என்பது படுக்ககப் பொகறயில் வொனிகல மற்றும் எலும்பு முறிவு 

வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் அளகவப் நபொறு ் து. முன்னர ்

விவொதிக்கப்பட்டபடி, ஆழமொன வொனிகலயொனது க்னீசிக் வடிவங்களில் 

உருவொகியுள்ளது மற்றும் சொரந்னொககட் அகமப்புகளில் மி மொன வொனிகல 

உருவொகியுள்ளது. கடினமொன பொகறகள் மற்றும் வண்டல் வடிவங்களில் 

உள்ள  ீர ்ிகல அளவுருக்களின் வரம்பு கீநழ நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

அட்டவகண 2.6:  ீர் ிகல அளவுருக்களின் வரம்பு 

 ீர ்ிகல 

அளவுருக்கள் 

அகர வகரயறுக்க ் ட்ட  ிகலயில்  ீர் 
அட்டவகண  ிகலகமகள் 

கடினமான  ாகற 

 குதிகள் 

வண்டல் 

வடிவங்கள் 

 ல்ல விகளசச்ல் 1.66 - 2.5 lpm 8.3 - 16.66 lpm 

கட ்தும்  ன்கம 

(T) 

28 - 75 மீ2/ ொள் 45 - 205 மீ2 /  ொள் 

ஊடுருவக்கூடிய 

 ன்கம (நக) 

5 - 9 மீ/ ொள் 2 - 4.5 மீ /  ொள் 

குறிப்பிட்ட மகசூல் 0.7 - 2.3 % 6.8 % 

 ீர ்மட்ட ்தின் 

ஆழம் 

3 மீ மு ல் 15 மீ 

ஆ ொரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 
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 டம் 2.6: 10கி.மீ. சுற்றளவு பிரா ்திய புவியியல் வகர டம் 
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 டம் 2.7: 10 கிமீ சுற்றளவு புவியியல் வகர டம் 
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                                                      டம் 2.8: புவியியல், ஆண்டு வாரியான வளர்சச்ித் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள்  
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2.5 இரு ்புக்களின் தரம் 

கிகடக்கும் சொ ொரண கல் சொம்பல்  ிறம் மற்றும்  ல்ல  ரம் மற்றும் 

வலிகம நகொண்டது. இது கட்டுமொன ந ொக்கங்களுக்கொக பரவலொகப் 

பயன்படு  ்ப்படுகிறது. mho's அளவில் சொ ொரண கல்லின் கடின ் ன்கம 6 

மு ல் 7 வகர இருக்கும், நமலும் இ ்  கல்லின் கிகடக்கும்  ன்கம மிகவும் 

மலிவொக உள்ளது. எங்கு கிகட  ்ொலும் இருப்பு ்  ரம்  ன்றொக உள்ளது. 

 

 

 டம் 2.9 நமற் ர ்புத் திட்டம் 
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2.6 சுரங்க முகற 

முன்நமொழியப்பட்ட பகுதி ஒரு புதிய சுரங்க கு ் கக. 

முன்நமொழியப்பட்டவர ்30 மீ ஆழம் வகர  கர மட்ட ்திற்கு கீநழ சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கு (EC) விண்ணப்பி ் ொர,் ஆனொல் மொ ில  ிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழு 

(SEAC) பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககள கரு ்தில் நகொண்டு 25m 

ஆழ க்  கட்டுப்படு ்தியது.  

சுரங்க நசயல்பொடு திற ் நவளி (OC) அகர இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகறயொகும். திற ் நவளி (OC) அகர-இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட 

அல்லது திற ்  குழி சுரங்கமொனது ஒரு நமற்பரப்பு சுரங்க நுட்பமொகும், இதில் 

அடியில் உள்ள சொ ொரண கல்கல பிரி ந் டுக்க நமலுள்ள பொகற மற்றும் 

மண் நபொருடக்ள் (அதிக சுகமகள்) அகற்றப்படுகின்றன. சுரங்கம் ந ொண்டும் 

இட ்தின் அருநக குவி ்துள்ள அதிக சுகமகள் என அகழக்கப்படும் 

நமலடுக்கு நபொருட்கள், சுரங்க ்திற்குள் மகழ ீர ் கவனக்குகறவொக 

நுகழவக   ் டுக்க, சுரங்கப் பகுதிகயச ்சுற்றி பசுகமப் பட்கடகள் மற்றும் 

மண் திட்டுககள உருவொக்கப் பயன்படு ் ப்படும். ந ொண்டப்பட்ட பகுதி ஒரு 

குழிகய உருவொக்கியது, இது சுரங்க குழி என்று அகழக்கப்படுகிறது. எனநவ, 

திற ் நவளி சுரங்க முகறயொனது  ிலப்பரப்பில் ஏற்படும் மொற்ற ்திற்கு 

நபொறுப்பொகும். OC சுரங்க முகற இ ்தியொவில் அதிக அணுகக்கூடிய 

பிரி ந் டுக்கும் முகற, அதிக உற்ப ்தி விகி ம், பொதுகொப்பு அக்ககற மற்றும் 

நமம்பட்ட உற்ப ்திக்கு  வீன ந ொழில்நுட்ப ்க ப் பயன்படு ்துவ ற்கொன 

அதிக வொய்ப்பு ஆகியவற்றின் கொரணமொக ஆதிக்கம் நசலு ்துகிறது. 

திற ் நவளி (OC) சுரங்கங்கள் ஒரு நபரிய பரப்பளவில் இயக்கப்படுகின்றன, 

நமலும் இது ட்ரொக்கலன்கள் நபொன்ற  வீன திறகமயொன மற்றும் நபரிய 

உபகரணங்ககளப் பயன்படு ்துகிறது. 

 சக்தி மண்நவட்டிகள் மற்றும் வொளி சக்கர அகழ்வொரொய்சச்ிகளும் 

இ ்  விஷய ்தில் பயன்படு ் ப்படுகின்றன. கரடுமுரடொன கல் 

நபொக்குவர ்துக்கு நபரிய லொரிகள் பயன்படு ் ப்படுகின்றன. மற்ற 

உபகரணங்களில் புல்நடொசரக்ள், ஸ்கிரொப்பரக்ள், கிநரடரக்ள்,  ண்ணீர ்

ந ளிக்கும் டிரக்குகள் மற்றும் பிற அடங்கும். பக்நகட் வீல் 

அகழ்வொரொய்சச்ிககளப் பயன்படு ்தி  ளரவ்ொன மற்றும் குகறவொன 

எதிரப்்பு ்  ன்கம நகொண்ட சுகம அகற்றப்படுகிறது. வொர  ொட்கள் மற்றும் 

அரசு விடுமுகற  ொட்கள்  விர தினமும் கொகல 9 மணி மு ல் மொகல 5 மணி 
வகர சுரங்கம் இயங்கும். நமட்டொலிஃநபரஸ் கமன்ஸ் விதிமுகறகள், 1961 

இன் ஒழுங்குமுகற 106 (2) (b) இன் கீழ், ஹொரட்் ரொக்ஸில் உள்ள அகன ்து 

திற ் நவளி நவகலகளிலும் நபஞ்சுகள் மற்றும் பக்கவொட்டுகள் சரியொக 

நபஞ்ச ் மற்றும் சொய்வொக இருக்க நவண்டும். நபஞ்ச ் உயரம் 5 மீட்டருக்கு 

மிகொமல் இருக்க நவண்டும் மற்றும் நபஞ்ச ்அகலம் நபஞ்ச ்உயர ்க  விட 

குகறவொக இருக்கக்கூடொது. ஒட்டுநமொ  ் குழி சொய்வு நகொணம் 45o ஐ விட 

அதிகமொக இருக்கக்கூடொது. 
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  டம் 2.10 மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 

ஹவடித்தல்:  

          சு ்தியல் துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் ஆகியவற்கறப் 

பயன்படு ்தி உகட ்து, சொ ொரண கல்கல  ளர ்்துவ ற்கொக, திற ் நவளி, 
அகர இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட முகறயுடன் இகண ்து சுரங்கங்கள் 

நமற்நகொள்ளப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 2.11 சாதாரண கல் சுரங்கங்களின் மின்சாரம் அல்லாத ஹவடி ்பு முகற 

வெடிப்பு 

முறை 
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 யன் டுத்த ் டும் /  யன் டுத்த ் டும் ஹவடிஹ ாருட்களின் 

வகக: 

பொதுகொப்பொன பயிற்சியுடன் திறகமயொக நவடிக்க பின்வரும் 

நவடிநபொருடக்ள் பரி ்துகரக்கப்படுகின்றன. சிறிய டயொ. கரடுமுரடொன 

கல்கல அகற்றுவ ற்கும் நவற்றி நபறுவ ற்கும் 25 மிமீ குழம்பு 

நவடிமரு ்துகள் உகடக்க மற்றும் ஹீவிங் விகளகவப் பயன்படு  ் 

பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துகள ந ொண்டு ல் அல்லது மு ன்கம 

நவடிப்பு எதுவும் முன்நமொழியப்படவில்கல. 

 

ஒவ்நவொரு துகளயின் ஆழம் 1.5மீ 

துகள விட்டம் 30-32 மிமீ 

துகள இகடநய இகடநவளி 1.2மீ 

துகளக்கொன சுகம 1.0மீ 

துகளயின் வடிவம் ஜிக்ஜொக் - பல 

வரிகசகள் 

துகள சொய்வு கிகடமட்ட ்திலிரு ்து 

800 

 ொம  நடட்டநனட்டரக்ளின் 

பயன்பொடு 

25 மில்லி வி ொடி 

ரிநலக்கள் 

நவடிக்கும் உருகி "நவடிக்கும்"  ண்டு 

ஒரு  ொகளக்கு உகட ்  

பொகறகளின் அளவு 

29 மீ3 x 2.8 = 81T 

நவடிக்கும் திறன் @95% 1.05T / துகள 

ஒரு துகளக்கு கட்டணம் 140 கிரொம் 25 மிமீ டயொ 

கொரட்்ரிட்ஜ் 

ஒரு  ொகளக்கு உகட ்  

பொகறகளின் அளவு 

ஒரு  ொகளக்கு 81T 

ஒரு  ொகளக்கு நவடி நபொருள் 

ந கவ (ஒரு கிநலொ 

நவடிநபொருடக்ளுக்கு 6M.T) 

ஒரு  ொகளக்கு 4.5 

கிநலொ 

ஒரு  ொகளக்கு துகளகளின் 

எண்ணிக்கக 

4.5/.14 = ஒரு  ொகளக்கு 

32 துகளகள் 

 

இய ்திரங்களின் விவரங்கள் 

ஜொக் சு ்தியல்களுடன் இகணக்கப்பட்ட டிரொக்டர ் நபொரு ் ப்பட்ட 

அமுக்கி நபொன்ற இய ்திரங்கள் துகளயிடுவ ற்கும் நவடிப்ப ற்கும் 

முன்நமொழியப்பட்டுள்ளன. கஹட்ரொலிக் அகழ்வொரொய்சச்ி மற்றும் டிப்பர ்

கலகவகய  ழுவி. வொடககக்கு எடுக்கப்பட்ட டிப்பர ் மற்றும் 

அகழ்வொரொய்சச்ி ஆகியகவ ச ்க  சூழ் ிகலயின்படி  ொள் அடிப்பகடயில் 

அல்லது மணிந ர அடிப்பகடயில் தினசரி சுரங்க  டவடிக்ககககள 

நமற்நகொள்ள பயன்படு ் ப்படும். 
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வகக 
எண்
கள் 

துகளயி
ன்  ீளம் 

(மிமீ) 

அளவு / 

ஹகாள்ளளவு 

உ ்து 

சக்தி 
எச.்பி 

சு ்தியல் 2 35 மி.மீ 1.2 மு ல் 2.0 

மீ 

அழு ் ப்ப
ட்ட கொற்று 

60 

அமுக்கி  1 --- 400PSI டீசல் 42 

டிப்பர ் 2 ---- 20 டி டீசல் 110 

அகழ்வொரொய்சச்ி
யுடன் 

 யன் டுதத் ் 
டும்  ோறற 

உகடக்கும் 

இய ்திர ்தின் 

எண்ணிக்கக 

1 ---- 300 டீசல் - 

 

2.7 ஹ ாது அம்சங்கள் 

(i) சுரங்க வடிகால் முகற 

கொலப்நபொக்கில்  ீநரொகட அரிப்பு மூலம் வடிகொல் அகமப்பு 

உருவொக்கப்படுகிறது, இது  ீநரொகடகளொல் வடிகட்டிய  ிலப்பரப்பு பகுதியில் 

உள்ள பொகறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டகமப்புகளின் பண்புககள 

நவளிப்படு ்துகிறது. வடிகொல் அகமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகொல் 

படுககயில் உள்ள ஓகடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளொல் உருவொகும் 

வடிவமொகும்.  ில த்ின்  ிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமொன 

அல்லது நமன்கமயொன பொகறகள் ஆதிக்கம் நசலு ்தினொலும்,  ில ்தின் 

சொய்வு ஆகியவற்றொல் அகவ  ிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. நடன்ட்ரிடிக் 

வடிவங்கள், மிகவும் நபொதுவொனகவ,  ீநரொகடக்கு அடியில் உள்ள பொகற 

(அல்லது ஒருங்கிகணக்கப்படொ  நபொருள்) எ ்  குறிப்பிடட் துணி அல்லது 

அகமப்பு இல்லொ  பகுதிகளில் உருவொகின்றன மற்றும் எல்லொ திகசகளிலும் 

சமமொக எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். திட்டப் பகுதிக்குள் ஓகடகள், 

கொல்வொய்கள்,  ீர ்ிகலகள் எதுவும் கடக்கவில்கல. இப்பகுதியின் வடிகொல் 

அகமப்பு நடன்ட்ரிடிக் - துகண நடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

(ii) வாகன ந ாக்குவரத்து அடரத்்தி 

நபொருள் நபொக்குவர ்து வழியின் அடிப்பகடயில்  ட ் ப்பட்ட 

நபொக்குவர ்து கணக்நகடுப்பில், கரடுமுரடொன கல் கிரொம சொகல வழியொக 

முக்கியமொக நபரிய மொவட்ட சொகல 332 - ந ொய்யல் மு ல் வடநமற்கு 

பகுதியில் உள்ள க.பரம ்தி சொகல மற்றும் (SH-84) ஈநரொட்டில் இரு ்து கரூர ்

வகர நகொண்டு நசல்ல உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பகுதியில் 

சொகல. இரண்டு இடங்களில் நபொக்குவர ்து அடர ்்தி அளவீடுகள் 

நமற்நகொள்ளப்பட்டன 
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1. முக்கிய மாவட்ட சாகல 332 - ஹ ாய்யல் முதல் k. ரமத்தி சாகல 

- 2.3 கி.மீ. வடநமற்கு 

2. (SH-84) ஈநராடு - கரூர் சாகல - 4.2 கி.மீ.  வடகிழக்கு. 

கனரக நமொட்டொர ் வொகனங்கள், இலகுரக வொகனங்கள் மற்றும் 

இரு/மூன்று சக்கர வொகனங்கள் என மூன்று வகககளின் கீழ் வொகனங்ககள 

கொட்சி கண்கொணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணிந ரம் ந ொடர ்்து 

நபொக்குவர ்து அடர ்்தி அளவீடு நசய்யப்பட்டது. சொகலகளில் நபொக்குவர ்து 

ந ரிசல் அதிகமொக இருப்ப ொல், ஒவ்நவொரு ஷிப்டிலும் ஒவ்நவொரு 

ஸ்நடஷனிலும் ஒநர ந ர ்தில் இரண்டு திறகமயொன  பரக்ள் 

ஈடுபடு  ்ப்பட்டனர ் - நபொக்குவர ்க  கணக்கிடுவ ற்கு இரு திகசகளிலும் 

ஒருவர.் ஒவ்நவொரு மணி ந ர ்தின் முடிவிலும், புதி ொக எண்ணும் பதிவும் 

நமற்நகொள்ளப்பட்டன. 

அட்டவகண.2.7: டர்ாஃபிக் சர்நவ இடங்கள் 

 ிகலயக் 

குறியீடு 
சொகலயின் நபயர ்

தூரம் மற்றும் 

திகச 
சொகல வகக 

டி.எஸ்1 

க.பரம ்திக்கு 

ந ொய்யல்  

(பிர ொன மொவட்ட 

சொகல 332) 

2.3கிமீ 

வடநமற்கு 

முக்கிய மொவட்ட சொகல 

(இரண்டு வழி) 

டி.எஸ்2 
(SH-84) ஈநரொடு - கரூர ்

சொகல 

4.2கிமீ 

வடகிழக்கு 

மொ ில ந டுஞ்சொகலகள் 

(இரு வழிசச்ொகல) 

ஆ ொரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவகண 2.8: தற்ந ாதுள்ள ந ாக்குவரத்து அளவு 

 ிகலயக் 

குறியீடு 

எச.்எம்.வி எல்.எம்.வி 
2/3 சக்கர 

வாகனங்கள் 
ஹமாத்த 

பி.சி.யு எண்ணிக்கக பி.சி.யு எண்ணிக்கக பி.சி.யு எண்ணிக்கக பி.சி.யு 

டி.எஸ்1 248 744 113 113 349 176 1033 

டி.எஸ்2 276 828 97 97 328 164 1089 

ஆ ொரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

* PCU மொற்றும் கொரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் நபரு ்து) = 3, LMV (கொர,் ஜீப் மற்றும் 

ஆட்நடொ) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர வொகனங்கள் = 0.5 

அட்டவகண 2.9: முன்ஹமாழிய ் ட்ட குவாரிக்கான ந ாக்குவரத்துத் நதகவகள் 

ஒரு  ாகளய சாதாரண கல்லின் ந ாக்குவரத்து 

லொரிகளின் 

திறன்  

ஒரு  ொகளக்கு 

ஒட்டுநமொ ்  

பயணங்களின் 

எண்ணிக்கக  

பி.சி.யு இல் ந ொகுதி 

10 டன் 8 28 
ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க  ்திட்ட ்திலிரு ்து பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்ட  ரவு 
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 டம்.2.12: கனிம ந ாக்குவரத்து  ாகத வகர டம் 

அட்டவகண 2.10: ட்ராஃபிக் வால்யூமின் சுருக்கம் 

 ாகத 

பி.சி.யு இல் 

தற்ந ாதுள்ள 

ந ாக்குவரத்து 

அளவு 

திட்டத்தால் 

ந ாக்குவரத்து 

அதிகரிக்கும் 

ஹமாத்த 

ந ாக்குவரத்து 

அளவு 

ஐ.ஆர்.சி - 1960 

வழிகாட்டுதல்களின் டி 

பி.சி. யு இல் மணிந ரத் 

திறன் 

K.பரம ்திக்கு 

ந ொய்யல்  

(பிர ொன 

மொவட்ட 

சொகல 332) 

1033 110 1143 1500 

(SH-84) 

ஈநரொடு - 

கரூர ்சொகல 

1089 110 1199 1500 

ஆ ொரம்: ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு பகுப்பொய்வு சுருக்கம் GTMS FAE & TM மூலம் 

• இ ்  திட்டங்களொல்  ற்நபொதுள்ள நபொக்குவர ்து ந ரிசல் 

அதிகமொக இருக்கொது  

• IRC 1960 இன் படி,  ற்நபொதுள்ள கிரொம சொகல ஒரு மணி ந ர ்தில் 

1200 PCU ஐக் ககயொளும் மற்றும் முக்கிய மொவட்ட சொகல ஒரு மணி 
ந ர ்தில் 1500 பி.சி.யு ஐக் ககயொள முடியும், எனநவ இ ்  

முன்நமொழியப்பட்ட நபொக்குவர ்து கொரணமொக எ ்  இகணப்பும் 

இருக்கொது.  

2.7.1 கனிம ்  யன் மற்றும் ஹசயலாக்கம் 

முன்நமொழியப்பட்ட எ ்  ் திட்ட ்திலும் கனிமச ்நசயலொக்கம் அல்லது 

 ொதுப் பயன்படு ்தும் திட்டம் எதுவும் இல்கல 
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2.8 திட்டத் நதகவ 

2.8.1  ீர் ஆதாரம் மற்றும் நதகவ 

KLD -இல்  ண்ணீர ்ந கவகள் விவரம் கீநழ நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவகண 2.11: திட்டங்களுக்கான தண்ணரீ் நதகவ 

*ந ாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுகற 2.0 KLD சுரங்க குழி /  ண்ணீர ்ந ொட்டியில் 

மகழ ீர ்ந ங்கியுள்ளது 

மரம் வளரச்ச்ி 1.75 KLD சுரங்க குழி /  ண்ணீர ்ந ொட்டியில் 

மகழ ீர ்ந ங்கியுள்ளது 

உள் ொட்டு 

ந ொக்கம்  

1.25KLD  ண்ணீர ்ந ொட்டிகள் 

ஹமாத்தம் 5.0 KLD  

ஆ ொரம்: முன்னுரிகம அறிக்கக  

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ண்ணீர ்விற்பகனயொளரக்ளிடம் இரு ்து குடி ீர ்நபறப்படும் 

2.8.2 சக்தி மற்றும் பிற உள்கட்டகம ்பு நதகவகள் 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கு சுரங்க  டவடிக்கககளுக்கு 

மின்சொரம் ந கவப்படுகிறது. சுரங்க நசயல்பொடு பகல் ந ர ்தில் மட்டுநம 

பரி ்துகரக்கப்படுகிறது (நபொது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, மதிய உணவு இகடநவகள 

1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உள் உள்கட்டகமப்புகளில் பயன்படு  ் 

மின்சொரம் அ ்  ்  திட்ட ஆ ரவொளரொல்  மிழ் ொடு மின்சொர 

வொரிய ்திலிரு ்து நபறப்படும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் எ ் ப் பணிமகனகளும் முன்நமொழியப்படவில்கல, 

எனநவ திட்டப் பகுதியிலிரு ்து எ ்  நசயல்முகறக் கழிவுகளும் உற்ப த்ி 

நசய்யப்படொது. சுரங்க அலுவலக ்தில் இரு ்து நவளிநயறும் வீட்டுக் 

கழிவுகள் நசப்டிக் நடங்க் மற்றும் சொக் பிட் ஆகியவற்றில் நவளிநயற்றப்படும். 

திட, திரவ அல்லது வொயு வடிவில் எ ்   சச்ுக் கழிவுகளும் உருவொகும் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல, எனநவ கழிவு சு ்திகரிப்பு  ிகலய ்தின் ந கவ 

இல்கல. 

2.8.3 எரிஹ ாருள் நதகவ 

அதிநவக டீசல் (HSD) சுரங்க இய ்திரங்களுக்கு பயன்படு ் ப்படும். 

அருகிலுள்ள எரிநபொருள்  ிகலயங்களில் இரு ்து டீசல் நகொண்டு வரப்படும். 

சரொசரி டீசல் நுகரவ்ு சுமொர ்= 500 லிட்டர ்HSD /  ொள் ஒன்றுக்கு 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம். 

2.8.4 திட்டச ்ஹசலவு 

அட்டவகண 2.12: முன்ஹமாழிய ் ட்ட குவாரிக்கான திட்டச ்ஹசலவு 

முன்ஹமாழிய ் ட்ட குவாரி திட்ட ஹசலவு 

TVL NTC  ்ளூ ஹமட்டல்ஸ் LLP ரூ.31,94,000/- 

ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் & முன்னுரிகம அறிக்கக 
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2.9 நவகலவாய் ்புத் நதகவகள்: 

 ொளொ ்  குவொரி  டவடிக்ககககள நமற்நகொள்வ ற்கொக பின்வரும் 
மனி வளம் சுரங்க ் திட்ட ்தில் முன்நமொழியப்பட்டுள்ளது, அந  
நவகலவொய்ப்பு முன்நமொழியப்பட்ட உற்ப ்தி இலக்கக இலக்கொகக் 
நகொண்டு பரொமரிக்கப்படுகிறது மற்றும் முன்நமொழியப்பட்ட உநலொக சுரங்க 
விதிமுகறகள், 1961 இன் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்கவும். திட்டம். 

அட்டவகண 2.13: முன்ஹமாழிய ் ட்ட மனிதவள வரிகச ் டுத்தல் 

விளக்கம் முன்ஹமாழிய ் ட்ட 
திட்டம் 

சுரங்க நமலொளர ்/ சுரங்க 

நமற்பொரக்வயொளர ்

2 

துகண / பிளொஸ்டர ் 1 
சு ்தியல் மற்றும் அகழ்வொரொய்சச்ி 

இயக்குபவர ்

10 

டிப்பர ்டிகரவர ் 4 
உ வி நசய்பவர ் 4 
துப்புரவொளர ்& கூட்டுறவு 5 
பொதுகொப்பு 1 
ஹமாத்தம் 27 
         ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

2.10 திட்ட அமலாக்க அட்டவகண 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிகட ்  பிறகு வணிக  டவடிக்கக ந ொடங்கும். 

 மிழ் ொடு மொ ில மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ்திடம் இரு ்து நசயல்பட 

ஒப்பு ல் (CTO) மற்றும்  ிறுவுவ ற்கு ஒப்பு ல் (CTE) நபறப்படும். சுரங்க 

 டவடிக்கக ந ொடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நபொது 

விதிக்கப்பட்ட  ிப ் கனகள் ந ொகுக்கப்படும். 

அட்டவகண 2.14: எதிர் ாரக்்க ் டும் ந ர அட்டவகண 

Sl.No. விவரங்கள் 

ந ர அட்டவகண (மாதத்தில்) குறி ்புகள் 
ஏநதனும் 
இரு ்தால் 1வது 2வது 3வது 4வது 5வது 

1 சுற்றுசச்ூழல் 
அனுமதி 

      

2  ிறுவ 
ஒப்பு ல் 

     திட்டம் 

 ிறுவப்பட்ட 

கொலம் 

3 இயக்க 
ஒப்பு ல் 

     உற்ப ்தி 

ந ொடங்கும் 

கொலம் 

கொலவரிகச மொறுபடலொம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுகறகளுக்கு உட்பட்டது 

/& பிற எதிரப்ொரொ  சூழ் ிகலகள் 

ஆ ொரம்: இஐஏ அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகொட்டு ல்களில் வடிவகமக்கப்பட்ட 

கொலக்நகடுவின் அடிப்பகடயில் எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது 
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அத்தியாயம் 3 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

கரூர ் மொவட்டம், புகளூர ் வட்டம், குப்பம் கிரொம ்தில் உள்ள 

கிளஸ்டருக்கொன அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பின் விளக்கம் கமய 

மண்டலமொக கரு ப்படுகிறது. சுரங்க கு ் கக பகுதி கிடட் ் ட்ட  ொன்கு 

வடிவ வடிவில் உள்ளது, எனநவ மிகவும்  ியொயமொன ஆய்வுக்கு வருவ ற்கு 

முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் சுரங்க கூட்டகமவு முகனகளில் இரு ்து 

10 கி.மீ. சுற்றளவில்  ொங்கல் பகுதி  ிரண்யிக்கப்பட்டது. 

3.1  டி ்பின் கூறுகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் பின்வரும் சுற்றுசச்ூழல் கூறுககள மதிப்பிடுவ ற்கு 

அடிப்பகட ஆய்வு  ட ் ப்பட்டது: 

1.  ிலச ்சூைல்: நில ் ர ்பு & வடிகொல், புவியியல்,  ில பயன்பொடு மற்றும் மண். 

2.  ீர ்சூழல்:  ில  ்டி  ீர,் நமற்பரப்பு  ீர.் 

3.கொற்று சூழல்: அளவியல்  ரவு (கொற்றின் நவகம் மற்றும் திகச, 

மகழப்நபொழிவு, ஈரப்ப ம், நவப்ப ிகல, ந ரிவு ிகல மற்றும் சுற்றுப்புற 

கொற்றின்  ரம் (AAQ). 

4. இகரசச்ல் சூழல்: இகரசச்ல்  ிகல கண்கொணிப்பு. 

5. உயிரியல் சூழல்:  ிலப்பரப்பு  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்  ீரவ்ொழ் 

 ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

6. சமூக-நபொருளொ ொர மற்றும் ந ொழில்சொர ்சுகொ ொர சூழல். 

3.2  டி ்பு முகற 

ஒரு பருவ ்தில் (மூன்று மொ ங்கள்) அ ொவது அக்நடொபர ் - டிசம்பர ் 2021 

வகரயிலொன அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல்  ரமொனது கள ஆய்வின் நபொது 

உருவொக்கப்பட்ட மு ன்கம ்  ரவு மற்றும் பல்நவறு அரசு மற்றும் அகர-அரசு 

 ிறுவனங்களிடமிரு ்து நசகரிக்கப்பட்ட இரண்டொம்  ிகல ்  ரவுகளின் 

அடிப்பகடயில் மதிப்பிடப்பட்டது.  

▪ திட்டப் பகுதி டிஜிபிஎஸ் உ வியுடன் விரிவொக ஆய்வு நசய்யப்பட்டு, 

ஜி.பி.எஸ். உ வியுடன் எல்கல ் தூண்கள் எடுக்கப்பட்டன. புவன் 

(இஸ்நரொ) மூலம் அப்பகுதியின்  ில பயன்பொட்டு முகற  விர, 

அப்பகுதியின்  ிவொரண க் ப் புரி ்துநகொள்வ ற்கொக, 

நசயற்ககக்நகொள் படங்களில் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள் 

மிககப்படு  ்ப்பட்டன. 

▪ மண் மொதிரிகள் நசகரிக்கப்பட்டு ந ொடரப்ுகடய இயற்பியல்-

நவதியியல் பண்புகள், பரிமொறக்கூடிய நகஷன்கள், ஊட்டசச் ்துக்கள் 

மற்றும் நுண்ணூட்டசச் ்துக்கள் நபொன்றவற்றிற்கொக, சுரங்க 

 டவடிக்கககளொல் ஏற்படும் பொதிப்கப மதிப்பிடுவ ற்கும், மரம் 

வளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுககள பரி ்துகரக்கவும் பகுப்பொய்வு 

நசய்யப்பட்டது. 
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▪  ில ் டி  ீர ் மொதிரிகள் ஆய்வுக் கொல ்தில்  ற்நபொதுள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளிலிரு ்து நசகரிக்கப்பட்டன, அந  ந ர த்ில் இகடயக 

மண்டல ்தில் உள்ள குளங்களிலிரு ்து நமற்பரப்பு  ீர ்நசகரிக்கப்பட்டது. 

மொதிரிகள்  ண்ணீரின்  ர ்க  தீரம்ொனிக்க ந கவயொன அளவுருக்கள் 

(IS: 10500:2012 அளவுநகொல்களின் அடிப்பகடயில்) மற்றும் 

முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க ்தின் 

பொரக்வயில் நபொரு ் மொனகவக்கொக பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டன. 

▪ கொற்றின் நவகம், கொற்றின் திகச, நவப்ப ிகல, ஈரப்ப ம், மகழப்நபொழிவு 

மற்றும் நபொதுவொன வொனிகல பற்றிய  ரவுககள நசகரிக்க, கிளஸ்டர ்

பகுதியில் ஒரு ஆன்கசட் வொனிகல  ிகலயம் அகமக்கப்பட்டது. 

▪ சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர ்க  (AAQ) மதிப்பிடுவ ற்கொக, ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட், 

PM10 மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கொன சுவொச தூசி மொதிரிகள் (RDS), 

வொயு இகணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5க்கொன ஃகபன் டஸ்ட் 

மொதிரிகள் (FDS) ஆகியவற்கற  ிறுவுவ ன் மூலம் சுற்றுப்புற கொற்றின் 

மொதிரிகள் நசகரிக்கப்பட்டன. மற்றும் NAAQ விதிமுகறகளின்படி மற்ற 

அளவுருக்கள் மற்றும் கொற்றின்  ர த்ின்  ற்நபொக ய  ிகலகயச ்

நசயல்படு ்  மு ன்கம கொற்று மொசுபடு ்திகளுக்கொக பகுப்பொய்வு 

நசய்யப்படுகின்றன. 

▪  ொக்க மண்டல ்தில் அடிப்பகட இகரசச்ல் அளகவ  ிறுவுவ ற்கு ஒலி 

 ிகல மீட்டரின் உ வியுடன் நவவ்நவறு ந ர இகடநவளியில் பல்நவறு 

இடங்களில் இகரசச்ல்  ிகல அளவீடுகள் நசய்யப்பட்டன. 

▪  ற்நபொதுள்ள  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவ ்க  ஆய்வு 

நசய்வ ற்கொக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியகல மதிப்பிடுவ ற்கு 

அடிப்பகட உயிரியல் ஆய்வுகள் நமற்நகொள்ளப்பட்டன. 

▪  ற்நபொக ய சமூக-நபொருளொ ொர  ிகலகமககளப் 

புரி ்துநகொள்வ ற்கும், முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட  ்ொல் ஏற்படும் 

பொதிப்பின் அளகவ மதிப்பிடுவ ற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிரொமம் 

மற்றும் வீட்டு மட்டங்களில் சமூக-நபொருளொ ொர ஆய்வு  ட ் ப்பட்டது. 

ஆய்வுக்கு ் ந கவயொன பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கொன 

மொதிரி முகறகள், மொதிரியின் அதிரந்வண், மொதிரிகள் பகுப்பொய்வு முகற 

நபொன்றகவ அட்டவகண 3.1 கீநழ நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 3.1 ஆய்வு முகற அட்டவகண 

 ண்பு அளவுருக்கள் இரு ்பிடங்கள்/ஆதாரம் 

 

 ிலச ்சூழல் 

 ிலப்பரப்பு & வடிகொல் மு ன்கம மற்றும் 

இரண்டொம்  ிகல  கவல் 

புவியியல் மு ன்கம மற்றும் 

இரண்டொம்  ிகல  ரவு 
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 ில பயன்பொடு மு ன்கம மற்றும் 

இரண்டொம்  ிகல  ரவு 

மண்ணின்  ரம் 5 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம  ரவு 

 ிலப் பயன்பொடு/  ிலப்பரப்பு 

 ிகல III அடிப்பகடயில் ில 

பயன்பொட்டு வககப்பொடு 

10 கிமீ  ொங்கல் மண்டலம்  

இரண்டொம்  ிகல  ரவு 

 

காற்று சூழல் 

µg/m3 இல் சல்பர ்கட 

ஆக்கசடு SO2 

7 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம ்  ரவு/ 

இரண்டொம்  ிகல  ் ரவு 

க ட்ரஜன் கட ஆக்கசடு 

(NO2) µg/m3 இல் 

7 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம ்  ரவு/ 

இரண்டொம்  ிகல  ் ரவு 

PM 10 in µg/m3 

 µg/m3 இல் PM 2.5 

7 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம ்  ரவு/ 

இரண்டொம்  ிகல  ் ரவு 

சத்தம் இகரசச்ல்  ிகல (dB Leq) 5 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம ்  ரவு/ 

இரண்டொம்  ிகல  ் ரவு 

கழிவு  ீர ் IS 10500: 2012 இன் படி 1 இருப்பிடம்/ மு ன்கம 

 ரவு 

திற ்தஹவளி  ீர ் IS 10500: 2012 இன் படி  2 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம  ரவு 

 ிலத்தடி  ீர ் IS 10500: 2012 இன் படி 2 இருப்பிடங்கள்/ 

மு ன்கம  ரவு 

 

உயிரியல் சூழல் 

 ிலப்பரப்பு ொவரங்கள் - 

இனங்கள் பட்டியல், 

நபொருளொ ொர 

முக்கிய ்துவம், வன 

உற்ப ்தி, மரு ்துவ மதிப்பு. 

 ிலப்பரப்பு விலங்கினங்கள், 

விலங்கினங்கள், அரிய 

மற்றும் அழி ்துவரும்  ொவர 

இனங்கள் 

கமய / இகடயக 

மண்டலம்  

இரண்டொம்  ிகல  ரவு 

சமூக-

ஹ ாருளாதாரம் 

மக்கள்ந ொகக அகமப்பு 

உள்கட்டகமப்பு வள ஆ ொரம். 

நபொருளொ ொர ஆ ொர 

அடிப்பகட. கலொசச்ொர 

மற்றும் அழகியல் பண்புகள், 

சுகொ ொர கல்வி. 

கமய/ டுப்பு மண்டலம்  

இரண்டொம்  ிகல  ரவு 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து Ekdant Enviro Services (P) Ltd ஆன்-கசட் 

கண்கொணிப்பு/மொதிரி 
* அகன ்து கண்கொணிப்பு மற்றும் நசொ கனகள் CPCB மற்றும் MoEF & CC 

வழிகொட்டு ல்களின்படி நமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 
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அடிப்பகட ஆய்வுக்கொன மொதிரி இடங்கள்  ிலப்பரப்பு அம்சங்கள், 

கொற்றின் ஓட்ட முகற மற்றும் சூழலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய் ்  

பகுதிகளின் இருப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் முடிவு 

நசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

3.3  ிலச ்சூழல்  

இ ்  பிரிவின் முக்கிய ந ொக்கம், முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க  ்

 ள க் ச ் சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பகட 

 ிகலகய வழங்குவ ொகும், இ னொல் சுற்றுப்புறச ்சுரங்க  டவடிக்கககளொல் 

ஏற்படும்  ற்கொலிக மொற்றங்ககள எதிரக்ொல ்தில் மதிப்பிட முடியும்.  ில 

பயன்பொட்டு நமப்பிங்கக ்  யொரிப்ப ற்கொக NNRMS நபங்களூர ்& நலவல் III 

வககப்பொடு மூலம் 1:50,000 அளவுநகொல்களுடன் வழங்கப்பட்ட 

வழிகொட்டு ல்களின் அ ்தியொயம் - V இல் பரி ்துகரக்கப்பட்ட விகசகளின் 

அடிப்பகடயில்  ில பயன்பொட்டு வககப்பொட்டிற்கு ஒரு கொட்சி விளக்க நுட்பம் 

பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூலம் இப்பகுதியின் 

 ில பயன்பொட்டு முகற ஆய்வு நசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றளவு வகரபடம்  ிலப் பயன்பொட்டுக் கவகரப் பகுப்பொய்வு 

நசய்வ ற்கொக எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவகண 3.2:  ில  யன் ாடு / 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு  ில அட்கட 

அட்டவகண 

எஸ்.எண் வகக ் ாடு   குதி (ொ) AREA_% 

பில்ட ் 

1 பில்டப்- கரப்்புறம் 351.92 1.06 

2 பில்டப்-கிரொமப்புறம் 2193.25 6.6 

3 சுரங்கப் பகுதி 1015.08 3.05 

விவசாய  ிலம் 

4 விவசொய  ிலம் 1064.99 3.2 

5 பயிர ் ிலம் 14957 45 

6  ரிசு  ிலம் 11479.3 34.5 

தரிசு/கழிவு  ிலங்கள் 

7 ஸ்க்ரப்  ிலம் 460.169 1.38 

8 பொரன் ரொக்கி 181.314 0.54 

 ீர ்ிகலகள் 

9  ீர ்ிகலகள் 76.6787 0.23 

10  தி 722.307 2.17 

காடு 

11 வன ் ந ொட்டம் 685.828 2.06 

ஹமாத்தம் 33187.8367 100 

 ஆ ொரம்: சரந்வ ஆஃப் இ ்தியொ நடொநபொஷீட் மற்றும் நலண்ட்சொட் 
நசயற்ககக்நகொள் படங்கள் 
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 டம் 3.1:  ில ்  யன் ாடு மற்றும் ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள  ிலத்தின் 

க  வகர டம் 

ஆ ொரம்: அட்டவகண 3.2
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 டம் 3.2:  ில  யன் ாட்டு  ில அட்கட வகர டம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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நமற்கூறிய  ிலப் பயன்பொட்டு அட்டவகண, கப வகரபடம் மற்றும் 

 ிலப் பயன்பொட்டு வகரபட ்திலிரு ்து ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ில ்தின் 

நபரும்பகுதி விவசொய  ிலம் (பயிர ்மற்றும்  ரிசு  ிலம் உட்பட) 82.7% அக   ்

ந ொடர ்்து கட்டப்பட்ட பகுதி - 7.12%, சுரங்கப் பகுதி - என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 3.05%, வனப்பகுதி - 2.06%,  ீர ்ிகலகள் 2.4% மற்றும்  ரிசு 

 ிலம் 1.92%. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நமொ ்  சுரங்கப் பகுதி 1015.08 

நஹக்நடர ்அ ொவது 3.05%. 7.57.0 நஹக்நடர ்பரப்பளவொனது நமொ  ் சுரங்கப் 

பரப்பில் 0.62% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. இ ்  சிறிய ச வீ  சுரங்க 

 டவடிக்கககள் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிட ் க்க  ொக்க க்  ஏற்படு  ்ொது. 

3.3.1  ில ் ர ்பு 

 கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதி ஒரு நவற்று  ிலப்பரப்பொகும். 

சொய்வு நமற்குப் பக்க ்க  ந ொக்கி நமன்கமயொக உள்ளது மற்றும் பகுதியின் 

உயரம் MSL இலிரு ்து 190 மீ. இப்பகுதி 2 மீ  டிமன் நகொண்ட சரகளகளொல் 

மூடப்பட்டிருக்கும். 2மீ சரகள உருவொன பிறகு பொரிய சொரந்னொககட் 

உருவொக்கம் கொணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவொரி குழிகளில் 

இரு ்து ந ளிவொக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.3.2 வடிகால் ந ட்டர ்குதி 

கொலப்நபொக்கில்  ீநரொகட அரிப்பு மூலம் வடிகொல் அகமப்பு 

உருவொக்கப்படுகிறது, இது  ீநரொகடகளொல் வடிகட்டிய  ிலப்பரப்பு பகுதியில் 

உள்ள பொகறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டகமப்புகளின் பண்புககள 

நவளிப்படு ்துகிறது. வடிகொல் அகமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகொல் 

படுககயில் உள்ள ஓகடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளொல் உருவொகும் 

வடிவமொகும். கடினமொன அல்லது நமன்கமயொன பொகறகள் மற்றும் 

 ில ்தின் சொய்வு ஆகியவற்றொல் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஆதிக்கம் 

நசலு  ்ப்பட்டொலும்  ில ்தின்  ிலப்பரப்பு மூலம் அகவ 

 ிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. நடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், ஓகடயின் அடியில் உள்ள 

பொகற அல்லது ஒருங்கிகணக்கப்படொ  நபொருடக்ள் எ ்  குறிப்பிட்ட துணி 
அல்லது அகமப்பு இல்லொ  பகுதிகளில் மிகவும் நபொதுவொனகவ மற்றும் 

அகன ்து திகசகளிலும் எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். திட்டப் பகுதிக்குள் 

ஓகடகள், கொல்வொய்கள்,  ீர ்ிகலகள் எதுவும் கடக்கவில்கல. இப்பகுதியின் 

வடிகொல் அகமப்பு நடன்ட்ரிடிக் - துகண நடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

3.3.3  ில அதிர்வு உணரத்ிறன் 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்  ளமொனது, BMTPC இன் படி  ில அதிரவ்ு 

மண்டலம் II குகற ்  நச  அபொய மண்டல ்தில் உள்ளது, இ ்தியொவின்  ில 

அதிரவ்ு மண்டல த்ின் பொதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி 

ந ன்னி ்தியொவின் தீபகற்பக் கவச ்தில் கடினமொன பொகற  ிலப்பரப்பில் 

விழுகிறது, இது மிகவும் அதிகமொக உள்ளது.  ிகலயொன. 

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

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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3.3.4 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணொலயங்கள், ந சிய பூங்கொ 

மற்றும் ந ொல்நபொருள்  ிகனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்கல. 

பொதுகொக்கப்பட்ட மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி எதுவும் இல்கலதிட்டப் 

பகுதியில் உருவொனது. எனநவ, வன  ில ்க  ககயகப்படு ்து ல்/திருப்பம் 

நசய்ய நவண்டிய அவசியமில்கல. முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க கு  ்ககப் 

பகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் ந ொடரப்ொன விவரங்கள், 

அ ொவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீநழ உள்ள அட்டவகண 3.3 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 3.3: கிளஸ்டகரச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

விவரங்கள் 

வ.எண் 
உணரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 
ஹ யர ்

கிளஸ்டரிலிரு ்து கிமீ 

ஹதாகலவில் ஏரியல் தூரம் 

1 
ந சிய பூங்கொ / வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

2 ரிசரவ்் கொடு இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

3 

ஏரிகள் /  ீர ்்ந க்கம் / 

அகணகள் /  ீநரொகட / 

ஆறுகள் 

கொவிரி 
ஆறு 

வடக்கு 8.7 கிமீ 

அமரொவதி 
ஆறு 

ந ற்கு 10 கிமீ 

கொல்வொய் வடகிழக்கு 1 கி.மீ 

கொல்வொய் ந ன்கிழக்கு 8.3 கிமீ 

ந ொட்டி ந ன்கிழக்கு 8 கிமீ 

ஓகட ந ன்கிழக்கு 8 கிமீ 

4 

புலிகள் கொப்பகம்/ 

யொகனகள் கொப்பகம்/ 

உயிரக்்நகொள கொப்பகம் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

5 
கடுகமயொன மொசுபட்ட 

பகுதிகள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

6 சதுப்பு ிலங்கள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

7 மகலகள்/மகலகள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

ந ொல்லியல்  ளங்கள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

9 
ந ொழில்கள்/அனல் மின் 

 ிகலயங்கள் 
இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

10 பொதுகொப்பு  ிறுவல் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்கல 

ஆ ொரம்: சரந்வ ஆஃப் இ ்தியொ நடொநபொஷீட் 

அட்டவகண 3.4: முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 

அருகிலுள்ள  ீர ்ிகலகள் 

வ.எண் ஹ யர ் தூரம் & திகச 

1 கொவிரி ஆறு வடக்கு 8.7 கிமீ 

2 அமரொவதி ஆறு ந ற்கு 10 கிமீ  
3 கொல்வொய் வடகிழக்கு 1 கி.மீ 

4 கொல்வொய் ந ன்கிழக்கு 8.3 கிமீ 
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5 ந ொட்டி ந ன்கிழக்கு 8 கிமீ 

6 ஓகட ந ன்கிழக்கு 8 கிமீ 

ஆ ொரம்: கிரொம கொடொஸ்ட்ரல் வகரபடம் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.4 மண் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின்  ரம்  ிலச ் சூழலின் முக்கியமொன 

கூறுகளில் ஒன்றொகும். கலப்பு மண் மொதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிரு ்து 

நசகரிக்கப்பட்டு நவவ்நவறு அளவுருக்களுக்கு பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டன. 

கண்கொணிப்பு  ளங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டவகண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. மண் மொதிரியின் ந ொக்கம் ஆய்வுப் பகுதியின் 

அடிப்பகட மண்ணின் பண்புககள ் தீரம்ொனிப்ப ொகும்; மண் பண்புகளில் 

முன்நமொழியப்பட்ட நசயல்பொட்டின்  ொக்க ்க  ஆய்வு நசய் ல் மற்றும் 

மண்ணின்  ொக்க ்க  மிக முக்கியமொக விவசொய உற்ப ்திக் 

கண்நணொட்ட ்தில் ஆய்வு நசய் ல். 

அட்டவகண 3.5: மண் மாதிரி இடங்கள் 

வ. 

எண் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கண்காணி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் 

மற்றும் 

திகச 

ஒருங்கிகண ்புகள் 

1 எஸ்-1 கமய மண்டலம் - 
10°59'40.56"N 

77°56'45.88"E 

2 எஸ்-2 கு ் ொனிபொகளயம் 4 கிமீ NW 
11°01'56.27"N 

77°56'46.57"E 

3 எஸ்-3 உப்புபொகளயம் 
2.45 கிமீ 

என் 

11°01'10.63"N 

77°57'31.88"E 

4 எஸ்-4 புன்னம்ச ்திரம் 2.5கிமீ NE 
11°0'49.20"N 

77°58'30.65"E 

5 எஸ்-5 புன்னம் 3.5 கிமீ SE 
10° 59'32.99"N 

77°59'29.80"E 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து Ekdant-Enviro Services Pvt.Ltd Laboratories மூலம் ஆன்-

கசட் கண்கொணிப்பு/மொதிரி 

முகற: 

மண்ணின்  ர க்  ஆய்வு நசய்வ ற்கொக, பல்நவறு  ில பயன்பொட்டு 

 ிகலகமககளப் பிரதி ிதி ்துவப்படு ்தும் திட்ட ்  ள ்திலும் அக ச ்

சுற்றியுள்ள மண்ணின்  ிகலகயயும் மதிப்பிடுவ ற்கு மொதிரி இடங்கள் 

ந ர ்்ந டுக்கப்பட்டன. 90 நசமீ ஆழம் வகர மண்ணில் துகளயிட்டு 

மொதிரிகள் நசகரிக்கப்பட்டன. மண்ணின் வகககள்,  ொவர உகற, 

ந ொழில்துகற மற்றும் குடியிருப்பு  டவடிக்கககள், உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் 

உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்பகடயில் மண் மொதிரி எடுப்ப ற்கு ஐ ்து (5) இடங்கள் 

ந ர ்்ந டுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுநமொ  ் 

நயொசகனகய வழங்கும். மொதிரிகள் உடல் மற்றும் நவதியியல் 

பண்புகளுக்கொக பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டன. மொதிரிகள் ஆய்வுக்கொக 

ஆய்வக ்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மொதிரிகள் பொலி த்ீன் கபகளில் 



46 | ப க ் க ம ்  

 ிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு ஆய்வக ்திற்கு ஆய்வுக்கொக அனுப்பப்பட்டு, 

அ ற்கொன வழிமுகறகளின் விவரங்கள் கீநழ அட்டவகண 3.5 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 3.6: மாதிரி நசகரி ்பு முகற 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அதிரந்வண் ஒவ்நவொரு  ிகலய த்ிலிரு ்தும் ஒரு கிரொப் சொம்பிள்-ஆய்வு 

கொல ்தில் ஒருமுகற 

முகற நமல் மண்ணின் கலகவயொன கிரொப் மொதிரிகள் 3 ஆழ ்தில் 

இரு ்து நசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பொய்வுக்கொக ஒரு பிரதி ிதி 

மொதிரிகய வழங்க கலக்கப்பட்டன. அகவ கொற்று புகொ  

பொலி ்தீன் கபகளில் நசமிக்கப்பட்டு ஆய்வக ்தில் ஆய்வு 

நசய்யப்பட்டன. 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து Ekdant-Enviro Services Pvt.Ltd Laboratories மூலம் ஆன்-

கசட் கண்கொணிப்பு/மொதிரி 

மண்  ரிநசாதகன முடிவு  

"மண் இரசொயன பகுப்பொய்வு (எம்.எல். ஜொக்சன், 1967) & நவளொண்கம, 

கூட்டுறவு மற்றும் விவசொயிகள்  ல ்துகற, நவளொண்கம மற்றும் 

விவசொயிகள்  ல அகமசச்கம், இ ்திய அரசு" ஆகியவற்றில் 

பரி ்துகரக்கப்பட்ட  ிகலயொன முகறகளின்படி மொதிரிகள் பகுப்பொய்வு 

நசய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பொய்வு நசய்யப்படும் முக்கிய பண்புகள் 

நமொ  ் அடர ்்தி, நபொநரொசிட்டி, ஊடுருவல் விகி ம், pH மற்றும் கரிமப் 

நபொருடக்ள், க ட்ரஜன், பொஸ்பரஸ் மற்றும் நபொட்டொசியம் ஆகும். மண்ணின் 

 ிகலயொன வககப்பொடுகள் மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-நவதியியல் 

பண்புகள் அட்டவகண 3.7 இல் கீநழ வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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 டம்     3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் மண் மாதிரி இடங்கள் 
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 டம் 3.4: 10 கிமீ சுற்றளவில் மண் வகர டம் 
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3.4.1 மண்ணின் தரம்: 

 ொலுகொவில் உள்ள முக்கிய மண் வகககள் களிமண் மற்றும் மணல் களிமண் 

ஆகும். கு ் ககப் பகுதியிலிரு ்து 5 கிமீ சுற்றளவிலும் அக ச ் சுற்றிலும் 

சுண்ணொம்பு என நபயரிடப்பட்ட மணல் மண் பரவலொக உள்ளது. 

 

 ிகலயம் 

எண் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

மாதிரி இடம் என்னுகடய 

தளத்தில் இரு ்து 

திகச 

1. S1 கமய  குதி  

2. S2 கு ் ொனிபொகளயம் NW 

3. S3 உப்புபொகளயம் என் 

4. S4 புன்னம்ச ்திரம் NE 

5. S5 புன்னம் E 

அட்டவகண 3.7: ஆய்வு ்  குதியின் மண்ணின் தரம் 

வ. 

எண் 
அளவுருக்கள் அலகுகள் S1 S2 S3 S4 S5 

1 27°C இல் pH - 7.31 7.11 7.65 8.01 7.82 

2 
மின் 
கட ்து ்திறன்@25 ̊C 

µs/நச.மீ 408 432 428 418 419 

3 அகமப்பு - 

களிம
ண் 
களிம
ண் 

மண
ல் 
களி
மண் 

களிம
ண் 
களிம
ண் 

களிம
ண் 
களிம
ண் 

மணல் 
நலொம் 

4 மணல் % 31.5 65.30 35.60 33..70 55.40 

5 பிளவு % 33.8 18.20 28.0 42.90 2.90 

6 களிமண் % 34.7 16.50 36.40 23.40 41.70 

7  ீர ்அளவு % 3.71 3.80 3.08 2.92 2.18 

8 நமொ ்  அடர ்்தி g/cc 0.96 1.48 1.50 1.10 1.42 

9 கொர ் ன்கம 
மிகி/கி
நலொ 

88.0 92.30 76.80 80.40 82 

10 கொல்சியம் (Ca ஆக) மி.கி/கி.
கி 

152 124 139 182 146 

11 
நமக்னீசியம் (Mg 
ஆக) 

மி.கி/கி.
கி 

20.70 26.20 28 34.0 33 

12  ொ என நசொடியம் 
மி.கி/கி.
கி 

122 141 138 132 126 

13  ீர ் ொங்கும் திறன் % 44.9 28.20 34.0 42.40 40.80 

14 குநளொகரடு (Cl ஆக) மி.கி/கி.
கி 

132 128.3 138 142 144 

15 
நபொட்டொசியம் (K 
ஆக) 

மி.கி/கி.
கி 

30.80 40.3 34.90 34.60 40.90 

16 நமொ ்  இரும்பு 
மி.கி/கி.
கி 

1.30 1.54 1.61 2.64 1.85 
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17 கரிமப் நபொருள் % 0.90 36.20 27.80 2.10 39.80 

18 கொட்மியம் (சிடியொக) மி.கி/கி.
கி 

BDL (DL:0.003) 

19 குநரொமியம் (Cr ஆக) மி.கி/கி.
கி 

BDL (DL:0.05) 

20 நசம்பு (Cu ஆக) மி.கி/கி.
கி 

BDL (DL:0.05) 

ஆ ொரம்: Ekdant Enviro Services Pvt.Ltd வழங்கும் மொதிரி முடிவுகள் 
விளக்கம் & முடிவு 

உடல்  ண்புகள்  

மண் மொதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அகமப்பு, நமொ  ் அடர ்்தி, 

நபொநரொசிட்டி மற்றும்  ீர ்கவ ்திருக்கும் திறன் ஆகியகவ ஆரொயப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படும் மண்ணின் அகமப்பு களிமண் களிமண் 

மு ல் மணல் களிமண் வகர மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் 

நமொ  ் அடர ்்தி 0.96 - 1.50 கிரொம்/சிசி வகர மொறுபடும். மண் மொதிரிகளின் 

 ீரப்்பிடிப்பு ் திறன் சரொசரியொக அ ொவது 28.20 மு ல் 44.9 % வகர இருக்கும். 

இரசாயன  ண்புகள்  

• மண்ணின்  ன்கம சற்று கொரமொனது மு ல் வலுவொன கொரமொனது pH 

வரம்பு 7.30 மு ல் 8.01 வகர இருக்கும். 

• கிகடக்கும் நசொடியம் உள்ளடக்கம் 122 மு ல் 141 மி.கி/கி.கி 

• கிகடக்கக்கூடிய நபொட்டொசியம் வரம்பு 30 மு ல் 40 மி.கி/கி.கி 
 

3.5  ீர் சூழல் 

 ீர ் ஆ ொரங்கள், நமற்பரப்பு மற்றும்  ில  ்டி  ீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிட  ்க்க பங்ககக் நகொண்டுள்ளன. இ ்  

ஆய்வின் ந ொக்கம், முக்கியமொன அளவுருக்களுக்கொன  ீரின்  ரப் 

பண்புககள மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசொய உற்ப ்தி ்திறன், உள் ொட்டு 

சமூக பயன்பொடு, நபொழுதுநபொக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும்  ொக்கங்ககள மதிப்பீடு நசய்வது ஆகும்.  ண்ணீர ்

மொதிரிகள் நசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசக்ச அளிக்கப்பட்ட மொதிரி நகன்களில் 

விதிமுகறகளின்படி ஆய்வுக்கொக ஆய்வக ்திற்கு நகொண்டு நசல்லப்பட்டன. 

3.5.1 நமற் ர ்பு  ீர் வளங்கள்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் கொவிரி ஆறு முக்கிய நமற்பரப்பு  ீர ்ிகலயொகும், 

நமலும் இப்பகுதியில் மி மொன மகழப்நபொழிவு உள்ளது, திற ் நவளி 
கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மகழ ீர ் நசமிப்பு அப்பகுதி முழுவதும் 

 கடமுகறயில் உள்ளது மற்றும் நசமிக்கப்பட்ட  ீர ் மகழ நபய்  சில 

மொ ங்களுக்கு குடி ீர ்ஆ ொரமொக நசயல்படுகிறது. பருவம்.  

3.5.2  ிலத்தடி  ீர் ஆதாரங்கள்: 

 ில ் டி  ீர ் பழகமயொன அசந்சயன்ஸ் மற்றும் சமீப ்திய வண்டல் 

படிக வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது.  ில  ்டி  ீரின்  ிகழ்வு மற்றும்  ட ்க  

மகழப்நபொழிவு,  ிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டகமப்புகள் 

நபொன்றவற்றொல் கட்டுப்படு  ்ப்படுகிறது.  ில ் டி  ீர ் வொனிகல மற்றும் 

உகட ்  க்னீஸ் பொகற உருவொக்கம் ஆகியவற்றில் ஃநபரொடிக்  ிகலயில் 

ஏற்படுகிறது. வொனிகல மற்றும் முறிவின் தீவிர ் ொல் வொனிகல 

கட்டுப்படு  ்ப்படுகிறது. ஆழ்துகளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துகள 

கிணறுகள் இப்பகுதியில் மிகவும் நபொதுவொன  ில ் டி  ீர ் உறிஞ்சும் 
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கட்டகமப்புகள் ஆகும். ந ொண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 7 மு ல் 10 மீ 

வகரயிலும், ஆழ்துகள கிணறுகளின் ஆழம் 14 மு ல் 17 மீட்டர ்வகரயிலும் 

இருக்கும். ந ொண்டப்பட்ட கிணறுகள் நகொகட மொ ங்களில் 1 LPS வகர மகசூல் 

 ரும் மற்றும் சில கிணறுகள் வறண்டு இருக்கும். பருவமகழ கொல ்தில் 

ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு  ீரப்்பொசனம் நசய்ய நபொதுமொன 

மகசூல் கிகடக்கும். 
 

3.5.3 முகற 

உளவு ஆய்வு நமற்நகொள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்கொணிப்பு இடங்கள் 

இ ன் அடிப்பகடயில் இறுதி நசய்யப்பட்டன; 

• வடிகொல் அகமப்பு 

• நவவ்நவறு  டவடிக்கககள்/பொதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிடம் 

• அடிப்பகட  ிகலகமககள பிரதி ிதி ்துவப்படு ் க்கூடிய 

வொய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிரு ்து ஒன்று (1) நமற்பரப்பு  ீர ் மற்றும் ஐ ்து (5) 

 ில ் டி  ீர ்மொதிரிகள் நசகரிக்கப்பட்டு, நமற்பரப்பு மற்றும்  ில ் டி  ீரில் 

சுரங்கம் மற்றும் பிற நசயல்பொடுகளின் விகளகவ மதிப்பிடுவ ற்கொக உடல்-

நவதியியல், கன உநலொகங்கள் மற்றும் பொக்டீரியொவியல் அளவுருக்களுக்கொக 

பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டன. அநமரிக்க நபொது சுகொ ொர சங்கம் (APHA) 

நவளியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் ' ண்ணீர ்மற்றும் கழிவு ீகர ஆய்வு 

நசய்வ ற்கொன  ிகலயொன முகறகள்' ஆகியவற்றொல் குறிப்பிடப்பட்ட 

 கடமுகறகளின்படி மொதிரிகள் பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டன.  ீர ் மொதிரி 
இடங்கள் அட்டவகண 3.8 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் படம் 3.5 ஆக 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

 அட்டவகண 3.8:  ிலத்தடி  ீர் மாதிரி இடங்கள் 

S.NO குறியீடு இடங்கள் தூரம் & திகச ஒருங்கிகண ்புகள் 

1 SW-1 கொவிரி ஆறு வடக்கு 8.7 கிமீ 
11° 3'54.81"N 

77°56'20.96"E 

2 WW-1 கமய மண்டலம்  
10°59'50.39"N 

77°57'35.59"E 

3 OW-2 குப்பம் நமற்கு 3.4 கிமீ 
10°59'59.50"N 

77°55'43.72"E 

4 BW-1 

  ்க யன் 

நகொவில் 

ரொஜகம்பலம் 

நமற்கு 1 கிமீ 
10°59'51.81"N 

77°57'11.22"E 

5 OW-1 
கருப்பணசொமி 

நகொவில்  
வடக்கு 1 கி.மீ 

11° 0'27.71"N 

77°57'24.42"E 

6 BW-2  ொகழ ்துப்பட்டி 
ந ற்நக 2.65 

கிமீ 

10°58'29.87"N 

77°58'0.19"E 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து Ekdant Enviro Services Pvt.Ltd மூலம் ஆன்-கசட ்

கண்கொணிப்பு/மொதிரி-SW: CGWB இலிரு ்து நசகரிக்கப்பட்ட கொவிரியின் நமற்பரப்பு  ீர ்

முடிவுகள்
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 டம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில்  ீர் மாதிரி இடங்கள் 
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அட்டவகண 3.9:  ிலத்தடி  ீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ.எண் அளவுருக்கள் அலகுகள் 

முடிவுகள் IS 10500: 2012 இன்  டி தர ிகலகள் 

WW-1 OW-1 OW-2 BW-1 BW-2 
ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்
கூடிய வரம்பு 

அனுமதிக்க ் ட்ட 

வரம்பு 

1  ிறம் நஹசன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2  ொற்றம் - ஒ ்துக்நகொள்ளக்கூடியது 
ஒ ்துக்நகொள்ளக்

கூடியது 

ஒ ்துக்நகொள்ளக்கூ
டியது 

3 சுகவ - ஒ ்துக்நகொள்ளக்கூடியது 
ஒ ்துக்நகொள்ளக்

கூடியது 

ஒ ்துக்நகொள்ளக்கூ
டியது 

4 pH@ 25°C - 7.23 7.11 7.34 7.22 7.25 6.5-8.5 6.5-8.5 

5 
மின் கட ்து ்திறன் 

@ 25°C 

µmhos/நச.

மீ 
1429 1568 1548 1449 1429 

குறிப்பிடப்படவில்
கல 

குறிப்பிடப்படவில்
கல 

6 நகொ ் ளிப்பு NTU < 1 1 1 

7 டிடிஎஸ் mg /l 832 908 906 840 822 500 500 

8 டி.எஸ்.எஸ் mg/l BLQ >1.0 - - 

9 
நமொ ்  

கடின ் ன்கம 
mg/l 495 512 521 520 531 200 200 

10 Cl-ஆக குநளொகரடு mg/l 85 94 79 90 78 250 250 

11 சல்நபட் SO4- mg/l 32 34 28 30 22 200 200 

12 Fe என இரும்பு mg/l BLQ (LQ=0.01) 0.3 0.3 

13 SiO2 ஆக சிலிக்கொ mg/l 31 32 29 29 30 45 45 

14 
நமொ ்  

நகொலிஃபொரம்் 

எம்பிஎன்/1

00மிலி 
70 60 80 50 60 

100 மில்லியில் 

கண்டறிய 

முடியொது 

100 மில்லியில் 

கண்டறிய 

முடியொது 

15 இ - நகொலி 
எம்பிஎன்/1

00மிலி 
இல்லொ து 

100 மில்லியில் 

கண்டறிய 

முடியொது 

100 மில்லியில் 

கண்டறிய 

முடியொது 

16 ஃவுளூகரடு எஃப் mg/l 0.11 0.25 0.13 0.20 0.24 1.0 1.0 

* IS: 10500:2012-குடி ீர் தர ிகலகள்; # WHO தர ிகலயின் டி அனுமதிக்க ் ட்ட வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் இல்லாத  ிகலயில் 

குடி ீகர குடி ீருக்கு  யன் டுத்தலாம். குறி ்பு: SW- நமற் ர ்பு  ீர், GW -  ிலத்தடி  ீர்  
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அட்டவகண 3.10: நமற் ர ்பு  ீர் (காவிரி) மாதிரி முடிவுகள் 

வ. 

எண் 
அளவுரு அலகு 

விகளவாக 
CPCB  ியமிக்க ் டட் 

சிற ்த  யன் ாடு 
 

SW1 

1  ிறம் நஹசன் 10 300 

2  ொற்றம் - ஒ ்துக்நகொள்ளக்கூடியது குறிப்பிடப்படவில்கல 

3 pH@ 25oC - 7.29 6.5 - 8.5 

4 
மின் கட ்து ்திறன் 

@ 25°C 
µs/நச.மீ 708  

5 நகொ ் ளிப்பு NTU 10 குறிப்பிடப்படவில்கல 

6 
நமொ ்  ககர ்  

திடப்நபொருள்கள் 
mg /l 417 1500 

7 
CaCO3 ஆக நமொ ்  

கடின ் ன்கம 
mg/l 184.6 குறிப்பிடப்படவில்கல 

8 Ca என கொல்சியம் mg/l 34.3 குறிப்பிடப்படவில்கல 

9 நமக்னீசியம் Mg ஆக mg/l 24.1 குறிப்பிடப்படவில்கல 

10 
CaCO3 ஆக நமொ ்  

கொர ் ன்கம 
mg/l 180 குறிப்பிடப்படவில்கல 

11 Cl-ஆக குநளொகரடு mg/l 84.3 600 

12 சல்நபட் SO4- mg/l 25.1 400 

13 Fe என இரும்பு mg/l 0.16 50 

14 
இலவச எஞ்சிய 

குநளொரின் 
mg/l BDL (DL: 2.0) 400 

15 ஃவுளூகரடு எஃப் mg/l 0.19 1.5 

16 க ட்நரட்டுகள் NO3 mg/l 20 50 

17 Cu ஆக நசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) 1.5 

18 Mn ஆக மொங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) குறிப்பிடப்படவில்கல 

19 அல் என அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) குறிப்பிடப்படவில்கல 

20 பிபியொக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.01) 0.1 

21 Zn ஆக து ்  ொகம் mg/l BDL (DL:0.02) 15 

22 நமொ ்  குநரொமியம் mg/l BDL (DL: 0.05) 0.05 

23 நபொநரொன் பி mg/l BDL (DL:0.1) குறிப்பிடப்படவில்கல 

24 கனிம எண்நணய் mg/l BDL (DL:1.0) குறிப்பிடப்படவில்கல 

25 
பிநனொலிக் கலகவகள் 

C6H5OH 
mg/l இல்லொ து 0.005 

26 
MBAS ஆக அநயொனிக் 

சவரக்்கொரம் 
mg/l BDL (DL:0.1) குறிப்பிடப்படவில்கல 

27 CN ஆக சயகனடு mg/l இல்லொ து 0.05 

28 
உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் 

ந கவ, 3  ொட்கள் @ 27°C 
- 7.3 3 

29 
இரசொயன ஆக்ஸிஜன் 

ந கவ 
- 26.2 குறிப்பிடப்படவில்கல 

30 ககர ்  ஆக்ஸிஜன் - 5.1 4 

31 நமொ ்  நகொலிஃபொரம்் எம்பிஎன்/100மிலி 
 ற்நபொது 

 ற்நபொது 

5000 

32 இ - நகொலி குறிப்பிடப்படவில்கல 

33 நபரியம் பொ mg/l BDL (DL:0.5) 300 

34 
அம்நமொனியொ (நமொ ்  

அம்நமொனியொ-N ஆக) 
mg/l 2.9 குறிப்பிடப்படவில்கல 

35 H2S ஆக சல்கபடு mg/l BDL (DL:0.05) குறிப்பிடப்படவில்கல 

36 

நமொ ்  

இகட ிறு ் ப்பட்ட 

திடப்நபொருட்கள் 

mg/l 14.1 - 
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3.5.4 விளக்கம்& முடிவுகர 

நமற் ர ்பு  ீர ்

pH: pH 7.29, அந  சமயம் நகொ ் ளிப்பு  ர ிகலகளுக்குள் கொணப்படுகிறது ( ிகலயொன 

 ீரவ்ொழ் உயிரினங்களுக்கொன உக ்  pH வரம்பு 6.5 மு ல் 8.5 pH வகர).  

ஹமாத்த ககர ்த திட ்ஹ ாருள்கள்: 

 நமொ ்  ககர ்  திடப்நபொருள்கள் 417 mg/l ஆகும், TDS முக்கியமொக 

கொரப்நனட்டுகள், கபகொரப்நனட்டுகள், குநளொகரடுகள், பொஸ்நபட்கள் மற்றும் 

கொல்சியம், நமக்னீசியம், நசொடியம் மற்றும் பிற கரிமப் நபொருட்களொல் ஆனது.  

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குநளொகரடு உள்ளடக்கம் 84.3 மி.கி/லி. க ட்நரட்டுகள் சுமொர ்20 mg/l, சல்நபட் 
உள்ளடக்கம் 25.1 mg/l ஆகும். 

 ிலத்தடி  ீர ்

நசகரிக்கப்பட்ட  ீர ் மொதிரிகளின் pH 7.11 மு ல் 7.34 வகர மற்றும் 

ஏற்றுக்நகொள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 மு ல் 8.5 வகர இரு ் து. அகன ்து 

மூலங்களிலிரு ்தும்  ீர ் மொதிரிகளின் pH, சல்நபட்டுகள் மற்றும் குநளொகரடுகள் 

 ர ிகலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. நகொ ் ளிப்பில்,  ண்ணீர ் மொதிரிகள் 

ந கவகயப் பூர ்்தி நசய்கின்றன. நமொ ்  ககர ்  திடப்நபொருள்கள் அகன ்து 

மொதிரிகளிலும் 822 மு ல் 908 மி.கி/லி வரம்பில் கொணப்பட்டன. அகன ்து 

மொதிரிகளுக்கும் நமொ ்  கடின ் ன்கம 495 மு ல் 531 mg/l வகர மொறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் மீது அகன ்து இடங்களிலிரு ்தும்  ண்ணீர ்மொதிரிகள் 

ந கவகய பூர ்்தி நசய்கின்றன. இவ்வொறு பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 

10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அகவ பரி ்துகரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

3.5.5  ீரியல் மற்றும்  ீர்வளவியல் ஆய்வுகள் 

இம்மொவட்டமொனது கடினமொன பொகற உருவொக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிகப் 

பொகறகளொல் அடிக்நகொடிட்டுக் கொணப்படுகிறது. IGIS நமன்நபொருளின் உ வியுடன் 

SSRMP-80 இன்ஸ்ட்ரூநமன்ட் மூலம் அ ்  பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு  ட ் ப்பட்டது. 

இ ்  முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தின் அதிகபட்ச ஆழம்37m bgl. எனநவ சுரங்க வொழ்க்கக 

முழுவதும்  ீர ்ிகலகள் குறுக்கிடுவ ற்கொன சொ ்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்கல, நமலும் 

திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் நபரிய  ீர ்ிகலகள் எதுவும் இல்கல என்பதும் 

 ிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. இ ்  முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தின் கொரணமொக 

ஸ்ட்ரீம், நசனல் திகசதிருப்பல் ந கவயில்கல. மகழக்கொல ்தில்  ில ் டி 

 ீரம்ட்ட ்தில் இரு ்து நவளிநயறும்  ீகர நசகரி ்து, சுரங்க ் ந ொட்டிகளில் நசமி ்து, 

தூசிகய அடக்குவ ற்கும், பசுகமப் பட்கடகய உருவொக்குவ ற்கும், சுரங்க ்தின் 

ஆயுட்கொல ்தின் முடிவில் இது நசகரிக்கப்படும்.  ண்ணீர ்  ற்கொலிக  ீர ்்ந க்கமொக 

நசயல்படும். சுரங்கப் பகுதியின் விரிவொன  ீரவ்ளவியல் ஆய்வு நசய்யப்பட்டு இகணப்பு 

4 இல் இகணக்கப்பட்டது. 
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அட்டவகண 3.11: 1 கிமீ சுற்றளகவச ்சுற்றியுள்ள திற ்தஹவளி 
கிணறுகளின்  ருவமகழக்கு ் பி ்கதய  ீர்  ிகல 

 ிகலயக் 

குறியீடு 

மீட்டரில்  ீரம்ட்டம் BGL 

அட்சநரகக தீர்க்கநரகக அக்நடா
 ர் 2021 

 வம் 
ர் 2021 

டிசம் ர் 
2021 

சராசரி 

OW1 10.6 11.85 11.95 11.4 10° 59' 52.9180" வ 77° 56' 52.0857" கி 

OW2 10.6 11.85 11.95 11.4 11° 00' 02.1020" வ 77° 56' 43.9487" கி 

OW3 10.8 12.05 12.15 11.6 11° 00' 05.7082" வ 77° 56' 27.5279" கி 

OW4 10.9 12.15 12.25 11.7 11° 00' 03.4509" வ 77° 56' 18.8493" கி 

OW5 10.4 11.65 11.75 11.2 10° 59' 42.1467" வ 77° 56' 26.0435" கி 

OW6 11.2 12.45 12.55 12 10° 59' 39.7008" வ 77° 56' 09.9578" கி 

OW7 11.35 12.6 12.7 12.2 10° 59' 35.7658" வ 77° 56' 36.8742" கி 

OW8 11.4 12.65 12.75 12.2 10° 59' 18.0146" வ 77° 56' 53.2528" கி 

OW9 10.65 11.9 12 11.5 10° 59' 30.8431" வ 77° 56' 51.5701" கி 

OW10 10.85 12.1 12.2 11.7 10° 59' 31.7550" வ 77° 57' 11.5239" கி 

ஆ ொரம்: ஆய்வு  குதி கண்கொணிப்பு  ரவு 

அட்டவகண 3.12: 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துகளக் கிணறுகளின் 

 ருவமகழக்கு ் பி ்கதய  ீர ் ிகல 

 ிகலயம்  
குறியீடு 

மீட்டரில்  ீர்மட்டம் bgl 
அட்சநரகக தீர்க்கநரகக அக்நடா ர ் 

2021 

 வம் ர ் 
2021 

டிசம் ர ் 
2021 

சராசரி 

BW1 65.8 67.05 67.25 66.7 10° 59' 53.4158" வ 77° 56' 27.5705" கி 

BW2 65.6 66.85 67.05 66.5 10° 59' 51.3953" வ 77° 56' 14.5827" கி 

BW3 65.4 66.65 66.85 66.3 10° 59' 45.6041" வ 77° 56' 18.2445" கி 

BW4 65.9 67.15 67.35 66.8 10° 59' 17.9898" வ 77° 56' 49.1056" கி 

BW5 66.2 67.45 67.65 67.1 10° 59' 39.1384" வ 77° 57' 11.3341" கி 

BW6 66.4 67.65 67.85 67.3 10° 59' 55.5729" வ 77° 57' 10.0167" கி 

BW7 65.4 66.65 66.85 66.3 11° 00' 03.0887" வ 77° 56' 56.2023" கி 

BW8 65.9 67.15 67.35 66.8 11° 00' 15.8111" வ 77° 56' 38.6543" கி 

ஆ ொரம்: ஆய்வு  குதி கண்கொணிப்பு  ரவு 
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  டம் 3.6.1: திறந்த நிகலகிணறு காண்டூர் வகரபடம் – அக்நடா ர் 2021 

  டம் 3.6.2: திறந்த நிகலகிணறு காண்டூர் வகரபடம் –  வம் ர் 2021 
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 டம் 3.6.3: திறந்த நிகலகிணறு காண்டூர் வகரபடம் – டிசம் ர் 2021 

 டம் 3.7.1: ஆழ்துகள கிணறு காண்டூர ்வகர டம் - அக்நடா ர் 2021 
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 டம் 3.7.2: ஆழ்துகள கிணறு காண்டூர ்வகர டம் -  வம் ர் 2021 

 

 டம் 3.7.3: ஆழ்துகள கிணறு காண்டூர ்வகர டம் – டிசம் ர் 2021 
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 டம் 3.8: திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் (நீரராகடகள் மற்றும் ஆறு) வகர டம் 
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  டம் 3.9:  ிலத்தடி  ீர் திட்ட வகர டம் 
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3.5.6 முகற மற்றும் தரவு ககயக ் டுத்தல் 

பூமியின் நமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டகமப்பில் பக்கவொட்டு மற்றும் 

நசங்கு ்து இகட ிறு ் ங்ககள வகரயறுப்ப ற்கு மின்சொர எதிரப்்பு ் திறன் 

முகற  ன்கு  ிறுவப்பட்டுள்ளது.  ற்நபொக ய ஆய்வு நசங்கு ்து மின் ஒலிகய 

(VES) பயன்படு ்தி நசங்கு ்து மின் கட கட்டகமப்கப ஆழ ்தில் 

வகரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்நபரக்ர ் மின்முகனயொனது ஒலி அளவீடுககளச ்

நசய்வ ற்குப் பயன்படு ் ப்பட்டது. இது ஓரின ் ன்கமயில் பக்கவொட்டொல் 

குகற ்  அளவு நசல்வொக்கு நசலு ்துகிறது மற்றும் அதிக ஆழமொன 

விசொரகணகய வழங்கும் திறன் நகொண்டது. இது  ொன்கு மின்முகனகள் 

நகொலினியர ் ஆகும், அங்கு நவளிப்புற மின்முகனகளில் மின்நனொட்ட ்க  

 கரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முகனகள் சொ ்தியமொன நவறுபொட்கட 

அளவிடுகின்றன. 

 ற்நபொக ய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்நனொட்ட மின்முகன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படு ்துகிறது. இ ்  கணக்நகடுப்பின்  ரவுகள் நபொதுவொக 

அகமக்கப்பட்டு, சூநடொ-பிரிவின் பண்கணயில் அகமக்கப்பட்டிருக்கும், இது 

நமற்பரப்பு எதிரப்்பின் ந ொரொயமொன மதிப்கப அளிக்கிறது. நலயர ்

நரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிநயொ எலக்ட்ரிக் நலயர ்  டிமன் ஆகிய நலயர ்

அளவுருகவக் கணிக்க, ஸ்க்லம்நபரக்ர ் விஇஎஸ்  ரவின்  கலகீழொக இ ்  

நுட்பம் பயன்படு ் ப்படுகிறது.  ற்நபொக ய ஆய்வின் முக்கிய குறிக்நகொள், 

அளவிடப்பட்ட  ரவுகளுடன் ஒ ்துப்நபொகும் ஒருபடி ிகலயில் நசங்கு ் ொக 

ந டுவ ொகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்நபரக்ருக்கு, நவளிப்பகடயொன எதிரப்்பில் பின்வருமொறு 

கணக்கிடலொம் 

ρa = GΔV 

  ான் 

ΔV = நபறும் மின்முகனகளுக்கு இகடயிலொன சொ ்தியமொன நவறுபொடு 

ஜி = வடிவியல் கொரணி. 
பொகறகள் 10+14 ஓம்மீட்டகர விட 10-8 வகரயிலொன எதிரப்்பில் பரவலொன 

மொறுபொட்கடக் கொட்டுகின்றன. ஒரு பர ்  வககப்பொட்டில், 10-8 மு ல் 1 

ஓம்மீட்டர ்வரம்பில் விழும் பொகறககள ஒரு  ல்ல கட ்திகளொக ந ொகுக்கலொம். 

1 மு ல் 106 ஓம்மீட்டர ்இகட ிகல கட ்திகளொகவும், 106 மு ல் 1012 ஓம்மீட்டர ்

வகர நமொசமொன கட ்தியொகவும் இருக்கும். பொகறகள் மற்றும் நமற்பரப்பு 

லி  ்ொலஜியின் எதிரப்்பொற்றல், இது நபரும்பொலும் அ ன் நபொநரொசிட்டிகயச ்

சொர ்் து மற்றும் துகள திரவ எதிரப்்பொனது ஆரச்ச்ியின் சட்ட  ்ொல் 

வகரயறுக்கப்படுகிறது, 

ρr = Fρw = a Ømρw 
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ρr = பொகறகளின் எதிரப்்பொற்றல் 

ρw = பொகறயின் துகளகளில் உள்ள  ீரின் எதிரப்்பொற்றல் 

எஃப் = எஃப்ஒழுங்ககமவு கொரணி 
Ø = பகுதி துகள அளவு 

ஏ = 0.5 மு ல் 2.5 வகரயிலொன மதிப்புகள் நகொண்ட மொறிலிகள் 

3.5.6.1 சர்நவ நலஅவுட் 

மின் கடயக் கணக்நகடுப்புக்கொன  ளவகமப்பு  ற்நபொக ய மற்றும் 

சொ ்தியமொன மின்முகன ஏற்பொட்டின் ந ரக்வப் நபொறு ் து, இது மின்முகன 

வரிகச என்று அகழக்கப்படுகிறது. இங்நக  ற்நபொக ய ஆய்வு Schlumberger 

வரிகசயுடன் கரு ப்படுகிறது. இதில்  ற்நபொக ய மின்முகன பிரிப்பிற்கு 

தூரம் பயன்படு ் ப்படலொம், அந  ந ர த்ில் சொ ்தியமொன மின்முகன பிரிப்பு 

மூன்றில் இரு ்து ஐ ்தில் ஒரு பங்கு வகர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு 

சுவொரஸ்யமொன அம்சம் பரஸ்பர நகொள்கக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட 

நவளிப்பகடயொன எதிரப்்பின் மீது எ ்  விகளவும் இல்லொமல் சொ ்தியம் மற்றும் 

 ற்நபொக ய மின்முகனயின் பரிமொற்ற ்க  அனுமதிக்கிறது. ஆய்வுக்கொக 

பயன்படு  ்ப்பட்ட கள உபகரணம் SSR-MP-ATS1 மொதிரியுடன் ஆழமொன 

மின் கட மீட்டரில் உள்ளது. இ ்  சிக்னல் ஸ்நடக்கிங் நரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ்

என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கொன பல புதுகம அம்சங்ககள உள்ளடக்கிய 

உயர ்ர  ரவு ககயகப்படு ்தும் அகமப்பொகும். சீரற்ற பூமி இகரசச்ல்களின் 

முன்னிகலயில், மூக்கு நரஷனுக்கொன சமிக்கஞகய √N ஆல் நமம்படு ் லொம், 

இதில் N என்பது அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்ககயொகும். இ ்  SSR 

மீட்டரில், ந ர ்்ந டுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வகரயிலொன சரொசரி அளவீடுகள் [1, 

(1+2)/2, (1+2+3)/3 ... (1+2...+16/16)] கொட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சரொசரி  ொனொகநவ 

நசமிக்கப்படுகிறது,  ிகனவக ்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இகரசச்ல் 

விகி  க்  அகடவ ற்கொன நகொள்ககககள பயன்படு ்துகிறது.  

நமநல உள்ள இ ்  குறிகொட்டிகளின் அடிப்பகடயில் சிக்னல் ஸ்நடக்கிங் 

நரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ்(VES) நசங்கு ்து மின்சொர நரசிஸ்டிவிட்டி சவுண்டிங்கிற்கு 

பயன்படு  ்ப்பட்டது.  ிகனவக ்தில் ச ் ம் விகி  ்திற்கு உயர ்

சமிக்கஞகளின் பலகன அகடய அடுக்கி கவப்ப ற்கொன நகொள்ககககளப் 

பயன்படு ்துகிறது. நமநல உள்ள இ ்  குறிகொட்டிகளின் அடிப்பகடயில் சிக்னல் 

ஸ்நடக்கிங் நரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) நசங்கு ்து மின்சொர நரசிஸ்டிவிட்டி 

சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படு  ்ப்பட்டது.  ிகனவக ்தில் ச ் ம் விகி  ்திற்கு 

உயர ் சமிக்கஞகளின் பலகன அகடய அடுக்கி கவப்ப ற்கொன 

நகொள்ககககளப் பயன்படு ்துகிறது. நமநல உள்ள இ ்  குறிகொட்டிகளின் 

அடிப்பகடயில் சிக்னல் ஸ்நடக்கிங் நரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) நசங்கு ்து 

மின்சொர நரசிஸ்டிவிட்டி சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படு  ்ப்பட்டது. 
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RESISTIVITY SURVEY PROFILE  

 

 

 ில ் டி மின் கடயின் அளவீடுகள்,  ற்நபொக ய மின்முகனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முகனகள் மூலம் மின்நனொட்ட க்  அனுப்புவ ன் 

மூலமும், சொ ்தியமொன மின்முகன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு 

மின்முகனகள் மூலம் நபறப்படும் ஆற்றகல அளவிடுவ ன் மூலமும் 

அடிப்பகடயில் நசய்யப்படுகிறது.  கரயில் அனுப்பப்பட நவண்டிய 

மின்நனொட்ட ்தின் அளவு  ற்நபொக ய மின்முகனயில் உள்ள ந ொடரப்ு எதிரப்்பு, 

 கர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ் ்தின் ஆழம் ஆகியவற்கறப் நபொறு ் து. 

3.5.6.2 தரவு வழங்கல் 

50 - 55 மீ ஆழ ்தில் குகற ்  எதிரப்்கப எதிரந்கொண்ட ொக 

ஊகிக்கப்பட்டது. இ ்  முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தின் அதிகபட்ச ஆழம் 25m bgl. 

எனநவ சுரங்க வொழ்க்கக முழுவதும்  ீர ்ிகலகள் குறுக்கிடுவ ற்கொன 

சொ ்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்கல, நமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் நபரிய 

 ீர ்ிகலகள் எதுவும் இல்கல என்பதும்  ிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.5.6.3 புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 

 ில ் டி  ீரின் கிகடக்கும்  ன்கமகயப் நபொறு ்து துகண நமற்பரப்பில் 

உள்ள ஓரின  ்ன்கமயில் நசங்கு ்து, பக்கவொட்டு மொறுபொடுககள ஆய்வு 

நசய்ய புவி இயற்பியல்  ரவு நபறப்பட்டது. விளக்கப்பட்ட  ரவுகளிலிரு ்து, 

ஆய்வு நசய்யப்பட்ட பகுதியில் மி மொன  ில ் டி  ீர ் திறன் நகொண்ட பகுதி 

என்று ஊகி ்துள்ளது. இ ்  சிறிய குவொரி  டவடிக்ககயொல், இயற்கக 

 ீர ்ிகலகளில் குறிப்பிட ் க்க பொதிப்பு எதுவும் ஏற்படொது. 

3.6 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர ்தில் சுரங்க  டவடிக்கககளின்  ொக்க க்  

மதிப்பிடுவ ற்கு,  ற்நபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின்  ரம் முக்கியமொனது. கொற்று 

சூழல் குறி  ் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று மொசு அளவுருக்கள் 

மற்றும் சுற்றுப்புற கொற்றில் அவற்றின்  ற்நபொக ய  ிகலகள் ஆகியகவ 
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அடங்கும். கிளஸ்டகரச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டல ்க ப் 

நபொறு ்து சுற்றுப்புற கொற்றின்  ரம் அடிப்பகட ்  கவகல உருவொக்குகிறது. 

இப்பகுதியில் கொற்று மொசுபொட்டின் ஆ ொரங்கள் நபரும்பொலும் வொகன 

நபொக்குவர ்து, நசப்பனிடப்படொ  கிரொம சொகல மற்றும் உள் ொட்டு மற்றும் 

விவசொய  டவடிக்கககளொல் எழும் தூசுகள் கொரணமொகும். அடிப்பகடக் 

கொற்றின்  ர ஆய்வின் மு ன்கம ந ொக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின்  ற்நபொக ய 

சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர க்   ிறுவுவ ொகும். கிளஸ்டரில் முன்நமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் நசயல்பொட்டின் நபொது சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர ்தின்  ரங்களுக்கு 

இணங்குவக  மதிப்பிடுவ ற்கும் இகவ பயனுள்ள ொக இருக்கும். 

3.6.1 வானிகல & கால ிகல 

கொற்றின்  ர க் ப் புரி ்துநகொள்வ ற்கு வொனிகல ஆய்வு 

முக்கியமொனது. வொனிகல  ிகல மற்றும் வளிமண்டல சி றல் ஆகியவற்றுக்கு 

இகடநயயொன அ த்ியொவசிய உறவு, பர ்  நபொருளில் கொற்கற உள்ளடக்கியது. 

கொற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் பர ்  கொல இகடநவளியில், சி றகல 

 ிகறநவற்றி, அவற்றுடன் ந ொடரப்ுகடய பிற நசயல்முகறககள வலுவொக 

பொதிக்கின்றன. நகொ ்து குவொரிககள மூடி, திட்ட  ள ்தில்  ற்கொலிக வொனிகல 

ஆய்வு  ிகலயம்  ிறுவப்பட்டது. கொற்றின் ஓட்டம், கொற்றின் நவகம், கொற்றின் 

திகச, ஈரப்ப ம் மற்றும் நவப்ப ிகல ஆகியகவ மணிந ர அடிப்பகடயில் 

பதிவு நசய்யப்படும் வககயில்,  கர மட்ட ்திலிரு ்து 3 மீ உயர ்தில் இ ்  

 ிகலயம்  ிறுவப்பட்டுள்ளது. 

கால ிகல  

கரூர ்கடல் மட்ட ்திலிரு ்து 127 மீட்டர ்உயர ்தில் அகம ்துள்ளது, கரூரில் 

 ிலவும் கொல ிகல உள்ளூர ்புல்நவளி கொல ிகல என்று அகழக்கப்படுகிறது. 

கரூரில் ஆண்டு முழுவதும் மகழ குகறவொகநவ இருக்கும். கரூரில் சரொசரி 
நவப்ப ிகல 28.2 °C | 82.7 °F. 

• ஆண்டு மகழயளவு 724 மிமீ | 28.5 அங்குலம். 

• வறண்ட மொ ம் ஜனவரி. 8 மிமீ உள்ளது | ஜனவரியில் 0.3 அங்குல 

மகழப்நபொழிவு. நபரும்பொலொன மகழப்நபொழிவு அக்நடொபரில் விழுகிறது, 

சரொசரியொக 168 மிமீ | 6.6 அங்குலம் 

• ஆண்டின் நவப்பமொன மொ ம் ஏப்ரல் ஆகும், சரொசரி நவப்ப ிகல 31.5 °C | 88.7 °F. 

• ஆண்டின் மிகக் குகற ்  சரொசரி நவப்ப ிகல டிசம்பர ்மொ  ்தில் 24.9 °C ஆகும் 

| 76.7 °F. 

• வறண்ட மொ  ்திற்கும் அதிக மகழ நபய்யும் மொ  ்திற்கும் இகடநய உள்ள 

மகழப்நபொழிவின் நவறுபொடு 160 மிமீ | 6 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் 

நவப்ப ிகல மொறுபொடு 6.7 °C | 12.0 °F. 

ஆ ொரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/karur-24030/ 
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மகழ ்ஹ ாழிவு  

அட்டவகண 3.13: மகழ ்ஹ ாழிவு தரவு 

உண்கமயான மகழ ்ஹ ாழிவு மிமீ சாதாரண 

மகழ ்ஹ ாழிவு 

மி.மீ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

460.8 511.5 784.1 328.8 715.3 468.4 655.0 

ஆதோரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

  

அட்டவகண 3.14: தளத்தில் வானிகல தரவு  

வ. 

எண் 

அளவுருக்கள் அக்நடா ர்-
2021 

 வம் ர்– 
2021 

டிசம் ர்- 
2021 

1 நவப்ப ிகல 

(0C) 

அதிகபட்சம் 33 30 30 

குகற ் பட்சம் 24 22 21 

சரொசரி 27.5 26 25.5 

2 ஒப்பு ஈரப்ப ம் 

(%) 

சரொசரி 
75 85 83 

3 கொற்றின் நவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபட்சம் 4.03 3.681 2.11 

குகற ் பட்சம் 1.250 1.200 1.181 

சரொசரி 2.56 2.4 1.6 

4 கிளவுட ்கவர ்

(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

5 கொற்றடிக்கும் 

திகச 

SW இலிரு ்து NE வகர வீசுகிறது 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து Ekdant Enviro Services Pvt Ltd திட்ட  ள ்தில் 

கண்கொணிப்பு/மொதிரி 

இரண்டாம்  ிகல மற்றும் முதன்கம தரவுகளுக்கு இகடநய உள்ள ஹதாடர்பு 

 ள ்தில் நசகரிக்கப்பட்ட வொனிகல  ரவு, IMD திருசச்ிரொப்பள்ளி 
அக்நரொவில் இரு ்து நசகரிக்கப்பட்ட இரண்டொம்  ிகல  ரவுகளுடன் கிட்ட ் ட்ட 

ஒ ்  ொக உள்ளது. ஐஎம்டி, திருசச்ிரொப்பள்ளி அக்நரொவுடன் மூன்று மொ ங்களில் 

உருவொக்கப்பட்ட  ள ்  ரவுகளின் ஒப்பீடு பின்வருவனவற்கற 

நவளிப்படு ்துகிறது: 

• IMD, திருசச்ிரொப்பள்ளி அக்நரொவின் சரொசரி அதிகபட்ச மற்றும் 

குகற ் பட்ச நவப்ப ிகலயொனது, ஆன்-கசட்  ரவுககளப் 

நபொறு ் மட்டில், அ ொவது குப்பம் கிரொம ்தில் அதிகமொகக் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

• IMD, திருசச்ிரொப்பள்ளி அக்நரொவுடன் ஒப்பிடும்நபொது,  ள த்ில் ஈரப்ப ம்           

குகறவொக இரு ் து. 
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•  ள ்தில் கொற்றின் நவகம் மற்றும் திகசயொனது IMD, திருசச்ிரொப்பள்ளி 
அக்நரொவின் அந  நபொக்ககக் கொட்டுகிறது. 

ஆய்வு  ள ்தின் கொற்று நரொஜொ வகரபடம் பட ்தில் சி ் ரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3.10 

ஆய்வுக் கொல ்தில் இப்பகுதியின் பிர ொனமொன கீழ்க்கொற்று திகசயொனது 

கிழக்கிலிரு ்து நமற்கொக இருக்கும். 

 

 டம் 3.10: விண்டந்ராஸ் வகர டம் 

 

ஆ ொரம்: Wind Rose plot view, Lake Environmental Software 

 

நசகரிக்கப்பட்ட  ரவுகளின் சுருக்க ்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்கொணிப்பு 

கொல ்தில் படம் எண்.3.14 இல் வழங்கப்பட்ட கொற்றின் நரொஜொ வகரயப்பட்டது.  

• முக்கிய கொற்று ENE - WSW இலிரு ்து வ ் து. 

• கொற்றின் நவக அளவீடுகள் 1.250 மு ல் 4.723 மீ/வி வகர பதிவொகியுள்ளன.  

• கண்கொணிப்பு கொல ்தில் சுமொர ் 0.00% அகமதியொன சூழ் ிகல 

 ிலவுகிறது 

• 27.3 மு ல் 33.5 டிகிரி நசல்சியஸ் வகர நவப்ப ிகல அளவீடுகள்  

• ஈரப்ப ம் 83 மு ல் 64% வகர  

• ந ொடர ்்து மூன்று மொ ங்களொக கண்கொணிப்பு பணி 
நமற்நகொள்ளப்பட்டது  
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3.6.2 முகற மற்றும் குறிக்நகாள் 

சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர ஆய்வின் மு ன்கம ந ொக்கம்,  ற்நபொதுள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியின் கொற்றின்  ரம் மற்றும் NAAQS உடன் அ ன் இணக்க ்க  

மதிப்பிடுவ ொகும். ஆய்வுப் பகுதியில் கொற்று மொசுபொட்டின் கவனிக்கப்பட்ட 

ஆ ொரங்கள் ந ொழில்துகற, நபொக்குவர ்து மற்றும் உள் ொட்டு  டவடிக்கககள். 

பின்வருவனவற்கறக் கரு ்தில் நகொண்டு, விஞ்ஞொன ரீதியொக 

வடிவகமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர கண்கொணிப்பு ந ட்நவொரக்் மூலம் 

சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர ்தின் அடிப்பகட  ிகல  ிறுவப்பட்டுள்ளது: 

• சிநனொப்டிக் அளவில் வொனிகல  ிகல 

• ஆய்வு பகுதியின்  ிலப்பரப்பு 

• அடிப்பகட  ிகலகயப் நபறுவ ற்கொன பிரொ ்திய பின்னணி கொற்றின் 

 ர ்தின் பிரதி ிதிகள் 

• பல்நவறு நசயல்பொடுககளக் குறிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் இருப்பிடம்  

• அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிகடக்கும்; மு லியன 

 

3.6.3 மாதிரி மற்றும்  கு ் ாய்வு நுட் ங்கள் 

அட்டவகண 3.15: AAQ கண்காணி ்புக்கு ்  யன் டுத்த ் டும் முகற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முகற கருவி 

PM2.5 
கிரொவிநமட்ரிக் முகற 

பீட்டொ குகறப்பு முகற 

நுண்ணிய துகள் மொதிரி 
 யொரிப்பது - ந ரந்மொ சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் - TEI 121 

PM10 
கிரொவிநமட்ரிக் முகற 

பீட்டொ குகறப்பு முகற 

சுவொசிக்கக்கூடிய தூசி மொதிரி 
நமக் -ந ரந்மொ சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(நமம்படு ் ப்பட்ட 

நவஸ்ட் & நகக் முகற) 

வொயு இகணப்புடன் சுவொசிக்கக்கூடிய 

தூசி மொதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(நஜக்கப் & 

நஹொசந்ஹய்சர ்

மொற்றியகமக்கப்பட்ட 

முகற) 

வொயு இகணப்புடன் சுவொசிக்கக்கூடிய 

தூசி மொதிரி 

ஃ ்ரீசிலிகோ 

 
 ிநயொஷ் - 7601 

கொணக்கூடிய 

ஸ்நபக்ட்நரொஃநபொட்நடொநமட்ரி 
ஆ ொரம்: எக்டொன்ட் என்விநரொ நலப் & CPCB அறிவிப்புக்கு பிறகு மொதிரி முகற 
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அட்டவகண 3.16: நதசிய சுற்று ்புற காற்றின் தர தர ிகலகள் 

 

ஆ ொரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I ந தி: 18  வம்பர ்2009 

 

 

3.6.4 மாதிரி எடு ் தற்கான அதிர்ஹவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2021 மொரச் ் மு ல் நம வகரயிலொன கொலப்பகுதியில் ந ொடரச்ச்ியொன 24 

மணிந ர (8 மணி ந ர 3 ஷிப்ட்) அட்டவகணகயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்களில் 

வொர ்திற்கு இரண்டு மொதிரிகள் வீ ம் சுற்றுப்புற கொற்றின்  ரக் கண்கொணிப்பு 

நமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இ ன் அடிப்பகட ்  ரவு CPCB, MoEF வழிகொட்டு ல்கள் 

மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2) மற்றும் க டர்ஜன் 

கட ஆக்கசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கொக சுற்றுப்புற கொற்று உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

கொற்று வீசும்  கர தூசியின் விகளவுககள மறுப்ப ற்கொக, ஒவ்நவொரு 

கண்கொணிப்பு  ிகலய ்திலும்  கர மட்ட ்திலிரு ்து குகற ் பட்சம் 3 ± 0.5 மீ 

உயர ்தில் உபகரணங்கள் கவக்கப்படுவது உறுதி நசய்யப்பட்டது. கருவிகள் 

மரங்கள் மற்றும்  ொவரங்கள் இல்லொ  திற ் நவளியில் கவக்கப்பட்டுள்ளன, 

இல்கலநயனில் அகவ மொசுபடு ்திகளின் மடுவொக நசயல்படுகின்றன, இ ன் 

விகளவொக கண்கொணிப்பு முடிவுகள் குகறவொக இருக்கும். 

 

 

 

 

 

வ. 

எண் 

மாசு டுத்தும் ந ரம் 

எகடயுள்ள 

சராசரி 

சுற்று ்புற காற்றில் ஹசறிவு 

ஹதாழில்துகற, 

குடியிரு ்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற  குதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன்  குதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்க ் ட்டது) 

1 சல்பர ்கட 

ஆக்கசடு (µg/m3) 

ஆண்டு 

சரொசரி* 

24 மணி ந ரம்** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 க ட்ரஜன் கட 

ஆக்கசடு (µg/m3) 

ஆண்டு சரொசரி 
24 மணி ந ரம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் (10µm 

க்கும் குகறவொன 

அளவு) PM10 (µg/m3) 

ஆண்டு சரொசரி 
24 மணி ந ரம் 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm PM2.5 

(µg/m3) க்கும் 

குகறவொனது 

ஆண்டு சரொசரி 
24 மணி ந ரம் 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 
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3.6.5 சுற்று ்புற காற்றின் தர கண்காணி ்பு  ிகலயங்கள் 

 ற்நபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர க்  மதிப்பீடு நசய்வ ற்கொக படம் 3.11 

இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி எடட்ு (8) கண்கொணிப்பு  ிகலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அகமக்கப்பட்டன. மொதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீநழ நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவகண 3.17: சுற்று ்புற காற்றின் தரம் (AAQ) கண்காணி ்பு இடங்கள் 

வ. 

எண் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கண்காணி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் மற்றும் 

திகச 
ஒருங்கிகண ்புகள் 

1 AAQ1 புள்களயம்பொகளயம் 2.07கிமீ வ. கி 
10°59'55.78"வ 

77°58'17.07"கி 

2 AAQ2 குப்பம் 3.26 கிமீ வ. பம 
11° 0'42.14" வ 

77°55'27.40"கி 

3 AAQ3 புன்னம் 4.06 கிமீ தத. கி 
10°59'42.39" வ 

77°59'22.85" கி 

4 AAQ4  ொகழ ்துப்பட்டி 0.72கிமீ தத. பம 
10°59'43.30" வ 

77°57'11.78" கி 

5 AAQ5 சொலிபொகளயம் 3.0கிமீ நம 
10°59'56.53" வ 

77°55'55.19" கி 

6 AAQ6 வலொகுல பொநலௌம் 4.58கிமீ வ. பம 
11°01'18.41" வ 

77°55'34.15" கி 

7 AAQ7 உப்புபொகளயம் 2.32 மீ வ 
11°01'6.59" வ 

77°57'25.91" கி 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து Ekdant enviro Services Lab மூலம் திட்ட  ள ்தில் 

கண்கொணிப்பு/மொதிரி 
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 டம் 3.11: சுற்று ்புற காற்றின் தரம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 
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அட்டவகண 3.18: AAQ இன் சுருக்கம் – 1 முதல் AAQ வகர – 8 

துகள் ஹ ாருள் PM-2.5 
 

 ிகலய ஐடி அதிக ட்சம் குகற ்த ட்சம் சராசரி 98 சதவீத மதி ்பு 
 

 
AAQ-1 23.6 20 21.8 21.364  

AAQ-2 22.7 19.1 20.9 20.482  

AAQ-3 21.3 17.7 19.5 19.11  

AAQ-4 23.9 20.3 22.1 21.658  

AAQ-5 23.7 20.1 21.9 21.462  

AAQ-6 23.2 19.6 21.4 20.972  

AAQ-7 22.4 18.8 20.6 20.188  

துகள்கள் PM-10  

 ிகலய ஐடி அதிக ட்சம் குகற ்த ட்சம் சராசரி 98 சதவீத மதி ்பு 
 

 
AAQ-1 44.2 40.6 42.4 41.552  

AAQ-2 46 42.4 44.2 43.316  

AAQ-3 44.7 41.1 42.9 42.042  

AAQ-4 46.3 42.7 44.5 43.61  

AAQ-5 44.5 40.9 42.7 41.846  

AAQ-6 45.2 41.6 43.4 42.532  

AAQ-7 46.3 42.7 44.5 43.61  

சல் ர் கட-ஆக்கசடு SO2 ஆக  

 ிகலய ஐடி அதிக ட்சம் குகற ்த ட்சம் சராசரி 98 சதவீத மதி ்பு 
 

 
AAQ-1 10 6.4 8.2 8.036  

AAQ-2 9.2 5.6 7.4 7.252  

AAQ-3 8.7 5.1 6.9 6.762  

AAQ-4 9.1 5.5 7.3 7.154  

AAQ-5 9.9 6.3 8.1 7.938  

AAQ-6 10.4 6.8 8.6 8.428  

AAQ-7 9.3 5.7 7.5 7.35  

NO2 ஆக க ட்ரஜனின் ஆக்கசடு 
 
 

 ிகலய ஐடி அதிக ட்சம் குகற ்த ட்சம் சராசரி 98 சதவீத மதி ்பு 
 

 

AAQ-1 18.9 15.3 16.9 16.758  

AAQ-2 17.3 13.7 17.1 15.19  

AAQ-3 19 15.4 15.5 16.856  

AAQ-4 20.1 16.5 17.2 17.934  

AAQ-5 18.3 14.7 18.3 16.17  

AAQ-6 19.1 15.5 16.5 16.954  

AAQ-7 18.9 15.3 17.3 16.758  

PM2.5-2.5 µm க்கும் குகறவான துகள்களின் அளவு; PM10- சுவாசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் 

குகறவானது; அதனால்2- சல் ர ்கட ஆக்கசடு; க ட்ரஜனின் NOx-ஆக்கசடுகள்; * NAAQ விதிமுகறகள்-

நதசிய சுற்று ்புற காற்று தர விதிமுகறகள்-ஹதாழில்துகற, குடியிரு ்பு, கிராம ்புற மற்றும் பிற 

 குதிகளுக்கு 16.11.2009 நததியிட்ட GSR 826€ இன்  டி திருத்த ் ட்டது. 
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்கொணிப்பு  ் ரவுகளின்படி, PM10 41 µg/m3 மு ல் 43 µg/m3 வகரயிலும், 

PM2.5  ரவு 19.0 µg/m3 மு ல் 21.6 µg/m3 வகரயிலும், SO2 வரம்பு 6.7 µg/m3 மு ல் 8.4 

µg/m3 வகரயிலும் உள்ளது. 15.5 µg/m3 மு ல் 18.3 µg/m3 வகர. CPCB பரி ்துகர  ் 

NAAQS வரம்புகளுக்குள் நமநல உள்ள மொசுபடு ்திகளின் நசறிவு அளவுகள்  ன்கு 

கொணப்பட்டன. 

3.3.7 த ்பிநயாடிய தூசி உமிழ்வு 

8AAQ கண்கொணிப்பு  ிகலயங்களில் ஆய்வுக் கொல ்தில் சரொசரியொக 30 

 ொட்களுக்கு  ப்பிநயொடிய தூசி பதிவு நசய்யப்பட்டது. 

அட்டவகண 3.19: ஃ ்யூஜிடிவ் டஸ்ட் மதி ்புகள் 

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

சராசரி 62.05 57.45 61.5 58.45 62.4 57.7 62 

குகற ்த ட்சம் 61.3 55.7 60.2 57.1 60.5 56.1 60.3 

அதிக ட்சம் 62.8 59.2 62.8 59.8 64.3 59.3 63.7 

ஆ ொரம்: ஆய்வக பகுப்பொய்வு அறிக்கககளிலிரு ்து கணக்கீடுகள் 

 

 டம் 3.12: SPM மதி ்புகளின்  ட்கட வகர டம் 

ஆ ொரம்: அட்டவகண 3.19 

3.7 இகரசச்ல் சூழல் 

சொகல மற்றும் சுரங்க  டவடிக்கககளில் வொகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் ச  ் ்தின் முக்கிய ஆ ொரங்கள், சுரங்க நசயல்பொடு மற்றும் வொகனப் 

நபொக்குவர ்தின் ச  ் ்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, நசவிப்புலன் பொதிப்பு, உடலியல் 

பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் நபொன்ற பல்நவறு கொரணிககளக் கரு ்தில் நகொண்டு 

நமற்நகொள்ளலொம். மற்றும் நபொது சமூக பதில்கள். ஆய்வுப் பகுதியில் இகரசச்ல் 
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கண்கொணிப்பின் முக்கிய ந ொக்கம், அடிப்பகட இகரசச்ல் அளகவ  ிறுவுவதும், 

திட்ட ்  ள ்க ச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்நசயல்பொடுகளின் நபொது உருவொக்கப்படும் என 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் நமொ  ் இகரசச்லின்  ொக்க ்க  மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.7.1 மாதிரி இடங்ககள அகடயாளம் காணுதல் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளகவ மதிப்பிடுவ ற்கொக, எட்டு (8) 

இடங்களில் இகரசச்ல் கண்கொணிப்பு நமற்நகொள்ளப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வணிக, குடியிருப்பு, கிரொமப்புற பகுதிககள உள்ளடக்கிய ன் மூலம் ஒலி  ிகல 

கண்கொணிப்பு இடங்கள் நமற்நகொள்ளப்பட்டன. இகரசச்ல் கண்கொணிப்பு முகற 

ந ரவ்ு நசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் ந ொக்கம் மற்றும் ந ொக்கங்களுக்கு மிகவும் 

நபொரு  ்மொனது. 

அட்டவகண 3.20: இகரசச்ல் கண்காணி ்பு இடங்களின் விவரங்கள் 

வ. 

எண் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கண்காணி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் 

மற்றும் 

திகச 

ஒருங்கிகண ்புகள் 

1 N1 கமய மண்டலம் - 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 

2 N2 புள்களயம்பொகளயம் 2.07கிமீ NE 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 

3 N3 குப்பம் 
3.26 கிமீ 

NW 

11° 0'42.14"N 

77°55'27.40"E 

4 N4 புன்னம் 4.06 கிமீ SE 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 

5 N5  ொகழ ்துப்பட்டி 
0.72கிமீ 

SW 

10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 

6 N6 சொலிபொகளயம் 3.0கிமீ W 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 

7 N7 வலொகுல பொநலௌம் 
4.58கிமீ 

NW 

11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 

8 N8 உப்புபொகளயம் 2.32 மீ N 
11°01'6.59"N 

77°57'25.91"E 

ஆ ொரம்: GTMS உடன் இகண ்து என்விநரொ-நடக் சரவ்ீசஸ் நலபரட்டரீஸ் மூலம் 

திட்ட  ள ்தில் கண்கொணிப்பு/மொதிரி 

3.7.2 கண்காணி ்பு முகற 

ஒலி அளவுகள் நபரும்பொலும் கொலப்நபொக்கில் பர ்  அளவில் 

மொறுபடும். ஒலி  ிகல மீட்டர ்அகன ்து ஏற்ற இறக்கங்ககளயும் 

பின்ந ொடர ்்து அவற்கற அ ன்  ிகனவக ்தில் நசமிக்கிறது மற்றும் 
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அளவீட்டின் முடிவில் 'சரொசரி ஆற்றல்' அல்லது Leq மதிப்கபக் கணக்கிடுகிறது. 

Leq = 10 பதிவு L / T∑ (10Ln/10) 

எல் = ந ர ்தின் நசயல்பொட்டில் ஒலி அழு ்   ிகல dB (A)  

டி = கவனிப்பின் ந ர இகடநவளி. ஒவ்நவொரு  ிகலய ்திலும் சுமொர ் 60  ிமிட 

ந ர இகடநவளியில் பதிவுநசய்யப்பட்ட இகரசச்ல் அளவுகள் சமமொன 

இகரசச்ல் அளவுகளுக்குக் கணக்கிடப்படும். 

3.7.3 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்று ்புற இகரசச்ல் அளவின்  கு ் ாய்வு 

டிஜிட்டல் ஒலி அழு  ்  ிகல ஒலி  ிகல மீட்டர ்மூலம் அளவிடப்படுகிறது. 

ஆய்வுக் கொல ்தில் நபறப்பட்ட பல்நவறு Leq  ரவுகளின் பகுப்பொய்வு 

நசய்யப்பட்டது. பகல் ந ர ்திலும் இரவு ந ர ்திலும் மொறுபொடு கொணப்பட்டது. 

முடிவுகள் கீநழ அட்டவகண 3.21 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவகண 3.21: சுற்று ்புற சத்தம் தர முடிவு 

வ. 

எண் 
இடங்கள் 

இகரசச்ல்  ிகல (dB 

(A) Leq) சுற்று ்புற ஒலி 

தர ிகலகள்  கல் 

ந ரம் 

இரவு 

ந ரம் 

1 கமய மண்டலம் 53.8 41.0 
ஹதாழில்துகற 

 ாள் ந ரம்- 75 dB (A) 

இரவு ந ரம்- 70 dB (A) 

2 புள்களயம்பொகளயம் 47.3 41.8 

3 குப்பம் 51.6 43.0 

4 புன்னம் 48.0 40.0 

5  ொகழ ்துப்பட்டி 41.1 37.9 
குடியிரு ்பு 

 கல் ந ரம் – 55 dB (A) 

இரவு ந ரம்- 45 dB (A) 

6 சொலிபொகளயம் 41.5 38.1 

7 வலொகுல பொநலௌம் 48.2 36.0 

8 உப்புபொகளயம் 54.7 47.8 
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 டம் 3.13: 10 கிமீ சுற்றளவில் சத்தம் கண்காணி ்பு  ிகலயங்கள் 
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 டம் 3.13: கமய மற்றும் இகடயக மண்டலத்தில்  கல் ந ர இகரசச்ல் 

 ிகலகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 3.14: நகார் மற்றும்  ஃ ர் மண்டலத்தில் இரவு ந ர இகரசச்ல்  ிகலகள் 
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3.7.4 விளக்கம் மற்றும் முடிவு: 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. கமய மண்டல ்தில் பகல் 

ந ர ்தில் 46.1 dB (A) Leq மற்றும் இரவு ந ர ்தில் 39.1 dB (A) Leq ஆக இரு ் து. 

இகடயக மண்டல த்ில் பகல் ந ர ்தில் 40.1 - 48.3 dB (A) Leq மற்றும் இரவு ந ர ்தில் 

36.4 - 39.3 dB (A) Leq வகர பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளது. இ னொல், ந ொழில்துகற 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் ந கவககளப் பூர ்த்ி 

நசய்கிறது. 

 

3.8 சூழலியல் சூழல் 

 மிழ் ொடு இ ்திய தீபகற்ப ்தின் ந ற்நக உள்ள மொ ிலமொகும், இது 1,30,058 

சதுர கிநலொமீட்டர ் பரப்பளவில் உள்ளது. ந ன் மொ ிலங்களில், இ ்தியொவில் 

சொம்பியன் மற்றும் நச ் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நமொ ்  16 முக்கிய கொடுகளில் 

அதிகபட்சமொக 9 கொடுககள  மிழ் ொடு நகொண்டுள்ளது. முக்கிய வகககளுக்குள் 

அகவ இருக்கும் மண்டல ்தில் 48 துகண வகககள். கரூர ்மொவட்டம்  மிழ் ொட்டில் 

10º 95' வடக்கு அட்சநரகக 78º 08' கிழக்கு தீரக்்கநரககக்கு இகடநய அகம ்துள்ள 

மொவட்டமொகும். கரூர ் மொவட்ட ்தில் உள்ள முக்கிய  கரம் கரூர ் ஆகும், இது 

மொவட்ட ்  கலகமயகமொகவும் உள்ளது. இது அமரொவதி ஆற்றின் ககரயில் 

அகம ்துள்ளது. கரூர ் மொவட்டம் கொவிரி நடல்டொ பகுதியின் ஒரு பகுதியொகும், 

நமலும் மொவட்ட ்தில்  ிலப்பரப்பின் பயன்பொடு 44.59% வகர உள்ளது. கரூர ்

மொவட்ட ்தில் 4.76%  ிலப்பரப்பு மற்ற சொகுபடி நசய்யப்படொ   ிலமொக 2.72% 

வனப்பகுதியொக உள்ளது. இம்மொவட்ட த்ில் கறுப்பு மண்ணின் மு ன்கமயொன 

மண் வகக 35 ஆகும். 51% 23.85% க்கு நலட்டகரட் மண். மீ முள்ள 20.31% மணல், 

கடற்ககர மற்றும் வண்டல் மண். முக்கிய பயிரக்ள் ந ல், வொகழ, கரும்பு, வண்டு 

இகல, கிரொம் & பருப்பு வகககள், மரவள்ளிக்கிழங்கு, நகொரொ புல்,  ிலக்கடகல, 

எண்நணய் வி ்துக்கள், நவப்பமண்டல கொய்கறிகள், மொகல மலரக்ள் மற்றும் 

மரு ்துவ மூலிகககள். 

3.8.1 நவகலயின் ந ாக்கம் 

இ ்  ஆய்வுக்கொன பணியின் ந ொக்கம் இலக்கிய ஆய்வு, கள ஆய்வுகள் 

மற்றும் பொதுகொப்பு நசயல் திட்ட ்துடன் அவற்றின்  ணிப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் சூழலியல் உணரத்ிறன் ஏற்பிககள அகடயொளம் கொண்பக  

உள்ளடக்கியது. முன்நமொழியப்பட்ட கரடுமுரடொன கல் குவொரியின் கமய மற்றும் 

இகடயக மண்டல த்ில் ஆய்வு நமற்நகொள்ளப்பட்டது. சுரங்க ்  ளம் மற்றும் 10 

கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல்  ிகலகமகள் பற்றிய உண்கம  ்

 கவல்ககள நவளிக்நகொணரும் நபொருடட்ு, மு ன்கம மற்றும் இரண்டொம் 
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 ிகல  ் ரவுககளப் பயன்படு ்தி முகறயொகவும் அறிவியல் ரீதியொகவும் ஆய்வு 

நமற்நகொள்ளப்பட்டது. 

அகன ்து முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ்  ள ்தின் எல்கலயிலிரு ்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள நபொதுவொன வொழ்விட வகக,  ொவர அகமப்பு,  ொவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் சரக்குககள  யொரி ் ல் ஆகியகவ ஆய்வில் 

அடங்கும். சூழலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய் ்  பகுதிககள அகடயொளம் 

கொணவும், கமயப் பகுதியிலும் அ ன் இகடயக மண்டல ்திலும் ஏந னும் 

அரி ொன, அழி ்து வரும், உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறு ் லுக்கு உள்ளொன (REET) 

 ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பக  அகடயொளம் கொணவும் 

 ள ்தின் உயிரியல் மதிப்பீடு நசய்யப்பட்டது. ந கவப்பட்டொல், 

வனவிலங்குகளின் வொழ்விடங்ககளப் பொதுகொப்ப ற்கும், REET இனங்கள் ஏந னும் 

இரு ் ொல் அவற்கறப் பொதுகொப்ப ற்கும் நபொரு ் மொன  ணிப்பு 

 டவடிக்ககககள பரி ்துகரக்கவும் இ ்  ஆய்வு வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.8.2 உயிரியல் ஆய்வுகளின் ந ாக்கங்கள் 

 ற்நபொக ய ஆய்வு பின்வரும் ந ொக்கங்களுடன் நமற்நகொள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூர ்பல்லுயிர ்நபருக்க ்தில் முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ்தின் 

சொ ்தியமொன  ொக்க ்க  ஆய்வு நசய் ல் மற்றும் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

பநயொட்டொவிற்கு ந கவப்பட்டொல்,  ணிப்பு  டவடிக்கககய 

பரி ்துகர ் ல். 

2. சுரங்க  டவடிக்கக மற்றும் அக ச ் சுற்றியுள்ள  ொவரங்களின் 

( ிலப்பரப்பு மற்றும்  ீரவ்ொழ்)  ன்கம மற்றும் வி ிநயொக ்க  

மதிப்பிடுவ ற்கு. 

3.  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், எண்நடமிக், அரிய, அழி ்து வரும் 

மற்றும் அசச்ுறு ் லுக்கு உள்ளொன (RET இனங்கள்) நபொன்ற மு ன்கமக் 

கள ஆய்வின் அடிப்பகடயில்  னி ் னியொக கமய மற்றும்  ொங்கல் 

பகுதிக்கொன விவரம் மற்றும்  ற்நபொதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவகணகய ந ளிவொகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஏந னும் 

அட்டவகண- விலங்கினங்கள் கொணப்பட்டொல், அவற்கறப் 

பொதுகொப்ப ற்கொன பட்நஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் ந கவயொன திட்டமும் 

மொ ில வனம் மற்றும் வனவிலங்கு  ் துகறயுடன் கல ் ொநலொசி ்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட நவண்டும். 

4. பல்லுயிர ் நபருக்க ்திற்கொன நமலொண்கம மற்றும் பொதுகொப்பு 

 டவடிக்ககககள வகு ் ல். 
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3.8.3 மாதிரியின் முகற 

 ற்நபொக ய ஆய்வு நகொடுக்கப்பட்ட படிகளில் நமற்நகொள்ளப்பட்டது 

1. அகன ்து முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ்  ள ்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும்  ொவரங்களுக்கொன கொட்சி ச ்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள 

ஆய்வு  ட  ்ப்பட்டது. 

2. கமய மற்றும்  ொங்கல் பகுதிககள ஆய்வு நசய்  பிறகு, விரிவொன மலர ்

சரக்கு ந ொகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அகன ்து 

 ொவரங்களின் பட்டியல்  யொரிக்கப்பட்டு அவற்றின் வொழ்விடங்கள் பதிவு 

நசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN நரட ்நடட்டொ புக் மூலம் அரிய, அழி ்து வரும் மற்றும் அசச்ுறு ்தும் 

 ொவர இனங்களின் சரிபொரப்்பு. 

4.  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

தள நதர்வு அளவுநகால்கள்: முக்கிய ஆய்வுப் பகுதி கிரொமம்: குப்பம்,  ொலுகொ: 

புகளூர,் மொவட்டம்: கரூர,்  மிழ் ொடு. இகடயக ஆய்வுப் பகுதியொனது அகன ்து 

முன்நமொழியப்பட்ட கரடுமுரடொன கல் குவொரி பகுதியிலிரு ்து 10 கிமீ 

சுற்றளகவக் நகொண்டுள்ளது.  ிலப்பரப்பு,  ிலப்பயன்பொடு,  ொவர அகமப்பு 

நபொன்றவற்கறக் நகொண்டு மொதிரி இடங்ககள ் ந ரவ்ுநசய் து. இயற்கக 

 ொவரங்கள், சொகலநயொர ் ந ொட்டங்கள் மற்றும் கொடு அல்லொ  பகுதி (விவசொய  ்

துகற, சமநவளிப் பகுதிகளில், கிரொம  ரிசு  ிலம், மு லியன) ஆகியவற்றின் மீது 

அவ ொனிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. நவவ்நவறு இனங்களின் பிரதி ிதி ்துவம். 

நகார் மண்டலத்தில் உள்ள ஃ ்நளாரா 

முக்கிய சுரங்க கு  ்கக பகுதியில் இரு ்து 15 குடும்பங்ககளச ்நசர ்்  18 

இனங்களின் வககபிரி ் ல் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளது. கணக்கிடப்பட்ட 

 ொவரங்களின் வொழ்விட வககப்பொட்டின் அடிப்பகடயில், நபரும்பொலொன 

இனங்கள் பு ரக்ள் 5 (28%) மற்றும் மூலிகககள் 5 (28%), மரம் 4 (22%) மற்றும் ஏறுபவர ்

2 (11%), புல் 2 (11%) ஆகும். அறிவியல் நபயர ்நகொண்ட  ொவரங்களின் விவரங்கள் 

அட்டவகண எண். 3.23 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  ொவர ஆய்வுகளின் முக்கிய 

மண்டல ்தின் முடிவு, அட்டவகண எண்.3.23 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஃநபநபசி மற்றும் நபொநயசிநய மு ன்கமயொன ஆதிக்கம் நசலு ்தும் 

இனங்கள் என்பக க் கொட்டுகிறது மற்றும்  ொவரக் குடும்ப ்தின் 

பன்முக ் ன்கமயின் விவரங்கள் படம் எண்.3.16 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அசச்ுறு ் ப்பட்ட வககயொக எ ்  இனமும் கொணப்படவில்கல (அட்டவகண எண். 

3.23). 
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இகடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

இந நபொன்ற சூழல்  ொங்கல் பகுதியில் உள்ளது, ஆனொல் கமய மண்டல 

பகுதியுடன் ஒப்பிடும்நபொது அதிக  ொவர பன்முக ் ன்கமயுடன், அருகிலுள்ள 

விவசொய  ிலம் அகன ்து திகசகளிலும் ஆதிக்கம் நசலு ்துவ ொகக் 

கண்டறியப்பட்டது. திட்டப் பிரிகவச ் சுற்றியுள்ள  டக்டயொன  ிலப்பரப்பின் 

நபரும்பகுதி விவசொய  ிலங்களொல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 36 

குடும்பங்ககளச ் நசர ்்  நமொ  ்ம் 65 இனங்கள்  ொங்கல் மண்டல ்திலிரு ்து 

பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் மலர ் (65) வகககள் இருப ந் ட்டு மரங்கள் 

(43%), ப ்து பு ரக்ள் (15%) மற்றும் பதின்மூன்று மூலிகககள் (20%) மற்றும் 

ஏறுபவரக்ள் பதிநனொரு (11%), நகொடிகள்  ொன்கு (6%), புல் மூன்று (5%) ) அகடயொளம் 

கொணப்பட்டது.  ொவர ஆய்வுகளின்  ொங்கல் மண்டல ்தின் முடிவு, அட்டவகண 

எண்.3.24 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃநபநபசி மற்றும் நபொநயசி, 

நமொநரசி ஆகியகவ முக்கிய ஆதிக்கம் நசலு ்தும் இனங்கள் என்பக க் 

கொட்டுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்கறச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிய, 

அழி ்துவரும் மற்றும் அசச்ுறு ்தும்  ொவர இனங்கள் இல்கல. அறிவியல் நபயர ்

நகொண்ட  ொவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவகண எண்.3.24 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  ொவர குடும்பங்களின் பன்முக ் ன்கம படம் எண்.3.17 

இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரு ்பினும்,  ிகலயான குறி ்பு விதிமுகறகளின் (ToR)  டி நதகவ ் டும் தகவல் 

நடார் எண்: 10. வன ் குதி, விவசாய  ிலம், நமய்சச்ல்  ிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், நதசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்ஹ யர ்்த  ாகதகள், 

 ீர ்ிகலகள், மனித குடியிரு ்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககளக் 

குறிக்கும் ஆய்வு ்  குதியின்  ில ்  யன் ாடு குறி ்பிட ் ட நவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக ்  குதியின்  ில  யன் ாட்டுத் திட்டம், ஹசயல் ாட்டுக்கு 

மு ்கதய, ஹசயல் ாட்டு மற்றும் ஹசயல் ாட்டுக்கு பி ்கதய கட்டங்ககள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்க ் ட்டு சமர் ்பிக்க ் ட நவண்டும். 

 ில ் யன் ாடு மாற்றத்தின் தாக்கம் ஏநதனும் இரு ்தால் ஹகாடுக்க ் ட 

நவண்டும். 

கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதி நவற்று  ிலப்பரப்கபக் 

கொட்டுகிறது. இப்பகுதி நமற்குப் பக்கமொக நமன்கமயொன சொய்வொக உள்ளது. 

வனவிலங்கு சரணொலயங்கள் அல்லது ந சிய பூங்கொக்கள் அல்லது முக்கியமொன 

பறகவப் பகுதிகள் (IBAகள்), அல்லது ஈர ிலங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் 

அல்லது  ீர ்ிகலகள் அல்லது மனி  குடியிருப்புகளின் புலம்நபயர ்்  பொக கள் 

நபொன்ற பொதுகொக்கப்பட்ட அல்லது சுற்றுசச்ூழல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய் ்  

பகுதிகள் எதுவும் சுரங்க கு ் ககக்கு முன்நமொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் இல்கல. 

சுரங்க கு  ்ககப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ  ொங்கல் மண்டல ்தில் கூட, 
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கொப்புக் கொடுகள் அல்லது உயிரக்்நகொளக் கொப்பகங்கள் அல்லது வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் அல்லது ந சிய பூங்கொக்கள் அல்லது முக்கியமொன பறகவப் 

பகுதிகள் (IBAs) அல்லது விலங்கினங்களின் இடம்நபயரவ்ு பொக கள் எதுவும் 

இல்கல. எனநவ, ஆய்வின் கீழ் உள்ள பகுதி (சுரங்க கு ் கக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ 

இகடயக மண்டலம்) சூழலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் இல்கல. 

நடார் எண்: 12) மா ில வனத்துகறயில் உள்ள தகுதி வாய் ்த 

அதிகாரியிடமிரு ்து ஒரு சான்றிதகழ வழங்க நவண்டும், திட்ட ்  குதியில் 

வன  ிலம் ஏநதனும் இரு ்தால், அகத உறுதி ் டுத்துகிறது. காடுகளின் 

 ிகல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர் ஏநதனும் முரணாகக் கூறினால், அ ்த 

இடத்கத மா ில வனத்துகற அகமசச்கத்தின் பிரா ்திய அலுவலகத்துடன் 

இகண ்து ஆய்வு ஹசய்து, காடுகளின்  ிகலகயக் கண்டறியலாம், அதன் 

அடி ் கடயில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் நமநல குறி ்பிட்டுள்ள டி 

ஹவளியிட ் டும். இதுந ான்ற எல்லா  ிகழ்வுகளிலும், மா ில வனத் 

துகறயின் பிரதி ிதி  ிபுணர் மதி ்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும் த்தக்கதாக இருக்கும். 

சுரங்க கு  ்கக பகுதியிநலொ அல்லது  ொங்கல் மண்டல ்திநலொ 

ஒதுக்கப்பட்ட (RF) அல்லது பொதுகொக்கப்பட்ட (PF) கொடுகள் இல்கல. இ னொல், வன 

 ிலம் எ ்  வககயிலும் ஈடுபடவில்கல. எனநவ, வன ்துகறயின் சொன்றி ழ் 

ந கவயில்கல. 

நடார் எண்: 13) திட்டத்தில் ஈடு ட்டுள்ள உகட ்த  குதி மற்றும் கன்னி 
வன ் குதிக்கான  ிகர தற்ந ாகதய மதி ்பு (NPV) மற்றும் இழ ்பீட்டு காடு 

வளர் ்பு (CA) உள்ளிட்டவற்றுக்கான வன அனுமதியின்  ிகல குறி ்பிட ் ட 

நவண்டும். வனத்துகற அனுமதியின்  ககலயும் வழங்க நவண்டும். 

முன்பு கூறியது நபொல், உ ்ந ச திட்ட த்ில் எ ்  வககயிலும் வன  ிலம் 

சம்ப ் ப்பட்டிருக்கவில்கல. எனநவ வன அனுமதி ந கவயில்கல. 

நடார் எண்: 14) 2006 ஆம் ஆண்டு அட்டவகண ் டுத்த ் ட்ட  ழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற  ாரம் ரிய வனவாசிகள் (வன உரிகமககள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006 இன் கீழ் வன உரிகமககள அங்கீகரி ் தன்  கடமுகற  ிகல 

குறி ்பிட ் ட நவண்டும். 

சுரங்க கு ் ககப் பகுதியில் கொடுகநளொ, வனவொசிகநளொ, கொடுககளச ்

சொர ்்  சமூகங்கநளொ இல்கல. கொடுகளொல் பொதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PF) 

அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடொது. எனநவ, இ ்திட்ட ்தின் கொரணமொக 

பொரம்பரிய வனவொசிகளின் உரிகமகள் பொதிக்கப்படொது. 
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நடார் எண்: 15) ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள RF/PF  குதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

நதகவயான விவரங்களுடன் ஹகாடுக்க ் ட நவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் பொதுகொக்கப்பட்ட கொடுகநளொ (RF) பொதுகொக்கப்பட்ட 

கொடுகநளொ (PF) இல்கல. ஆய்வுப் பகுதிக்கு அருகில் கொப்புக்கொடு இல்கல. சுரங்க 

கு ் கக பகுதி மற்றும் இகடயக மண்டல ்தில் கொணப்படும்  ொவரங்களின் 

விரிவொன பட்டியல் நசப்டம்பர ் 2021 (மகழக்கொலம்) மு ல் மு ன்கம 

கணக்நகடுப்பின் அடிப்பகடயில் நசகரிக்கப்பட்டது. ஒவ்நவொரு  ொற்கர ்திலும் 

மரம் (20 × 20 மீ) மற்றும் பு ர ் (10 × 10 மீ) ஆகியகவ  னி ் னியொக பதிவு 

நசய்யப்பட்டு வயலில் அகடயொளம் கொணப்பட்டன. சுரங்க கு ் கக பகுதியின் 

 ொவரங்கள் மற்றும்  ொவரங்கள் கீநழ அட்டவகண எண்.3.22 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 3.22: நகார ்மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ. 

எண் 

ஆங்கில ் 

ஹ யர் 

வட்டார ஹமாழி 

ஹ யர் 
அறிவியல் ஹ யர் குடும்  ் ஹ யர் 

மரங்கள் 

1 நவம்பு  நவம்பு அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ 

நமலிநயசி 

2 அகொசியொ 

 ிநலொட்டிகொ 

கருநவலம் மரம்  வசந்சலியொ 

 ிநலொட்டிகொ 

ஃநபநபசிநய 

3 ந ொனி நுனொ மரம் நமொரிண்டொ 

சிட்ரிஃநபொலியொ 

ரூபியொசிநய 

4 Millettia pinnata நபொங்கம் 

எண்நணய் மரம் 

நபொங்கமியொ 

பின்னடொ 

ஃநபநபசிநய 

புதர்கள் 

5 டச-்மீ- ொட் ந ொட்டொல்சிணுங்கி மிநமொசொ புடிகொ மிநமொநசசி 

6 ஆவொரம் ஆவகர நசன்னொ 

ஆரிகுலட்டொ 

ஃநபநபசிநய 

7 பொல் ககள எருக்கு அல்லது 

மகுடம் பூ 

கநலொட்நரொபிஸ் 

ஜிகொண்டியொ 

அநபொசிநனசிநய 

8 கொட்டு முனிவர ் யுனிநசடி ல ் னொ நகமரொ நவரந்பநனசிநய 

9 இ ்திய மல்நலொ து ்தி  அபுடிநலொன் 

இண்டிகம் 

மொல்நவசி 

மூலிகககள் 

10 நபொதுவொன 

லுகொஸ் 

தும்கப லியூகொஸ் 

அஸ்நபரொ 

லொமியொசிநய 

11 பிசொசின் முள் ந ருஞ்சி டிரிபுலஸ் 

நடநரஸ்ட்ரிஸ் 

ஜிநகொபிநலல்ஸ் 

12 மகல 

முடிசச்ு புல் 

பூகல பூண்டு ஏரவ் லனட அமர ்ந சி 

13 மஞ்சள்-பழம் 

க ட்நஷட் 
கண்டங் க ்திரிகக நசொலனம் 

வரஜ்ீனியம் 

நசொலநனசிநய 

14 நகொட் 
நபொ ் ொன்கள் 

 ொ ் ொ பூ டிரிடொக்ஸ் 

ப்நரொகம்நபன்ஸ் 

ஆஸ்நடநரசி 
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ஏறு வர் 

15 கொட்டு  ீர ்

எலுமிசக்ச 

சிறுபுகனக்கலி பொசிஃப்நளொரொ 

ஃநபொடிடொ 

பொசிப்நளொநரசி 

16  ண்டு 

நகொண்ட நகொடி 

நபரண்கட சிசஸ் 

குவொட்ரொங்குலரிஸ் 

விட்நடசி 

புற்கள் 

17 இ ்திய doab அருகம்புல் கசநனொடொன் 

டொக்கடலொன் 

Poaceae 

18 எரொக்நரொஸ்டிஸ் புல்லு எரொக்நரொஸ்டிஸ் 
ஃநபருஜினியொ 

Poaceae 

 

 

அட்டவகண 3.23: இகடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ. 

எண் 

ஆங்கில ் 

ஹ யர் 

வட்டார 

ஹமாழி 

ஹ யர் 

அறிவியல் 

ஹ யர் 

குடும்  ் 

ஹ யர் 

வளங்ககள
 ் 

 யன் டுத்
தும் வகக 

*(E,M,EM) 

மரங்கள்  

1 நவம்பு அல்லது 

இ ்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

நவம்பு அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ 

நமலிநயசி எம் 

2 அகொசியொ 

 ிநலொட்டிகொ 

கருநவலம் 

மரம்  

வசந்சலியொ 

 ிநலொட்டிகொ 

ஃநபநபசிநய எம் 

3 ந ொனி நுனொ மரம் நமொரிண்டொ 

சிட்ரிஃநபொலி
யொ 

ரூபியொசிநய எம் 

4 புளி புளியமரம் புளி இண்டிகொ பருப்பு 

வகககள் 

இ.எம் 

5 சீன 

தூய்கமயொன 

மரம் 

ந ொசச்ி கவநடக்ஸ் 

ந குண்நடொ 

நவரந்பநன
சிநய 

ஈ 

6 யூகலிப்டஸ் க லம் மரம் யூகலிப்டஸ் 

நடரிடிகொரன்ி
ஸ் 

மிரந்டசி எம் 

7 இ ்திய அ ்தி 

மரம் 

அதி ஃபிகஸ் 

நரசிநமொசொ 

நமொநரசிநய இ.எம் 

8 ந க்கு ந க்கு நடக்நடொனொ 

கிரொண்டிஸ் 

நவரந்பநன
சிநய 

ஈ 

9 ந ங்கொய் ந ன்கன 

மரம் 

நகொநகொஸ் 

 ியூசிஃநபரொ 

அநரநகசிநய இ.எம் 

10 நசபுலிக்மிநரொ
பொலன் 

கடுக்கொய் நடரம்ினொலியொ
நசபுலொ 

கொம்ப்நரநட
சி 

இ.எம் 

11 கருப்பு பிளம்  ொவல்மரம் கசஜியம் 

சீரகம் 

மிரந்டசி இ.எம் 

12 நபொங்கமியொ 

பின்னடொ 

நபொங்கம் Millettia pinnata ஃநபநபசிநய எம் 
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13 ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

நபங்கொநலன்
சிஸ் 

நமொநரசிநய ஈ 

14 நகொய்யொ நகொய்யொ கசடியம் 

குஜொவொ 

மிரந்டசி இ.எம் 

15 எலுமிசக்ச ஏழுமுசக்ச
பொலம் 

சிட்ரஸ் 

எலுமிசக்ச 

ருநடசி இ.எம் 

16 மொங்கனி மங்கொ மங்கிஃநபரொ 

இண்டிகொ 

அனகொரட்ி
யொசிநய 

ஈ 

17 முருங்கக மரம் முருங்க மரம் நமொரிங்கொ 

ஒலிஃநபரொ 

நமொரிங்நக
சி 

இ.எம் 

18 பலொ பழம் பலமரம் ஆரந்டொகொரப்
ஸ் 

ஹீட்நடொநரொஃ
பில்லஸ் 

நமொநரசிநய ஈ 

19 மரு ொணி மரு ொணி லொநசொனியொ 

இன்ரம்ிஸ் 

லி ்நரசி இ.எம் 

20 பப்பொளி  பப்பொளி 
மரம் 

கரிகொ பப்பொளி 
எல் 

கொரிநகசி இ.எம் 

21 இ ்திய ஃபிர ்

மரம் 

ந ட்டிலிங்க
ம் 

பொலிலொ ்தியொ 

லொங்கிஃநபொலி
யொ 

அன்நனொ
நனசிநய 

ஈ 

22 கம் அரபு மரம் கருநவலம் அகொசியொ 

 ிநலொட்டிகொ 

மிநமொநசசி NE 

23 சிரிஸ் மரம் வொகக அல்பிசியொ 

நலநபக் 

ஃநபநபசிநய எம் 

24 ஆசிய 

பகனமரம் 

பகன மரம் நபொரொசஸ் 

ஃபிளொநபல்லிஃ
பர ்

அநரநகசிநய ஈ 

25 மணில்கரொ 

ஜநபொட்டொ 

சப்நபொட்டொ மணில்கரொ 

ஜநபொட்டொ 

சப்நபொட்டொ
சி 

ஈ 

26 கஸ்டரட்் 
ஆப்பிள் 

சீ ொப்பழம் அன்நனொனொ 

நரட்டிகுலொட்
டொ 

அன்நனொ
நனசிநய
  

ஈ 

27 கறிநவப்பிகல 

மரம் 

நவளிப்பரு ்
தி 

முரந்ரயொ 

நகொனிகி 

அஸ்க்நலபி
யொநடசி 

இ.எம் 

28 வொகழ மரம் வொகழமரம் மூசொ முநசசிநய இ.எம் 

புதர்கள்  

29 ஆவொரம் ஆவகர நசன்னொ 

ஆரிகுலட்டொ 

ஃநபநபசிநய எம் 

30 பொல் ககள எருக்கு 

அல்லது 

மகுடம் பூ 

கநலொட்நரொபி
ஸ் 

ஜிகொண்டியொ 

அநபொசிநன
சிநய 

எம் 

31 சு ்திகரிப்பு 

 ட்டு 

கட்டமணக்கு ஜட்நரொபொ 

கரக்ொஸ் 

Euphorbiaceae இ.எம் 

32 இ ்திய 

மல்நலொ 

து ்தி அபுடிநலொன் 

இண்டிகம் 

நமலிநயசி எம் 
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33 இரவு  ிழல் 

திட்டம் 

சுண்கடகொ நசொலனம் 

ந ொரவ்ும் 

நசொலநனசி
நய 

இ.எம் 

34 டச-்மீ- ொட் ந ொட்டொல்சி
ணுங்கி 

மிநமொசொ 

புடிகொ 

மிநமொநசசி எம் 

35 நரொசரி 
பட்டொணி 

குண்டுமணி அப்ரூஸ் 

ப்ரிநகநடொரிய
ஸ் 

ஃநபநபசிநய எம் 

36 நரொஸி 

நபரிவிங்கிள் 

 ி ்யகல்யொ
ணி  

கொ ்ரொ ் ஸ் 
நரொஸஸ்  

அநபொசிநன
சிநய  

எம் 

37 கொலணி மலர ் நசம்பரு ்தி கஹபிஸ்கு 

நரொசொ-

சிநனன்சிஸ் 

மொல்நவசி இ.எம் 

38 இ ்திய 

ஒலியொண்டர ்

அரொலி ந ரியம் 

இண்டிகம் 

அநபொசிநன
சிநய 

எம் 

மூலிகககள்  

39 நகரட் புல் பொர ்்தீனிய
ம் 

பொர ்்தீனியம் 

ஹிஸ்டநரொ
நபொரஸ் 

ஆஸ்நடநரசி NE 

40 இ ்திய 

கொப்பரல்ீஃப் 

குப்கபநமனி அகலிபொ 

இண்டிகொ 

Euphorbiaceae எம் 

41 இ ்திய doab அருகம்புல் கசநனொடொன் 

டொக்கடலொன் 

Poaceae ஈ 

42 புனி  துளசி துளசி ஓசிமம் 

நடனுஃப்நளொர
ம் 

லொமியொசி
நய 

எம் 

43 நபொதுவொன 

 ட்டு நசம்பு 

நகொகர கசபரஸ் 

நரொட்டுண்டஸ் 

கசபநரசி NE 

44 நபொதுவொன 

லுகொஸ் 

தும்கப லியூகொஸ் 

அஸ்நபரொ 

லொமியொசி
நய 

எம் 

45 ஏகழ  ிலம் 

 ட்கடயொனது 

குன்னநகொரொ கசபரஸ் 

கம்ப்ரஸஸ் 

கசபநரசி NE 

46 கொற்றின் புயல் கீழ ீலி Phyllanthus niruri ஃபிலொ ்ந சி
நய 

இ.எம் 

47 வங்கொள 

பகல்பூ 

கொனம்வொழ் கநமலினொ 

நபங்கொநலன்
சிஸ் 

கநமலிநனசி
நய 

எம் 

48 நரட் ஹொக்வீட் முகூர ்க  Boerhavia diffusa Nyctaginaceae எம் 

49 டிரிடொக்ஸ் 

நடய்சி 

வீட்டுகொயபூ
ண்டு 

டிரிடொக்ஸ் 

ப்நரொகம்நபன்
ஸ் 

ஆஸ்நடநரசி எம் 

50 கிளிநயொம் 

விஸ்நகொசொ 

 ொய் கடுகு நசநலொம் 

விஸ்நகொசொ 

கப்பரிநடசி எம் 

51 ஐநரொப்பிய 

கருப்பு 

க ட்நஷட் 

மண ் க்கொ
ளி 

நசொலனும்னிக்
ரம் 

நசொலநனசி
நய 

இ.எம் 

ஏறு வர் 
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52 ஐவி பூசணி நகொகவ நகொக்கினியொ 

கிரொண்டிஸ் 

குக்குரப்ிநட
சி 

எம் 

53 கூரொன பொக்கு நகொவக்கொய் டிரிநகொசொ ்ந 
ஸ் டிநயொகொ 

குக்குரப்ிநட
சி 

இ.எம் 

54 பட்டொம்பூசச்ி 

பட்டொணி 
கரக்கரட்ும் கிளிட்நடொரியொ 

நடரந்னடியொ 

ஃநபநபசிநய எம் 

55 பொட்டில் 

கொவலர ்

நசொரக்கொய் லொநஜனொரியொ 

சிநசரொரியொ 

குக்குரப்ிநட
சி 

இ.எம் 

56  ண்டு 

நகொண்ட 

நகொடி 

நபரண்கட சிசஸ் 

குவொட்ரொங்குல
ரிஸ் 

விட்நடசி எம் 

57 இ ்திய 

சொரஸ்்பரில்லொ 

 ன்னொரி நஹமிநடஸ்ம
ஸ் இண்டிகஸ் 

அஸ்க்நலபி
யொநடசி 

எம் 

58 கொட்டு  ீர ்

எலுமிசக்ச 

சிறுபுகனக்க
லி 

பொசிஃப்நளொரொ 

ஃநபொடிடொ 

பொசிப்நளொ
நரசி 

எம் 

க்ரீ ் ர் 

59  ட்டு புல் நகொகர கசபரஸ் 

நரொட்டொண்டஸ் 

Poaceae எம் 

60  ண்ணீர ்கீகர வள்ளிகீகர ஐநபொமியொ 

அக்வொட்டிகொ 

கன்வொல்வு
நலசிநய 

இ.எம் 

61 க்நரொனொ 

டிரிஃப்நளொரொ 

சிறு புலடி நடஸ்நமொடியம் 

ட்கரஃப்நளொர
ம் 

ஃநபநபசிநய இ.எம் 

62 இநபொமியொ 

நரனிஃபொரம்ி
ஸ் நசொயிஸ் 

எலிக்கதிகல Merremia 

gangetica 

கன்வொல்வு
நலசிநய 

NE 

புல் 

63 எரொக்நரொஸ்டி
ஸ் 

புல்லு எரொக்நரொஸ்டி
ஸ் 
ஃநபருஜினியொ 

Poaceae ஈ 

64 இ ்திய doab அருகம்புல் கசநனொடொன் 

டொக்கடலொன் 

Poaceae ஈ 

65 கொற்றொகல 

புல் 

நசவ்வரகுப்பு
ல்  

குநளொரிஸ் 
பொரப்டொ  

அமர ்ந சி  NE 

*E- நபொருளொ ொரம், M- மரு ்துவம், EM- நபொருளொ ொரம் மற்றும் மரு ்துவம், NE- மதிப்பீடு 

நசய்யப்படவில்கல 

 ீர்வாழ் தாவரங்கள் 

ஆய்வுக் கொல ்தில்  ீரவ்ொழ்  ொவரங்ககள மதிப்பிடுவ ற்கொன கள ஆய்வும் 

நமற்நகொள்ளப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்பட்ட  ீரவ்ொழ்  ொவரங்களின் பட்டியல் 

அட்டவகண 3.25 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 3.24:  ீர்வாழ் தாவரங்கள் 

வ. 

எண் 
அறிவியல் ஹ யர் 

ஹ ாது 

ஹ யர் 

வடஹமாழி 

ஹ யர் (தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்த ் ட்ட 

உயிரினங்களின் 

சிவ ்பு  ட்டியல் 
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1 ஐநகொரன்ியொ கிரொசிப்  ீர ்

பதுமரொகம் 

அகொய ொமகர என்.ஏ 

2 அநபொநனொநஜநடொனொடன்ஸ் மி க்கும் 

சரிகக 

ஆகல 

நகொட்டிகிழங்கு என்.ஏ 

3 Nymphaea nouchali  ீல  ீர ்

அல்லி 

ந ல்லம்பொள் LC 

4 நகநரக்ஸ் க்ரூசியொட்டொ குறுக்கு புல் நகொகரப்புல்லு என்.ஏ 

5 கசநனொடொன் டொக்கடலொன் ஸ்கட்ச ்புல் அருகம்புல் LC 

6 கசபரஸ் எக்சல்டடஸ் உயரமொன 

பிளொட் 
நசட்ஜ் 

நகொகரக்கிழங்கு LC 

*LC- குகற ்  கவகல, NA-இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்கல. 

வனவிலங்கு  ாதுகா ்புச ்சட்டம் 1972ன் அட்டவகணயின் டி அழி ்துவரும் 

மற்றும் உள்ளூர் உயிரினங்ககள  ட்டியலிடுங்கள் 

1. ஆய்வு ்  குதியில் அரிய மற்றும் அழி ்து வரும் தாவரங்கள் 

IUCN நரட ்லிஸ்ட் என்பது  ொவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் உலகளொவிய 

பொதுகொப்பு  ிகலகயப் பற்றிய உலகின் மிக விரிவொன பட்டியலொகும். 

ஆயிரக்கணக்கொன இனங்கள் மற்றும் கிகளயினங்களின் அழிவு அபொய ்க  

மதிப்பிடுவ ற்கு இது ஒரு அளவுநகொல்ககளப் பயன்படு ்துகிறது. இ ்  

அளவுநகொல்கள் அகன ்து உயிரினங்களுக்கும் உலகின் அகன ்து 

பகுதிகளுக்கும் நபொரு ்தும். அ ன் வலுவொன அறிவியல் அடிப்பகடயுடன், IUCN 

சிவப்பு பட்டியல் உயிரியல் பன்முக ் ன்கமயின்  ிகலக்கு மிகவும் 

அதிகொரப்பூரவ் வழிகொட்டியொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட  ொவரங்களில், அகவ எவருக்கும் எ ்  அசச்ுறு ் ல் 

வககயும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

 

2. ஆய்வு ்  குதியின் எண்ஹடமிக் தாவரங்கள் 

டி நகண்நடொல் (1855) மு ன்மு லில் "எண்டமிக்" என்ற கரு ்க ப் 

பயன்படு ்தினொர,் இது வககபிரி ் ல் அலகு பகுதியொக வகரயறுக்கப்படுகிறது, 

குறிப்பொக ஒரு  கடநசய்யப்பட்ட வி ிநயொகம் அல்லது வொழ்விட ்க க் நகொண்ட 

ஒரு இனம், புவியியல், சுற்றுசச்ூழல் அல்லது  ற்கொலிக  கடகள் மூலம் அ ன் 

சுற்றியுள்ள பகுதியிலிரு ்து  னிகமப்படு ் ப்பட்டது. பதிவு நசய்யப்பட்ட  ொவர 

வகககளில், இ ்  பிரொ ்திய ்தின் உள்ளூர ்  ொவரங்களின்  ிகல எதுவும் 

ஒதுக்கப்படவில்கல. 

 

3.தடு ்பு மண்டலம் மற்றும் கமய மண்டலத்தில் தாவரங்களின் நசர்க்கக 

1. மரங்கள்: 
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 நபொதுவொக கொணப்படும் இனங்கள் மங்கிஃநபரொ இண்டிகொ, மதுகொ 

லொங்கிஃநபொலியொ, டமரிண்டஸ் இண்டிகொ, ஆரந்டொகொரப்ஸ் 

நஹட்நடொநரொபில்லஸ், ஃபிகஸ் ரிலிஜிநயொசொ, கசடியம் குஜொவொ, அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ நபொன்றகவ. 

2. நதசிய பூங்காக்கள்/சரணாலயங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன ்துகற அகமசச்க ்தின் அறிவிப்புகளின்படி, 

சுரங்க கு  ்கக  ள ்தில் இரு ்து 10-கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்குகள்/பறகவகள் 

சரணொலயங்கள்/ந சிய பூங்கொக்கள்/உயிரக்்நகொளங்கள் எதுவும் இல்கல. எனநவ 

இது எ ்  விதிமீறலின் கீழும் வரொது. 

3.  ல்லுயிர் ஹவ ்  ்  குதிகள் 

கரூர ் மொவட்ட ்தில் குறிப்பிட்ட பல்லுயிர ் கமயங்கள் எதுவும் இல்கல. 

 ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எ ்  அசச்ுறு ் லும் இல்கல. 

கரூர் மாவட்டத்தில் விவசாயம் மற்றும் நதாட்டக்ககல 

A. முக்கிய விவசாய  யிர்கள் 

இம்மொவட்ட ்தில் பயிரிடப்படும் முக்கிய விவசொயப் பயிரக்ள் நசொளம், 

 ிலக்கடகல, நசொளம், கவ்வி, அரிசி, பரு ்தி. அதிக விகளசச்ல் பயிரொக உளு ்து 

மற்றும் அதிக உற்ப ்தி ் திறன் மக்கொசந்சொள ்தில் கொணப்படுகிறது. முக்கிய 

பயிரக்ளின் விவரங்கள் அட்டவகணயில் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 கரூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய  யிர்கள் 

வ. 

எண் 

முக்கிய  யிர்கள் அறிவியல் ஹ யர்  குடும் ங்கள்  

1 ந ல் ஓரிசொ சொடிவொ புற்கள் 

2 நசொறு நசொளம் இரு ிறம் புற்கள் 

3 சூரியகொ ்தி நஹலியொ ் ஸ் நடய்சி 

குடும்பம் 

4 நசஞ்சி எள் இண்டிகம் நபடலியொசிநய 

5  ிலக்கடகல அரொசச்ிஸ் 

கஹநபொநகயொ 

பருப்பு 

வகககள் 

6 கரும்பு சொசச்ரும் 

அஃபிசினொரும் 

புற்கள் 

 

பி. நதாட்டக்ககல 

ந ொட்டக்ககல என்பது பழங்கள், கொய்கறிகள், நகொட்கடகள், விக கள், 

மூலிகககள், முகளகள், கொளொன்கள், பொசிகள், பூக்கள், கடற்பொசிகள் மற்றும் 

உணவு அல்லொ  பயிரக்ளொன புல் மற்றும் அலங்கொர மரங்கள் மற்றும் 

 ொவரங்ககள பயிரிடுவக  உள்ளடக்கியது. இது  ொவர பொதுகொப்பு,  ிலப்பரப்பு 

மறுசீரகமப்பு, இயற்கக மற்றும் ந ொட்ட வடிவகமப்பு ஆகியவற்கற 

உள்ளடக்கியது. 
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C. முக்கிய நதாட்டக்ககல  யிர்கள் 

இம்மொவட்ட ்தில் பயிரிடப்படும் முக்கிய ந ொட்டக்ககலப் பயிரக்ள் மொ, 

வொகழ, சப்நபொட்டொ, ஏநனொலொ மற்றும் நகொய்யொ நபொன்ற பழப் பயிரக்ள், 

 க்கொளி, பிரிஞ்சி, நவண்கட, மிளகொய், நவங்கொயம் மற்றும் மரவள்ளிக்கிழங்கு, 

மஞ்சள் நபொன்ற வொசகனப் நபொருடக்ள், நவற்றிகல நகொடி நபொன்ற ந ொட்டப் 

பயிரக்ள் மற்றும் குநளொரிநயொசொ நபொன்ற மரு ்துவ  ொவரங்கள். . கரூர ்

மொவட்ட ்தில் உள்ள முக்கிய வயல் பயிரக்ள் மற்றும் ந ொட்டக்ககல விவரங்கள் 

அட்டவகணயில் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய வயல்  யிர்கள் மற்றும் நதாட்டக்ககல. 

வ. 

எண் 
ஹ ாது ஹ யர ் அறிவியல் ஹ யர ் குடும் ம் 

முக்கிய நதாட்டக்ககல  யிர்கள் 

1 வொகழ மூசொ முநசசிநய 

2 மொங்கனி மங்கிஃநபரொ இண்டிகொ அனகொரட்ியொசிநய 

3 ஜொக் ஆரந்டொகொரப்ஸ் 

ஹீட்நடொநரொஃபில்லஸ் 

மல்நபரி  

4 நகொய்யொ கசடியம் குஜொவொ மிரட்்டல்  

5 சப்நபொட்டொ மணில்கரொ ஜநபொட்டொ சப்நபொட்டொசி 

6 ஆம்லொ Phyllanthus emblica ஃபிலொ ்ந சிநய 

7 எலுமிசக்ச சிட்ரஸ் × எலுமிசக்ச ருநடசி 

8 பப்பொளி கரிகொ பப்பொளி கொரிநகசி 

காய்கறிகள் 

9 நவங்கொயம் அல்லியம் நசபொ அமரிலிநடசிநய 

10 மரவள்ளிக்கிழங்கு மனிஹொட் எஸ்குநலண்டொ ஸ்பரஜ்்கள் 

11 க ் ரிக்கொய் நசொலனம் நமநலொங்கினொ க ட்நஷட ்

12  க்கொளி நசொலனம் 

கலநகொநபரச்ிகம் 

க ட்நஷட ்

13 சுகரக்கொய் லொநஜனொரியொ 

சிநசரொரியொ 

கக்குரப்ிடஸ்் 

14 நபண்டி Abelmoschus esculentus மல்நலொஸ் 

15 நமொரிங்கொ நமொரிங்கொ ஒலிஃநபரொ நமொரிங்நகசி 

மருத்துவ மற்றும்  றுமண தாவரங்கள் 

16 குநளொரிநயொசொ 

சூப்பரப்ொ 

நகொல்கிநகசிநய நகொல்கிநகசிநய 

17 நகொலியஸ் பிநளக்ட்ரொன்டஸ் 

ஸ்கூட்நடல்லொரிநயொய்ட்ஸ் 

புதினொ 

மலர்கள் 
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18 மல்லிககப்பூ ஜொஸ்மினம் ஜொஸ்மிநனசி 

19 கிரொஸொண்ட்ரொ க்ரொஸொண்ட்ரொ 

இன்ஃபுண்டிபுலிஃபொரம்ிஸ் 

 

20 கிரிசொ ்திமம் ஆஸ்நடநரசி ஆஸ்நடநரசி 

21 நரொஜொ & ஜொதி நரொசொ நரொசொசி 

22 இக்நசொரொ(உசச்ிபூ) இக்நசொரொ நகொக்கினியொ ரூபியொசிநய 

23 கொசந ொய் பொலியன்நடஸ் 

டியூபநரொசொ 

அஸ்பொரகஸ்  

மசாலா மற்றும் மசாலா 

24 மிளகொய்  நகப்சிகம் ஃப்ரூட்நசன்ஸ் நசொலநனசிநய  

25 மஞ்சள்  குரக்ுமொ லொங்கொ ஜிங்கிநபநரசி 

26 புளி புளி இண்டிகொ பருப்பு வகககள் 

27 கறிநவப்பிகல முரந்ரயொ நகொனிகி ருநடசி 

ந ொட்டப் பயிரக்ள் 

28 மு ்திரி அனகொரட்ியம் 

ஆக்சிநடன்நடல் 

மு ்திரி 

29 நகொநகொ திநயொப்நரொமொ நகொக்நகொ மல்நலொஸ் 

30 மூங்கில் பொம்புசொய்நட புற்கள் 

3.5.3.  ீர ்் ாசனத்தின் வகககள் 

 ீரப்்பொசனம் என்பது  ொவரங்களின் இயல்பொன வளரச்ச்ிக்கொக மண்ணில் 

 ண்ணீகர நசயற்ககயொகப் பயன்படு ்துவ ொகும். விவசொய  ் துகறயில் 

பயிரக்ளின் உற்ப த்ிக்கு  ீர ் ஒரு முக்கியமொன தீரம்ொனிக்கும் கொரணியொகும். 

 ில ்தின் தீவிர மற்றும் விரிவொன சொகுபடி முக்கியமொக  ீர ் இருப்கபப் 

நபொறு ் து. விவசொய ்திற்கொன  ீர ் ஆ ொர ்க ப் நபருக்குவ ற்கொக 

மொ ில ்தில்  டு ் ர மற்றும் சிறு பொசன ் திட்டங்கள் 

நசயல்படு ் ப்படுகின்றன.  ீரப்்பொசன ்தின் பல்நவறு ஆ ொரங்கள் 

கொல்வொய்கள், ந ொட்டிகள், குழொய் கிணறுகள், சொ ொரண கிணறுகள்,  ீரூற்றுகள் 

மற்றும் கொல்வொய்கள். பின்வரும் அட்டவகண எண்: 3.6. கரூர ் மொவட்ட ்தில் 

பொசனம் நபறும் பகுதிகய கொட்டுகிறது. 

மாவட்டத்தில்  ாசனம் ஹ றும்  குதி 

வ. 

எண் 
 ீர ்் ாசனம் 

 ர ் ளவு ('000 

ஹெக்நடர்) 
1  ிகர பொசனப் பகுதி 48.1 

2 நமொ  ் பொசனப் 

பகுதி 

49.7 

3 மகழ நபய்யும் பகுதி 46.3 

கரூர ் மொவட்ட ்தில் பொசன ்திற்கு முக்கிய ஆ ொரமொக ஆழ்துகள 

கிணறுகள் உள்ளன, இ ்  மொவட்ட ்தில் பொசனம் நபறும் நமொ ்  பரப்பளவில் 
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சுமொர ் 59.97 ச வீ ம் ஆகும். இம்மொவட்ட ்தில் பொசன வசதி நபறும் நமொ  ் 

பரப்பளவில் 9.48 ச வீ ம் ஆழ்குழொய் கிணறுகள். பொசனம் நபறும்  ிகர 

 ிலப்பரப்பில், கொல்வொய் பொசனப் பரப்பு 29.45 ச வீ ம் மட்டுநம. குள ்தின் கீழ் 

பொசனப் பரப்பு 1.10 ச வீ ம். 

விலங்குகள் 

பொலூட்டிகள், பறகவகள், ஊரவ்ன,  ீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் பட்டொம்பூசச்ிகள் 

ஆகியகவ நமற்நகொள் கொட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முகறயின்படி விலங்கு 

கணக்நகடுப்பு நமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அகன ்து 

உயிரினங்களும் சிவப்பு  ரவு பு ் கம் மற்றும் இ ்திய வனவிலங்கு பொதுகொப்பு 

சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய பகுதியில் அரி ொன, அழி ்து வரும், 

அசச்ுறு ் ப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்கல. 

விலங்கின முகற 

விலங்கினங்ககளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிடட் விலங்கினப் 

பண்புககளப் புரி ்து நகொள்ள கணிசமொன அளவு ந ரம் எடுக்கும். கு ் கக 

இடங்களிலிரு ்து நசகரிக்கப்பட்ட மு ன்கம  ரவுகளின் அடிப்பகடயில் 

விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு நசய்யப்பட்டுள்ளது. விலங்குகளின் பொரக்வ மற்றும் 

திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் வருகககளின் அதிரந்வண் ஆகியவற்கறப் 

நபொறு ்து உள்ளூர ்மக்களிடமிரு ்தும் இருப்பு உறுதி நசய்யப்பட்டது. கூடு லொக, 

அதிகொரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் இப்பகுதியின் விலங்கினங்ககள ஆய்வு 

நசய்வ ற்கொன மற்நறொரு ஆ ொரமொக இரு ் னர.் களச ் நசயல்பொடுகள் 

உடல்/சுறுசுறுப்பொன ந டல், பொகறகள், துவொரங்கள், நவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு 

கட்டும்  ளங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் வொழ்விட மதிப்பீடு நபொன்றகவ ஆகும். 

வககபிரி ் ல் அகடயொளம் என்பது கள வழிகொட்டி பு  ்கம் மற்றும் 

வனவிலங்குகள் பற்றிய  ரவு  ளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் 

நசய்யப்பட்டது.  ரவு ் ளம்) மற்றும் இ ்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). விரிவொன 

விலங்கினங்கள் அட்டவகண எண். 3.26 மற்றும் 3.27 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 ாலூட்டிகளின் கணக்ஹகடு ்பு மற்றும் கண்காணி ்பு 

ந ரடி மற்றும் மகறமுக சொன்றுகள் மூலம் பொலூட்டிககள ஆய்வு 

நசய்வ ற்கொக அகன ்து முக்கிய வொழ்விடங்களுக்கும் கலன் டிரொன்நசக்ட் 

முகறகள் ( கடபயிற்சி மற்றும் வொகன த்ில்) மூலம் தீவிர ஆய்வு நசய்யப்பட்டது. 

மலப் நபொருள் (அ ொவது, சி றல்) மற்றும் பக் குறி நபொன்ற மகறமுக முகறகள் 

வொழ்விட க் ப் நபொறு ்து 10 × 10 மீ ந ரியல் குறுக்குவழிககள  ிறுவு ல் 

(அ ொவது,  ற்நபொதுள்ள வனவிலங்கு விகளயொட்டு வழிகள்/கொடு பொக கள் 

பயன்படு  ்ப்படுகின்றன). நபரிய மற்றும்  டு  ்ர அளவிலொன பொலூட்டிககள 

ஆய்வு நசய்ய ந ரடி கண்கொணிப்பு நுட்பம் பயன்படு ் ப்பட்டுள்ளது. 
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 றகவகள் மற்றும் ஊர்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணி ்பு 

புள்ளி எண்ணிக்கக முகறகள் மற்றும் ச ் ரப்்பவொ  பறகவ 

பொரக்வககளப் பயன்படு ்தி பறகவகள் மொதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இ ்  

பறகவ குரல் ஒலிகள் மற்றும் புககப்படங்கள் மூலம் கிரொம ்தில் உள்ள 

மக்களுடன் கல ் ொநலொசி ்து இனங்கள் அகடயொளம் கொணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்கக: இ ்  முகறயில் பொரக்வயொளர ் ந ொரொயமொக 

ந ர ்்ந டுக்கப்பட்ட புள்ளியில்  ின்று 50 மீ சுற்றளவில் பறகவகள் பொர ் ் 

அல்லது நகட்டது 5  ிமிடங்களுக்கு பதிவு நசய்யப்படும்.  

ச ்தர ்் வாத  றகவ  ார்கவகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் நசய்யும் 

நபொது, ஆய்வு ந ர ்தில் பல பறகவ இனங்கள் கண்டறியப்படும். இ  ்ககய 

இனங்கள் அவற்றின் ந ொற்றம் அல்லது அவற்றின் அகழப்பின் மூலம் மீண்டும் 

குறியிடப்படுகின்றன. 

நகார் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

குப்பம் கிரொம ்தின் கமய மண்டல ்தில் நமொ  ்ம் 18 வககயொன 

இனங்கள் கொணப்படுகின்றன, கரடுமுரடொன கல் மற்றும் சரகள குவொரி. 
அவற்றில் பூசச்ிகளின் எண்ணிக்கக 9 (41%), ஊரவ்ன 3 (14%), பொலூட்டிகள் 1 (4%) 

மற்றும் பறகவ 9 (41%). கமய சுரங்க கு ் கக பகுதியில் இரு ்து 15 

குடும்பங்ககளச ் நசர ்்  நமொ ் ம் 22 இனங்கள் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளன. 

சுரங்கப் பகுதிகய ந ொக்கி உயிரினங்களின் எண்ணிக்கக குகறகிறது, இது 

 ொவரங்கள் இல்லொ  ொல் இருக்கலொம். இ ்  இனங்கள் எதுவும் அசச்ுறு ் லுக்கு 

உள்ளொனகவ அல்லது உள்ளூர ்இனங்கள் அல்ல. அட்டவகண I இனங்கள் இல்கல 

மற்றும் ஏழு இனங்கள் இ ்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV 

இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க கு  ்கக பகுதியில் நமொ  ்ம் எடட்ு வககயொன 

பறகவகள் கொணப்பட்டன. ஆப  ்ொன, ஆப ் ொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் 

உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் கொணப்படவில்கல. அறிவியல் நபயருடன் கமய 

மண்டல ்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவகண எண். 3.26 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 3.25: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. 

எ
ண் 

ஹ ாதுவானது 

ஹ யர்/ஆங்கி
ல ் ஹ யர் 

குடும் ம்  

ஹ யர் 

அறிவியல்  

ஹ யர் 

அட்டவகண 

வனவிலங்குககள 

 ட்டியலிடுங்கள் 

 ாதுகா ்பு சட்டம் 

1972 

ஐ.யு.சி.எ
ன் 

சிவ ்பு 

 ட்டியல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 நபொதுவொன 

புலி 

 ிம்பலிநட டொனஸ் 

நஜனுடியொ 

என்.எல் என்.எல் 
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2 சிவப்பு 

 ரம்புகள் 

நகொண்ட 

டொரட்்டர ்

லிநபல்லு
லிநட 

சிம்நபட்ரம் 

ஃநபொன்ஸ்நகொல
ம்பி 

என்.எல் LC 

3 நவட்டுக்கிளி  அக்ரிடிநட கஹநரொகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

என்.எல் LC 

4  ீலப்புலி  ிம்பலிநட திருமகல 

லிமினியஸ் 

அட்டவகண IV LC 

5 குசச்ிப்பூசச்ி நலொன்நசொ
டிநட 

கரொசியஸ் 

நமொநரொசஸ் 

என்.எல் LC 

6 நமொட்டல் 

குடிநயறியவர ்

நபரிநட நகநடொப்சிலியொ 

கபர ்ந  

என்.எல் LC 

7 மன்டிஸ் 

பிரொர ்் கன 

மொண்டிநட மொண்டிஸ் ம ம் என்.எல் என்.எல் 

8 நகொடிட்ட புலி   ிம்பலிநட டொனஸ் 

பிநளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டவகண IV LC 

9 அக்நரயொ 

வநயொலொ 

 ிம்பலிநட அக்நரயொ 

வநயொலொ 

என்.எல் LC 

ஊர்வன 

10 ந ொட்ட பல்லி அகமிநட கநலொட்ஸ் 

நவரச்ிகலர ்

என்.எல் LC 

11 நபொதுவொன 

வீட்டு நகக்நகொ 

நகக்நகொ
னிநட 

நஹமிடொக்கட
லஸ் 

ஃப்ரீனொடஸ் 

என்.எல் LC 

12 விசிறி-

ந ொண்கடப் 

பல்லி 

அகமிநட சி னொநபொன்டி
நசரியொனொ 

என்.எல் LC 

 ாலூட்டிகள் 

13 இ ்திய புல 

சுட்டி 

முரிநட முஸ் பூடுகொ அட்டவகண IV என்.எல் 

AVES 

14 ஆசிய பசக்ச 

ந னீ 

உண்பவர ்

நமநரொபி
நட 

நமநரொப்நசொரி
யண்டலிஸ் 

என்.எல் LC 

15 நகொயல் குக்கலிநட யூடினொமிஸ் அட்டவகண IV LC 

16 நபொதுவொன 

கமனொ 

ஸ்டரன்ிநட அக்ரிநடொந ர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

என்.எல் LC 

17 கொல் கட 

எக்நரட் 
ஆரட்ிநட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் என்.எல் LC 

18 வீட்டுக் கொகம் நகொரவ்ிநட நகொரவ்ஸ் 

ஸ்ப்நளண்டன்
ஸ் 

என்.எல் LC 

19 நகொயல் குக்கலிநட யூடினொமிஸ் 

ஸ்நகொநலொநபசி
யஸ் 

அட்டவகண IV LC 

20 கொகம் 

ஃநபசண்ட் 
குக்கலிநட நசன்ட்நரொபஸ் 

சிநனன்சிஸ் 

அட்டவகண IV LC 
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21 இ ்திய குளம் 

நஹரொன் 

ஆரட்ிநட ஆரட்ிநயொலொ 

கிநரயி 

அட்டவகண IV LC 

22 சொம்பல் 

ட்நரொங்நகொ 

டிக்ரூரிநட Dicrurus 

leucophaeus 

அட்டவகண IV LC 

*NE- மதிப்பீடு நசய்யப்படவில்கல; LC- குகற ்  கவகல, NT - அருகில் அசச்ுறு ் ல், T- 

அசச்ுறு ் ல் 

 

 ஃ ர் மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வககபிரி ் ல் அடிப்பகடயில் 30 குடும்பங்ககளச ் நசர ்்  நமொ ் ம் 41 

இனங்கள்  ொங்கல் சுரங்க கு  ்ககப் பகுதியில் இரு ்து பதிவு 

நசய்யப்பட்டுள்ளன. வொழ்விட வககப்பொட்டின் அடிப்பகடயில் நபரும்பொலொன 

இனங்கள் பூசச்ிகள் 13 (32%), அக  ் ந ொடர ்்து பறகவகள் 18 (44%), பொலூட்டிகள் 

3 (7%) மற்றும் ஊரவ்ன 4 (10%),  ீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (7%). ஆறு அட்டவகண II இனங்கள் 

உள்ளன மற்றும் இருப ந் டட்ு இனங்கள் இ ்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவகண IV இன் கீழ் உள்ளன. நமொ  ்ம் பதிகன ்து வககயொன பறகவகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்பட்டன. ஆப ் ொன, ஆப ் ொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் கொணப்படவில்கல. 

ஆதிக்கம் நசலு ்தும் இனங்கள் நபரும்பொலும் பறகவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் 

மற்றும் மூன்று  ீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவொன கள விஜய ்தின் நபொது 

(நஹொப்நலொபொட்ரொசஸ் கடநஜரினஸ்), (ரொனொ நஹக்ஸொடொக்கடலொ), 

(ஸ்நபநரொந கொ ப்ரீவிநசப்ஸ்) கொணப்பட்டன. விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & 

 ொங்கல் மண்டல த்ின் முடிவு,  ிம்ஃபொலிநட மற்றும் சின்சிநட, எலொபிநட 

ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் நசலு ்தும் இனங்கள் என்பக க் 

கொட்டுகிறது; இது அட்டவகண எண்.3.27 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு 

பகுதியில் அட்டவகண I இனங்கள் இல்கல. குடும்ப ்தின் வடிவ ்தின் 

விலங்கினங்களின் பன்முக ் ன்கமயின் விவரம் படம் எண்.3.19 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப ் ொன, ஆப ் ொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் 

உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் கொணப்படவில்கல.  ொங்கல் மண்டல ்தில் உள்ள 

விலங்குகளின் பன்முக ் ன்கம பற்றிய விவரங்கள் அட்டவகண எண்.3.27 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 3.26: இகடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. 

எண் ஹ ாதுவானது 

ஹ யர்/ஆங்கி
ல ் ஹ யர் 

குடும் ம்  

ஹ யர் 

அறிவியல்  

ஹ யர் 

அட்டவகண 

வனவிலங்குககள 

 ட்டியலிடுங்கள் 

 ாதுகா ்பு சட்டம் 

1972 

ஐ.யு.சி.

என் 

சிவ ்பு 

 ட்டிய
ல் தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 டவ்னி 
நகொஸ்டர ்

 ிம்பலிநட Danaus chrysippus அட்டவகண IV LC 
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2 மில்க்வீட் 
பட்டொம்பூசச்ி 

 ிம்பலிநட டொகனநன என்.எல் LC 

3  ீலப்புலி  ிம்பலிநட திருமகல 

லிமினியஸ் 

அட்டவகண IV LC 

4 நபொதுவொன 

இ ்திய கொகம் 

 ிம்பலிநட யூப்நலொயொ 

நகொர ்

அட்டவகண IV LC 

5 பசக்ச சதுப்பு 

பரு ்து 

லிநபல்லு
லிநட 

ஆர ்்ந ட்ரம் 

சபீனொ 

என்.எல் LC 

6 நமொட்டல் 

குடிநயறியவர ்

நபரிநட நகநடொப்சிலி
யொ கபர ்ந  

என்.எல் LC 

7 நகொடிட்ட புலி   ிம்பலிநட டொனஸ் 

பிநளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டவகண IV LC 

8 எறும்பு ஃபொரம்ிசி
நட 

கொம்நபொநனொட
ஸ் விசினஸ் 

என்.எல் என்.எல் 

9 சிவப்பு 

 ரம்புகள் 

நகொண்ட 

டொரட்்டர ்

லிநபல்லு
லிநட 

சிம்நபட்ரம் 

ஃநபொன்ஸ்நகொ
லம்பி 

என்.எல் LC 

10 குகறவொன புல் 

 ீலம் 

கலநசனி
நட 

ஜிசினொ ஓடிஸ் 

இண்டிகொ 

அட்டவகண IV LC 

11 மன்டிஸ் 

பிரொர ்் கன 

மொண்டிநட மொண்டிஸ் 

ம ம் 

என்.எல் என்.எல் 

12 நவட்டுக்கிளி  அக்ரிடிநட கஹநரொகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

என்.எல் LC 

13 நபொதுவொன 

புலி 

 ிம்பலிநட டொனஸ் 

நஜனுடியொ 

அட்டவகண IV LC 

ஊர்வன 

14 பசந்சொ ்தி சொமலிநயொ
னிநட 

பசந்சொ ்தி 

ஜீலொனிகஸ் 

Sch II (பகுதி II) LC 

15 ந ொட்ட பல்லி அகமிநட கநலொட்ஸ் 

நவரச்ிகலர ்

என்.எல் LC 

16 நபொதுவொன 

வீட்டு நகக்நகொ 

நகக்நகொ
னிநட 

நஹமிடொக்கட
லஸ் 

ஃப்ரீனொடஸ் 

என்.எல் LC 

17 விசிறி-

ந ொண்கடப் 

பல்லி 

அகமிநட சி னொநபொன்டி
நசரியொனொ 

என்.எல் LC 

 ாலூட்டிகள் 

18 இ ்திய பகன 

அணில் 

சியூரிநட Funambulus 

palmarum 

அட்டவகண IV LC 
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19 இ ்திய புல 

சுட்டி 

முரிநட முஸ் பூடுகொ அட்டவகண IV LC 

20 வீட்டு சுட்டி முரிநட மஸ் மஸ்குலஸ் 

கடட்நலரி 
என்.எல் LC 

AVES 

21 வீட்டுக் கொகம் நகொரவ்ிநட நகொரவ்ஸ்ஸ்ப்
நளண்டன்ஸ் 

என்.எல் LC 

22 கொல் கட 

எக்நரட் 
ஆரட்ிநட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் என்.எல் LC 

23 கருப்பு 

ட்நரொங்நகொ 

டிக்ரூரிநட Dicrurus 

macrocercus 

அட்டவகண IV LC 

24 சிவப்பு 

கொற்நறொட்டமொ
ன புல்புல் 

கபக்நனொ
நனொடிநட 

கபக்நனொநடொ
ஸ்நகஃபர ்

அட்டவகண IV LC 

25 ஆசிய பசக்ச 

ந னீ 

உண்பவர ்

நமநரொபி
நட 

நமநரொப்நசொரி
யண்டலிஸ் 

என்.எல் LC 

26 சிறிய சூரிய 

பறகவ 

ந க்டரினி
நட 

ந க்நடரினியொ 

ஆசியட்டிகொ 

அட்டவகண IV LC 

27 நபொதுவொன 

கமனொ 

ஸ்டரன்ிநட அக்ரிநடொந ர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

என்.எல் LC 

28  ீல ரொக் புறொ நகொலம்பி
நட 

நகொலம்பொ 

லிவியொ 

அட்டவகண IV LC 

29 நபொதுவொன 

கூடு 

ரொலிநட ஃபுலிகொ அட்ரொ அட்டவகண IV LC 

30 சிறிய சூரிய 

பறகவ 

ந க்டரினி
நட 

ந க்நடரினியொ 

ஆசியட்டிகொ 

அட்டவகண IV LC 

31 இ ்திய குளம் 

நஹரொன் 

ஆரட்ிநட ஆரட்ிநயொலொ 

கிநரயி 

அட்டவகண IV LC 

32 ஷிக்ரொ அசிபிட்ரி
நட 

ஆக்சிபிட்டர ்

நபடியஸ் 

என்.எல் LC 

33 நபொதுவொன 

கொகட 

ஃபொசியொ
னிநட 

Coturnix coturnix அட்டவகண IV LC 

34 நரொஜொ 

வகளயம் 

நகொண்ட 

பூங்கொ 

பிட்டொகுலி
நட 

பிட்டசுலொ 

கிரொநமரி 
என்.எல் LC 

35 சொம்பல் 

ஃபிரொங்நகொலி
ன் 

ஃபொசியொ
னிநட 

ஃபிரொங்நகொலி
னஸ் 

பொண்டிசீரியன
ஸ் 

அட்டவகண IV LC 
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36 நவண்ணிற 

மொரப்ுகடயவர ்

வொட்டரந்ஹன் 

ரொலிநட அமநரொரன்ிஸ் 

ஃபீனிகுரஸ் 

என்.எல் LC 

37 சொம்பல் 

ட்நரொங்நகொ 

டிக்ரூரிநட Dicrurus 

leucophaeus 

அட்டவகண IV LC 

38 நகொயல் குக்கலிநட யூடினொமிஸ் அட்டவகண IV LC 

ஆம்பிபியன்ஸ் 

39 இ ்திய 

பரந்ரொவிங்  

 வகள 

டிக்நரொக்
நளொசிநட 

Sphaerotheca 

breviceps 

அட்டவகண IV LC 

40 புலி  வகள நகொரந்டட்
டொ 

நஹொப்நலொபொ
ட்ரொசஸ் 

கடகிரினஸ் 

(ரொனொ 

கடகரினொ) 

அட்டவகண IV LC 

41 பசக்ச குளம் 

 வகள 

ரொணிநட ரொணொ 

நஹக்ஸொடொக்
கடலொ 

அட்டவகண IV LC 

*NL- பட்டியலிடப்படவில்கல, LC- குகற ்  கவகல, NT- அருகில் அசச்ுறு ் ப்பட்டது. 

 

வரி எண்: 16) ஆய்வு ்  குதியின் வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் விவரங்கள் வழங்க ் டுவகதக் கண்டறிய ஒரு ஆய்வு 

ஹசய்ய ் ட நவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் நவறு ஏநதனும்  ாதுகாக்க ் ட்ட 

 குதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்நகற் , நதகவ ் டும் விரிவான தணி ்பு  டவடிக்கககள், ஹசலவு 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்க ் ட்டு சமர் ்பிக்க ் ட நவண்டும். 

நமொ  ் சுரங்க கு ் ககப் பரப்பொன 7.57.5 நஹக்நடரில் சுமொர ் 4.00.0 

நஹக்நடர ் சுரங்க ் திட்ட ்தின்படி மு ல் ஐ ் ொண்டுகளில் சுரங்க 

 டவடிக்ககக்கு பயன்படு ்  உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது. குண்டுநவடிப்பு, ச  ்ம் 

மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தூசி உருவொக்கம் உள்ளிட்ட பிற இகடயூறுகள் 

வனவிலங்குகளுக்கு பொ கமொன  ொக்க ்க  ஏற்படு ் க்கூடும். ஆனொல் இ ்  

பொதிப்புகள் உண்கமயொன சுரங்கப் பகுதியிலிரு ்து 500 மீற்றருக்கு அப்பொல் 

 ீடிக்க வொய்ப்பில்கல. ஒரு அட்டவகண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருப ்தி 

இரண்டு இனங்கள் இ ்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV இன் 

கீழ் உள்ளன. நமொ ் ம் 18 வககயொன பறகவகள் இகடயகப் பகுதியில் 

கொணப்பட்டன. ஆப ் ொன, ஆப ் ொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் கொணப்படவில்கல. இப்பகுதியில் மகழப்நபொழிவு குகறவொக 

உள்ள ொலும், சுரங்க ் ந ொழிலின் கொரணமொக  சச்ுக் கழிவுகள் உற்ப ்தி 

நசய்யப்படுவந ொ அல்லது நவளிநயற்றப்படுவந ொ இல்கல. முன்நமொழியப்பட்ட 
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சுரங்க  டவடிக்கக இ ்  RET இனங்கள் மீது கூடு ல் மற்றும் பொ கமொன 

 ொக்கங்ககள ஏற்படு ் ப்நபொவதில்கல. 10 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் ரீதியொக 

உணரத்ிறன் வொய் ்  பகுதிகள் அல்லது பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதிகள் எதுவும் 

இல்கல. எனநவ RET இனங்கள் அல்லது வனவிலங்குககளப் பொதுகொப்ப ற்கொன 

குறிப்பிட்ட பொதுகொப்பு எதுவும் எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

நடார் எண்: 17) நதசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிர்க்நகாளக் 

கா ் கங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள், ராம்சர ் தளம் புலி/யாகன 

கா ் கங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் முன்ஹமாழிய ் ட்டகவ), சுரங்க 

குத்தககக்கு 10 கி.மீக்குள் ஏநதனும் இரு ்தால், அகவ ஹதளிவாகக் 

குறி ்பிட ் ட நவண்டும். தகலகம வனவிலங்கு கா ் ாளரால் முகறயாக 

அங்கீகரிக்க ் ட்ட இரு ்பிட வகர டம். நமநல குறி ்பிட்டுள்ள டி 

சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக உணர்திறன் வாய் ்த  குதிகள் அருகாகமயில் 

இரு ் தால், அத்தககய திட்டங்களுக்கு ் ஹ ாரு ்தக்கூடிய நதகவயான 

அனுமதி, நதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின்  ிகலக்குழுவிலிரு ்து 

ஹ ற ் ட்டு அதன்  கல் வழங்க ் ட நவண்டும். 

ந சியப் பூங்கொக்கள், சரணொலயங்கள், உயிரக்்நகொளக் கொப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு  ொழ்வொரங்கள், ரொம்சொர ்  ளங்கள், புலி/யொகன 

கொப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் முன்நமொழியப்பட்டகவ) சுரங்க கு ் ககப் 

பகுதியிலிரு ்து 10 கி.மீக்குள் இல்கல. திட்டப் பகுதிக்குள் பொதுகொக்கப்பட்ட 

கொடுகள் கூட இல்கல. எனநவ ந சிய வனவிலங்கு வொரிய ்தின் அனுமதி 

சமரப்்பிப்பு எழவில்கல. 

நடார் எண்: 18) ஆய்வு ்  குதியின் [கமய மண்டலம் மற்றும் இகடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தககயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ ஆரம்)] விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு நமற்ஹகாள்ள ் ட நவண்டும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழி ்துவரும், உள்ளூர் மற்றும் RET இனங்கள், 

தனித்தனியாக, கமய மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தககய முதன்கம கள ஆய்வின் அடி ் கடயில் வழங்க ் ட நவண்டும், 

இது தற்ந ாதுள்ள விலங்கினங்களின் அட்டவகணகய ஹதளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வு ்  குதியில் ஏநதனும் திட்டமிட ் ட்ட விலங்கினங்கள் 

காண ் ட்டால், அவற்கற ்  ாதுகா ் தற்கான  ட்ஹஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

நதகவயான திட்டமும் மா ில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் துகறயுடன் 

கல ்தாநலாசித்து, விவரங்கள் அளிக்க ் ட நவண்டும். அகத ஹசயல் டுத்த 

நதகவயான  ிதி ஒதுக்கீடு திட்ட மதி ்பின் ஒரு  குதியாக ஹசய்ய ் ட 

நவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவொன உயிரியல் ஆய்வு [கமய மண்டலம் மற்றும் 

சுரங்க கு ் ககயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இகடயக மண்டலம்] 
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நமற்நகொள்ளப்பட்டது மற்றும் முடிவுகள் அட்டவகணகள் 3.22 மு ல் 3.26 வகர ToR 

புள்ளி எண்.15 இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு அட்டவகண II இனங்கள் உள்ளன 

மற்றும் இருப ்தி இரண்டு இனங்கள் இ ்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவகண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் நமொ ் ம் 18 வககயொன 

பறகவகள் கொணப்பட்டன. பறகவயின் முக்கிய அசச்ுறு ் ல் விவசொய ்தில் 

பூசச்ிக்நகொல்லிகளின் பயன்பொடு ஆகும். அழி ்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள் எதுவும் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவகண I இனங்கள் எதுவும் 

இல்கல [கமய மண்டலம் மற்றும்  ொங்கல் மண்டலம் (சுரங்க கு ் ககயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவு)] முன்நமொழியப்பட்ட திட்டமொனது நமநல 

குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் மீது ந ரடியொகநவொ அல்லது மகறமுகமொகநவொ 

பொ கமொன  ொக்க க்  ஏற்படு ் ப் நபொவதில்கல. 

நடார் எண்: 31) ஒரு அட்டவகண வடிவத்தில் (ந ரியல் மற்றும் அளவு கவநரஜ், 

தாவர இனங்கள் மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்கறக் குறிக்கும்) ஒரு 

காலக்ஹகடுவுக்குட் ட்ட முற்ந ாக்கான கிரன்ீஹ ல்ட் நமம் ாட்டுத் திட்டம் 

தயாரிக்க ் ட்டு சமரப்ிக்க ் ட நவண்டும், மனதில் கவத்து, அகத 

முன்நனாக்கி ஹசயல் டுத்த நவண்டும். திட்டத்தின் ஹதாடக்கத்தில். நதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுஹசய்யும் காடு வளர் ்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், நதாட்டத்தின் 

கீழ் உள்ள  குதி மற்றும்  ட ் ட நவண்டிய இனங்கள் ஆகியவற்கறக் 

குறிக்கும் வககயில் ஹதளிவாக  ட்டியலிட ் ட நவண்டும். ஏற்கனநவ  டவு 

ஹசய்த விவரங்ககள அளிக்க நவண்டும்.  சுகம ்  ட்கடக்கு 

நதர் ்ஹதடுக்க ் ட்ட தாவர இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதி ்க க் 

ஹகாண்டிருக்க நவண்டும் மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசு ாட்கடத் தாங்கும் இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 

வககயில் உள்ளூர் மக்களுக்கு  ல்ல  யன் ாட்டு மதி ் ாக இருக்க 

நவண்டும். 

சுரங்க கு  ்ககப் பகுதியில் சுமொர ் 0.20.00 நஹக்நடர ் மட்டுநம மு ல் 

ஐ ் ொண்டுகளில் கிரீன்நபல்ட் நமம்பொட்டுக்கொகப் பயன்படு ் ப்படும். நவம்பு, 

நபொங்கமியொ, பின்னட்டொ, நகசுவரினொ நபொன்ற பிரொ ்திய மரங்கள் கு ் கக 

எல்கல மற்றும் வழி ் டங்கள் மற்றும் நசயல்படொ  குப்கபகள் மீது  டப்படும். 

கொடு வளரப்்பு ் திட்டம் அட்டவகண எண்.4.1 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

பசுகம மண்டல நமம்பொட்டு ் திட்ட ்தின் விவரங்கள் அட்டவகண எண் 4.2 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

3.6.4. ஆய்வு ்  குதியின் அரிய மற்றும் அழி ்து வரும் விலங்கினங்கள்: 

1. இ ்திய வனவிலங்கு ( ாதுகா ்பு) சட்டம், 1972 இன்  டி 
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வனவிலங்குகள் (பொதுகொப்பு) சட்டம், 1972, ஜனவரி 17, 2003 அன்று 

திரு ் ப்பட்டது, வன விலங்குகள், பறகவகள் மற்றும்  ொவரங்ககளப் 

பொதுகொப்ப ற்கும், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகல உறுதி நசய்யும் ந ொக்கில் 

அ னுடன் ந ொடரப்ுகடய அல்லது அ னுடன் ந ொடரப்ுகடய அல்லது 

 ற்நசயலொன விஷயங்களுக்கும் வழங்குவ ற்கொன ஒரு சட்டமொகும்.  ொட்டின் 

பொதுகொப்பு. பொரக்வயுள்ள சில விலங்கினங்களுக்கு இ ்திய வனவிலங்கு 

(பொதுகொப்பு) சட்டம், 1972-ன்படி நவவ்நவறு அட்டவகணயில் அவற்கறச ்

நசரப்்ப ன் மூலம் பொதுகொப்பு வழங்கப்பட்டது. இங்கு அழியும் அபொய ்தில் உள்ள 

புலம்நபயர ்்  விலங்கினங்கள் எதுவும் இப்பகுதியில் கொணப்படவில்கல. இ ்  

பகுதி எ ்  விலங்கினங்களின் இடம்நபயரவ்ு பொக யும் அல்ல. 

2. IUCN RED (2013)  ட்டியலின் டி 

IUCN நரட ்லிஸ்ட் என்பது  ொவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் உலகளொவிய 

பொதுகொப்பு  ிகலகயப் பற்றிய உலகின் மிக விரிவொன பட்டியலொகும். 

ஆயிரக்கணக்கொன இனங்கள் மற்றும் கிகளயினங்களின் அழிவு அபொய ்க  

மதிப்பிடுவ ற்கு இது ஒரு அளவுநகொல்ககளப் பயன்படு ்துகிறது. இ ்  

அளவுநகொல்கள் அகன ்து உயிரினங்களுக்கும் உலகின் அகன ்து 

பகுதிகளுக்கும் நபொரு ்தும். அ ன் வலுவொன அறிவியல் அடிப்பகடயுடன், IUCN 

சிவப்பு பட்டியல் உயிரியல் பன்முக ் ன்கமயின்  ிகலக்கு மிகவும் 

அதிகொரப்பூரவ் வழிகொட்டியொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கமய மற்றும் இகடயக 

மண்டல ்தில் அட்டவகண II மற்றும் IV என அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் கீநழ 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. அட்டவகண II இனங்கள் 

பசந்சொ ்தி  

2. அட்டவகண IV இனங்கள் 

பசக்சக் குள ்  வகள, இ ்திய துவொர ்  வகள, கறுப்பு துரங்நகொ, சிவப்பு-

நவண்டு புல்புல், நகொயல், இ ்திய வயல் எலி, இ ்திய பகன அணில், சிறிய புல், 

நபொதுவொன இ ்திய கொகம், நகொடிட்ட புலி, நபொதுவொன புலி,  ீலப்புலி, டவுனி 
நகொஸ்டர,் இ ்திய சுவர ்பல்லி, இ ்தியன் குளம் நஹரொன், கிநர நஹரொன் 

நபொன்றகவ. 
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          டம் 3.16: நகார் மண்டலத்தில் உள்ள மலர்  ன்முகத்தன்கம 

 டம் 3.17: இகடயக மண்டலத்தில் உள்ள மலர ் ன்முகத்தன்கம 

 

 டம் 3.18: முக்கிய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின்  ன்முகத்தன்கம 
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 டம் 3.19: இகடயக மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின்  ன்முகத்தன்கம 

 

 

3.8.4 விளக்கம்& முடிவுகர:  

வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, நமலும் IUCN இன் படி 

எ ்  உயிரினமும் பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆப  ்ொன அல்லது அசச்ுறு ்தும் 

வகககளில் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழி ்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்கல. எனநவ குறுகிய கொல ்தில் இ ்  சிறிய நசயல்பொடு 

சுற்றியுள்ள  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிட ் க்க  ொக்க க்  

ஏற்படு  ்ொது. 

 

3.9 சமூக ஹ ாருளாதார சூழல்: 

சமூக-நபொருளொ ொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியகமயொ  பகுதியொகும். இது பகுதியின் மக்கள்ந ொகக அகமப்பு, 

அடிப்பகட வசதிககள வழங்கு ல், வீடு, கல்வி, சுகொ ொரம் மற்றும் மரு ்துவ 

நசகவகள், ந ொழில்,  ீர ்வழங்கல், சுகொ ொரம்,  கவல் ந ொடரப்ு, நபொக்குவர ்து, 

 ிலவும் ந ொய்களின் முகற மற்றும் நகொவில்கள், வரலொற்று  ிகனவுசச்ின்னங்கள் 

நபொன்ற அம்சங்ககள உள்ளடக்கியது. அடிப்பகட மட்ட ்தில். இது திட்ட ்தின் 

 ன்கம மற்றும் அளகவப் நபொறு ்து சொ ்தியமொன  ொக்க க்  

கொட்சிப்படு  ்வும் கணிக்கவும் உ வும். 

இ ்  முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தின் கொரணமொக அப்பகுதியின் சமூக-

நபொருளொ ொர  ிகல கணிசமொக நமம்படும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டமொனது ந ரடி மற்றும் மகறமுக நவகலவொய்ப்கப 

வழங்கும் மற்றும் அ ்  பகுதியில் உள்கட்டகமப்பு வசதிககள நமம்படு த்ி, 

அவரக்ளின் வொழ்க்கக ்  ர க்  நமம்படு ்தும். 
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3.9.1 ஆய்வின் ந ாக்கங்கள் 

சமூக-நபொருளொ ொர ஆய்வின் ந ொக்கங்கள் பின்வருமொறு: 

• முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட த்ின் ஆய்வுப் பகுதியில் வொழும் 

மக்களின் சமூக-நபொருளொ ொர  ிகலகய ஆய்வு நசய் ல். 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வொழ்க்கக ்  ர ்தில் திட்ட ்தின் 

 ொக்க க்  மதிப்பிடு ல். 

• சமூக நமம்பொட்டு  டவடிக்ககககளப் பரி ்துகரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட நவண்டும். 

3.9.2நவகலயின் ந ாக்கம் 

இரண்டொம்  ிகல ஆ ொரங்களில் இரு ்து அப்பகுதியின் சமூக-

நபொருளொ ொர சூழகல ஆய்வு நசய்ய; 

•  ரவு நசகரிப்பு & பகுப்பொய்வு  

• திட்ட  ொக்க ்தின் கணிப்பு  

•  ணிப்பு  டவடிக்கககள் 
 

3.9.3 மாவட்ட விவரக்குறி ்பு 

கரூர ் மொவட்டம் கரூர,் குளி ் கல ஆகிய இரண்டு வருவொய் 

நகொட்டங்ககளயும், கரூர,் அரவக்குறிசச்ி, மண்மங்கலம், புகளூர,் குளி  ்கல, 

கிருஷ்ணரொயபுரம் மற்றும் கடவூர ்ஆகிய ஏழு  ொலுகொக்ககளயும் உள்ளடக்கியது, 

இதில் 203 வருவொய் கிரொமங்கள் உள்ளன. மொவட்ட ்தில் எடட்ு ந ொகுதிகள் 

உள்ளன. கரூர,்  ொ ்ந ொணி, அரவக்குறிசச்ி, க.  ரமத்தி, குளி ் கல, 

கிருஷ்ணரொயபுரம், கடவூர,் ந ொகமகல ஆகிய 157 கிரொம பஞ்சொய ்துகள் 

உள்ளன. இரண்டு  கரொட்சிகள் உள்ளன. கரூர ்& குளி ் கல மற்றும் பதிநனொரு 

டவுன் பஞ்சொய ்துகள். அரவக்குறிசச்ி, கிருஷ்ணரொயபுரம், மருதூர,்  ங்கவரம், 

பகழய நஜயம்நகொண்ட நசொழபுரம், பள்ளப்பட்டி, புலியூர,் புஞ்கச 

ந ொட்டக்குறிசச்ி, புஞ்கச புகளூர,் டிஎன்பிஎல் புகளூர,் உப்பிடமங்கலம். 

3.9.4  டி ்பு  குதி: 

கு ் ம் கிராமம் 

குப்பம் என்பது  மிழ் ொட்டின் கரூர ் மொவட்ட ்தில் உள்ள அரவக்குறிசச்ி 

 ொலுகொவில் நமொ  ்ம் 1120 குடும்பங்கள் வசிக்கும் ஒரு நபரிய கிரொமமொகும். 

குப்பம் கிரொம ்தின் மக்கள் ந ொகக 3503, இதில் 1697 ஆண்கள், 1806 நபண்கள், 

2011 மக்கள்ந ொகக கணக்நகடுப்பின்படி. குப்பம் கிரொம த்ில் 0-6 வயதுகடய 

குழ ்க களின் எண்ணிக்கக 264 ஆகும், இது கிரொம ்தின் நமொ ்  

மக்கள்ந ொககயில் 7.54% ஆகும். குப்பம் கிரொம ்தின் சரொசரி பொலின விகி ம் 1064 

ஆகும், இது  மிழ் ொட்டின் மொ ில சரொசரியொன 996 ஐ விட அதிகம். மக்கள் ந ொகக 

கணக்நகடுப்பின்படி குப்ப ்தில் குழ ்க  பொலின விகி ம் 1079 ஆகும், இது  மிழக 

சரொசரியொன 943 ஐ விட அதிகம். 
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அட்டவகண 3.27: கிராம மக்கள் ஹதாகக உண்கமகள் 

கு ் ம் கிராமம் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக 1,120 

மக்கள் ந ொகக 3,503 

ஆண் மக்கள் ந ொகக 1,697 

நபண் மக்கள் ந ொகக 1,806 

குழ ்க கள் மக்கள் ந ொகக 264 

பொலின விகி ம் 1064 

எழு ் றிவு 60.11% 

ஆண் எழு  ்றிவு 72.80% 

நபண் எழு ் றிவு 48.17% 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்(ST) 

% 

0 

பட்டியல் சொதி (SC)% 17.13% 

ஆ ொரம்: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html 

இ ்திய அரசியலகமப்பு மற்றும் பஞ்சொயதி ரொஜ் சட்ட ்தின்படி, குப்பம் 

கிரொமமொனது கிரொம ்தின் பிரதி ிதியொக ந ர ்்ந டுக்கப்பட்ட சரப்ஞ்சொல் 

(கிரொம ்  கலவர)்  ிரவ்கிக்கப்படுகிறது. குப்பம் கிரொமம், இ ்திய மக்கள் 

ந ொகக கணக்நகடுப்பு கிரொமம்-குறியீடு 635497, இ ்தியொவில்  மிழ் ொட்டின் 

கரூர ்மொவட்ட ்தில் உள்ள அரவக்குறிசச்ி  ொலுகொவில் அகம ்துள்ளது. 

அட்டவகண 3.28: மக்கள்ஹதாகக மக்கள்ஹதாகக 

கு ் ம் கிராமம் 

ஹமாத்த மக்கள் 
ஹதாகக 

ஆண் மக்கள் 
ஹதாகக 

ஹ ண் மக்கள் 
ஹதாகக 

3,503 3,503 3,503 

ஆ ொரம்: https://villageinfo.in/tamil-nadu/karur/aravakurichi/kuppam.html  

 

2011 மக்கள் ஹதாகக கணக்ஹகடு ்பின் டி  ாலின விகிதம் 

குப்பம் கிரொம ்தின் சரொசரி பொலின விகி ம் 1064 ஆகும், இது  மிழ் ொட்டின் 

மொ ில சரொசரியொன 996 ஐ விட அதிகமொகும். மக்கள் ந ொகக 

கணக்நகடுப்பின்படி குப்ப ்தில் குழ ்க  பொலின விகி ம் 1079  மிழ் ொட்டின் 

சரொசரியொன 943 ஐ விட அதிகமொக உள்ளது.  

எழுத்தறிவு 

குப்பம் கிரொம ்தில் கல்வியறிவு விகி ம்  மிழ் ொட்கட விட குகறவொக 

உள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டில், குப்பம் கிரொம ்தின் கல்வியறிவு விகி ம் 60.11% ஆக 

இரு ் து, இது  மிழ் ொட்டின் 80.09% ஆக இரு ் து. குப்ப ்தில் ஆண்களின் 
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கல்வியறிவு 72.80% ஆகவும், நபண்களின் கல்வியறிவு விகி ம் 48.17% ஆகவும் 

உள்ளது. 

 ணியாளர்கள் சுயவிவரம் 

குப்பம் கிரொம ்தில் நமொ ்  மக்கள் ந ொககயில் 2246 நபர ் பணி 
 டவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 86.42 % ந ொழிலொளரக்ள்  ங்கள் நவகலகய 

முக்கிய நவகல (நவகலவொய்ப்பு அல்லது 6 மொ ங்களுக்கு நமல் சம்பொதி ் ல்) 

என்று விவரிக்கிறொரக்ள், அந  ந ர த்ில் 13.58 % நபர ் 6 மொ ங்களுக்கும் 

குகறவொன வொழ்வொ ொர ்க  வழங்கும் விளிம்பு  டவடிக்கககளில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர.் பிர ொன நவகலயில் ஈடுபட்டுள்ள 2246 ந ொழிலொளரக்ளில், 822 

நபர ்விவசொயிகள் (உரிகமயொளர ்அல்லது இகண உரிகமயொளர)் மற்றும் 529 நபர ்

விவசொய ் ந ொழிலொளரக்ள். 

 

அட்டவகண 3.29: கிராம மக்கள் ஹதாகக கணக்ஹகடு ்பு 2011 தரவு 

கு ் ம் கிராமம் 

விளக்கம் மக்கள் ஹதாகக கணக்ஹகடு ்பு 2011 

தரவு 

ஊர ்நபயர ் குப்பம் 

நடஷில் நபயர ் அரவக்குறிசச்ி 

மொவட்ட ்தின் நபயர ் கரூர ்

மொ ில நபயர ்  மிழ் ொடு 

நமொ  ் மக்கள் ந ொகக 3,503 

வீடுகளின் நமொ  ் எண்ணிக்கக 1,120 

நமொ  ் ஆண் மக்கள் ந ொகக 1,697 

நமொ  ் நபண் மக்கள் ந ொகக 1,806 

0-6 வயது பிரிவு நமொ ்  மக்கள் 

ந ொகக 

264 

0-6 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் 

ந ொகக 

127 

0-6 வயது நபண் மக்கள் ந ொகக 137 

நமொ  ்  பர ்எழு ் றிவு 60.11% 

நமொ  ் ஆண் எழு  ்றிவு நபற்றவரக்ள் 72.80% 

நமொ  ் நபண் எழு  ்றிவு 

நபற்றவரக்ள் 

48.17% 

நமொ  ்  பர ்படிப்பறிவற்றவரக்ள் 1556 

நமொ  ் ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 554 

நமொ  ் ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 1002 
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திட்டமிடப்பட்ட சொதி  பரக்ள் 600 

திட்டமிடப்பட்ட சொதி ஆண்கள் 286 

திட்டமிடப்பட்ட சொதிப் நபண்கள் 314 

பட்டியல் பழங்குடியினர ் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஆண்கள் 0 

பட்டியல் பழங்குடி நபண்கள் 0 

ஆ ொரம்: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html 

  

 

அட்டவகண 3.30:  ணிபுரியும் மக்கள் ஹதாகக.  மக்கள் ஹதாகக 

கணக்ஹகடு ்பு 2011 

கு ் ம் கிராமம் 

 ஹமாத்தம் ஆண் ஹ ண் 

நமொ  ் ந ொழிலொளரக்ள் 2246 1198 1048 

முக்கிய ந ொழிலொளரக்ள் 1941 1049 892 

முக்கிய ந ொழிலொளரக்ள் விவசொயிகள் 822 452 370 

விவசொய ் ந ொழிலொளி 529 227 302 

வீடட்ு நவகலயொட்கள் 18 6 12 

மற்ற ந ொழிலொளரக்ள் 35 18 17 

விளிம்பு ிகல ந ொழிலொளரக்ள் 305 149 156 

நவகல நசய்யொ   பரக்ள் 1257 499 758 

ஆ ொரம்: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html 

https://www.census2011.co.in/data/village/635497-kuppam-tamil-nadu.html
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அட்டவகண 3.31: ஆய்வு ்  குதியின் மக்கள்ஹதாககத் தரவு 
வ. 

எண். 
ஊர் ஹ யர ்

வீடுகளின் 
எண்ணிக்கக 

ஹமாத்த 
மக்கள் 
ஹதாகக 

ஆண் ஹ ண் 

ஹமாத்த 
எழுத்தறிவு 
மக்கள் 
ஹதாகக 

ஆண் 
எழுத்த
றிவு 

ஹ ண் 
எழுத்த
றிவு 

ஹமாத்த 
 டி ் றிவ
ற்ற மக்கள் 
ஹதாகக 

 டிக்காத 
ஆண் 

 டிக்கா
த 

ஹ ண் 

1 அக்ரஹொர 
நபொம்மலொபொகளயம் 

173 571 277 294 407 216 191 164 61 103 

2 அக்ரஹொர 
நகொண்டளம் 

148 496 239 257 346 193 153 150 46 104 

3 அரியூர ் 443 1378 694 684 887 512 375 491 182 309 

4 அ ்திபொகளயம் 730 2062 1014 1048 1271 757 514 791 257 534 

5 ஆ ்தூர ் 1633 5186 2548 2638 3488 1977 1511 1698 571 1127 

6 ஆவுகடயப்பொகற 347 1045 514 531 751 404 347 294 110 184 

7 அய்யம்பொகளயம் 341 1014 507 507 673 411 262 341 96 245 

8 ந வகியம்மொபுரம் 53 176 90 86 118 65 53 58 25 33 

9 எழுநூதிமங்கலம் 777 2386 1170 1216 1563 881 682 823 289 534 

10 க. பரம ்தி 1093 3488 1709 1779 2554 1380 1174 934 329 605 

11 கருகடயம்பொகளயம் 577 2347 1211 1136 1614 977 637 733 234 499 

12 நகொம்புபொகளயம் 614 1932 973 959 1371 766 605 561 207 354 

13 குப்பம் 1120 3503 1697 1806 1947 1143 804 1556 554 1002 

14 எம். குன்ன ்தூர ் 502 1710 852 858 1102 627 475 608 225 383 

15 முன்னூர ் 826 2582 1289 1293 1649 980 669 933 309 624 

16  ட ்க  (வடக்கு)  502 1603 774 829 1049 592 457 554 182 372 

17  ொகம ொயக்கன்பொ
களயம் 173 509 256 253 345 198 147 164 58 106 

18 ந டுங்கூர ் 403 1190 586 604 800 469 331 390 117 273 

19 பள்ளபொகளயம் 855 2854 1394 1460 1748 1019 729 1106 375 731 

20 பவி ்திரம் 1799 5881 2862 3019 3738 2165 1573 2143 697 1446 

21 புன்னம் 1452 5446 2839 2607 3679 2208 1471 1767 631 1136 

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 1094 3485 1716 1769 2211 1273 938 1274 443 831 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 944 3011 1458 1553 2091 1150 941 920 308 612 

24 நவட்டமங்கலம் 
(கிழக்கு) 807 2657 1310 1347 1521 900 621 1136 410 726 

25 நவட்டமங்கலம் 
(நமற்கு) 1827 5882 2887 2995 3953 2225 1728 1929 662 1267 

26 விஸ்வ ொ புரி 350 1105 511 594 759 416 343 346 95 251 

ஆ ொரம்: www.censusindia.gov.in - இ ்தியொவின்  மிழ் ொடு மக்கள் ந ொககக் கணக்நகடுப்பு – 2011  
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அட்டவகண 3.32: ஆய்வு ்  குதியின்  ணியாளரக்ள் விவரம் 

வ. 

எண்.  

ஊர் ஹ யர ்

ஹமாத்
த 

ஹதாழி
லாளர் 
மக்க
ள் 
ஹதா
கக  

ஆண் 
ஹதாழிலா
ளரக்ள் 

ஹ ண் 
ஹதாழிலா
ளரக்ள் 

ஹமாத்த 
முக்கிய 

ஹதாழிலாளர்
கள் 

 முக்கிய 
ஹதாழிலா
ளரக்ள் 
ஆண் 

 முக்கிய 
ஹதாழிலா
ளரக்ள் 
ஹ ண் 

முக்கிய 
சாகு டி 
ஹதாழிலா
ளரக்ள் 

முக்கிய 
விவசாயத் 
ஹதாழிலா
ளரக்ள் 

முக்கிய 
மற்ற 

ஹதாழிலா
ளரக்ள் 

நவ
கல 
ஹசய்
யாத 
மக்க
ள் 
ஹதா
கக 

1 அக்ரஹொர 
நபொம்மலொபொகளயம் 

201 158 43 201 158 43 11 125 60 370 

2 அக்ரஹொர 
நகொண்டளம் 

306 163 143 303 161 142 48 177 70 190 

3 அரியூர ் 790 493 297 790 493 297 337 309 130 588 

4 அ ்திபொகளயம் 1372 713 659 1309 701 608 442 551 281 690 

5 ஆ ்தூர ் 2874 1678 1196 2655 1560 1095 265 447 1641 2312 

6 ஆவுகடயப்பொகற 621 328 293 619 327 292 39 477 103 424 

7 அய்யம்பொகளயம் 727 367 360 691 359 332 412 151 119 287 

8 ந வகியம்மொபுரம் 106 62 44 104 61 43 42 31 26 70 

9 எழுநூதிமங்கலம் 1650 834 816 1561 807 754 463 770 271 736 

10 க. பரம ்தி 1782 1118 664 1723 1108 615 315 448 938 1706 

11 கருகடயம்பொகளயம் 1176 646 530 847 501 346 301 265 251 1171 

12 நகொம்புபொகளயம் 945 598 347 902 566 336 138 369 366 987 

13 குப்பம் 2246 1198 1048 1941 1049 892 822 529 565 1257 

14 எம். குன்ன ்தூர ் 1135 577 558 1107 565 542 334 671 101 575 

15 முன்னூர ் 1577 882 695 1434 805 629 420 638 355 1005 

16  ட ்க  (வடக்கு)  972 572 400 955 567 388 539 272 136 631 

17  ொகம ொயக்கன்பொ
களயம் 299 151 148 299 151 148 73 183 40 210 

18 ந டுங்கூர ் 753 432 321 734 418 316 409 241 81 437 

19 பள்ளபொகளயம் 1851 958 893 1737 899 838 415 774 522 1003 

20 பவி ்திரம் 3293 1875 1418 2879 1682 1197 747 829 1242 2588 

21 புன்னம் 2718 1531 1187 2665 1504 1161 731 632 1269 2728 

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 2347 1269 1078 2225 1221 1004 1100 623 468 1138 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 1694 961 733 1682 954 728 288 886 460 1317 

24 நவட்டமங்கலம் 
(கிழக்கு) 1609 894 715 1593 886 707 419 940 210 1048 

25 நவட்டமங்கலம் 
(நமற்கு) 3541 1966 1575 3455 1920 1535 1268 1410 729 2341 

26 விஸ்வ ொ புரி 726 354 372 724 353 371 82 465 170 379 

ஆ ொரம்: www.censusindia.gov.in –  மிழ் ொடு மக்கள் ந ொகக கணக்நகடுப்பு – 2011
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அட்டவகண 3.33: கல்வி ்  குதியில் உள்ள தகவல் ஹதாடரப்ு மற்றும் ந ாக்குவரத்து வசதிகள் 

வ. 

எ
ண்

.  

ஊர் ஹ யர ்
அஞ்ச
ல் 

எஸ்
பிஓ 

PT

O 
டி 

பி
சி
ஓ 

எம்.
பி 

ஐசி / 
சிஎ
ஸ்சி 

PCF 
B

S 

பிபி
எஸ் 

ஆர.்எஸ் 
N

H 
SH எம்.டி.ஆர ் பி.டி.ஆர ்

ஜி.
ஆர ்

NWR FP 

1 
அக்ரஹொர 

நபொம்மலொபொகளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

2 
அக்ரஹொர 
நகொண்டளம் 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

3 அரியூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

4 அ ்திபொகளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

5 ஆ ்தூர ் 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

6 ஆவுகடயப்பொகற 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

7 அய்யம்பொகளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

8 ந வகியம்மொபுரம் 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

9 எழுநூதிமங்கலம் 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

10 க.பரம ்தி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

11 கருகடயம்பொகளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

12 நகொம்புபொகளயம் 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

13 குப்பம் 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

14 எம்.குன்ன ்தூர ் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

15 முன்னூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

16  ட ்க  (வடக்கு)  1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

17 
 ொகம ொயக்கன்பொ

களயம் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

18 ந டுங்கூர ் 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

19 பள்ளபொகளயம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

20 பவி ்திரம் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

21 புன்னம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

24 
நவட்டமங்கலம் 

(கிழக்கு) 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

25 
நவட்டமங்கலம் 

(நமற்கு) 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

26 விஸ்வ ொ புரி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

சுருக்கங்கள்: PO -  பொல் அலுவலகம்; MP - நமொகபல் நபொன் கவநரஜ்; RS - ரயில்  ிகலயம்; GR - சரகள சொகலகள்; SPO - துகண  பொல் அலுவலகம்; IC / 
CSC - இன்டரந் ட் கஃநப/நபொது நசகவ கமயம்; NH - ந சிய ந டுஞ்சொகலகள்; NWR -  ீரவ்ழிகள்  திக்கு நசல்லவும்; PTO -  பொல் மற்றும்   ்தி 
அலுவலகம்; PCF -  னியொர ்கூரியர ்வசதி; SH - மொ ில ந டுஞ்சொகலகள்; FP - கொல் பொக ; T- ந ொகலநபசி (நலண்ட்கலன்); BS - நபொது 
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நபரு ்து நசகவ; MDR - முக்கிய மொவட்ட சொகல; PCO - நபொது அகழப்பு அலுவலகம் / நமொகபல்; PBS -  னியொர ்நபரு ்து நசகவ; BTR - 
பிளொக் டொப்ட் (புக்கொ சொகலகள்). குறிப்பு: 1 - கிரொம ்திற்குள் கிகடக்கும் 2 – கிகடக்கவில்கல 

அட்டவகண 3.34: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள  ீர் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் 
வ. 

எண்.  

ஊர் ஹ யர ் TP CW UCW ஹெசப்ி TW/BH எஸ் ஆர்/சி T/P/L குறுவட்டு OD சி.டி 

1 அக்ரஹொர நபொம்மலொபொகளயம் 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

2 அக்ரஹொர நகொண்டளம் 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

3 அரியூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

4 அ ்திபொகளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

5 ஆ ்தூர ் 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

6 ஆவுகடயப்பொகற 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

7 அய்யம்பொகளயம் 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

8 ந வகியம்மொபுரம் 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

9 எழுநூதிமங்கலம் 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

10 க.பரம ்தி 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

11 கருகடயம்பொகளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

12 நகொம்புபொகளயம் 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

13 குப்பம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

14 எம்.குன்ன ்தூர ் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

15 முன்னூர ் 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

16  ட ்க  (வடக்கு)  1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 

17  ொகம ொயக்கன்பொகளயம் 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

18 ந டுங்கூர ் 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

19 பள்ளபொகளயம் 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

20 பவி ்திரம் 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

21 புன்னம் 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

24 நவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

25 நவட்டமங்கலம் (நமற்கு) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

26 விஸ்வ ொ புரி 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

சுருக்கங்கள்: டி - குழொய்  ீர;் ஆர ்/ சி - ஆறு / கொல்வொய்; CW - மூடப்பட்ட கிணறு; T/P/L - ந ொட்டி / குளம் / ஏரி; UCW - மூடப்படொ  கிணறு; குறுவட்டு - 
மூடப்பட்ட வடிகொல்; நஹசப்ி - கக பம்ப்; OD - திற ்  வடிகொல்; TW/BH - குழொய் / ஆழ்துகள கிணறு; CT - நபொது மக்களுக்கொன சமூக கழிப்பகற வளொகம்; 
எஸ் - வச ் ம் 

குறிப்பு – 1 - கிரொம ்திற்குள் கிகடக்கும்; 2 - கிகடக்கவில்கல  
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அட்டவகண 3.35: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 
வ. 

எ
ண்

.  

ஊர் ஹ யர ்
ஏடிஎ
ம் 

சிபி 
சிஓ
பி 

ஏசிஎ
ஸ் 

SH

G 

PD

S 

ஆர.்எ
ம் 

ஏ.எம்.எ
ஸ் 

N

C 

NC-

AC 

சி
சி 

எ
ஸ் 
எ ் 

P

L 

என்.பி
.எஸ் 

ஏபிஎஸ் 
BDR

O 

பி.எ
ஸ் 

1 
அக்ரஹொர 
நபொம்மலொபொகளயம் 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2  1 2 2 

2 
அக்ரஹொர 
நகொண்டளம் 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2  2 2 2 

3 அரியூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

4 அ ்திபொகளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 

5 ஆ ்தூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

6 ஆவுகடயப்பொகற 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

7 அய்யம்பொகளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 

8 ந வகியம்மொபுரம் 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 2 2 

9 எழுநூதிமங்கலம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

10 க.பரம ்தி 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1  1 1 1 

11 கருகடயம்பொகளயம் 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 

12 நகொம்புபொகளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

13 குப்பம் 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 

14 எம்.குன்ன ்தூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2  1 2 1 

15 முன்னூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2  1 1 1 

16  ட ்க  (வடக்கு)  2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 

17 
 ொகம ொயக்கன்பொ
களயம் 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2  1 2 2 

18 ந டுங்கூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 

19 பள்ளபொகளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1  1 1 1 

20 பவி ்திரம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

21 புன்னம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2  1 1 1 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

24 
நவட்டமங்கலம் 
(கிழக்கு) 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2  1 1 1 

25 
நவட்டமங்கலம் 
(நமற்கு) 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 

26 விஸ்வ ொ புரி 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2  1 1 1 

சுருக்கங்கள்: ஏடிஎம் -  ொனியங்கி பணம் நசலு ்தும் இய ்திரம்; PDS - நபொது வி ிநயொக அகமப்பு (ககட); CB - வணிக வங்கி; ஆரஎ்ம் - வழக்கமொன 
ச ்க ; COB - கூட்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - விவசொய ச ்க  சங்கம்; ஏசிஎஸ் - விவசொய கடன் சங்கங்கள்; NC - ஊட்டசச் ்து கமயங்கள்; SHG - சுய உ விக் 
குழு; NC-AC - ஊட்டசச் ்து கமயங்கள் - அங்கன்வொடி கமயம்; DBRO - பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு அலுவலகம்; PS - பவர ்சப்கள குறிப்பு - 1 - 
கிரொம ்திற்குள் கிகடக்கும்; 2 - கிகடக்கவில்கல  
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அட்டவகண 3.36: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

  பிபிஎ
ஸ் 

பி.எஸ் 
ஹச
ல்வி 

எஸ்.எ
ஸ் 

எஸ்.எஸ்.எ
ஸ் 

DC EC எம்.சி எம்.ஐ PT VTS SSD 

வ. 

எ
ண்.  

ஊர் ஹ யர ் ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி ஜி பி 

1 
அக்ரஹொர 
நபொம்மலொபொகளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 அக்ரஹொர நகொண்டளம் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 அரியூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 அ ்திபொகளயம் 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 ஆ ்தூர ் 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

6 ஆவுகடயப்பொகற 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 அய்யம்பொகளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 ந வகியம்மொபுரம் 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 எழுநூதிமங்கலம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 க.பரம ்தி 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 கருகடயம்பொகளயம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

12 நகொம்புபொகளயம் 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 குப்பம் 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 எம்.குன்ன ்தூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 முன்னூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16  ட ்க  (வடக்கு) 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17  ொகம ொயக்கன்பொகளயம் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 ந டுங்கூர ் 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 பள்ளபொகளயம் 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 பவி ்திரம் 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 புன்னம் 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 நவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 நவட்டமங்கலம் (நமற்கு) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 விஸ்வ ொ புரி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

சுருக்கங்கள்: PPS-முன் ந ொடக்கப்பள்ளி; எஸ்எஸ்எஸ்-முது ிகல நமல் ிகலப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-பொலிநடக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு
 ; EC-நபொறியியல் கல்லூரி; VTS-ந ொழிற்பயிற்சி பள்ளி /ஐடிஐ; எம்எஸ்- டு ிகலப் பள்ளி; பி- னியொர;் MC-மரு ்துவக் கல்லூரி; SSD- 

ஊனமுற்நறொருக்கொன சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-நமல் ிகலப் பள்ளி; MI-நமலொண்கம கல்லூரி/ ிறுவனம்; 

குறிப்பு – 1 - கிரொம ்திற்குள் கிகடக்கும்; 2 - கிகடக்கவில்கல  



114 | ப க ் க ம ்  

அட்டவகண 3.37: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 
வ. 

எண் 

ஊர் ஹ யர் CHC PHC PHSC MCW TBC எச.்ஏ HAM டி வி.எச ் MHC FWC NGM-I/O 

1 அக்ரஹொர நபொம்மலொபொகளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

2 அக்ரஹொர நகொண்டளம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

3 அரியூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 பி 

4 அ ்திபொகளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

5 ஆ ்தூர ் 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 பி 

6 ஆவுகடயப்பொகற 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

7 அய்யம்பொகளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 பி 

8 ந வகியம்மொபுரம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 பி 

9 எழுநூதிமங்கலம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 பி 

10 க.பரம ்தி 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1  

11 கருகடயம்பொகளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

12 நகொம்புபொகளயம் 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 அ 

13 குப்பம் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 பி 

14 எம்.குன்ன ்தூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

15 முன்னூர ் 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

16  ட ்க  (வடக்கு)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 பி 

17  ொகம ொயக்கன்பொகளயம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

18 ந டுங்கூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 அ 

19 பள்ளபொகளயம் 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 பி 

20 பவி ்திரம் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 c 

21 புன்னம் 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1  

22 ந ன்னிகல (கிழக்கு) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 பி 

23 திருக்கொட்டு ்துகற 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 பி 

24 நவட்டமங்கலம் (கிழக்கு) 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1  

25 நவட்டமங்கலம் (நமற்கு) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 அ 

26 விஸ்வ ொ புரி 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1  
சுருக்கங்கள்: CHC-சமூக சுகொ ொர கமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- கொல் கட மரு த்ுவமகன; PHC-ஆரம்ப சுகொ ொர  ிகலயம்; HA-அநலொபதி 

மரு ்துவமகன ; FWC-குடும்ப  ல கமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகொ ொர துகண கமயம் ; HAM-மொற்று மரு ்துவ மரு த்ுவமகன; MH-நமொகபல் நஹல்  ்

கிளினிக்; MCW-மகப்நபறு மற்றும் குழ ்க கள்  ல கமயம்; டி-டிஸ்நபன்சரி; NGM-I/O-அரசு அல்லொ  மரு ்துவ வசதிகள் உள் மற்றும் நவளி ந ொயொளி 
குறிப்பு – 1 - கிரொம ்திற்குள் கிகடக்கும்; 2 - கிகடக்கவில்கல ஒரு வசதி <5kms இல் கிகடக்கும் b-10 கிமீக்கு நமல் வசதி உள்ளது 

ஆ ொரம்: www.censusindia.gov.in –  மிழ் ொடு மக்கள் ந ொகக கணக்நகடுப்பு – 2011 
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3.9.6  ரி ்துகர மற்றும்  ரி ்துகர 

• மக்கள் ந ொகக நபருக்கம் குறி ்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படு ்  விழிப்புணரவ்ு  ிகழ்சச்ி 

 ட ்  நவண்டும். 

• கல்வி உரிகமக்கொன விழிப்புணரவ்ு.  

• அதிகப்படியொன சுரண்டல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலில் சிற ்  வொழ்வொ ொரம் பற்றிய 

விழிப்புணரவ்ு. 

•  குதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்பகடயில் உள்ளூர ் சமூகம் நவகலவொய்ப்புக்கு 

முன்னுரிகம அளிக்கப்படும்.  

• இகணய ள ்தில் ந சிய கண்கொணிப்பு குழொய், ந சிய திறன் நமம்பொட்டு திட்டம் - 

PMKVY 3.0 பற்றிய விழிப்புணரவ்ு  

3.9.7 முடிவுகள்: 

கணக்நகடுக்கப்பட்ட கிரொமங்களின் சமூக-நபொருளொ ொர ஆய்வு அ ன் 

மக்கள்ந ொகக, சரொசரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகி ம் மற்றும் பொலின விகி ம் 

நபொன்றவற்றின் ந ளிவொன பட ்க  அளிக்கிறது. நமலும் மக்கள் ந ொககயில் ஒரு 

பகுதியினர ்  ங்கள் அன்றொட நவகலகளுக்கு  ிர ் ர நவகலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  ொள் வொழ்க்கக.  ீண்ட கொல 

அடிப்பகடயில்  ங்களுகடய  ிகல ் ன்கமக்கொக ஓரளவு வருமொனம் ஈட்ட 

நவண்டும் என்பந  அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம், 

அப்பகுதியில் உள்ள நவகல வொய்ப்கப நமம்படு ்துவ ன் மூலம், உள்ளூர ்

மக்களுக்கு முன்னுரிகம நவகலககள வழங்குவக  ந ொக்கமொகக் நகொண்டது, 

நமலும் சமூக  ர ்க  நமம்படு ்தும். 
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அத்தியாயம் - 4 

எதிர் ாரக்்க ் ட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தணி ்பு 

 டவடிக்கககள் 

 

 

4.1 சுற்றுசச்ூழல்  ொக்கம் மற்றும்  ணிப்பு  டவடிக்கககள் 

அபிவிரு ்தி திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்களில் உள்ளொர ்்  

நசயல்பொடுகள் சுற்றுசச்ூழகல மொற்றும் அல்லது சில "சுற்றுசச்ூழல் 

இகடயூறுககள" ஏற்படு ்தும். முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்க  கரு ்தில் 

நகொள்ளும்நபொது, எதிரப்ொரக்்கப்படும் ஒட்டுநமொ  ் சுற்றுசச்ூழல் 

பொதிப்புககள கண்டறிவ ன் முக்கிய ்துவம் மிகவும் மதிப்பு வொய் ் து. 

கூடு லொக, வளரச்ச்ிச ் நசயல்பொட்டின் ஒரு பகுதியொக ஏற்படக்கூடிய 

சொ ்தியமொன பொ கமொன  ொக்க க்  அளவிடுவ ற்கு ஒரு கண்கொணிப்பு  ்

திட்டமும் கொட்சிப்படு ் ப்பட நவண்டும். இ ்  ் திட்டங்கள் கவனமொக 

வடிவகமக்கப்பட நவண்டும், திட்டமிடப்பட்டு, விகளவுகளின் தீவிர க்  

குகறக்கவும், அகற்றவும் வடிவகமக்கப்பட்ட நுட்பங்ககள நசயல்படு  ் 

நவண்டும். நமற்கூறிய பண்புககள மொற்றுவது அல்லது மொற்றுவது  ள ்தின் 

சுற்றுசச்ூழல் சம ிகலயில் அபொயகரமொன  ொக்க க்  ஏற்படு ் லொம். 

சுற்றுசச்ூழகல பொதிக்கும் கொரணங்கள், அ ொவது.  
நபொக்குவர ்து மற்றும் பிற வொகன இயக்கங்கள்,  
அ ் ப் பகுதியின்  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மீ ொன 

 ொக்கங்கள்,  
வடிகொல் மற்றும்  
கொற்று,  ீர ்மற்றும் மண்ணின்  ர ்தில் மொற்றம்.  
மக்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் நபொருளொ ொர நமம்பொட்டிற்கொக, 

ந ொழிற்சொகலககள  ிறுவ நவண்டிய அவசியம் உள்ளது, ஆனொல் இகவ 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு உக ்  ொக இருக்க நவண்டும். எனநவ, ந ொழில்துகற 
 டவடிக்ககககள  ் ந ொடங்குவ ற்கு முன், பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்களில் ந ொழில் மற்றும் அ ன் நசயல்பொடுகளின்  ொக்கங்ககள 
மதிப்பிடுவது அவசியம், இ னொல் குகறப்பு  டவடிக்கககள் முன்கூட்டிநய 
திட்டமிடப்படலொம். முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தின் கொரணமொக பல்நவறு 
சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் மீ ொன  ொக்கங்கள் உள்ளன 

1. கட்டுமொன கட்டம் மற்றும்  
2. நசயல்பொட்டுக் கட்டம். 

 

கட்டுமான கட்டம்: இ ்  கட்ட ்தில் உபகரணங்கள் மற்றும் இய ்திரங்ககள 
அகம ் ல்,  ற்கொலிக கட்டகமப்புகள் மற்றும் பசக்ச நபல்ட் நமம்பொடு 
நபொன்ற  டவடிக்கககள் அடங்கும். அழகியல் மற்றும் சமூக-நபொருளொ ொர 
கொரணிகள் அகடயொளம் கொணப்பட்டொலும், கொற்று, ஒலி மற்றும்  ிலம் 
ஆகியகவ இ ்   டவடிக்கககளொல் பொதிக்கப்பட வொய்ப்புள்ளது. ஆனொல் 
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பொதிப்புகள் ஓரளவு மற்றும் குறுகிய கொல ்திற்கு மட்டுநம இருக்கும். பசுகம 
வலய வளரச்ச்ி சொ கமொன  ொக்க க்  ஏற்படு ்தும். 
 

ஹசயல் ாட்டு  ிகல: உற்ப ்தி ந ொடங்கும் நபொது திட்ட த்ின் இ ்  கட்டம் 
 ீண்ட கொல  ொக்கங்ககள உருவொக்குகிறது. துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி  ்ல், 
ஏற்று ல் மற்றும் இறக்கு ல், நபொக்குவர ்து, வொயு உமிழ்வு, வொகன இயக்கம் 
நபொன்றவற்றின் கொரணமொக கொற்று,  ீர,் ச  ்ம் மற்றும்  ிலம்/மண் 
ஆகியவற்றில் மு ன்கமயொன பொதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும். 
 

அட்டவகண 4.1: சுற்றுசச்ூழல்  ாதி ்புகள் மற்றும் தணி ்பு 
 டவடிக்கககள் 

 

அம்சம் தாக்கம் தணி ்பு 
 டவடிக்கககள் 

கட்டுமொன 
கட்டம் 

 

நசயல்பொடு 
உள்ளூரம்யமொக்கப்பட்டது 
மற்றும்  ற்நபொதுள்ள 
சூழலுக்கு எ ்  
இகடயூறுககளயும் 
உருவொக்கும் என்று 
எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 
நவகல வொய்ப்புகள் (அ ொவது, 
கணக்நகடுப்பு பணிகள் 
மற்றும் ந ொடரப்ுகடய 
ந ொழிலொளரக்ள்) நபொன்ற சில 
வககயொன பயனுள்ள 
 ொக்கங்கள் சொ ்தியமொகலொம்.  

இல்கல. கட்டுமொன 
கட்ட ்தில் நபொதுவொக 
சட்ட ஒப்பு ல், கட்டிடம் 
கட்டு ல், நமம்பொடு 
மற்றும் திட்டமிடல் 
மற்றும் கள ஆய்வு 
ஆகியகவ அடங்கும். 

 

அம்சம் தாக்கம் தணி ்பு  டவடிக்கககள் 

ஆபநரஷன் 
கட்டம் 

கொற்று  ரம் 

• ஃப்யூஜிடிவ் தூசி 
உமிழ்வு 

• நஜனநரட்டரக்ள், 
டிரக்குகள் 
நபொன்றவற்றிலிரு ்து 
நவளிநயற்றப்படும். 
• டீசல் எரிநபொருளில் 
இரு ்து சல்பர ்கட ஆக்கசடு 
நவளிநயற்றம் 

• துகளயிடல் 
 டவடிக்கககளில் இரு ்து 
துகள்கள் உமிழ்வுகள். 

தூசி நமலொண்கம அகமப்பு 
பின்வரும் 
 டவடிக்ககககளக் 
நகொண்டுள்ளது: 
 ீரப்்பொசனம் அதிரந்வண்,  
கொட்சி கண்கொணிப்பு, 
ஆய்வு,  
பதிவு நபணல்,  
நபொறுப்பு மற்றும் பயிற்சி, 
புகொர ் பதில் மற்றும் திரு  ் 
 டவடிக்கககள்.  
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• திற ்  குழி 
நவடிப்பிலிரு ்து துகள் 
உமிழ்வு மற்றும் NOx. 
• குவொரி 
நசயல்பொடுகளில் இரு ்து 
உருவொகும் PM10 மற்றும் 
PM2.5க்கொன  கர மட்ட 
நசறிவு தூரம் அதிகரிக்கும் 
நபொது குகறயும். 
 

 ள ்தில்  ண்ணீர ்
ஸ்ப்நரகளுடன்  ண்ணீர ்
லொரிகள் இருக்கும் மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
அடக்கிகள் 
பயன்படு  ்ப்படும். 
குறிப்பிட்ட இடங்களில் 
நமலும்  ணிப்பு 
ந கவப்பட்டொல், பிர ்நயக 
 ீர ் ந ளிப்பொன்கள் 
பயன்படு  ்ப்படும். 
வண்டல் (நுண்ணிய 
நபொருள்) குகறக்க பயண 
நமற்பரப்புகள் 
பரொமரிக்கப்படும். 
அகன ்து 
மொசுக்கட்டுப்பொட்டு 
கருவிகள் மற்றும் டீசலில் 
இயங்கும் இய ்திரங்ககள 
உள்ளடக்கிய ஒரு  டுப்பு 
பரொமரிப்பு திட்டம் 
பயன்படு  ்ப்படும். 
MoRTH, GOI உமிழ்வு 
அளவுநகொல்களுக்கு 
இணங்க  ற்நபொக ய 
உபகரணங்ககளப் 
பயன்படு ்துவ ன் மூலம் 
உமிழ்வுக் குகறப்பு 
அகடயப்படுகிறது. 
குகற ்  க ் க 
எரிநபொருள்கள் ஆஃப்நரொட் 
டீசல் என்ஜின்களில் (BS6) 
பயன்படு  ்ப்படும், இது 
அகன ்து 
மூலங்களிலிரு ்தும் சல்பர ்
கட ஆக்கசடு உமிழ்கவக் 
குகறக்கும் மற்றும் அ ன் 
விகளவொக நவளியில் உள்ள 
கொற்றின் நசறிவுககளக் 
குகறக்கும். 
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சொ கமொன  டப்நவப்ப 
 ிகலகளின் அடிப்பகடயில் 
 டுப்பகுதியில் நவடிப்பு 
ஏற்படும்.  
வொனிகல  ிகலகமகள் 
ஆஃப்-கசட் TSP, 
உநலொகங்கள் மற்றும் NOx 
அளவுகள் 
விதிமுகறகளுக்கு 
இணங்கும்நபொது நவடிப்பு 
ஏற்படும்.  ீரின் உட்புகு ல் 
கொரணமொக குழம்பொனது 
நபொரந்ஹொல்களில்  ீண்ட 
ந ரம் விடப்பட்டொல் 
க ட்ரஜன் ஆக்கசடுகளின் 
(NOx) உமிழ்வு அதிகரிக்கும். 
மரக்கன்றுகள்  டுவ ன் 
மூலம் அருகிலுள்ள 
கிரொமங்களில் தூசிகய 
குகறக்கலொம். 
குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள 
பொதுகொப்புப் பகுதியில் 
தூசிகய அகற்றும் திறன் 
நகொண்ட நசடிகள் 
 டப்படும். 
அகழ்வொரொய்சச்ி  ள ்திற்கு 
அருகில் பசக்ச 
திகரசச்ீகலகள் வடிவில் 
நபொரு  ்மொன தூசி 
 கடகள். 

ச ் ம் 
மற்றும் 
அதிரவ்ு 

துகளயிடும் இய ்திரங்கள், 
அமுக்கி, டிரக்குகள் மற்றும் 
நடொசரக்ள் ச ்  ்க  
உருவொக்குகின்றன. 
ஏற்பிகளில் நசயல்பொட்டு 
நவடிக்கும் ச ் ம்.  
நவடிப்பு துகள்களின் அதிரவ்ு 
கொரணமொக  ில ்தில் 
அதிரச்ச்ி அகலககள ் 
தூண்டுகிறது. 
 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்கு 
அருகில் ச  ்ம் 
அவ்வப்நபொது 
கண்கொணிக்கப்படும்.  
 நபொக்குவர ்து வொகனங்கள் 
 விர நவறு எ ்  
உபகரணங்களும் 
அனுமதிக்கப்படொது. 
குவொரியில் நசயல்பொட்டு 
ச ்  ்க  கவ த்ிரு ் ல், 
சரியொன ச ்  க்  
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அடக்கும் உ விகயப் 
பயன்படு ்துவ ன் மூலம் 
பகல் ந ர ்தில் 45dB ஐ 
பரொமரிக்கும். (கொது 
முகமூடி) 
இ ்  குவொரியில் நபொதுவொக 
கட்டிடங்ககள இடிக்கப் 
பயன்படும் டிநல இக்னிஷன் 
பஃபர ் ந ொனல் (எலக்ட்ரிக் 
அல்லொ ) நவடி ் ல் 
பரி ்துகரக்கப்படுகிறது, 
நமலும் இது  ற்நபொதுள்ள 
குவொரிகளிலும் 
மொற்றியகமக்கப்பட்டது. 
தினசரி ந கவயின் 
அடிப்பகடயில் குகற ்  
அளவு குழம்பு நவடிகள் 
பயன்படு  ்ப்படுகின்றன. 
16 கிநலொ/ ொள் 
நவடிநபொருள் 8 மு ல் 14 
மிமீ/வி PPV வகர உற்ப ்தி 
நசய்யும். 
அதிக ச  ்ம் உண்டொக்கும் 
மண்டலங்களில் 
பணிபுரியும் 
பணியொளரக்ளுக்கு 
கொதுககளப் பொதுகொக்கும் 
சொ னங்கள் 
பயன்படு  ்ப்படும்.  
அதிரவ்ு-எதிரப்்பு 
பட்கடகள்/அநகௌஸ்டிக் 
உகறகள் DG ந ொகுப்பிற்கு 
வழங்கப்பட நவண்டும். 
அகன ்து 
உபகரணங்களின்/இய ்திர
ங்களின் முகறயொன 
பரொமரிப்பு 
நமற்நகொள்ளப்படும், இது 
நசயல்பொட்டின் நபொது 
இகரசச்கலக் குகறக்க 
உ வுகிறது. 
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அணுகுமுகற சொகலகள் 
மற்றும் பக்கவொட்டில் 
ந ொட்டங்கள் 
நமற்நகொள்ளப்படும். 
ந ொட்டம் ச ் ம் 
பரவுவக க் குகறக்கிறது 
மற்றும் தூசிகயயும் 
 டுக்கிறது. 

 ீரியல் நமற்பரப்பில் நமற்பரப்பு  ீர ்
ஓட்ட ்தின் மறுசீரகமப்பு 

மறுசீரகமப்பு நசனல்கள் 
திட்ட ஆயுளில்  ியொயமொன 
முகறயில் 
எதிரப்ொரக்்கப்படும் 
ஓட்டங்களின் வரம்கபயும் 
 ீர ்  ிகலககளயும் 
ந ரிவிக்க 
வடிவகமக்கப்படும். குவொரி 
நசயல்பொட்டிற்குப் பிறகு 
குழி சிறிய மகழ ீர ்
நசகரிப்பு அகமப்பொக 
நசயல்படுகிறது. இது 
அருகிலுள்ள  ில ்தில் 
சொகுபடிக்கு உ வும். 
புயலின் நபொது 

நசகரிக்கப்படும்  ீகர 

தூசிகய அடக்குவ ற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் 

பசுகமயொன நபல்ட் 

நமம்பொட்டிற்கும் மீண்டும் 

பயன்படு  ்வும். 

 ீர ் ரம் இப்பகுதி அதிக 
மகழப்நபொழிகவ 
அனுபவிப்ப ொல், அ ் ககய 
மகழக் கொலங்களில்  ளம் 
கணிசமொன அளவு ஓகடககள 
உருவொக்கும். புயல்  ீரில் 
நபொதுவொக அதிக நசறிவு 
நகொண்ட இகட ிறு ் ப்பட்ட 
நபொருளின் ஓட்ட ் ொல் 
மண்ணிலிரு ்து 
அரிக்கப்படுகிறது. 
அகழ்வொரொய்சச்ியின் நபொது 
குறிப்பொக பருவமகழக்குப் 
பிறகு உடனடியொக 

முகறயொன அறிவியல் 
முகறயிலொன 
சுரங்க ்திற்கொன அகன ்து 
வழிகொட்டு ல்ககளயும் 
விதிககளயும் திட்ட 
ஆ ரவொளர ்ககடபிடிப்பொர.்  
கு ் ககப் பகுதியில் 
மகழக்கொல ்தில் 55மீ, 
நகொகடயில் 60மீ  ீரம்ட்டம், 
அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழம் 
25மீ. 
உடல் ரீதியொக  ிகலயொன 
சுரங்கப் பொகறகள் மற்றும் 
நடயில்லிங் நசமிப்பு 
வசதிகளின் வடிவகமப்பு. 
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 ட ் ப்பட்டொல்,  ீரூற்றுகளின் 
வளரச்ச்ிக்கு வழிவகுக்கலொம். 
இப்பகுதியின் ஆக்கிரமிப்பு 
 ற்கொலிகமொனது மற்றும் 
இப்பகுதி  டு  ்ர 
மகழப்நபொழிகவ 
அனுபவிக்கிறது மற்றும் அ ன் 
மூலம் குகற ்  ரசீொரஜ்் 
திறகன அனுபவிக்கிறது. 
அப்பகுதியின்  ில ் டி  ீர ்
ஆட்சியில் ஏற்படும் விகளவு 
அண்கட கிணறுகள் மற்றும் 
குழொய் கிணறுகளில்  ீர ்
இருப்கப பொதிக்கொது மற்றும் 
அப்பகுதியில்  ில  ்டி  ீகரப் 
பயன்படு ்துபவரக்ளுடன் 
ஏற்படும் முரண்பொடுககள 
பொதிக்கொது. 

*ந ாக்கம் அள
வு 

ஆதாரம் 

தூசி 

அடக்குமு
கற 

2.0 

KLD 

 ண்ணீ
ர ்

நடங்கர்
கள் கிரீன் 

நபல்ட் 

வளரச்ச்ி 

1.75 

KLD 

உள் ொட்டு 

ந ொக்கம்  

1.25 

KLD 

ஹமாத்தம் 5.0 

KLD 

 

 

சரிவு  ீளம் மற்றும்  ரம், 
அகழி, வண்டல் 
குளங்கள்/நபொறிகள், நசனல் 
மற்றும் சொய்வு கவசம், 
இயற்கக  ொவர 
பஃபரக்ளின் பயன்பொடு, 
ந ொ ் ரவு நசய்யப்பட்ட 
மண்ணின்  ொவரங்கள் 
மற்றும் ஓடு ல் 
கட்டுப்பொடுகள் (அ ொவது, 
வண்டல் நவலிகள் 
ஆகியவற்கறக் குகறக்க 
மண் நவகல முகறககளப் 
பயன்படு ்து ல். 
குவொரியின் சுற்றளகவச ்
சுற்றியுள்ள நசகரிப்பு 
குளங்களில் கசிவு மற்றும் 
 ீநரொட்டங்கள் 
நசகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் 
வடிகட்டு ல் குள த்ில் பம்ப் 
நசய்யப்படும்.  
வடிகட்டு ல் குளம் 
சொ ொரண ஓட்ட 
 ிகலகமகளின் கீழ் 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு  ீர ்
நவளிநயற்றப்படுகிறது. 
மூடு லுக்குப் பி ்க ய 
அரிப்பு மற்றும் வண்டல் 
கட்டுப்பொடு ஆகியவற்றின் 
நபொது மூடல் 
 டவடிக்கககளின் 
நவற்றிகயக் 
கண்கொணிப்பதில் கவனம் 
நசலு  ்ப்படும். 

மண் திட்டமொனது நமல்மண் 
படிவுககள சுரண்டுவ ற்கும் 
ஏற்றுவ ற்கும் 
கட்டுப்படு  ்ப்படும்.  
இஐஏ இல் முன்நமொழியப்பட்ட 
கு ் ககப் பகுதிகள் நமல் 
மண்ணின் பற்றொக்குகறயொக 
இருப்ப ொல் நமல் மண்ணின் 
இழப்பு எதிரப்ொரக்்கப்படொது. 
பிளொஸ்டிக் அல்லொ து மற்றும் 
பல நசங்கு ்து குழொய் 
துகளகள் நகொண்டது.  

அடர ்்  மரங்கள் மற்றும் 
பு ரக்கள வளரப்்ப ன் 
மூலம் கு ் கக பகுதியில் 
உள்ள தூசிகய அடக்கி, 
 ிலங்களுக்கு அருகில் எ ்  
நபரழிகவயும் ஏற்படு  ் 
முடியொது. 
ஆ ரவொளர ்7.5 மீ மற்றும் 10 
மீ பொதுகொப்பு தூர ்க  
அருகிலுள்ள பட்டொ  ிலம் 
மற்றும் அரசொங்க 
நபொரம்நபொக்நக  ில ்தில் 
எ ்  பொ கமொன 
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கரடுமுரடொன கல் சுரங்க ்தில் 
கொற்றின் திகசயில் 
இகட ிறு ் ப்பட்ட 
துகள்களில் சிலிக்கொ 
பரவுகிறது, அருகிலுள்ள 
 ிலங்களின்  ீர ்
நபொநரொசிட்டிகய 
நகடு ்துவிடும். 
 

 ொக்க க் யும் 
ஏற்படு  ்க்கூடொது 
என்ப ற்கொக விட்டுவிட்டொர,் 
நமலும் அவர ் பொதுகொப்பு 
வலய ்தில் ந ொட்ட 
நசயல்முகறகய ் 
ந ொடங்கினொர.் 

 ில திற ் நவளி சுரங்கம் 
கொரணமொக  ிலப்பரப்பு 
மற்றும்  ில பயன்பொடு 
தீவிரமொன மொற்ற ்திற்கு 
உள்ளொகும்.  
நபஞ்சுகள் உருவொகி, 
பருவமகழயின் நபொது 
 ிரப்பப்படும் என்ப ொல், 
அடு ்  5 ஆண்டுகளில் 
பொதிப்பு குகறவொகநவ 
இருக்கும்.  
இ ்  நபஞ்சுகள்  விர 
சொகலகள் இயற்பியகலயும் 
மொற்றியகமக்கும்.  ிலச ்
சீரழிவு, கொடழிப்பு 
நபொன்றவற்றொல் சுரங்க 
 டவடிக்கக  ொவரங்கள் 
மற்றும் விலங்கினங்களில் 
பொதிப்கப ஏற்படு ்துகிறது. 
 ிலப் பயன்பொட்டில் ஏற்படும் 
பொதிப்பும் குகறவொகநவ 
இருக்கும் 

 

1mx1m அளவிலொன மொகல 
வடிகொல் வழங்கப்படும். 
ஸ்கிரொப்பர ் மற்றும் முன்-
இறுதி ஏற்றி சரியொக 
பரொமரிக்கப்படுகிறது. 
பொதுகொப்பு  டுப்புசச்ுவரில் 
நசட்டொ, நகசுவரினொ, 
மகலநவம்பு நபொன்ற 
மரங்கள்  டப்படும். 
ஆண்டுக்கு 80 மரங்கள் 
ஒவ்நவொரு ஆண்டும் 
முன்நமொழிபவரக்ளொல் 
 டப்படும். 
 

 ிலப்பரப்பு 
உயிரியல் 

திட்ட ்தின் இயற்பியல் 
 டய ்திலிரு ்து ந ரடி  ொவர 
இழப்பு, மொற்றம் மற்றும் 
துண்டு துண்டொக. 
750மீட்டர ்  ீளமுள்ள ஸ்நடொன் 
க்ரஷரில் 440KV 
டிரொன்ஸ்மிஷன் கலன் 
இருப்ப ொல் பறகவகள், 
நவௌவொல்கள்  ொக்கி, 
புலம்நபயர ்்  மற்றும் 
இடம்நபயரொ  பறகவகள் 
மற்றும் நவௌவொல்களின் 
இறப்கப அதிகரிக்கலொம். 
திட்டம்  யொரி ் ல், 
கட்டுமொனம், நசயல்பொடு 
மற்றும் மூடல்  டவடிக்கககள் 

அணுகலுக்கொக ஏற்கனநவ 
உள்ள உள்கட்டகமப்கபப் 
பயன்படு  ்வும் மற்றும் 
 கடமுகறயில் புதிய 
சொகலகள் கட்டுமொன ்க  
குகறக்கவும்.  
நவகல நசய்யும் நபொது 
அல்லது  ள ்தில் வசிக்கும் 
நபொது திட்ட பணியொளரக்ள் 
நவட்கடயொட 
அனுமதிக்கப்பட 
மொட்டொரக்ள்.  
திட்டச ் சொகலகளில் நவக 
வரம்புககளச ்
நசயல்படு ்து ல் மற்றும் 
கட்டுமொன ்துடன் 
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இடம்நபயர ்்  பறகவகளின் 
கூடு அழிவு மற்றும் இறப்பு 
அபொய ்க  அதிகரிக்கலொம். 
வசிப்பிட இழப்பு அல்லது 
ச ் ம் சீரக்ுகலவு 
நபொன்றவற்றின் கொரணமொக 
அன்குநலட்டுகளுக்கு (மூஸ், 
நவளவொல்கள், புலம்நபயர ்்  
பறகவகள் மற்றும் பறகவ 
இனங்கள்) பொ கமொன 
விகளவுகள். 
பரொமரிப்பு (நசகவ 
வொகனங்கள் மூலம் தூசி 
உற்ப ்தி) மற்றும் 
அவ்வப்நபொது சு ் ம் நசய்ய 
நவண்டிய ந கவயுடன் 
ந ொடரப்ுகடய 
 டவடிக்கககள் கொரணமொக 
 ொவர சமூகங்களுக்கு 
பொ கமொன விகளவுகள்.  

ந ொடரப்ுகடய வொகனப் 
நபொக்குவர க் க் 
குகற ் ல். 
வழக்கமொன பொதுகொப்பு 
மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
தூண்டல்களில் வனவிலங்கு 
விழிப்புணரவ்ு  கவகலச ்
நசரக்்கவும் மற்றும் 
கட்டுமொன ்துடன் 
ந ொடரப்ுகடய வொகனப் 
நபொக்குவர க் க் 
குகறக்கவும். 
 ள ்தில் உருவொகும் 
உணவுக் கழிவுககள 
சரியொன முகறயில் 
அகற்றவும். 
சொகலயில் நகொல்லப்பட்ட 
விலங்குகளின் சடலங்கள் 
அல்லது இட ்தில் 
கொணப்படும் பிற 
சடலங்ககள சரியொன 
ந ர ்தில் அகற்றவும். 

சமூக-
நபொருளொ
 ொரம் 

ந ொழிலொளர ் ச ்க  / 
மக்கள்ந ொகக 
புள்ளிவிவரங்கள் உள்ளூர ்
நவகலவொய்ப்பு, 
கலொசச்ொர விழிப்புணரவ்ு 
பயிற்சி 

 சிறு வணிக வளரச்ச்ிக்கொன 
நவகல வொய்ப்பு உ வி 
ஆ ரவு. 
சமூக சுகொ ொர  ிகலகமகள் 

கல்வி - நவகலவொய்ப்புக்கொன 
அணுககல 
எளி ொக்குவ ற்கொன பயிற்சி. 
வீடட்ுவசதி மற்றும்  ற்கொலிக 
 ங்குமிடம் - ஆன்-கசட் 
முகொம். 

 ற்நபொதுள்ள சமூகப் 
பிரசச்ிகனககளக் 
கண்கொணிக்க உள்ளூர ்
நசகவ வழங்கு ரக்ளுடன் 
திற ்  ந ொடரக்பப் 
நபணுங்கள் 

மற்ற நவகலவொய்ப்பிற்கு 
மொற்ற க்  
ஆ ரிப்ப ற்கொன 
ஆ ொரங்களுக்கொன 
அணுககல ஊழியரக்ளுக்கு 
ந ரிவிக்கவும் 
மற்றும்/அல்லது வழங்கவும். 
ஆன்-கசட் முகொகம 
உருவொக்குங்கள். 
திட்ட ்  ள ்திற்கு மற்றும் 
வருவ ற்கு ந ொழிலொளர ்
நபொக்குவர க்  வழங்கவும். 
அடிப்பகட ் ந ொழிலொளர ்
சுகொ ொரப் பொதுகொப்பு 
வழங்க நவண்டும் 

நபரு ிறுவ
ன  

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம் 
உ வும்  

சிஇஆர ்இன் ஒரு பகுதியொக 
2%  
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சுற்றுசச்ூழ
ல் 

நபொறுப்பு 

 

 

 

இயற்கக வள நபருக்கம் 
மற்றும் சமூக வள 
நமம்பொட்டில். 
 

கிரொம அரசுப் பள்ளிகளில் 
கழிப்பகற வசதிககள 
நமம்படு  ் திட்டச ் நசலவு 
ஒதுக்கப்படும்.  

 

 

4.2 ஏர்நமாட் மாடலிங் அதிகரிக்கும் காற்றின் ஹசறிவு அதிகரி ்பு 

 நவளிப்படும் பகுதிகளின் கொற்று அரிப்பு மற்றும் குவொரி நசயல்பொடு 

மற்றும் நபொக்குவர த்ில் உருவொகும் கொற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கியமொக 

PM10 & PM2.5 மற்றும் சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2) & க டர்ஜன் ஆக்கசடுகள் 

(NOx) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் திட்டப் பகுதியில் உள்ள கொற்று 

மொசுபொட்டிற்கு இழு ்துச ் நசல்லும் சொகலகநள கொரணம். பல்நவறு 

இடங்களில் ஒவ்நவொரு ஏற்பியிலும்  னி ் னியொக  ொக்க ்க  

மதிப்பிடுவ ற்கு மூல ்க ச ் சுற்றி 10 கி.மீ ந ொகலவில்  ொக்கம் 

கணிக்கப்பட்டது மற்றும் திட்ட  ள ்தில் அதிகபட்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. 

குகற ்  மற்றும் மி மொன கொற்றின் நவகம் கொரணமொக PM10 இன் அதிகபட்ச 

 ொக்கம் மூல ்திற்கு அருகில் கொணப்பட்டது. ஒருங்கிகண ்   ொக்கங்கள் 

கொரணமொக PM10 இன் நமொ ்  ஜிஎல்சிகய கணிக்க முன்நமொழியப்பட்ட 

 ள ்தில் கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி  ரவுகளில் PM10 இன் 

அதிகரிப்பு மதிப்பு மிககப்படு  ்ப்பட்டது. 

அட்டவகண 4.2: PM10 உத்நதச உமிழ்வு விகிதம் 

ஹசயல் ாடு மூல வகக மதி ்பு அலகு 

துகளயிடு ல் புள்ளி ஆ ொரம் 0.123323586 g/s 

நவடி  ்ல் புள்ளி ஆ ொரம் 0.006899938 g/s 

கனிம 

ஏற்று ல் 
புள்ளி ஆ ொரம் 

0.047542852 
g/s 

ஹொல் சொகல வரி ஆ ொரம் 0.002513017 g/s/m 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 
பகுதி ஆ ொரம் 

0.079524300 
g/s 

 

அட்டவகண 4.3: SOXக்கான மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

ஹசயல் ாடு மூல வகக மதி ்பு அலகு 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 
பகுதி ஆ ொரம் 

0.002186454 
g/s 

 

அட்டவகண 4.4: NOXக்கான மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

ஹசயல் ாடு மூல வகக மதி ்பு அலகு 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 
பகுதி ஆ ொரம் 

0.000227683 
g/s 
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 டம் 4.1: ஏர்நமாட்  ில ் ர ்பு வகர டம் 

 

 

 டம் 4.2: PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு கணிக்க ் ட்டது 

 

 

 டம் 4.3: PM10 இன் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு கணிக்க ் ட்டது 
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 டம் 4.4: சாக்ஸின் கணிக்க ் டட் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு 
  

 

\\  

 டம் 4.5: NOX இன் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு கணிக்க ் டட்து 
 

 

 

 டம் 4.6: ஃ ்யூஜிடிவ் தூசியின் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு 

கணிக்க ் ட்டது 
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4.2.1 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பி ்க ய திட்ட முடிவு நசறிவுகள் கீநழ 

உள்ள அட்டவகணயில் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவகண 4.5: PM10 இன் கிரிஹமண்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

                 அட்டவகண 4.6: PM2.5 இன் அதிகரி ்பு மற்றும் விகளவு GLC 

 

 

 

 

 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கி
கண ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கி
கண ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

PM10 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு 

PM10 ஹசலுத்த 

நவண்டும் 

சுரங்கத்திற்கு (μg/m3) 

ஹமாத்தம் 

PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 

45.2 
16.82 62.02 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 

40.0 
11.91 51.91 

AAQ3 
11° 0'42.14"N 

77°55'27.40"E 
-2044 1865 

46.7 
9.49 56.19 

AAQ4 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 

42.0 
0 42.0 

AAQ5 
10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 

43.8 
1.78 45.58 

AAQ6 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 

41.0 
16.00 57 

AAQ7 
11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 

45.0 
4.81 49.81 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கிகண ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகண ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு 

PM2.5 

ஹசலுத்த 

நவண்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

ஹமாத்தம் 

PM2.5 

(μg/m3) 

AAQ1 10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 

24.0 
 10.93 34.93 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 

20.0 
9.42 29.42 

AAQ3 
11° 0'42.14"N  

77°55'27.40"இ 
-2044 1865 

25.2 
8.16 33.36 

AAQ4 10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 

21.0 
0 21.0 

AAQ5 10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 

22.1 
3.14 25.24 

AAQ6 10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 

19.2 
10.04 29.24 

AAQ7 11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 

23.0 
5.21 28.21 
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அட்டவகண 4.7: சாக்ஸின் அதிகரிக்கும் & விகளவாக ஜிஎல்சி 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கிகண ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகண ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

SO2 (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

ஹசலுத்த 

நவண்டிய 

மதி ்பு 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

ஹமாத்தம் 

SO2 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 

8.6 
2.89 11.49 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 

8.4 
2.15 10.55 

AAQ3 
11° 0'42.14"N 

77°55'27.40"E 
-2044 1865 

9.1 
0.84 9.94 

AAQ4 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 

7.0 
0 7.0 

AAQ5 
10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 

5.7 
0 5.7 

AAQ6 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 

5.8 
2.81 8.61 

AAQ7 
11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 

5.7 
0 5.7 

 

          அட்டவகண 4.8: NOX இன் அதிகரி ்பு மற்றும் விகளவு GLC 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கி
கண ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கி
கண ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

NOx (μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

சுரங்கத்தின் 

காரணமாக 

மதி ்பு 

(μg/m3) 

ஹமாத்
தம் 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 

25.9 
9.75 35.65 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 

25.9 
1.99 27.89 

AAQ3 
11° 0'42.14"N 

77°55'27.40"E 
-2044 1865 

26.6 
0 26.6 

AAQ4 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 

25.6 
0 25.6 

AAQ5 
10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 

26.4 
0 26.4 

AAQ6 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 

25.8 
9.02 34.82 

AAQ7 
11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 

 
0 24.7 

 

 

 

 

 

 

 



130 | ப க ் க ம ்  

அட்டவகண 4.9: ஃபியூஜிடிவ் டஸ்ட்டின் அதிகரி ்பு மற்றும் விகளவு 

ஜிஎல்சி 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கிகண ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகண ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

த ்பிநயாடியவர் 
(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

சுரங்கத்தின் 

காரணமாக 

மதி ்பு 

(μg/m3) 

ஹமாத்தம் 

த ்பிநயாடியவர ்

தூசி (μg/m3) 

AAQ1 
10°59'56.50"N 

77°57'08.95"E 
38 102 62.05 29.36 91.41 

AAQ2 
10°59'55.78"N 

77°58'17.07"E 
2826 462 57.45 0 57.45 

AAQ3 
11° 0'42.14"N 

77°55'27.40"E 
-2044 1865 61.5 0 61.5 

AAQ4 
10°59'42.39"N 

77°59'22.85"E 
1434 -3619 58.45 0 58.45 

AAQ5 
10°59'43.30"N 

77°57'11.78"E 
-4198 -709 62.4 0 62.4 

AAQ6 
10°59'56.53"N 

77°55'55.19"E 
-22 487 57.7 21.53 79.23 

AAQ7 
11°01'18.41"N 

77°55'34.15"E 
729 5128 62 0 62 

ஒட்டுநமொ ்  நசறிவு விகளவொக, அ ொவது, பயனுள்ள  ணிப்பு 

 டவடிக்கககள் இல்லொமல் அகன ்து ஏற்பி இடங்களிலும் மொசுபடு ்திகளின் 

பின்னணி + அதிகரிக்கும் நசறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முகறநய 100, 80 

& 80 µg/m3 என்ற NAAQ வரம்புகளுக்குள் உள்ளது.  கு ்   ணிப்பு 

 டவடிக்ககககள நமற்நகொள்வ ன் மூலம், வளிமண்டல ்தில் உள்ள மொசு 

அளவுககள நமலும் கட்டுப்படு  ்லொம். 

4.3  ில அதிர்வு கணி ்பு 

முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க  டவடிக்கககளின் கொரணமொக  ில 

அதிரவ்ுகள், அகழ்வொரொய்சச்ிகள், துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல், 

நபொக்குவர ்து வொகனங்கள் நபொன்ற சுரங்க இய ்திரங்களின் நசயல்பொடு 

கொரணமொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, இருப்பினும், குவொரியில் இரு ்து  ில 

அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆ ொரம் நவடிப்பு ஆகும்.  ில அதிரவ்ுகளின் நபரும் 

 ொக்கம் சுரங்க கு  ்கக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிரொமங்களில் அகம ்துள்ள 

வீடட்ு வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. குசச்ொ வீடுகள் நவடிப்பொல் தூண்டப்படும் 

அதிரவ்ுகளொல் விரிசல் மற்றும் நச ங்களுக்கு அதிக வொய்ப்புள்ளது, 

அந சமயம் RCC கட்டகமக்கப்பட்ட கட்டகமப்புகள் அதிக  ில அதிரவ்ுககள  ்

 ொங்கும். இது  விர,  கர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பய ்க  உருவொக்கலொம். 

குண்டுநவடிப்பு  டவடிக்கககளொல் ஏற்படும் மற்நறொரு  ொக்கம் ஈ 

பொகறகள் ஆகும். இகவ சுரங்க கு  ்கக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் 

அல்லது விவசொய வயல்களில் விழு ்து,  பரக்ளுக்கு கொயம் அல்லது 

கட்டகமப்புகளுக்கு நச ம் ஏற்படலொம். முன்நமொழியப்பட்ட திட்டப் 
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பகுதியிலிரு ்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் கீநழ உள்ள அட்டவகணயில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவொரியில் நவடிப்ப ொல் ஏற்படும்  ில அதிரவ்ுகள் 

அனுபவ சமன்பொட்கடப் பயன்படு ்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் நவக ்க  (PPV) மதிப்பிடுவ ற்கொன அனுபவச ்சமன்பொடு: 

V = K [R/Q0.5] –B 

எங்நக - 

வி = உசச் துகள் நவகம் (மிமீ/வி) 

K =  ளம் மற்றும் ரொக் கொரணி மொறிலி 

நக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிநலொ) 

B = பொகற மற்றும்  ள ்துடன் ந ொடரப்ுகடய மொறிலி (நபொதுவொக 1.6) 

ஆர ்= கட்டண ்திலிரு ்து தூரம் (மீ) 

 

அட்டவகண 4.10: குண்டுஹவடி ்பு காரணமாக கணிக்க ் ட்ட PPV 

மதி ்புகள் 

இரு ்பிட ஐடி 

அதிக ட்ச 

கட்டணம் 

கிநலாவில் 

m இல் 

அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

m/s இல் 

PPV 

பி1 188 கிழக்கு 650 மீ 1.041 

  

29/8/1997 ந தியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 இன் பொதுகொப்பொன  ிகல 

அளவுநகொல்களின்படி, சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்கு ரக ்தின் நபொது 

இயக்கு ரக ்தின்படி, 188 கிநலொ நவடிப்புக்கொன கட்டணம் 8 மிமீ/வி உசச் 

துகள் நவக ்திற்குக் குகறவொக உள்ளது. ஆனொல் திட்ட ஆ ரவொளர ் ஒரு 

குண்டுநவடிப்புக்கொன கட்டணம் 100 கிநலொவிற்கும் குகறவொக இருக்க 

நவண்டும் என்றும், பணியமர ் ்ப்பட்ட  பரின் நமற்பொரக்வயின் கீழ் 

ஆன்கசட்  ிகலகமகளின் அடிப்பகடயில் ஒரு  ொகளக்கு இரண்டு முகற 

குண்டுநவடிப்கப நமற்நகொள்ள நவண்டும் என்றும் உறுதியளிக்கிறொர.் 

எவ்வொறொயினும்,  ில அதிரவ்ுகள் மற்றும் நவடிப்பினொல் ஏற்படும் பொகறகள் 

ஆகியவற்றொல் ஏற்படும் பொதிப்புககள ்  விரக்்க சட்டப்பூரவ் 

ந கவகளின்படி கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கககள் நமற்நகொள்ளப்படும். 

 

4.4 கிரன்ீஹ ல்ட் நமம் ாட்டுத் திட்டம் 

கிரீன்நபல்ட்கட உருவொக்க ந ொட்ட ்திற்கொன இனங்களின் பரி ்துகர: 

▪  ற்நபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி மற்றும் பல்நவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகி ம். 

▪ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட  ொவர இன ்தின் 

நபொரு ் ம். 

▪ பல்லுயிர ்நபருக்க ்க  உருவொக்கு ல். 

▪ நவகமொக வளரும், அடர ்்தியொன வி ொன  கல், வற்றொ  மற்றும் 

பசுகமயொன நபரிய இகல பகுதி. 
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▪ இயற்கக வளரச்ச்ியின் நபரிய விகளவுகள் இல்லொமல் மொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறகமயொனது. 

▪ பின்வரும் இனங்கள் இப்பகுதியில்  ிலவும்  ட்பநவப்ப  ிகலக்கு மிகவும் 

நபொரு ் மொன ந ொட்ட ்திற்கு மு ன்கமயொன ொக கரு லொம். 

அட்டவகண 4.11:  ரி ்துகரக்க ் ட்ட இனங்கள்  

வ. 

எண் 

தாவரத்தின் ஹ யர் 
(தாவரவியல்) 

குடும்  ் 

ஹ யர ்

ஹ ாது 

ஹ யர ்
 ழக்கம் 

1 அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ நமலிநயசி நவம்பு, 

நவம்பு 

மரம்  

2 அல்பிசியொபொல்கநடொரியொ ஃநபநபசிநய புளி, 
புளியமரம் 

மரம்  

3 பொலியொல்தியொநலொங்கிஃநபொ
லியொ 

அன்நனொநன
சிநய 

கட்டுமரம் மரம்  

4 நபொரொசஸ் ஃபிளொநபல்லிஃபர ் அநரநகசிநய பகனமர 

பகன 

மரம்  

 எல்கலயில் உள்ள 7.5 மீ பொதுகொப்பு தூரம், அடு ் டு ்  கொடு வளரப்்புக்கு 

பயன்படு ்  அகடயொளம் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கொடு வளரப்்பு 

எப்நபொழுதும் முகறயொகவும் அறிவியல் பூரவ்மொகவும் நமற்நகொள்ளப்பட 

நவண்டும். கு ் கக எல்கலயில் நவம்பு, நபொங்கம், பின்னட்டொ மற்றும் 

நகசுவரினொ நபொன்ற பிரொ ்திய மரங்கள்  டப்பட்டு, அநவன்யூ ந ொட்டம் 

அ ்  ்  முன்நமொழியப்பட்ட திட்டங்களில் நமற்நகொள்ளப்படும். இ ்  

பகுதியில் உயிரவ்ொழும் விகி ம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

கொடு வளரப்்பு ் திட்டம் அட்டவகண எண்.4.11 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

பசுகம மண்டல நமம்பொட்டு ் திட்ட ்திற்கொன பட்நஜட் அட்டவகண எண்.4.12 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.12: கிரன்ீஹ ல்ட் வளரச்ச்ித் திட்டம் 

ஆண்டு  டவு ஹசய்ய 

உத்நதசிக்க
 ் ட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்
கக 

சர்
கவல் 

% 

மூட ் ட 

நவண்டிய 

 குதி ச.மீ 

இனத்தின் 

ஹ யர ்

வளர்க்க ் டும் என 

எதிர ்ார்க்க ் டும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

1 130 80% 1180 நவம்பு, 

நபொங்கம் 

பின்னொ, 

நகசுவரினொ 

நபொன்றகவ, 

104 

2 130 80% 1180 104 

3 130 80% 1180 104 

4 130 80% 1180 104 

5 130 80% 1180 104 
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அட்டவகண 4.13: கிரன்ீஹ ல்ட் நமம் ாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

 ட்ஹஜட் 

 

ஹசயல் ாடு 
ஆண்டு ஹசலவு 

ஹமாத்த 

ஹசலவு  ான் II III IV வி 

எண்களில் ந ொட்டம் 130 130 130 130 130 @ 200 ரூபொய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பரொமரிப்பு 

உட்பட 

ரூ.1.30,000 ந ொட்ட நசலவு 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

கம்பி நவலி 

புதுப்பி ் ல் 

(639 மீட்டர)் 

1,91,700 

ஒரு 

மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 

ரூ.1,91,700 

கொரல்ண்ட் 

வொய்க்கொல் 

புதுப்பி ் ல் 

(707 மீட்டர)் 

2,12,100 

ஒரு 

மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 

ரூ.2,12,100 

நவகல நசய்யப்பட்ட 

நபஞ்சுகளில் 

ந ொட்ட ்திற்கொன 

நசலவு 

- - - - 60,200 

@ 100 ரூபொய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பரொமரிப்பு 

உட்பட 

ரூ. 60,200 

ஹமாத்தம் ரூ.5,94,000 

 கனிம ்க  முழுகமயொக பிரி ்ந டு ்  பிறகு, ந ொண்டப்பட்ட 

குழிகளில் மகழ ீர ் மற்றும் கசிவு  ீர ் நசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது 

அருகிலுள்ள கிணறுககள சொரஜ்் நசய்வ ற்கொன  ீர ்்ந க்கமொக நசயல்படும். 

மீன் வளரப்்பும் முயற்சி நமற்நகொள்ளப்படும். பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலும் 

 டுப்பகண அகமக்கப்படும். சுரங்க கு ் கக பகுதிக்கு நவளிநய உள்ள 

 ொவரங்களின் மீது சுரங்க ்தின்  ொக்க ்க  குகறக்க, நபொதுமொன பொதுகொப்பு 

 டவடிக்கககள் நசயல்படு ் ப்பட நவண்டும் என்று பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. 

சுரங்கம் என்பது வொகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரி ்  மொனுடவியல் 

நசயல்பொடுககள உள்ளடக்கிய ொல், உள்ளூர ் மக்ககள ஈடுபடு ்துவ ன் 

மூலமும், அ ் ககய  டவடிக்கககளின் அதிகரி ்   ன்கமககளப் பற்றி 

அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்ப ன் மூலமும் சில பகுதிகளுக்கு நவலி அகமக்கலொம். 
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                                                அத்தியாயம் 5 

மாற்றுகளின்  கு ் ாய்வு (ஹதாழில்நுட் ம் மற்றும் தளம்) 

 

திட்ட முன்நமொழிவுக்கு மொற்றொக கருதுவது இஐஏ நசயல்முகறயின் 

ந கவயொகும். ஸ்நகொப்பிங் நசயல்பொட்டின் நபொது, ஒரு முன்நமொழிவுக்கொன 

மொற்றுககள ந ரடியொகநவொ அல்லது அகடயொளம் கொணப்பட்ட முக்கிய 

சிக்கல்ககளக் குறிப்பிடுவ ன் மூலமொகநவொ பரிசீலிக்கலொம் அல்லது 

சு ்திகரிக்கலொம். மொற்றுகளின் ஒப்பீடு, குகற ் பட்ச சுற்றுசச்ூழல் 

 ொக்கங்களுடன் திட்ட ந ொக்கங்ககள அகடவ ற்கொன சிற ்  முகறகய  ்

தீரம்ொனிக்க உ வுகிறது அல்லது மிகவும் சுற்றுசச்ூழல்  டப்ு மற்றும் நசலவு 

குகற ்  விருப்பங்ககளக் குறிக்கிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் நதர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

குப்பம் கிரொம ்தில் உள்ள குப்பம் கரடுமுரடொன கல் மற்றும் கிரொவல் 

குவொரி திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட இட ்தில் உள்ள கரடுமுரடொன கல்கல 

ந ொண்டுவ ற்கொன ஒரு சுரங்க திட்டமொகும். அகன ்து முன்நமொழியப்பட்ட 

சுரங்க கு  ்கக பகுதிகளும் பின்வரும்  ன்கமககளக் நகொண்டுள்ளன: 

▪ கனிமப் படிவு கொடு அல்லொ  பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

▪ திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்கல; எனநவ ஆர ் & ஆர ்சிக்கல்கள் 

எதுவும் இல்கல. 

▪ சுரங்க கு ் ககக்கு பயன்படு  ்ப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓகட,  ல்லொ 

மற்றும்  ீர ்ிகலகள் இல்கல. 

▪ இ ்  பிரொ ்திய ்தில் திறகமயொன, அகர திறன் மற்றும் திறகமயற்ற 

ந ொழிலொளரக்ள் கிகடப்பது. 

▪ மரு ்துவம், தீயகணப்பு, கல்வி, நபொக்குவர ்து,  கவல் ந ொடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் நபொன்ற அகன ்து அடிப்பகட வசதிகளும் 

 ன்கு இகணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடிய ொக உள்ளது. 

▪ சுரங்க  டவடிக்கககள்  ில ் டி  ீர ்மட்ட ்தில் குறுக்கிடொது. எனநவ, 

 ில ் டி  ீர ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு எ ்  பொதிப்பும் இல்கல. 

▪ ஆய்வு பகுதி  ில அதிரவ்ு மண்டலம் - II இல் விழுகிறது மற்றும் கட ்  

கொல வரலொற்றில்  ிலசச்ரிவுகள்,  ில டுக்கம், சரிவு நபொன்ற நபரிய 

வரலொறுகள் எதுவும் பதிவு நசய்யப்படவில்கல. 

5.2 மாற்று தளத்தின்  கு ் ாய்வு 

சுரங்க ்  ளம் கனிமப் பகுதி என்ப ொல் மொற்று வழிகள் எதுவும் 

பரி ்துகரக்கப்படவில்கல. பயன்படு  ்ப்பட்ட அகன ்து சுரங்க கு ் கக 

பகுதியும் பின்வரும்  ன்கமககளக் நகொண்டுள்ளது - 

▪  ொதுப் படிவு ஒநர மொதிரியொகவும், பொ ்ந ொலி  ் உருவொக்கமொகவும் 

இருப்ப ொல், திற ் நவளி நவகல நசய்யும் முகற விரும்பப்படுகிறது. 
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▪ அகழ்வொரொய்சச்ியின் உ வியுடன் நபொருள்கள் டம்ப்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் 

ஏற்றப்பட்டு ந கவப்படும் வொடிக்ககயொளரக்ளுக்கு நகொண்டு 

நசல்லப்படும். 

▪ கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் ந ொழில்நுட்ப ்துடன் ப்ளொஸ்டிங் மற்றும் 

பயிற்சிகள் கிகடப்பது ந கவயொன துண்டு துண்டொக நகொடுக்கிறது, 

இ னொல் கனிமம் பொதுகொப்பொக ககயொளப்பட்டு இரண்டொம்  ிகல 

நவடிப்பு இல்லொமல் பயன்படு  ்ப்படுகிறது. 

▪ குவொரி  டவடிக்கககளுக்கு ்  குதியொன அகர திறன் நகொண்ட 

ந ொழிலொளரக்ள் அருகிலுள்ள கிரொமங்ககளச ் சுற்றி எளி ொகக் 

கிகடக்கின்றனர.் 

 5.3 மாற்றுத் ஹதாழில்நுட் த்தின்  கு ் ாய்வு 

இ ்  திட்டங்களுக்கு திற ்  கொஸ்ட் இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட முகற 

ந ர ்்ந டுக்கப்பட்டுள்ளது. இ ்  ந ொழில்நுட்பம் குகறவொன கரப்்ப 

கொல க் க் நகொண்டுள்ளது, நபொருளொ ொர ரீதியொக லொபகரமொனது, 

பொதுகொப்பொனது மற்றும் குகற ்  உகழப்புச ்நசலகவக் நகொண்டது. ச ்க  

 ிகலகமக்கு ஏற்ப உற்ப ்திகய அதிகரிக்க அல்லது குகறக்க இ ்  முகற 

உள்ளகம ்  ந கிழ்வு ் ன்கமகயக் நகொண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம் 6 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணி ்பு திட்டம் 

அறிமுகம் 
சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில்  ிகழக்கூடிய சொ ்தியமொன மொற்றங்ககளக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்கக சூழலின்  ிகலகய பரொமரிக்க ந கவயொன இடங்களில் 

சரிநசய்யும்  டவடிக்ககககள நசயல்படு ்  வழி வகுக்கிறது. 

ஏற்றுக்நகொள்ளப்பட்ட  டவடிக்கககளின் நசயல்திறன் அல்லது 

குகறபொட்கட மதிப்பிடுவ ற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியொகும் 

மற்றும் எதிரக்ொல திரு ் ங்களுக்கொன நுண்ணறிகவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பின் முக்கிய ந ொக்கம், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் மற்றும் நசயல்பொட்டுக் கட்ட ்தில்  கடமுகறயில் உள்ள 

 ிகலகமகள் ஆகியவற்றில் நபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்ட ்தில் 

கணிப்புக்கு இணங்குவக  உறுதி நசய்வ ொகும். முடிவுகளின் மு ்க ய 

கணிப்பில் இரு ்து கணிசமொன விலகல் ஏற்பட்டொல், கொரண க்  

அகடயொளம் கொணவும், தீரவ்ு  டவடிக்ககககள பரி ்துகரக்கவும் இது 

அடிப்பகட ்  ரவொக அகமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பொதுகொப்பு) சட்டம், 1986 இன் 

கீழ் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவ ற்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு 

கட்டொயமொகும், SEIAA வழங்கிய EC உ ் ரவுகளின் கீழ் கண்கொணிப்பு 

ந ொடரப்ொன நபொரு ் மொன  ிப ் கனகள் மற்றும்  மிழ் ொடு 

மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ்தின் உ ் ரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

 ிப ் கனகள் CTE/CTO வழங்கு ல். 

6.1 கண்காணி ்பு ஹ ாறிமுகறயின் முகற 

EMP ஐ நசயல்படு ்து ல் மற்றும் கொலமுகற கண்கொணிப்பு ஆகியகவ 

திட்ட ஆ ரவொளரக்ளொல் நமற்நகொள்ளப்படும். முன்நமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களொல் ஏற்படும் பொதிப்புககளக் கண்கொணிப்ப ற்கொக ஒரு விரிவொன 

கண்கொணிப்பு நபொறிமுகற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிகய அடக்கு ல், ச ் ம் 

மற்றும் நவடிப்பு அதிரவ்ுககள கட்டுப்படு ்து ல், இய ்திரங்கள் மற்றும் 

வொகனங்ககள பரொமரி ் ல், சுரங்க வளொக ்தில் வீட்டு பரொமரிப்பு, ந ொட்டம், 

சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம திட்ட ்க  நசயல்படு ்து ல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி  ிகலகமகள் நபொன்ற சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்கககள் 

அ ்  ்  சுரங்க  ிரவ்ொக  ்ொல் கண்கொணிக்கப்படும். மறுபுறம், கிரீன் நபல்ட் 

நமம்பொடு, சுற்றுசச்ூழல்  ர கண்கொணிப்பு நபொன்ற பகுதி அளவிலொன 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ககககள நசயல்படு ்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க 

 ிரவ்ொக ்திற்கு அறிக்கக நசய்யும் மூ ்   ிரவ்ொகியொல் 

நமற்நகொள்ளப்படுகிறது. 
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முன்நமொழியப்பட்ட அகன ்து குவொரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்ககககள நசயல்படு ்துவக  

கண்கொணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு நசல் (EMC) அகமக்கப்படும். 

இ ்  கல ்தின் நபொறுப்புகள்: 

• மொசு கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ககககள நசயல்படு ்து ல் 

• திட்ட ்க  நசயல்படு ்துவக  கண்கொணி ் ல் 

• ந ொட்ட ்திற்கு பி ்க ய பரொமரிப்பு 

• மொசுக்கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கககளின் நசயல்திறகன சரிபொரக்்க 

எடுக்கப்பட்ட  டவடிக்கககள் 

• சுற்றுசச்ூழலுடன் ந ொடரப்ுகடய பிற நசயல்பொடு 

• ந கவப்படும்நபொது  ிபுணரின் ஆநலொசகனகயப் நபறு ல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு நசல்  ள ்தில் உள்ள அகன ்து 

கண்கொணிப்பு திட்டங்ககளயும் ஒருங்கிகணக்கும் மற்றும் இவ்வொறு 

உருவொக்கப்படும்  ரவு ந ொடர ்்து மொ ில ஒழுங்குமுகற  ிறுவனங்களுக்கு 

இணக்க  ிகல அறிக்கககளொக வழங்கப்படும். கண்கொணிக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மொதிரி மற்றும் பகுப்பொய்வு அறிக்கக ஒவ்நவொரு 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ஆ ரவொளரொலும் அகரயொண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு 

ஒரு இகடநவளியில்  மிழ் ொடு மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அகரயொண்டு அறிக்கககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன 

அகமசச்கம், பிரொ ்திய அலுவலகம் மற்றும் மொ ில சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க 

மதிப்பீடு அதிகொரம் (SEIAA) ஆகியவற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மொதிரி மற்றும் பகுப்பொய்வு ம த்ிய மொசுக் 
கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் கொல ிகல மொற்ற 
அகமசச்கம் (MoEF & CC) வழிகொட்டு ல்களின்படி இருக்கும். 
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 டம் 6.1: முன்ஹமாழிய ் ட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணி ்பு ஹசல் 

* அகன த்ு உ ்ந ச திட்டங்களிலும் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு உருவொக்கப்படும். 

6.2 தணி ்பு  டவடிக்கககளின் அமலாக்க அட்டவகண 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்தின் நசயல்பொட்டின் கொரணமொக 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பொதிப்கபக் குகறக்க அ ்தியொயம்-4 இல் 

முன்நமொழியப்பட்ட  ணிப்பு  டவடிக்கககள் நசயல்படு  ்ப்படும்.  ணிப்பு 

அறைப்பின் தறைெர் 

சுரங்க மைைாண்றை நிறை 

சுரங்க 
மேலாளர் 

மேன் 
ஃம ார்மேன் 

சுரங்க 
துமை 

தள 
மேற் ார்மை

யாளர் 

எம்ம னல் 

ஆமலாசகர் / 
வைளி ஆய்ைகம் 

NABL / MoEF ஆல் 
அங்கீகரிக்கப் 

ட்டது 

பகுதி நிறை 

சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரி 

உதவியாளர் கார்ட்னர் தண்ணீர் 
வதளிப் ான் 
ஆ மரட்டர் 

* 
முன்வோழியப் ட்ட

து 

திட்ட ஆதரைாளர்  
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 டவடிக்கககளின் அமலொக்க அட்டவகண, அட்டவகண 6.1 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 6.1 அமலாக்க அட்டவகண 

எஸ்எல் 

எண். 
 ரி ்துகரகள் கால கட்டம் அட்டவகண 

1 

 ில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்கககள் 

திட்டம் ந ொடங்கும் முன் உடனடியொக 

2 

மண்  ரக் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்கககள் 

திட்ட ்க  

நசயல்படு ்துவ ற்கு 

முன் 

வருட ்திற்கு 

ஒருமுகற 

3 

 ீர ்மொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்கககள் 

சுரங்க  டவடிக்ககக்கு 

முன் மற்றும் கட்டம் 

வருட ்திற்கு 

ஒருமுகற 

4 

கொற்று மொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்கககள் 

சுரங்க  டவடிக்ககக்கு 

முன் மற்றும் கட்டம் 

ஆறு 

மொ ங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

5 

ஒலி மொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்கககள் 

சுரங்க  டவடிக்ககக்கு 

முன் மற்றும் கட்டம் 

ஆறு 

மொ ங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

6 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 
சுரங்க  டவடிக்ககக்கு 

முன் மற்றும் கட்டம் 
வொர ்ந ொறும் 

 

6.3 கண்காணி ்பு அட்டவகண மற்றும் அதிர்ஹவண் 

அட்டவகண 6.2: முன்ஹமாழிய ் ட்ட கண்காணி ்பு அட்டவகண இடுகக EC  

எஸ். 

எண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

 ண்புகள் இடம் 
கண்காணி ்பு 

காலம் 
அதிர்ஹவண் அளவுருக்கள் 

1 
வொனிகல 

ஆய்வு 

நகொர ்மண்டல ்தில் 

உள்ள வொனிகல 

 ிகலயம்/அருகிலுள்ள 

IMD  ிகலயம் ந ொடர ்

கண்கொணிப்பு 

24 மணி ந ரம் 

ந ொடர ்

கண்கொணிப்பு 

கொற்றின் நவகம், 

கொற்றின் திகச, 

நவப்ப ிகல, 

ஈரப்ப ம் மற்றும் 

மகழப்நபொழிவு. 

2 

கொற்று 

மொசுபொடு 

கண்கொணிப்பு 

 

 

6 இடங்கள் (முக்கிய 

மண்டல ்தில் ஒரு 

 ிகலயம் மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புப் 

பகுதியில் 

குகற ் பட்சம் ஒன்று, 

நமல்கொற்றில் ஒன்று, 

கீழ்க்கொற்று திகசயில் 

இரண்டு  ிகலயம் 

மற்றும் குறுக்கு கொற்று 

திகசயில் ஒன்று) 

8 மணி ந ரம் 

வொர ்ந ொறும் 

இரண்டு 

ஆறு 

மொ ங்களுக்கு 

ஒரு முகற 

 

PM2.5, PM10, 

SO2 மற்றும் NOx 
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3 

 ீர ்மொசுபொடு 

கண்கொணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகள், 

சுற்றுப்புற ்தில் 

 ில ் டி மற்றும் 

நமற்பரப்பு  ீருக்கொக 

பருவமகழக்கு 

மு ்க ய மற்றும் 

பி ்க ய கொலங்களில் 

கிரொப் மொதிரிகளின் 

ந ொகுப்பு. 

– 

ஆறு 

மொ ங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

இயற்பியல் 

நவதியியல், 

நுண்ணுயிரியல் 

பண்புகள் 

4 
 ீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் சுமொர ்1 

கிநலொமீட்டர ்

ந ொகலவில் உள்ள 

திற ் நவளி 
கிணறுகளில் 

 ீரம்ட்டம் 

- 

6 மொ ங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

 ீர ் ிகல 

கண்கொணிப்பு 

சொ னங்கள் 

பயன்படு ் ப்படலொம். 

5 
ச ் ம் 

குவொரி எல்கல, 

கு ் ககக்குள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு பகுதியில் 

அதிக ச ் ம் 

உருவொக்கும் பகுதிகள் 

24 மணி ந ரம் 

மொ  ்திற்கு 

ஒருமுகற 
Leq, Lmax, Lmin, Leq Day & 

Leq Night. 

6 
அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ககயில்) 
– 

குண்டுநவடிப்பு 

 டவடிக்ககயின் 

நபொது 
உசச் துகள் நவகம் 

7 
மண் 

கமய மண்டலம் 

மற்றும் இகடயக 

மண்டலம் 

(மொதிரிககளப் 

பிடிக்கவும்) 

– 

ஒருமுகற 

உள்நள 

ஆறு மொ ங்கள் 

உடல் மற்றும் 

இரசொயன பண்புகள் 

8 கிரீன்நபல்ட ் திட்டப் பகுதிக்குள் தினசரி மொ ொ ்திர பரொமரிப்பு 

ஆ ொரம்: கனிம சுரங்க ்திற்கொன ககநயட்டின் வழிகொட்டு ல், பிப்ரவரி 2010  

6.4 EMPக்கான  ட்ஹஜட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புககள கண்கொணிப்ப ற்கொன நசலவு, 

கண்கொணிக்கப்பட நவண்டிய அளவுரு, அதிரந்வண் நகொண்ட இடங்ககள 

மொதிரி/கண்கொணி  ்ல் மற்றும் ஒவ்நவொரு முன்நமொழிவுக்கும் எதிரொன 

நசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியகவ அட்டவகண 6.3 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

கண்கொணிப்பு பணி இருக்கும் அவுட்நசொரஸ்் NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நவளிப்புற ஆய்வக ்திற்கு. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு 

திட்ட ்திற்கொன முன்நமொழியப்பட்ட மூல னச ் நசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் 

ஒவ்நவொரு முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட ்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.76,000/- ந ொடர ்

நசலவு ஆகும். 
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அட்டவகண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணி ்பு  ட்ஹஜட் 

Sl.No. அளவுரு 
மூலதன 

ஹசலவு 

ஆண்டுக்கான ஹதாடர் 
ஹசலவு 

1 கொற்று  ரம் 

ரூ. 76,000/- ரூ. 76,000/- 

2 வொனிகல ஆய்வு 

3  ீர ் ரம் 

4  ீரியல் 

5 மண்ணின்  ரம் 

6 ச ் ம்  ரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

ஹமாத்தம் ரூ 76,000/- ரூ 76,000/- 

ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

6.5 கண்காணிக்க ் ட்ட தரவுகளின் அறிக்ககயிடல் 

அட்டவகணகள்  
கொற்றின்  ரம்,  ீரின்  ரம், இகரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படும்  ரவு, 

ந கவயொன திரு  ்  டவடிக்ககககள எடுப்ப ற்கொக கிளஸ்டர ் சுரங்க 

நமலொண்கம ஒருங்கிகணப்பொளர ் மற்றும் அ ்  ்  அகமப்பின்  கலவர ்

ஆகிநயொரொல் அவ்வப்நபொது ஆய்வு நசய்யப்படும். கண்கொணிப்பு  ் ரவுகள் 

 மிழ் ொடு மொ ில மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ்திடம் CTO  ிப ் கனகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல்  ணிக்கக அறிக்கககளுக்கு இணங்க ஒவ்நவொரு 

ஆண்டும் MoEF & CC மற்றும் அகரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 

அறிக்கககள் MoEF & CC பிரொ ்திய அலுவலகம் மற்றும் மொ ில சுற்றுசச்ூழல் 

 ொக்க மதிப்பீடு அதிகொரம் (SEIAA) க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

கொலமுகற அறிக்கககள் சமரப்்பிக்கப்பட நவண்டும்: -  

• MoEF & CC - அகரயொண்டு  ிகல அறிக்கக 

• TNPCB - அகரயொண்டு  ிகல அறிக்கக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்க ் துகற: மொ ொ ்திர, கொலொண்டு, அகரயொண்டு 

மற்றும் வருடொ ்திர அறிக்கககள் 

சுரங்க நமலொளர ்/ அ ்  ்  திட்ட ்தின் முகவர ் விர, கொலமுகற அறிக்ககககள 

- 

• சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர,் 

• ந ொழிலொளர ்அமலொக்க அதிகொரி,  
• திகணக்கள ் ொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுகறகளின்படி 

நவடிநபொருடக்களக் கட்டுப்படு ்துபவர.் 
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                                                       அத்தியாயம் 7 

கூடுதல்  டி ்புகள் 

 

7.0 ஹ ாது 
திட்ட முன்நமொழிபவரொல் அகடயொளம் கொணப்பட்ட உருப்படிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுகற ஆகணய  ்ொல் அகடயொளம் கொணப்பட்ட உருப்படிகளின்படி 

பின்வரும் கூடு ல் ஆய்வுகள் நசய்யப்பட்டன. நபொதுமக்கள் மற்றும் பிற 

பங்கு ொரரக்ளொல் அகடயொளம் கொணப்பட்ட உருப்படிகள் நபொது 

விசொரகணக்குப் பிறகு இகணக்கப்படும். 

▪ நபொது ஆநலொசகன 

▪ இடர ்மதிப்பீடு 

▪ நபரிடர ்நமலொண்கம திட்டம் 

▪ ஒட்டுநமொ ்   ொக்க ஆய்வு 

▪ பிளொஸ்டிக் கழிவு நமலொண்கம 

▪ ஓமிக்ரொனுக்கு மு ்க ய சுகொ ொர நமலொண்கம திட்டம் 

7.1 ஹ ாது ஆநலாசகன 

 மிழ் ொடு மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

நசயலொளருக்கொன விண்ணப்பம், திட்ட ்  ள ்தில் அல்லது மொவட்ட ்தில் 

அ ன் அருகொகமயில் பர ்  அளவிலொன நபொதுமக்களின் பங்களிப்கப 

உறுதிநசய்யும் வககயில், முகறயொக, ந ரக்கட்டுப்பொடு மற்றும் 

நவளிப்பகடயொன முகறயில் நபொது விசொரகண  ட  ் நவண்டும். வகரவு 

இஐஏ / இஎம்பி அறிக்கக மற்றும் நபொது விசொரகண  டவடிக்கககளின் 

முடிவுகள் இறுதி இஐஏ / இஎம்பி அறிக்ககயில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடர ்மதி ்பீடு 

2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் ந தியிட்ட சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் 

படி,  ன்பொ ் சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்கு ரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய 

குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு வழிகொட்டு லின் அடிப்பகடயில் இடர ்

மதிப்பீட்டிற்கொன முகறயொனது வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. பணிசச்ூழல் 

மற்றும் அகன ்து நசயல்பொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சொ த்ியமொன 

அபொயங்ககளக் கண்டறி ்து, உடனடி கவனம் ந கவப்படுபவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிகம அளிப்ப ற்கொக அ ்  ஆப ்துகளின் அபொய அளகவ 

மதிப்பிடவும். நமலும், இ ்  ஆப ்துக்களுக்குப் நபொறுப்பொன வழிமுகறகள் 

அகடயொளம் கொணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கககள், கொல 

அட்டவகணயில் அகமக்கப்பட்டுள்ளகவ துல்லியமொன நபொறுப்புகளுடன் 

பதிவு நசய்யப்படுகின்றன. அகன ்து முன்நமொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

DGMS, DGMS வழங்கிய உநலொக சுரங்க க்   ிரவ்கிப்ப ற்கொன  குதிச ்

சொன்றி கழ கவ த்ிருக்கும்  குதிவொய் ்  சுரங்க நமலொளரின் 

வழிகொட்டு லின் கீழ் முழு குவொரி  டவடிக்ககயும் நமற்நகொள்ளப்படும். இடர ்

மதிப்பீடு என்பது  டுப்பு மற்றும்  டுக்க ந கவயொன  டவடிக்கக பற்றியது. 
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இ ்  முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அ னுடன் ந ொடரப்ுகடய 
நசயல்பொடுகள் ந ொடரப்ொக மனி  தூண்டு லொல் ஏற்படும் அபொயங்களின் 
கொரணிகள் விரிவொன பகுப்பொய்வுடன் சுரங்க ்திற்கொன கொரணங்கள் மற்றும் 
கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கககள் கீநழ அட்டவகண 7.1 இல் 
நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அட்டவகண 7.1 இடர் மதி ்பீடு & கட்டு ் ாட்டு  டவடிக்கககள் 

எஸ்
. 

எ
ண் 

ஆ த்து 

காரணி
கள் 

ஆ த்துக்கான 

காரணங்கள் 

கட்டு ் ாட்டு  டவடிக்கககள் 

1 நவடிநபொ
ருடக்ள் 

மற்றும் 

கனரக 

சுரங்க 

இய ்திர
ங்கள் 

கொரண
மொக 

விப ்துக்
கள்  

 வறொன 

ககயொளு ல் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

பணி  கடமுகற 

• சுரங்கச ் சட்டம், 1952, 

நமட்டொலிஃநபரஸ் கமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுகற, 1961 மற்றும் சுரங்க 

விதிகள், 1955 ஆகியவற்றின் 

அகன ்து பொதுகொப்பு 

முன்நனசச்ரிக்கககள் மற்றும் 

விதிகள் அகன ்து சுரங்க 

 டவடிக்கககளின் நபொதும் 

கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படும். 

• அருகிலுள்ள குழு ந ொழிற்பயிற்சி 

கமய ்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 

ந ொழிலொளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவொரக்ள். 

• அங்கீகரிக்கப்படொ   பரக்ள் 

நுகழவது  கட நசய்யப்படும்.  

• சுரங்க அலுவலக வளொகம் மற்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் தீயகணப்பு 

மற்றும் மு லு வி ஏற்பொடுகள். 

• பொதுகொப்பு பூட், நஹல்நமட், 

கண்ணொடி நபொன்ற அகன ்து 

பொதுகொப்பு உபகரணங்களின் 

ஏற்பொடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிகடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பொட்டிற்கொன வழக்கமொன 

நசொ கன. 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவொரி நவகல 

நசய் ல் மற்றும் சுரங்க  ்

திட்டங்ககள ந ொடர ்்து 

புதுப்பி  ்ல். 

• என் முகங்ககள தினசரி 
அடிப்பகடயில் சு  ்ம் நசய்வது, 

அதிகப்படியொன அல்லது 

அண்டரக்ட் ஏற்படுவக   ்

 விரப்்ப ற்கொக தினமும் 

நசய்யப்பட நவண்டும். 
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• நவடிமரு ்துககளக் ககயொளு ல், 

சொரஜ்் நசய் ல் மற்றும் சுடு ல் 

ஆகியகவ சுரங்க நமலொளரின் 

நமற்பொரக்வயின் கீழ் மட்டுநம 

திறகமயொன  பரக்ளொல் 

நமற்நகொள்ளப்படும். 

• உற்ப ்தியொளரின் 

வழிகொட்டு ல்களின்படி அகன ்து 

சுரங்க உபகரணங்ககளயும் 

பரொமரி ் ல் மற்றும் நசொ கன 

நசய் ல். 

2 துகளயி
டு ல் 

அழு ் ப்பட்ட 

கொற்றின் அதிக 

அழு ் ம் 

கொரணமொக 

முகறயற்ற 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

 கடமுகறகள், 

குழல்ககள 

நவடி ்து 

துரப்பண கம்பி 

உகட ்து 

நபொகலொம் 

• துகளயிடு லுக்கொக  ிறுவப்பட்ட 

பொதுகொப்பொன இயக்க முகற (SOP) 

கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படும்.  

• பயிற்சி நபற்ற ஆபநரட்டரக்ள் 

மட்டுநம பணியில் 

அமர ்் ப்படுவொரக்ள். 

• பிளொஸ்டர/்பிளொஸ்டிங் ஃநபொரந்மன் 

அகன ்து இடங்ககளயும் 

முழுகமயொகப் பரிநசொதிக்கும் 

வகர துப்பொக்கிச ்சூடு  ட ் ப்பட்ட 

பகுதியில் துகளயிடு ல் 

ந ொடங்கப்படக்கூடொது.  

• ஒன்றின் நமல் ஒன்றொக இருக்கும் 

இடங்களில் உள்ள நபஞ்சுகளில் 

ஒநர ந ர ்தில் துகளயிடு ல் 

நமற்நகொள்ளப்படக்கூடொது.  

• ஆபநரட்டர ் ககநயட்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் டிரில் 

உபகரணங்களில் உள்ள ந ய் ்து 

நபொன பொகங்ககள அவ்வப்நபொது 

 டுப்பு பரொமரிப்பு மற்றும் 

மொற்று ல். 

• அகன ்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமொன துகளயிடலுடன் 

வழங்கப்பட நவண்டும், 

திறகமயொன நவகல  ிகலயில் 

பரொமரிக்கப்பட நவண்டும். 

• ஆபநரட்டர ் அகன ்து  னிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகரணங்ககளயும் 

 வறொமல் பயன்படு ்  நவண்டும். 

4 நவடி  ்
ல் 

பறக்கும் பொகற, 

 கர அதிரவ்ு, 

ச ் ம் மற்றும் 

தூசி. 

முகறயற்ற 

சொரஜ்ிங், 

• விதிமுகறகளின்படி ஒரு 

 ொம  ்திற்கு அதிகபட்ச 

கட்டண க்  கட்டுப்படு ்துங்கள் 

மற்றும் உக ்  நவடிப்பு துகள 

வடிவ ்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 
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ஸ்நடம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங் / 

பிளொஸ்ட் 

நஹொல்ககள 

ஃகபனிங் 

நசய் ல் 

வொகனங்களின் 

இயக்க ் ொல் 

அதிரவ்ு. 

கட்டுப்படு  ்ப்படும் மற்றும் 

நவடிப்பு பொதுகொப்பொக 

 ட ் ப்படும்.  

• சொரஜ்ிங், ஸ்நடம்மிங் & பிளொஸ்டிங் / 

பிளொஸ்ட் நஹொல்ஸ் ஃகபரிங் 

ஆகியவற்றிற்கொன SOP, 

நசயல்பொட்டின் ஆரம்ப கட்ட ்தின் 

நபொது நவடிக்கும் குழுவினர ்

பின்பற்றுவொரக்ள். 

• பகலில் மட்டுநம துப்பொக்கிச ் சூடு 

 ட ் ப்படுகிறது.  

• எ ்  ஒரு  ொளில் சொரஜ்் 

நசய்யப்பட்ட அகன ்து 

துகளகளும் அந   ொளில் 

சுடப்படும்.  

• ஆப ்து மண்டலம் ந ளிவொக 

வகரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

நகொடிகள் மூலம்) 

5 நபொக்குவ
ர ்து 

விப ்து மற்றும் 

கொயங்களுக்குப் 

பங்களிக்கும் 

அபொயங்கள் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

நசயல்பொடுகள், 

வொகன ்க  

மொற்றும் நபொது 

மற்றும் மு ்திச ்

நசல்லும் நபொது, 

நபொருடக்கள 

அதிக சுகமயொக 

ஏற்று ல், டிரக்கக 

ஏற்றிச ்நசல்லும் 

நபொது டிரக்கக 

இயக்குபவர ் னது 

அகறகய விட்டு 

நவளிநயறுகிறொர.் 

• நவகலகய ் ந ொடங்கும் முன், 

ஓட்டு ரக்ள் டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்நணய்(கள்), எரிநபொருள் 

மற்றும்  ீர ் ிகலகள், டயர ்வீக்கம், 

நபொது ் தூய்கம மற்றும் 

பிநரக்குகள், ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம், 

 ொனொக இயக்கப்படும் ஆடிநயொ-

விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலொரம், ரியர ்

வியூ உள்ளிட்ட எசச்ரிக்கக 

சொ னங்ககள  ்  னிப்பட்ட 

முகறயில் சரிபொரப்்பொரக்ள். 

கண்ணொடிகள், பக்கவொட்டு 

விளக்குகள் நபொன்றகவ  ல்ல 

 ிகலயில் உள்ளன. 

• எ ்  ஒரு அங்கீகரிக்கப்படொ  

 பகரயும் வொகன ்தில் சவொரி 
நசய்ய அனுமதிக்கொதீரக்ள் அல்லது 

எ ்  அங்கீகரிக்கப்படொ  

 பகரயும் வொகன ்க  இயக்க 

அனுமதிக்கொதீரக்ள். 

• அகன ்து மூகலகளிலும் குழிவொன 

கண்ணொடிகள் கவக்கப்பட 

நவண்டும்  

• அகன ்து வொகனங்களிலும் 

ஒவ்நவொரு முகனயிலும் ஒரு 

ஸ்பொட்டருடன் ரிவரஸ்் ஹொரன் 

நபொரு  ்ப்பட்டிருக்க நவண்டும் 

• வொகன ் திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்று ல் 
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• ஆபநரட்டர ் ககநயட்டின்படி 

வொகனங்ககள அவ்வப்நபொது 

பரொமரி ் ல் 

6 இயற்கக 

சீற்றங்க
ள் 

எதிரப்ொரொ  

சம்பவங்கள் 

புயல்  ீர ் தீயகணப்பொன்கள் 

மற்றும் மணல் வொளிகள் 

நவள்ள ்தில் மூழ்குவக  ்  டுக்க 

 ப்பிக்கும் வழிகள் வழங்கப்படும். 

7 கமன் 

நபஞ்சுக
ள் மற்றும் 

குழி 

சொய்வு 

ந ொல்வி 

சொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அகமப்பு  

இறுதி அல்லது அகன ்து குழி 

சொய்வு 60 ° கீநழ இருக்க நவண்டும் 

மற்றும் ஒவ்நவொரு நபஞ்ச ் உயரம் 

5m இருக்க நவண்டும். 

ஆ ொரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டு முன்நமொழியப்பட்டது 

7.3 ந ரிடர ்நமலாண்கம திட்டம்  

 ில டுக்கம்,  ிலசச்ரிவு நபொன்ற இயற்கக நபரழிவுகள் கட ்  கொல 

வரலொற்றில் பதிவு நசய்யப்படவில்கல, ஏநனனில்  ிலம்  ில அதிரவ்ு 

மண்டலம் II இன் கீழ் வககப்படு ் ப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இரு ்து 

நவகு ந ொகலவில் உள்ள ொல் கடும் நவள்ளம் மற்றும் சுனொமியொல் ஏற்படும் 

நபரழிகவ எதிரப்ொரக்்க முடியொது. டிநபரிடர ் நமலொண்கம ் திட்டம், உயிர ்
பொதுகொப்பு, சுற்றுசச்ூழகலப் பொதுகொ ் ல்,  ிறுவலின் பொதுகொப்பு, 
உற்ப ்திகய மறுசீரகம ் ல் மற்றும் கொப்புச ் நசயல்பொடுககள இந  
முன்னுரிகம வரிகசயில் உறுதி நசய்வக  ந ொக்கமொகக் நகொண்டுள்ளது. 

நபரிடர ்நமலொண்கம திட்ட ்தின் ந ொக்கம், சுரங்கம் மற்றும் நவளிப்புற 
நசகவகளின் ஒருங்கிகண ்  வளங்ககளப் பயன்படு ்தி 
பின்வருவனவற்கற அகடவ ொகும்:  

▪ ஆரப்ொதிக்கப்பட்டவரக்கள கொப்பொற்று ல் மற்றும் மரு ்துவ சிகிசக்ச 

▪ மற்றவரக்களப் பொதுகொக்கவும் 

▪ நசொ ்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் நச  க்  குகறக்கவும் 

▪ ஆரம்ப ்தில் சம்பவ ்க  கட்டுப்படு ்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் நகொண்டு 
வரவும்  

▪ பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன மறுவொழ்வு மற்றும்  
▪ அவசர ிகலக்கொன கொரணம் மற்றும் சூழ் ிகலகள் பற்றிய அடு ்  
விசொரகணக்கு ந ொடரப்ுகடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்ககள 
பொதுகொ ் ல். 

  ஒரு நபரிடர ் ட ் ொல்,  டுப்பு  டவடிக்கககள் இரு ்  நபொதிலும், கீநழ 

உள்ள விளக்கங்களின்படி நபரிடர ் நமலொண்கம நசய்யப்பட நவண்டும். 

அவசரகொல சூழ் ிகலககளக் ககயொள்வ ற்கொக முன்நமொழியப்பட்ட ஒரு 

அகமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியொளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது 

குழுவின் ஒருங்கிகணப்பு படம் 7.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 
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       டம் 7.1: ந ரிடர ்நமலாண்கம குழு அகம ்பு 

 

அவசர ிகல அகமப்பு,  குதிவொய் ்  சுரங்க நமலொளரொன 

அவசர ிகல ஒருங்கிகணப்பொளரொல் வழி ட  ்ப்படும். அவர ் இல்லொ  

 ிகலயில், சுரங்க நமலொளர ் வரும் வகர, சுரங்க ்தில் இருக்கும் 

நபரும்பொலொன மூ ் வரக்ள் அவசரகொல ஒருங்கிகணப்பொளரொக 

இருப்பொரக்ள். அவசரகொல சூழ் ிகலககளக் கவனிப்ப ற்கொக மூன்று 

குழுக்கள் இருக்கும் - தீயகணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆ ரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்நமொழியப்பட்ட அகமப்பு அட்டவகண 7.2 இல் 

நகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அெசரநிறை 
ஒருங்கிறைப்பாளர் 
சுரங்க மைைாளர் 

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு தீயறைப்பு குழு 
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அட்டவகண 7.2: அவசர சூழ் ிகலயில் ஹசயல் ட 

முன்ஹமாழிய ் ட்ட குழுக்கள் 

 தவி தகுதி 

தீயகண ்பு குழு 

குழு ்  கலவர/் அவசர 

ஒருங்கிகணப்பொளர ்(EC) 
சுரங்க நமலொளர ்

குழு உறுப்பினர ் கமன்ஸ் ஃநபொரந்மன் 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துகண 

மீட்பு குழு 

குழு ்  கலவர/் அவசர 

ஒருங்கிகணப்பொளர ்(EC) 
சுரங்க நமலொளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பவக் 

கட்டுப்பொட்டொளர ்(IC) 
சுற்றுசச்ூழல் அதிகொரி 

குழு உறுப்பினர ் கமனிங் ஃநபொரந்மன் 

ஆதரவு குழு 

குழு ்  கலவர/் அவசர 

ஒருங்கிகணப்பொளர ்(EC) 
சுரங்க நமலொளர ்

உ வி குழு  கலவர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகொரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துகண 

பொதுகொப்புக் குழு ்  கலவர/் 

அவசரகொல பொதுகொப்புக் 

கட்டுப்பொட்டொளர ்

கமன்ஸ் ஃநபொரந்மன் 

சுரங்கம் நசயல்பொட்டுக்கு வ ் தும், பணியொளரக்ளின் நபயரக்ளுடன் 

நமநல உள்ள அட்டவகண  யொரிக்கப்பட்டு, இ ்  உ ்ந ச குவொரிக்கொன 

ந ொழிலொளரக்ளுக்கு எளி ொகக் கிகடக்கும். சுரங்கம், தீயகணப்பு  ிகலயம் 

மற்றும் அண்கட ந ொழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்நவறு துகறககளக் 

கட்டுப்படு  ், ஒரு நமொகபல் ந ொடரப்ு ந ட்நவொரக்் மற்றும் வயரந்லஸ் 

சுரங்க அவசரக் கட்டுப்பொட்டு அகறகய (MECR) இகணக்க நவண்டும். 

அவசரக் குழுவின்  ாத்திரங்கள் மற்றும் ஹ ாறு ்புகள் - 

(அ) அவசர ஒருங்கிகணப்பொளர ்(EC) 

அவசரகொல ஒருங்கிகணப்பொளர ் ள ்தின் முழுகமயொன 

கட்டுப்பொட்கட ஏற்றுக்நகொள்வொர ்மற்றும் MECR இல் இருக்க நவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்படு ்தி (ஐசி) 

சம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ் என்பது அவசர ிகலயின் இட ்திற்குச ்

நசன்று, அவசர ிகலகயக் கடக்க அல்லது கட்டுப்படு ்துவ ற்கொன நசயல் 

திட்ட ்க  நமற்பொரக்வயிடும் ஒரு  பரொக இருக்க நவண்டும். ஷிப்ட் 

நமற்பொரக்வயொளர ்அல்லது சுற்றுசச்ூழல் அதிகொரி ஐசியின் நபொறுப்கப ஏற்க 

நவண்டும். 

(இ) ந ொடரப்ு மற்றும் ஆநலொசகனக் குழு 
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ஆநலொசகன மற்றும்  கவல் ந ொடரப்ு குழுவில் சுரங்க ் துகறகளின் 

 கலவரக்ள் அ ொவது சுரங்க நமலொளர ்இருக்க நவண்டும் 

(ஈ) நரொல் கொல் ஒருங்கிகணப்பொளர ்

கமன் ஃநபொரந்மன் நரொல் கொல் ஒருங்கிகணப்பொளரொக இருப்பொர.் நரொல் 

கொல் ஒருங்கிகணப்பொளர ் நரொல் அகழப்கப  ட ்துவொர ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியொளரக்கள சட்டசகப இட ்திற்கு நவளிநயற்றுவொர.் கடகமயில் 

இருக்கும் அகன ்து பணியொளரக்ளுக்கும் கணக்கு கவப்பந  அவரது 

பிர ொன பணியொக இருக்கும். 

(உ) ந டல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியொளரக்கள மீட்கும் பணிகய நமற்நகொள்வ ற்கு 

பயிற்சி நபற்ற மற்றும் ஆயு ம் ஏ ்திய  பரக்ள் குழுவொக இருக்க நவண்டும். 

மு லு வி மற்றும் தீகய அகணப்பதில் பயிற்சி நபற்றவரக்ள் ந டல் மற்றும் 

மீட்புக் குழுவில் நசரக்்கப்படுவொரக்ள். 

(ஊ) அவசரகொல பொதுகொப்பு கட்டுப்படு த்ி 

அவசரகொல பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொட்டொளர ் பிர ொன வொயில் 

அலுவலக ்தில் அகம ்துள்ள மூ ்  பொதுகொப்பு  பரொக இருக்க நவண்டும் 

மற்றும் நவளிப்புற  ிறுவனங்ககள வழி ட ்துகிறொர,் எ.கொ தீயகணப்புப் 

பகட, கொவல்துகற, மரு ்துவர ்மற்றும் ஊடகவியலொளரக்ள் நபொன்றகவ. 

 

அவசர கட்டு ் ாட்டு ஹசயல்முகற - 

அவசரகொல ்தின் ஆரம்பம் அகன ்து  ிகழ் கவுகளிலும், ஒரு நபரிய தீ 

அல்லது நவடிப்பு அல்லது அகழ்வொரொய்சச்ியின் நபொது சுவர ்இடி ்து விழு ்து, 

பல்நவறு பொதுகொப்பு சொ னங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் நசயல்பொட்டு 

ஊழியரக்ளொல் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஒரு ஊழியர ்

அங்க ்தினர ் இரு ் ொல், அவர ் (அவர ் நபொதுமொன அளவு விளக்கப்பட்டுள்ள 

 ள ்தின் அவசர  கடமுகறயின்படி) அருகில் உள்ள அலொரம் கொல் பொயின்ட் 

பிநரக் கிளொஸுக்குச ் நசன்று அலொரங்ககள ் தூண்டுவொர.் விப ்து  ட ்  

இடம் மற்றும்  ன்கம குறி ்து அவசர கட்டுப்பொட்டு அகறக்கு ந ரிவிக்கவும் 

அவர ் ன்னொல் முடி ் வகர முயற்சி நசய்வொர.் பணி அவசர  கடமுகறக்கு 

இணங்க, அவசர ிகலகய விளக்குவ ற்கும் கட்டுப்படு ்துவ ற்கும் 

பின்வரும் முக்கிய  டவடிக்கககள் உடனடியொக  கடநபறும். 

•  ள ்தில் தீயகணப்பு வீரர ் கலகமயிலொன தீயகணப்புக் குழுவினர ்தீ 

நுகர நடண்டரக்ள் மற்றும் ந கவயொன உபகரணங்களுடன் சம்பவம் 

 ட ்  இட ்திற்கு வருவொரக்ள். 

• அவசரகொல பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொட்டொளர ் பிர ொன வொயில் 

அலுவலக ்தில் இரு ்து  னது பணிகய ் ந ொடங்குவொர ்
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• சம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர,் மீட்புக் குழுவின் உ வியுடன் அவசர ிகல ் 
 ள ்திற்கு விகர ்து நசன்று அவசர ிகலகயக் ககயொள ் 
ந ொடங்குவொர.் 

•  ள ்தின் மு ன்கமக் கட்டுப்பொட்டொளர ்  னது ஆநலொசகன மற்றும் 

 கவல் ந ொடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வ ்து 

 ள ்தின் முழுகமயொன கட்டுப்பொட்கட ஏற்றுக்நகொள்வொர.் 

அவர ்சம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளரிடமிரு ்து ந ொடர ்்து  கவல்ககளப் 

நபறுவொர ்மற்றும் பின்வரும் முடிவுககளயும் வழிகொட்டு ல்ககளயும் 

வழங்குவொர:் 

• சம்பவக் கட்டுப்படு ்தி 

• சுரங்க கட்டுப்பொட்டு அகறகள் 

• அவசர பொதுகொப்பு கட்டுப்படு ்தி 

ஹவவ்நவறு இடங்களில் முன்ஹமாழிய ் ட்ட தீகய அகணக்கும் 

கருவிகள் - 

சுரங்க ்தில் உள்ள மூநலொபொய இடங்களில் பின்வரும் வககயொன தீகய 

அகணக்கும் கருவிகள் முன்நமொழியப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 7.3: ஹவவ்நவறு இடங்களில் முன்ஹமாழிய ் ட்ட தீகய 

அகணக்கும் கருவிகள் 

இடம் தீகய அகணக்கும் கருவிகளின் வகக 

மின் சொ னங்கள் CO2 வகக, நுகர வகக, உலர ்இரசொயன தூள் வகக 

எரிநபொருள் 

நசமிப்பு பகுதி 

CO2 வகக, நுகர வகக, உலர ்இரசொயன தூள் வகக, 

மணல் வொளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரசொயன வகக, நுகர வகக 

ந ரிடர் காலத்தில் பின் ற்ற நவண்டிய எசச்ரிக்கக அகம ்பு - 

 ளக் கட்டுப்பொட்டொளரிடமிரு ்து நபரிடர ் நசய்திகயப் நபற்றவுடன், 

சுரங்கக் கட்டுப்பொட்டு அகற உ வியொளர ் 5  ிமிடங்களுக்கு கசரன் 

ஒலிப்பொர.் நபொது முகவரி அகமப்பு மூலம் நபரிடர ் நசய்திகய ஒளிபரப்ப 

சம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ் ஏற்பொடு நசய்வொர.் சம்பவக் 

கட்டுப்பொட்டொளரிடமிரு ்து "எமரந்ஜன்சி ஓவர"் என்ற நசய்திகயப் 

நபற்றவுடன், அவசரகொல கட்டுப்பொட்டு அகற உ வியொளர ்2  ிமிடங்களுக்கு 

ந ரொக அலொர க்  ஒலிப்ப ன் மூலம் "அகன ்து ந ளிவொன சிக்னகல" 

வழங்குவொர.் 

நபரிடரின் நபொது பீதி அல்லது  வறொன புரி கல ்  விரக்்க அலொரம் 

அகமப்பின் அம்சங்கள் அகனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆப ்து / 
நபரழிவுககள  ்  டுக்க அல்லது கவனிப்ப ற்கொக, பின்வரும் கட்டுப்பொட்டு 
 டவடிக்கககள் ஏந னும் எடுக்கப்பட்டிரு ் ொல்.  
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▪ அகன ்து பொதுகொப்பு முன்நனசச்ரிக்கககள் மற்றும் நமட்டொலிஃநபரஸ் 
கமன்ஸ் விதிமுகறகளின் (எம்எம்ஆர)், 1961 விதிகள் அகன ்து சுரங்க 
 டவடிக்கககளின் நபொதும் கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படுகின்றன.  

▪ MMR 1961 இன் படி நவடிநபொருடக்கள நவடிக்கச ் நசய்வ ற்கும் 
நசமிப்ப ற்கும் அகன ்து பொதுகொப்பு முன்நனசச்ரிக்கக 
 டவடிக்ககககளயும் ககடபிடி ் ல்.  

▪ என்னுகடய மற்றும் அக ச ்சொர ்்  பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படொ  
 பரக்ள் நுகழவது முற்றிலும்  கடநசய்யப்பட்டுள்ளது. 

▪ தீ-சுரங்க அலுவலக வளொகம் மற்றும் சுரங்க பகுதியில் சண்கட மற்றும் 
மு லு வி ஏற்பொடுகள் வழங்கப்படுகின்றன.  

▪ பொதுகொப்பு பூட், நஹல்நமட், கண்ணொடிகள், தூசி முகமூடிகள், கொது 
பிளக்குகள் மற்றும் கொது மஃப்கள் நபொன்ற அகன ்து பொதுகொப்பு 
உபகரணங்களின் ஏற்பொடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 
கிகடக்கப்நபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பொடு வழக்கமொன 
கண்கொணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பொக ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

▪ அபொயகரமொன வளொகங்களில் பணிபுரியும் அகன ்து ஊழியரக்ளுக்கும் 
பயிற்சி மற்றும் பு ் ொக்க படிப்புகள். 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி என்னுகடய நவகல மற்றும் 
சுரங்க ் திட்டங்ககள ் ந ொடர ்்து புதுப்பி ் ல். 

▪ என்னுகடய முகங்ககள சு ் ம் நசய்வது ந ொடர ்்து நசய்யப்படுகிறது.  
▪ நவடிமரு ்துககளக் ககயொளு ல், சொரஜ்் நசய் ல் மற்றும் நவடி ் ல் 

ஆகியகவ SOP ஐப் பின்பற்றும்  குதி வொய் ்   பரக்ளொல் மட்டுநம 
நமற்நகொள்ளப்படுகின்றன.  

▪ சுரங்கப் பள்ள ்தில் நமற்பரப்பு  ீர ்வருவக  ்  விரப்்ப ற்கொக மொகல 
வடிகொல் மற்றும் மண் கட்டுககள சரிபொர ்்து ந ொடர ்்து பரொமரி ் ல்.  

▪ வழங்கு ல் அதிக திறன் குறிப்பொக மகழக்கொலங்களில் அவசர 
பம்பிங்கிற்கொக நபொதுமொன அளவு டீசல் நகொண்ட நஜனநரட்டர ்
நசட்களுடன் கூடிய கொ ்திருப்பு பம்புகள்.  

▪ ஆடிநயொ சிக்னலுக்கொக நவடிக்கும் நபொது நவடிக்கும் SIREN 
பயன்படு  ்ப்படுகிறது.  

▪ நவடிப்ப ற்கு முன் மற்றும் நவடி  ் பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பசக்ச 
நகொடிகள் கொட்சி சமிக்கஞகளொக கொட்டப்படும். 

▪ குண்டுநவடிப்பு ந ரம் மற்றும் அ ்துமீறி நுகழயக்கூடொது என்பக க் 
குறிக்கும் எசச்ரிக்கக அறிவிப்பு பலகககள் கொட்டப்படும் முக்கிய 

இடங்களில். 

▪ உற்ப ்தியொளரின் வழிகொட்டு ல்களின்படி அகன ்து சுரங்க உபகரணங்களின் 
வழக்கமொன பரொமரிப்பு மற்றும் நசொ கன நமற்நகொள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டுஹமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 
            

              க்ளஸ்டரில் முன்நமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனநவ உள்ள 

குவொரிககள எளி ொகப் பிரதி ிதி ்துவப்படு ்துவ ற்கொக,  னி ்துவக் 
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குறியீடுகள் நகொடுக்கப்பட்டு, இ ்  இஐஏ இஎம்பி அறிக்ககயில் அகடயொளம் 

கொணப்பட்டு ஆய்வு நசய்யப்படுகிறது. 

 

அட்டவகண 7.4: 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

 ட்டியல் 

முன்ஹமாழிய ் ட்ட குவாரிகள் 

குறியீடு 
உரிகமயாளரின் 

ஹ யர ்

புல 

எண்கள் 

அளவு  

(ஹெக்ட்ஸில்) 
 ிகல  

பி1 

Tvl.NTC Blue Metals LLP, 

Prop.of.திரு.S.மு ்துசொமி,  

ரொசம்பொகளயம், 

கீழ்ச ் ம்பூர ்கிரொமம், 

 ொமக்கல் மொவட்டம் -

637207 

76/1 (பி) 0.63.0  

TOR நபறப்பட்டது: 

Lr No.SEIAA-

TN/F.No.8598/SEAC/ToR-

1023/2021 ந தி: 

26.08.2021 

ஹமாத்தம்  1.19.0 

தற்ந ாதுள்ள குவாரிகள் 

குறியீடு 
உரிகமயாளரின் 

ஹ யர ்

புல 

எண்கள் 

அளவு 

(ஹெக்டரில்) 
 ிகல 

இ1 

திரு. நக. ல்லசொமி 

அ னொல். 

கிருஷ்ணன் 

புன்னம்ச ்திரம் 

நபொஸ்ட் 

அரவக்குறிசச்ி 

 ொலுக்கொ, 

கரூர ்மொவட்டம்.  

226/1 

பகுதி 
2.95.0  

கு ் கக கொலம் - 

02.09.2016 மு ல் 

01.09.2021 வகர 

இ2 

திரு. நப.மொரப்பன் 

அ னொல். 

பழனியப்பன் 

ஆண்டிபட்டி,  

குப்பம் கிரொமம், 

அரவக்குறிசச்ி 

 ொலுக்கொ, 

கரூர ்மொவட்டம்.  

74 

75/3B 

0.74.5 

1.37.0 

(2.11.5) 

கு ் கக கொலம் - 

14.10.2016 - 13.10.2021 

இ3 

டிஎம்டி வி.கவி ொ 

W/o. வடிநவல் 

ந ொசச்ி கொட்டூர ்

குப்பம் அஞ்சல் 

அரவக்குறிசச்ி 

 ொலுக்கொ, 

கரூர ்மொவட்டம்.  

75/1A 

75/1B 

75/2 

0.49.5 

0.47.5 

0.91.0 

(1.88.0) 

கு ் கக கொலம் - 

05.08.2016 - 04.08.2021 

ஹமாத்தம் 6.94.5 ஹெக்நடர ்

ஹமாத்த கிளஸ்டர் அளவு 8.13.5 ஹெக்நடர ்
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குறி ்பு: - MoEF & CC அறிவி ்பின் டி கிளஸ்டர்  குதி கணக்கிட ் டுகிறது - SO 2269 (E) 

நததி: 01.07.2016 

 

அட்டவகண 7.5: முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

குவொரியின் நபயர ்
Tvl.NTC BLUEMETALS LLP ரஃப் ஸ்நடொன் & கிரொவல் 

குவொரி திட்டம் 

நடொநபொஷீட ்எண் 58-F/13 

இகடநய அட்சநரகக 10°59'50.56"N மு ல் 10°59'53.69"N வகர 

இகடநய தீரக்்கநரகக 77°57'34.30"E மு ல் 77°57'36.99"E வகர 

மிக உயர ்்  உயரம் 165 மீ 3 ஏஎம்எஸ்எல் 

சுரங்க ்தின் 

முன்நமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

25 மீ பிஜிஎல் 

புவியியல் வளங்கள் 
மீ 3 இல் கரடுமுரடொன கல் சரகள மீ 3 

157700 12616 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ 3  இல் கரடுமுரடொன கல் சரகள மீ 3 

42712 7888 

இறுதி குழி பரிமொணம் 68 மீ (எல்) * 58 மீ (டபிள்யூ) * 25 மீ (டி) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 ீரம்ட்டம் 
60 - 55 மீ பிஜிஎல் 

சுரங்க முகற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முகற துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது 

 ிலப்பரப்பு 

கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதி சற்று 

உயரமொன  ிலப்பரப்பொகும். இப்பகுதி 

ந ன்கிழக்கு பக்கமொக நமன்கமயொன சொய்வொக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சரொசரி கடல் 

மட்ட ்திலிரு ்து 165 மீ (அதிகபட்சம்) உள்ளது. 

இப்பகுதி 2 மீ  டிமன் நகொண்ட சரகள 

உருவொக்க ் ொல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 மீ (சரகள 

உருவொக்கம்) பிறகு பொரிய சொரந்னொககட் 

கொணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் குவொரி 
குழியிலிரு ்து ந ளிவொக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இய ்திரங்கள் 

முன்நமொழியப்பட்டன 

ஜொக் நஹமர ் 2 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

கஹட்ரொலிக் 

அகழ்வொரொய்சச்ி 
1 எண்கள் 

டிப்பரக்ள் 2 எண்கள் 

நவடிக்கும் முகற 

ஷொட் நஹொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முகற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி நவடிமரு ்து சிறிய டயொ ஆகியகவ 

கரடுமுரடொன கல்கல அகற்றுவ ற்கும் நவற்றி 

நபறுவ ற்கும் உகடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விகளகவப் பயன்படு  ் 

பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துகளயிடல் 

முன்நமொழியப்படவில்கல. 
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உ ்ந ச மனி வள 

வரிகசப்படு  ்ல் 
27 எண்கள் 

திட்ட நசலவு ரூ.31,94,000/- 

திட்டச ்நசலவில் சிஇஆர ்

நசலவு @ 2% 
ரூ 63,880 /- 

அருகிலுள்ள  ீர ்ிகலகள் 

கொவிரி ஆறு வடக்கு 8.9 கிமீ 

அமரொவதி ஆறு 
ந ன்நமற்கு 9.1 

கிமீ 

கொல்வொய் வடகிழக்கு 1 கி.மீ 

 கொல்வொய் 
ந ன்கிழக்கு 8.3 

கிமீ 

 ந ொட்டி 
ந ன்கிழக்கு 8 

கிமீ 

 ஓகட 
ந ன்கிழக்கு 8 

கிமீ 

கிரீன்நபல்ட் நமம்பொட்டு  ்

திட்டம் 

1660 சதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் 400 மரங்ககள  ட 

உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்நமொழியப்பட்ட  ீர ்

ந கவ 
5.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு கிழக்கு 650 மீ 

ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

அட்டவகண 7.6: "இ1" முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

குவொரியின் நபயர ்
திரு.க.  ல்லசொமி கரடுமுரடொன கல் குவொரி 
திட்டம் 

நடொநபொஷீட ்எண் 58-F/13 

இகடநய அட்சநரகக 11°00'04.29"N மு ல் 10°59'57.02"N வகர 

இகடநய தீரக்்கநரகக 77°57'31.14"E மு ல் 77°57'25.40"E வகர 

சுரங்க ்தின் 

முன்நமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

27 மீ பிஜிஎல்  

புவியியல் வளங்கள் 
மீ 3  இல் கரடுமுரடொன கல் நமல் மண் மீ 3 

553028 29107 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ 3  இல் கரடுமுரடொன கல் நமல் மண் மீ 3 

280280 12940 

சுரங்க முகற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முகற துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது 

இய ்திரங்கள் 

முன்நமொழியப்பட்டன 

ஜொக் நஹமர ் 6 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

கஹட்ரொலிக் 

அகழ்வொரொய்சச்ி 
1 எண்கள் 

டிப்பரக்ள் 3 எண்கள் 

நவடிக்கும் முகற 

ஷொட் நஹொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முகற மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி நவடிமரு ்து சிறிய டயொ 
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ஆகியகவ கரடுமுரடொன கல்கல 

அகற்றுவ ற்கும் நவற்றி நபறுவ ற்கும் 

உகடக்க மற்றும் ஹீவிங் விகளகவப் 

பயன்படு  ் பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமொன துகளயிடல் 

முன்நமொழியப்படவில்கல. 

உ ்ந ச மனி வள 

வரிகசப்படு  ்ல் 
18 எண்கள் 

திட்ட நசலவு ரூ.26,00,000/- 

திட்டச ்நசலவில் சிஇஆர ்

நசலவு @ 2% 
ரூ 52,000/- 

 

அட்டவகண 7.7: "இ2" முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

குவொரியின் நபயர ்
திரு.பி.மொரப்பன் கரடுமுரடொன கல் குவொரி 
திட்டம் 

நடொநபொஷீட ்எண் 58-F/13 

இகடநய அட்சநரகக 10°59'59.44"N மு ல் 10°59'53.18"N வகர 

இகடநய தீரக்்கநரகக 77°57'42.61"E மு ல் 77°57'34.37"E வகர 

சுரங்க ்தின் 

முன்நமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

15 மீ பிஜிஎல் 

புவியியல் வளங்கள் 
மீ 3  இல் கரடுமுரடொன கல் 

315979 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ 3  இல் கரடுமுரடொன கல் நமல் மண் மீ 3 

98696 14415 

சுரங்க முகற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முகற துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது 

இய ்திரங்கள் 

முன்நமொழியப்பட்டன 

ஜொக் நஹமர ் 6 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

கஹட்ரொலிக் 

அகழ்வொரொய்சச்ி 
1 எண்கள் 

டிப்பரக்ள் 3 எண்கள் 

நவடிக்கும் முகற 

ஷொட் நஹொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முகற மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி நவடிமரு ்து சிறிய டயொ 

ஆகியகவ கரடுமுரடொன கல்கல 

அகற்றுவ ற்கும் நவற்றி நபறுவ ற்கும் 

உகடக்க மற்றும் ஹீவிங் விகளகவப் 

பயன்படு  ் பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமொன துகளயிடல் 

முன்நமொழியப்படவில்கல. 

உ ்ந ச மனி வள 

வரிகசப்படு  ்ல் 
18 எண்கள் 

திட்ட நசலவு ரூ.26,00,000/- 
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திட்டச ்நசலவில் சிஇஆர ்

நசலவு @ 2% 
ரூ 52,000/- 

அட்டவகண 7.8: "E3" முன்ஹமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

குவொரியின் நபயர ்
திருமதி.வி.கவி ொ கரடுமுரடொன கல் குவொரி 
திட்டம் 

நடொநபொஷீட ்எண் 58-F/13 

இகடநய அட்சநரகக 10°59'59.44"N மு ல் 10°59'53.18"N வகர 

இகடநய தீரக்்கநரகக 77°57'42.61"E மு ல் 77°57'34.37"E வகர 

சுரங்க ்தின் 

முன்நமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

15 மீ பிஜிஎல்  

புவியியல் வளங்கள் 
மீ 3   இல் கரடுமுரடொன கல் 

315979 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ 3   இல் கரடுமுரடொன கல் நமல் மண் மீ 3   

98696 14415 

சுரங்க முகற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முகற துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது 

இய ்திரங்கள் 

முன்நமொழியப்பட்டன 

ஜொக் நஹமர ் 6 எண்கள் 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

கஹட்ரொலிக் 

அகழ்வொரொய்சச்ி 
1 எண்கள் 

டிப்பரக்ள் 3 எண்கள் 

நவடிக்கும் முகற 

ஷொட் நஹொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முகற மற்றும் 

25 மிமீ ஸ்லரி நவடிமரு ்து சிறிய டயொ 

ஆகியகவ கரடுமுரடொன கல்கல 

அகற்றுவ ற்கும் நவற்றி நபறுவ ற்கும் 

உகடக்க மற்றும் ஹீவிங் விகளகவப் 

பயன்படு  ் பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமொன துகளயிடல் 

முன்நமொழியப்படவில்கல. 

உ ்ந ச மனி வள 

வரிகசப்படு  ்ல் 
18 எண்கள் 

திட்ட நசலவு ரூ.26,00,000/- 

திட்டச ்நசலவில் சிஇஆர ்

நசலவு @ 2% 
ரூ 52,000/- 

 

க்ளஸ்டருக்குள் உள்ள அகன ்து குவொரிகளிலும் (முன்நமொழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனநவ உள்ள) துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் மற்றும் 

அகழ்வொரொய்சச்ி மற்றும் நபொக்குவர ்து  டவடிக்கககள் கொரணமொக 

ஒட்டுநமொ ்   ொக்கம் முக்கியமொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது மற்றும் 

நவடிப்பினொல் ஏற்படும் கொற்று மற்றும் இகரசச்ல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும்  ில 

அதிரவ்ுகளில் நபரும்  ொக்க க்  எதிரப்ொரக்்கலொம். 
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காற்று சூழல்: 

7.9 & 7.10 அட்டவகணயில் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி கிளஸ்டருக்குள் சுரங்க ்தின் 

ஒட்டுநமொ ்  சுகமகய கணக்கிடுகிறது. 

அட்டவகண 7.9: கரடுமுரடான கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற் த்தி 

சுகம 

 முன்ஹமாழிய ் ட்ட உற் த்தி விவரங்கள் 

குவாரி மீ 3   இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ 3   இல் 

ஒரு 

 ாகளக்கு 

மீ 3   இல் 

ஒரு  ாகளக்கு 

லாரி சுகமகளின் 

எண்ணிக்கக 

பி1 42712 8542 28 5 

இ1 280280 56056 187 31 

இ2 98696 19739 66 11 

இ3     

கிராண்ட் 

நடாட்டல் 
421688 84337 281 47 

 

அட்டவகண 7.10: சரகளகளின் ஒட்டுஹமாத்த உற் த்தி சுகம 

 முன்ஹமாழிய ் ட்ட உற் த்தி விவரங்கள் 

குவாரி 
மீ 3    இல் 1 -

2 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ 3    இல் 

ஒரு 

 ாகளக்கு 

மீ 3    இல் 

ஒரு  ாகளக்கு 

லாரி சுகமகளின் 

எண்ணிக்கக 

பி1 7888 7888 26 4 

கிராண்ட் 

நடாட்டல் 
7888 7888 26 4 

 

 ற்நபொதுள்ள மூன்று குவொரிகளின் ஐ ் ொண்டு கு  ்ககக் கொலம் 500மீ 

சுற்றளவில்  வம்பர ் 2021 இல் முடிவகடகிறது. இப்நபொது இ ்  

முன்நமொழியப்பட்ட குவொரி ஜூன் 2022க்குப் பிறகு இயங்கவில்கல. எனநவ 

எல்கலயில் சுகம குகறவொகவும், நபொக்குவர ்திலும் உள்ளது. ஒட்டுநமொ ்  

அடிப்பகடயில் 5 குவொரிககளக் கரு ்தில் நகொண்டு, கரடுமுரடொன கல்லின் 

ஒட்டுநமொ ்  உற்ப த்ி  ொள் ஒன்றுக்கு 281 மீ 3    ஆகவும், சரகள ஒட்டுநமொ ்  

உற்ப ்தி ஒரு  ொகளக்கு 26 மீ 3     ஆகவும், ஒரு  ொகளக்கு 47 டிரிப் ரஃப் ஸ்நடொன் 

மற்றும் ஒரு  ொகளக்கு 4 டிரிப் திறன் நகொண்ட ொகவும் உள்ளது. நகொ ்து 

இரு ்து சரகள. 

குறிப்பு: ரஃப் ஸ்நடொனின் ஒரு  ொளின் உற்ப ்தியொனது 5 வருட கு ் ககக் 

கொல ்திற்கும், கிரொவல் உற்ப ்திக்கொகவும் 1 வருட உற்ப ்தி கொல ்துடன் 

கணக்கிடப்படுகிறது. நமலும்  ற்நபொதுள்ள குவொரிகளின் சுகம  ற்நபொதுள்ள 

கிளஸ்டரின் சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

நமற்கூறிய உற்ப ்தி அளவுகளின் அடிப்பகடயில், அகன ்து 5 

சுரங்கங்களிலும் பல்நவறு நசயல்பொடுகளொல் நவளிநயற்றப்படும் 

உமிழ்வுகள்,  கர  யொரிப்பு, அகழ்வொரொய்சச்ி, ககயொளு ல் மற்றும்  ொது 
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கட ் ல் நபொன்ற பல்நவறு நசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியது. 

வளிமண்டல ்தில் சொ ்தியமொன உமிழ்வுககள அகடய AP-42 

சுரங்க ்திற்கொன யுஎஸ்இபிஏ-உமிழ்வு மதிப்பீட்டு நுட்பக் ககநயட்டின் 

அடிப்பகடயில் இ ்   டவடிக்கககள் முகறயொக பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்டு 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவகண 7.11 இல் நகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 7.11: 500 மீட்டர ்சுற்றளவிற்குள் உமிழ்வு மதி ்பீடு 

குவாரி " பி 1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொன 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகி ம் 

ஹசயல் ாடு 
மூல 

வகக 
மதி ்பு அலகு 

துகளயிடு ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.060988917 
g/s 

நவடி  ்ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.000204112 
g/s 

கனிம 

ஏற்று ல் 

புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.038868431 
g/s 

ஹொல் சொகல 
வரி 

ஆ ொரம் 

0.002486275 
g/s/m 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.046844843 
g/s 

SO2 க்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000265189 
g/s 

NOxக்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000009837 
g/s 

குவாரி "இ1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொன 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகி ம் 

ஹசயல் ாடு 
மூல 

வகக 
மதி ்பு அலகு 

துகளயிடு ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.094800520 
g/s 

நவடி  ்ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.001852115 
g/s 

கனிம 

ஏற்று ல் 

புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.043292643 
g/s 

ஹொல் சொகல 
வரி 

ஆ ொரம் 

0.002494256 
g/s/m 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.052617525 
g/s 

SO2 க்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.00083187 
g/s 

NOxக்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000038087 
g/s 

குவாரி " இ 2"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

ஹசயல் ாடு 
மூல 

வகக 
மதி ்பு அலகு 
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PM10க்கொன 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகி ம் 

துகளயிடு ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.057079437 
g/s 

நவடி  ்ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.000146559 
g/s 

கனிம 

ஏற்று ல் 

புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.039301141 
g/s 

ஹொல் சொகல 
வரி 

ஆ ொரம் 

0.002486757 
g/s 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.051020978 
g/s 

SO2 க்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000290395 
g/s 

NOxக்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000013031 
g/s 

குவாரி " இ 3"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொன 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகி ம் 

ஹசயல் ாடு 
மூல 

வகக 
மதி ்பு அலகு 

துகளயிடு ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.080504629 
g/s 

நவடி  ்ல் 
புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.000817935 
g/s 

கனிம 

ஏற்று ல் 

புள்ளி 
ஆ ொரம் 

0.041458015 
g/s 

ஹொல் சொகல 
வரி 

ஆ ொரம் 

0.002490004 
g/s/m 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.049265075 
g/s 

SO2 க்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000527853 
g/s 

NOxக்கொன மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகி ம் 

நமொ  ் ்தில் 

என்னுகடயது 

பகுதி 

ஆ ொரம் 

0.000021412 
g/s 

ஆ ொரம்: உமிழ்வு கணக்கீடுகள் 

அட்டவகண 7.12: கிளஸ்டருக்குள் அதிகரிக்கும் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

µg/ மீ 3     இல் PM10 

இடம் பி1 

பின்னணி 46.1 

அதிகரிக்கும் 12.97 

விகளவு 59.07 

NAAQ 

விதிமுகறகள் 
100 μg/ மீ 3    

µg/ மீ 3     இல் SO2 

இடம் பி1 

பின்னணி 16.6 

அதிகரிக்கும் 1.49 

விகளவு 18.09 
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NAAQ 

விதிமுகறகள் 
80 μg/ மீ 3    

µg/ மீ 3     இல் NOx 

இடம் பி1 

பின்னணி 16.2 

அதிகரிக்கும் 1.03 

விகளவு 17.23 

NAAQ 

விதிமுகறகள் 
80 μg/ மீ 3    

 

இகரசச்ல் சூழல் - 

ஒலி மொசுபொடு முக்கியமொக துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி  ்ல் மற்றும் 

டிரக்குகள் மற்றும் நஹசஇ்எம்எம் நபொன்ற நசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. 

நவடி  ்ல் மற்றும் அமுக்கி நசயல்பொடு (துகளயிடு ல்) மற்றும் 

நபொக்குவர ்து  டவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் கரு த்ில் நகொண்டு 

ஒட்டுநமொ ்  ஒலி மொதிரியொக்கம் நமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் 

உள்ள பல்நவறு குவொரிககளச ்சுற்றியுள்ள பல்நவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவக் கணக்கிடுவ ற்கு கணிப்புகள் நமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒநர 

மொதிரியொன இழப்பு இல்லொ  ஊடகம் மூலம் அகரக்நகொள ஒலி அகல 

பரவலுக்கு, மு ல் நகொள்ககயின் அடிப்பகடயில் மொதிரிகயப் பயன்படு ்தி 

நவவ்நவறு ஆ ொரங்களில் பல்நவறு இடங்களில் இகரசச்ல் அளகவ 

மதிப்பிடலொம். 

Lp2 = Lp1 - 20  திவு (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்நக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூல ்திலிரு ்து r1&r2 ந ொகலவில் அகம ்துள்ள புள்ளிகளில் 

ஒலி அளவுகள். Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல்  ிகலகமகளின் கொரணமொக 

ஏற்படும் அதிகப்படியொன ந ய்மொனம் ஆகும். அகன ்து ஆ ொரங்களின் 

ஒருங்கிகண ்  விகளகவ மடக்ககச ்நசர ் ்ல் மூலம் பல்நவறு இடங்களில் 

தீரம்ொனிக்க முடியும். 

Lp ஹமாத்தம் = 10  திவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

கிரீன் நபல்ட் கொரணமொக குகற ல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மொதிரிக்கு 

ந கவயொன உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க நசயல்பொட்டில் பயன்படு  ்ப்படும் அகன ்து இய ்திரங்கள் மற்றும் 

நசயல்பொடுககள கணக்கில் எடு ்துக்நகொண்டு மூல  ரவு கணக்கிடப்பட்டது. 
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அட்டவகண 7.13: கிளஸ்டரில் இரு ்து கணிக்க ் டும் சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதி ்புகள் 

இரு ்பிட 

ஐடி 

பின்னணி 
மதி ்பு 

( ாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு dB(A) 

ஹமாத்த 

கணிக்க ் ட்ட 

dB(A) 

குடியிரு ்பு 

 குதி 

தர ிகலகள் 

dB(A) 

பி1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 45.1 

52.1 52.9 

55 

இ1 அருகில் 

வொழ்விடம் 46.2 
44.5 48.5 

இ2 அருகில் 

வொழ்விடம் 47.6 
43.2 48.9 

இ3 அருகில் 

வொழ்விடம் 48.5 
43.8 49.8 

இ4 அருகில் 

வொழ்விடம் 47.1 
42.0 48.3 

ஆ ொரம்: ஆய்வக கண்கொணிப்பு  ரவு 

 இகடயக மண்டல த்ில் 42.0 - 52.1 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் 
இகரசச்ல்  ிகல கொணப்படுகிறது. இகடயக மண்டல ்தில் உள்ள நவவ்நவறு 
ஏற்பிகளில் ச  ்ம் அளவு குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற 
 ிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. க்ரீன் நபல்ட் கொரணமொக 
4.9 dB (A)  கட விகளவொகக் குகறவக க் கரு ்தில் நகொண்டு, ரிநசப்டரக்ளில் 
கண்கொணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 
கொரணமொக ஏற்படும் இகரசச்ல்  ிகல கணி  சூ ்திர ்க  அடிப்பகடயொகக் 
நகொண்டது. நமநல உள்ள அட்டவகணயில் இரு ்து, ச ் ம் மொசு 
(ஒழுங்குமுகற மற்றும் கட்டுப்பொடு) விதிகள், 2000 (மு ன்கம விதிகள் 
நவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள அகன ்து 
இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் 
(இகட ிகல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பக க் 
கொணலொம். இ ்திய அரசி ழில், 14.2.2000 ந தியிட்ட SO123(E), பின்னர ்SO 1046(E), 
ந தியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), ந தி 11.10.2002, SO 1569 (E), 1569 .09.2006 மற்றும் 
SO 50 (E) ந தி 11.01.2010 இன் சுற்றுசச்ூழல்(பொதுகொப்பு) சட்டம், 1986.). 

தகர அதிர்வுகள் 

அகழ்வொரொய்சச்ிகள், துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி  ்ல், நபொக்குவர ்து 

வொகனங்கள் நபொன்ற சுரங்க இய ்திரங்களின் நசயல்பொட்டின் கொரணமொக 

கிளஸ்டருக்குள் உள்ள அகன ்து 5 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

 டவடிக்கககளொல்  ில அதிரவ்ுகள் எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், 

அகன ்து 6 சுரங்கங்களிலிரு ்தும்  ில அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆ ொரம் 

நவடிப்பு ொன்.   ில அதிரவ்ுகளின் நபரும்  ொக்கம் சுரங்க கு ் கக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிரொமங்களில் அகம ்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. 
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குசச்ொ வீடுகள் நவடிப்பொல் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளொல் விரிசல் மற்றும் 

நச ங்களுக்கு அதிக வொய்ப்புள்ளது, அந சமயம் RCC கட்டகமக்கப்பட்ட 

கட்டகமப்புகள் அதிக  ில அதிரவ்ுககள ்  ொங்கும். இது  விர,  கர 

அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பய ்க  உருவொக்கலொம். 

குண்டுநவடிப்பு  டவடிக்கககளொல் ஏற்படும் மற்நறொரு  ொக்கம் ஈ பொகறகள் 

ஆகும். இகவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசொய 

வயல்களில் விழு ்து,  பரக்ளுக்கு கொயம் அல்லது கட்டகமப்புகளுக்கு நச ம் 

ஏற்படலொம். முகறநய 4 சுரங்கங்களிலிரு ்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

அட்டவகண 7.17 இல் உள்ளன 

இரு ்பிட ஐடி மீட்டர்களில் தூரம் 

பி1க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 600 

இ1 அருகில் வொழ்விடம் 592 

இ2 அருகில் வொழ்விடம் 672 

இ3 அருகில் வொழ்விடம் 810 

அகன ்து சுரங்கங்களிலும் நவடிப்ப ொல் ஏற்படும்  ில அதிரவ்ுகள், உசச் துகள் 

நவக ்க  (PPV) மதிப்பிடுவ ற்கொன அனுபவ சமன்பொட்கடப் பயன்படு ்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

எங்நக - 

V = உசச் துகள் நவகம் (மிமீ/வி) 

K =  ளம் மற்றும் ரொக் கொரணி மொறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிநலொ) 

B = பொகற மற்றும்  ள ்துடன் ந ொடரப்ுகடய மொறிலி (நபொதுவொக 1.6) 

R = கட்டண ்திலிரு ்து தூரம் (மீ) 
\ 

அட்டவகண 7.14: 4 சுரங்கங்களில்  ில அதிர்வுகள் 

இரு ்பிட 

ஐடி 

அதிக ட்ச கட்டணம் 

கிநலாவில் 

மீ-இல் அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

மீ/ஹச இல் 

பிபிவி 

பி1 4.5 600 0.0010 

இ 1 87 592 0.0015 

இ 2 31.0 672 0.0050 

இ 3 54 810 0.0022 

ஆ ொரம்: பிளொஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

நமநல இரு ்து நமகச, ஒரு குண்டுநவடிப்புக்கொன கட்டணம் ஒவ்நவொரு 

சுரங்க ்திலும் அதிகபட்சமொக கரு ப்படுகிறது மற்றும் அ ன் விகளவொக 

பிபிவி ஆகும் உசச் துகள் நவகம் 0.8க்குக் கீநழ 29/8/1997 ந தியிட்ட 
சுற்றறிக்கக எண். 7 மூலம் பொதுகொப்பொன  ிகல அளவுநகொல்களுக்கு 
சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்கு ரகம் நஜனரல் படி மிமீ/நச. 

சமூக ஹ ாருளாதார சூழல்:  5 சுரங்கங்கள் சிஇஆர ்க்கு பங்களிக்கும் 

மற்றும் சமூகம் வளரச்ச்ியகடயும். 
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அட்டவகண 7.15: 4 சுரங்கங்களிலிரு ்து சமூக ் ஹ ாருளாதார ் 

 லன்கள் 

 திட்ட நசலவு சிஇஆர ்@ 2% 

பி1 ரூ.31,94,000/-  ரூ 63,880 /- 

ஹமாத்தம் ரூ. 31,94,000/- ரூ. 63,880/- 

இ1 ரூ.26,00,000/- ரூ 52,000/- 

இ2 ரூ.26,00,000/- ரூ 52,000/- 

இ3 ரூ.26,00,000/- ரூ 52,000/- 

ஹமாத்தம் ரூ. 78,00,000/- ரூ. 1,56,000/- 

கிராண்ட் நடாட்டல் ரூ. 1,09,94,000/- ரூ.2,19,880/- 

அலுவலக குறிப்பொகணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, அகன ்து 

சுரங்கங்களும் பசுகமக் கள ் திட்டம் & மூல ன மு லீடு ≤ 100 நகொடிகள், 

அகவ EAC/SEAC இன் வழிகொட்டு லின்படி சிஇஆர ்க்கு மூல ன மு லீட்டில் 2% 

பங்களிக்க நவண்டும். 

•  முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம் சிஇஆர ்- ரூ 63,880/- க்கு  ிதியளிக்கும் 

•  ற்நபொதுள்ள திட்டம் சிஇஆர ்- ரூ 1,56,000/- க்கு  ிதியளிக்கும் 

• கிளஸ்டரில் உள்ள 4 திட்டங்களுக்கு சிஇஆர ்- ரூ 2,19,880/- 

அட்டவகண 7.16: 4 சுரங்கங்களிலிரு ்து நவகல வாய் ்புகள் 

 நவகலவாய் ்பு 

பி1 27 

இ1 18 

இ2 18 

இ3 18 

கிராண்ட் நடாட்டல் 78 

கிளஸ்டரில் 1 முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்கம் கொரணமொக நமொ ் ம் 27 

நபர ்நவகல நபறுவொரக்ள் மற்றும் ஏற்கனநவ உள்ள சுரங்கங்களில் 54 நபர ்

நவகலயில் உள்ளனர.் 

அட்டவகண 7.17: கிரன்ீஹ ல்ட் நமம் ாட்டிற்கான 4 சுரங்கங்களின் 

 ன்கமகள் 

குறியீடு 

 டுவதற்கு 

முன்ஹமாழிய ்
 ட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உயிர் 

பிகழ ்பு 

% 

 ர ் ளவு 

ச.மீ 

இனத்தி
ன் 

ஹ யர் 

வளர்க்க ் டும் என 

எதிர் ார்க்க ் டும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

பி1 80 80% 1660 

நவம்பு, 

நகசுவரி
னொ 

64 

ஹமாத்தம் 400  1660  320 

இ1 10 80% 4869 

நவம்பு, 

நகசுவரி
னொ 

8 
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இ2 50 80% 4500 

நவம்பு, 

நகசுவரி
னொ 

40 

இ3 40 80% 2750 

நவம்பு, 

நகசுவரி
னொ 

32 

ஹமாத்தம் 500  12119  400 

கிராண்ட் 

நடாட்டல் 
900  13779  720 

முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்டங்களின் அடிப்பகடயில், நவம்பு, 

நகசுவரினொ நபொன்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரச்ச்ி 5 ஆண்டுகளில் 400 

மரங்கள் வீ ம் 80% உயிரவ்ொழும் விகி  ்துடன் 320 மரங்கள் வளரும் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 1660 சதுர மீட்டர ் பரப்பளவில் முன்நமொழியப்பட்ட 

குவொரிகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் 500 மரங்கள்  டப்பட்டு, 80% உயிரவ்ொழும் 

விகி  ்துடன்,  ற்நபொதுள்ள அகன ்து குவொரிகளிலும் நமொ ் மொக 12119 

சதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் 400 மரங்கள் வளரும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு நமலாண்கம திட்டம்  
அகன ்து திட்ட ஆ ரவொளரக்ளும் 01.01.2019 மு ல்  கடமுகறக்கு 

வரும் வககயில், ஒருமுகற பயன்படு ்துவ ற்கும்,  டிமன் பொரொமல் 

பிளொஸ்டிக்கக தூக்கி எறிவ ற்கும்  மிழ் ொடு அரசு ஆகண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன ்துகற (EC.2) ந தி: 25.06.2018 இணங்க நவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (பொதுகொப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ். 

 

குறிக்நகாள்: 

• பிளொஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்கமயொன வி ிநயொக சங்கிலி வகலயகமப்கப 

ஆய்வு நசய்ய. 

• அகன ்து பிளொஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி நசய்யக்கூடிய நபொருடக்கள 

நசகரிப்ப ற்கொக ந ொட்டிககள  ிறுவுவ ன் மூலம்  ிகலயொன பிளொஸ்டிக் 

கழிவு நமலொண்கமகய கண்டறி ்து முன்நமொழி ல் 

• சிஸ்டம் டிகசன் அகமப்கப ்  யொரி  ்ல், மற்றும் நசயல்படு ்துவ ற்கும் 

கண்கொணிப்ப ற்கும் ந கவயொன வழிமுகறகள். 

 

அட்டவகண 7.18: பிளாஸ்டிக் கழிவுககள  ிர்வகி ் தற்கான 

ஹசயல் திட்டம் 

வ. 

எண் 

 

ஹசயல் ாடு ஹ ாறு ்பு 

1 விதிககள இகண ்து நலஅவுட் வடிவகமப்கப 

உருவொக்கு ல், பிளொஸ்டிக் கழிவு நமலொண்கமக்கு 

கழிவு உற்ப ்தியொளரக்ளிடம் இரு ்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ்கட்டணம், குப்கப 

நகொட்டு ல், பிளொஸ்டிக் கழிவுககள எரி ் ல் 

சுரங்க 

நமலொளர ்
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அல்லது நபொதுமக்களுக்கு இகடயூறு விகளவிக்கும் 

பிற நசயல்களுக்கு அபரொ ம்/அபரொ ம். 

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி நசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள் ொட்டு அபொயகரமொன கழிவுககள 

பிரி ந் டுப்பக   கடமுகறப்படு ் , கழிவு 

உற்ப ்தியொளரக்கள கட்டொயப்படு ்து ல் 

சுரங்க 

நமலொளர ்

3 பிளொஸ்டிக் கழிவுகள் நசகரிப்பு கமன்ஸ் 

ஃநபொரந்மன் 

4 நபொருள் மீட்பு வசதிககள அகம ் ல் சுரங்க 

நமலொளர ்

5 நபொருள் மீட்பு வசதிகளில் மறுசுழற்சி 

நசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி நசய்ய முடியொ  

பிளொஸ்டிக் கழிவுககள பிரி ் ல் 

கமன்ஸ் 

ஃநபொரந்மன் 

6 பதிவுநசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி நசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி நசய்யக்கூடிய பிளொஸ்டிக் கழிவுககள 

நசனலொக்கு ல் 

கமன்ஸ் 

ஃநபொரந்மன் 

7 மறுசுழற்சி நசய்ய முடியொ  பிளொஸ்டிக் கழிவுககள 

சிநமன்ட் சூகளகளில், சொகல கட்டுமொன ்தில் 

பயன்படு ்துவ ற்கு வழியகம  ்ல் 

கமன்ஸ் 

ஃநபொரந்மன் 

8 அகன ்து பங்கு ொரரக்ளிகடநயயும் அவரக்ளின் 

நபொறுப்பு குறி ்து விழிப்புணரக்வ ஏற்படு ்து ல் 

சுரங்க 

நமலொளர ்

9 குப்கப நகொட்டுவது, பிளொஸ்டிக் கழிவுககள 

திற ் நவளியில் எரிப்பது அல்லது 

நபொதுமக்களுக்கு இகடயூறு விகளவிக்கும் 

நசயல்களில் ஈடுபடுவது நபொன்றவற்றில் திடீர ்

நசொ கன  ட  ்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிகமயொளர ்

ஆ ொரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்நமொழியப்பட்டது 

 

7.6 முன் ஓமிக்ரான் சுகாதார நமலாண்கம திட்டம்  

SARS-CoV-2 நகொநரொனொ கவரஸொல் ஏற்படும் ஓமிக்ரொன் ந ொய்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய ந ொயொகும், இ ்  ந ொயின் இயற்ககயொன வரலொறு, 

குறிப்பொக மீட்புக்குப் பி ்க ய  ிகழ்வுகளின் அடிப்பகடயில் புதிய  கவல்கள் 

மொறும் அடிப்பகடயில் அறியப்படுகின்றன. கடுகமயொன ஓமிக்ரொன் ந ொய் 

குணமகட ்  பிறகு, ந ொயொளிகள் நசொரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், ந ொண்கட 

வலி, சுவொசிப்பதில் சிரமம் நபொன்ற பல்நவறு வககயொன அறிகுறிககளயும் 

அறிகுறிககளயும் ந ொடர ்்து புகொரளிக்கலொம்.  ற்நபொது ஓமிக்ரொனுக்குப் 

பி ்க ய பின்விகளவுகளுக்கு மட்டுப்படு ் ப்பட்ட சொன்றுகள் உள்ளன. 

ந கவ மற்றும் தீவிரமொக பின்பற்றப்படுகிறது. ஓமிக்ரொனுக்குப் பி ்க ய 

குணமகடயும் ந ொயொளிகளின் பின்ந ொடர ்ல் பரொமரிப்பு மற்றும் 

 ல்வொழ்வுக்கு ஒரு முழுகமயொன அணுகுமுகற ந கவப்படுகிறது. 

முன்- ஓமிக்ரொன் ஃபொநலொ அப் புநரொட்நடொகொல் - 

• ஓமிக்ரொன் நபொரு  ்மொன  ட க் கய ் ந ொடரவும் (முகமூடியின் 

பயன்பொடு, கக மற்றும் சுவொச சுகொ ொரம், உடல் இகடநவளி). 
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• நபொதுமொன அளவு நவதுநவதுப்பொன  ீகரக் குடிக்கவும் (முரணொக 

இல்லொவிட்டொல்). 

• உங்கள் பணியிடங்கள் சு ் மொகவும் சுகொ ொரமொகவும் இருப்பக  

உறுதிப்படு ்திக் நகொள்ளுங்கள் 

• ஓமிக்ரொன் இன் நலசொன அறிகுறிகள் இரு ் ொலும், மக்கள் வீட்டிநலநய 

இருக்க நவண்டும் என்ற நசய்திகய  ் ந ொடர ்்து ந ொடரப்ுநகொண்டு 

விளம்பரப்படு ்துங்கள். 

• ந ருக்கு ந ர ் ச ்திப்பு அல்லது  ிகழ்வு ந கவயொ என்பக க் 

கவனியுங்கள். ந ொகலந ொடரப்ு அல்லது ஆன்கலன்  ிகழ்வு மூலம் 

அக  மொற்ற முடியுமொ? 

• அகன ்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் கக சு ்திகரிப்பு 

உள்ளிட்ட நபொதுமொன நபொருடக்ள் மற்றும் நபொருடக்கள முன்கூட்டிநய 

ஆரட்ர ் நசய்யுங்கள். சுவொச அறிகுறிககள உருவொக்கும் எவருக்கும் 

வழங்க அறுகவ சிகிசக்ச முகமூடிகள் உள்ளன. 

• ந ொடர ்்து வறடட்ு இருமல் / ந ொண்கட வலி இரு ் ொல், உப்பு வொய் 

நகொப்பளி ்து  ீரொவி உள்ளிழுக்க நவண்டும். வொய் நகொப்பளிக்க/ ீரொவி 

உள்ளிழுக்க மூலிகககள்/மசொலொ நசர ்் ல். இருமல் மரு ்துகள், 

மரு ்துவ மரு ்துவர ் அல்லது ஆயுஷ் மரு ்துவரின்  குதி வொய் ்  

பயிற்சியொளரின் ஆநலொசகனயின் நபரில் எடுக்கப்பட நவண்டும். 
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அத்தியாயம் 8 

திட்ட  லன்கள் 

 

 

 

8.1 கரடுமுரடான கல் குவாரிகள் சமூகத்திற்கு உதவுகின்றன 

எளிகமயொன உண்கம என்னநவன்றொல், குவொரிகளும் அகவ உற்ப த்ி 

நசய்யும் நபொருடக்ளும்  மது  வீன வொழ்க்ககயின் முக்கிய பகுதியொகும். 

பல்லவ வம்ச ்தின் கொல ்திற்கு மு ்க ய ஆயிரக்கணக்கொன ஆண்டுகளொக 

மனி  சமூகங்களுக்கு அ ன் பல்நவறு வடிவங்களில் கரடுமுரடொன கல் 

இன்றியகமயொ  ொக உள்ளது. குவொரி இல்லொமல்,  வீன கட்டுமொன  ்

ந ொழிலுக்கு ் ந கவயொன கல், ஜல்லி, மணல் கிகடக்கொது. 

 மது  வீன சமு ொய ்தில் கொன்கிரீட ் ஒரு அ ்தியொவசிய கட்டுமொனப் 

நபொருளொக நசயல்படுகிறது.  மது வீடுகள், மரு ்துவமகனகள், 

மொ ிலங்களுக்கு இகடநயயொன கட்டிடங்கள், ஷொப்பிங் மொல்கள், பள்ளிகள் 

நபொன்றகவ உட்பட ஒவ்நவொரு  ொளும்  ொம் பயன்படு ்தும் பல 

நபொருடக்ளுக்கு இது ஒரு முக்கியமொன கட்டுமொன  ் ந ொகுதியொக 

நசயல்படுகிறது. குப்பம் கிரொம ்தில் கரடுமுரடொன கற்ககள 

நவட்டுவ ற்கொன ஒரு முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம் 42712 மீ 3    கரடுமுரடொன 

கல்கல உற்ப ்தி நசய்வக  ந ொக்கமொகக் நகொண்டுள்ளது. 5 வருட 

கொலப்பகுதியொனது அப்பகுதிகளில் சமூக-நபொருளொ ொர  டவடிக்ககககள 

நமம்படு ்தும். 

8.2 கரடுமுரடான கல் குவாரி ஹ ாருளாதாரத்திற்கு  ன்கம 

அளிக்கிறது 

கட்டுமொனம் மற்றும் நபொறியியல்  ிகலப்பொட்டில் இரு ்து  மது 

வொழ்க்கக கரடுமுரடொன கல்கல சொர ்்துள்ளது. இருப்பினும், இ ந் ொழில் 

 மிழக ்திற்கும் ஏரொளமொன நபொருளொ ொர  ன்கமககள வழங்குகிறது. 

கட்டுமொனப் நபொருடக்கள வழங்குவக  ்  ொண்டி சமூக ்திற்கொன 

கரடுமுரடொன கல்  ன்கம  ீண்டுள்ளது. கமனர ் மினரல்ஸ் குவொரி சங்கம் 

மற்றும் அது பிரதி ிதி ்துவப்படு ்தும் குவொரி நபொருடக்ள் மொ ில மற்றும் 

உள்ளூர ்நபொருளொ ொர ்தில் பல ந ரம்கறயொன  ொக்கங்ககள வழங்குகிறது. 

கரடுமுரடொன கல் ந ொழில்துகறயொனது 10,000க்கும் நமற்பட்ட நவகலகள் 

மற்றும் ரூ.385 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன ஊதியம் மற்றும்  மிழ் ொடு சமூக  ்

ந ொழிலொளரக்ளுக்கு  ன்கமககள வழங்குகிறது. 

புகளூர ் வருவொய்  ் ந ொகுதியில் சொகல கட்டுமொனம் மற்றும் 

பரொமரிப்பு, வணிகம் மற்றும் ந ொழில்துகற திட்டங்களுக்குப் 

பயன்படு  ்ப்படும் அகன ்து கரடுமுரடொன கற்களில் 50% குப்பம் கல் என 

குறிப்பிடப்படும் இ ் ப் பகுதியின் நசயல்பொடுகள். இய ்திரங்கள் மற்றும் 
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 ொனியங்கு அகமப்புகள் பிரி ந் டு ் ல் மற்றும் உற்ப ்தி நசயல்முகறயின் 

ஒரு பகுதியொக இரு ் ொலும், கரடுமுரடொன கல் சுரங்கமொனது ஒரு கடினமொன 

நசயல்முகறயொகும், இது வழங்கும் பல ந ொழில்களுக்கு கரடுமுரடொன 

கல்கலப் பிரி ந் டுக்க, உற்ப ்தி நசய்ய மற்றும்  யொர ்நசய்ய ஏரொளமொன 

ந ொழிலொளரக்ள் ந கவப்படுகிறொரக்ள். ஆட்நடொநமஷனொல் முழு 

கரடுமுரடொன கல் பிரி ந் டுக்கும் நசயல்முகறகய ககயொள முடியொது, 

கூடு ல் ந ொழிலொளரக்ள் ந கவ. கரடுமுரடொன கல் குவொரி ந ொழில் மூலம் 

பல பணியொளரக்ள்  ீண்ட கொல, சொ ்தியமொன மற்றும் மதிப்புமிக்க 

நவகலவொய்ப்கபக் கொண்கிறொரக்ள். இ ்  ஊழியரக்ளில் பலர ்  ங்கள் 

நவகலக்கு முடி ் வகர ந ருக்கமொக இருக்க உள்ளூர ் சுற்றுப்புறங்களில் 

வொழ்கின்றனர.் அவரக்ளின் ஊதியம் உள்ளூர ்நபொருளொ ொர ்திற்கு திரும்பும். 

உள்ளூர ் வணிகங்களிலிரு ்து வொங்கு ல் உட்பட. கரடுமுரடொன கல் 

குவொரியொனது முக்கியமொன நமொ  ்ப் நபொருடக்களப் நபறுவ ற்கு மலிவொன 

மற்றும் திறகமயொன முகறகய வழங்குகிறது. இது உள்கட்டகமப்பு மற்றும் 

கட்டுமொன நசலவுககள குகறக்க உ வுகிறது. உண்கமயில், குப்பம் 

 மிழ் ொட்டிநலநய மிகக் குகற ்  கட்டுமொனச ்நசலவுககளக் நகொண்டுள்ளது. 

நமலும், இப்பகுதியில் குகற ்  கட்டுமொன நசலவுகள், எப்நபொதும் 

விரிவகட ்து வரும்  மது மக்கள்ந ொககக்கு இடமளிக்க கட்டுமொன  ்

துகறக்கு உ வுகிறது. இது  ிசச்யமொக வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் 

கட்டப்படும். இப்பகுதியில் குகற ்  கட்டுமொன நசலவுகள், எப்நபொதும் 

விரிவகட ்து வரும்  மது மக்கள்ந ொககக்கு இடமளிக்க கட்டுமொன  ்

துகறக்கு உ வுகிறது. இது  ிசச்யமொக வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் 

கட்டப்படும். இப்பகுதியில் குகற ்  கட்டுமொன நசலவுகள், எப்நபொதும் 

விரிவகட ்து வரும்  மது மக்கள்ந ொககக்கு இடமளிக்க கட்டுமொன  ்

துகறக்கு உ வுகிறது. இது  ிசச்யமொக வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் 

கட்டப்படும். 

8.3 வரி வருவாய் உருவாக்கம் 

            கரடுமுரடொன கல் ந ொழில் மூலம் மொ ில ்திற்கு ரூ.900 மில்லியன் வரி 
வருவொகய ஈட்டுகிறது. இ ் ப் பணம் பள்ளிகள், சுகொ ொர அகமப்புகள், 

 ண்ணீர ் சு ்திகரிப்பு வசதிகள் நபொன்றவற்கற நமம்படு ்  

பயன்படு  ்ப்படுகிறது. உள்ளூர ் உள்கட்டகமப்புக்கொன இ ்  மு லீடு, 

சொகலகள் மற்றும் மொ ிலங்களுக்கு இகடநயயொன கல்வி மற்றும் சுகொ ொரம் 

வகர அகன ்து நமம்பொடுககளயும் ஏற்படு ்துகிறது. 

8.4  ல்ல அண்கட வீட்டாராக இருக்க முயற்சி ஹசய்தல் 

குவொரி இயக்க ்துடன் இட ்க ப் பகிரவ் ொல் ஏற்படும் சொ ்தியமொன 

சிக்கல்ககள ந ொழிலொளரக்ள் புரி ்துநகொள்கிறொரக்ள். இ ்  

கொரண ்திற்கொக, மொ ில சட்டமன்றங்களும் குவொரி ந ொழில்  ிறுவனங்களும் 

சமூக ்திற்கு உடப்ட்ட விதிமுகறகள் மற்றும்  ன்கமகள் பற்றிய 

 கவல்ககள வழங்க  ங்களொல் முடி ்  அகன க் யும் நசய்கின்றன. 
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இப்பகுதியில் உள்ள கரடுமுரடொன கல் குவொரிகள் குவொரி நவடிப்ப ொல் 

ஏற்படும் சமூக மற்றும் நபொருளொ ொர பொதிப்புககள குகறக்க ஒவ்நவொரு 

 டவடிக்ககயும் எடுக்கின்றன. இ னொல் ொன் குப்பம் கரடுமுரடொன கல் 

குவொரியொனது நபொருளொ ொர ஊக்குவிப்பு மற்றும் வரிவிதிப்பு மூலம் உள்ளூர ்

நபொருளொ ொர ்திற்கு பங்களிக்கிறது. கரடுமுரடொன கல் என்பது  மது 

அன்றொட வொழ்க்ககயிலும், கட்டுமொன ் ந ொழிலிலும்,  மது 

நபொருளொ ொர ்திலும் ஒரு முக்கிய அங்கமொகும். 

கரடுமுரடொன கல் ந ொழில் வழங்கும் அகன ்து  ன்கமககளயும் 

 ிகனக்கும் நபொது, புகளூர ்ந ொகுதி பகுதியில் அவற்றின் மதிப்கபக் கரு ்தில் 

நகொள்வது அவசியம். 

8.5 மற்ற உறுதியான  லன்கள் 

முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்கம் கீநழ நகொடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியொன 

பலன்ககளக் நகொண்டிருக்க வொய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டகமப்பு வசதிகள், நபொக்குவர ்து, சுகொ ொரம், சுரங்கம் மற்றும் 

பிற சமூக நசகவகளுக்கு நபொருடக்ள் மற்றும் நசகவககள வழங்கு ல் 

நபொன்ற ஒப்ப ்  நவகலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மகறமுக நவகல 

வொய்ப்புகள். 

• வொடகக குடியிருப்புக்கொன கூடு ல் வீட்டு ந கவ அதிகரிக்கும் 

• கலொசச்ொர, நபொழுதுநபொக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் நமம்படும். 

•  கவல் ந ொடரப்ு, நபொக்குவர ்து, கல்வி, சமூக நமம்பொடு மற்றும் 

மரு ்துவ வசதிகளில் முன்நனற்றம் மற்றும் நவகலவொய்ப்பு மற்றும் 

வருமொன வொய்ப்புகளில் ஒட்டுநமொ ்  மொற்றம். 

• ரொயல்டி, நசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி நபொன்றவற்றின் மூலம் அதிகரி ்  

வருவொயின் மூலம், உ ்ந ச சுரங்க ்திலிரு ்து மொ ில அரசு ந ரடியொகப் 

பயனகடயும். 

8.6 ஹ ரு ிறுவன சமூக ் ஹ ாறு ்பு  

சிஎஸ்ஆர ் டவடிக்கககள் மற்றும் வணிக நசயல்முகறகளுடன் சமூக 

நசயல்முகறககள ஒருங்கிகண ் ல் பற்றிய விழிப்புணரக்வ அகன ்து 

மட்ட ஊழியரக்ளிகடநயயும் வளரப்்ப ற்கு திட்ட ஆ ரவொளர ்

நபொறுப்நபற்பொர.் சிஎஸ்ஆர ்  டவடிக்ககககள நமற்நகொள்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு நபொதுமொன பயிற்சியும் மறுந ொக்கு ிகலயும் 

வழங்கப்படும். இ ்திட்ட ்தின் கீழ், திட்ட முன்நமொழிநவொர,் திட்டப் 

பகுதியிலிரு ்து 5 கிமீ ந ொகலவில் உள்ள கிரொமங்களில் சமூக மற்றும் 

நபொருளொ ொர வளரச்ச்ிகய நமற்நகொள்வொர.் இ ற்கொக ஒவ்நவொரு ஆண்டும் 

 னி பட்நஜட் வழங்கப்படும். இ ்திட்ட க்  இறுதி நசய்ய முன்நமொழிபவர ்

உள்ளூர ் சுயஅரசொங்க ்துடன் ந ொடரப்ுநகொள்வொர.் திட்டங்கள் பின்வரும் 

பர ்  பகுதிகளிலிரு ்து ந ர ்்ந டுக்கப்படும் 

• சுகொ ொர நசகவகள் 
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• சமூக வளரச்ச்ி 

• உள்கட்டகமப்பு நமம்பொடு 

• கல்வி & விகளயொட்டு 

• சுய நவகலவொய்ப்பு 

சிஎஸ்ஆர ்ஹசலவு மதி ்பீடு  

▪ சிஎஸ்ஆர ் டவடிக்கககள் நமற்நகொள்ளப்படும் குப்பம் கிரொமம் முக்கியமொக 
கல்வி, சுகொ ொரம், மகளிர ் சுயஉ வி குழுக்களின் பயிற்சி நபொன்றவற்றுக்கு 
பங்களிக்கிறது, சிஎஸ்ஆர ்பட்நஜட்டில் லொப ்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

கார் ் நரட் சுற்றுசச்ூழல் ஹ ாறு ்பு 

 கொரப்்பநரட் சுற்றுசச்ூழல் நபொறுப்புக்கொன (சிஇஆர)் ஒதுக்கீடு இ ்திய 

அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பொகண F.No.22-65/2017-IA.III, ந தி: 01.05.2018 

இன் படி நமற்நகொள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பொகணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, பசுகமக் கள ் திட்டம் 

மற்றும் மூல ன மு லீடு ≤ 100 நகொடிகள், அகன ்து முன்நமொழியப்பட்ட 

திட்டங்களும் EAC/SEAC இன் வழிகொட்டு லின்படி சிஇஆர ்க்கு மூல ன 

மு லீட்டில் 2% பங்களிக்க நவண்டும். குப்பம் அரசுப் பள்ளியில் சுகொ ொர 

வசதிககள நமம்படு ்  நமொ  ் மூல னச ்நசலவு ரூ.31,94,000/- மற்றும் அந  

பணியின் 2% ரூ.63,880/- ஆகும். 
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அத்தியாயம் 9 

சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு  லன்  கு ் ாய்வு 

 

நபொரு ் ொது, ஸ்நகொப்பிங் கட்ட ்தில் சுற்றுசச்ூழல் நசலவு பலன் பகுப்பொய்வு 
பரி ்துகரக்கப்படவில்கல என்ப ொல். 
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அத்தியாயம் 10 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம திட்டம் 

 

ஹ ாது 

சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம் (இஎம்பி) முன்நமொழியப்பட்ட இட ்தில் 

உள்ளகமக்கப்பட்ட மொசுக் குகறப்பு வசதிககளக் கரு ்தில் நகொண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் அகமப்கபப் பொதுகொப்பக  ந ொக்கமொகக் நகொண்டுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்ட ்தின்  ல்ல  கடமுகறகள், சுற்றுப்புற 

கொற்றின்  ரம்,  ீரின்  ரம், சமூக-நபொருளொ ொர முன்நனற்ற ்  ரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்ட ்தின் அகன ்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககளயும் 

கவ ்திருப்பக  உறுதி நசய்யும். மூல அளவில்  ணிப்பு  டவடிக்கககள் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுநமொ  ் சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம் 

ஆகியகவ நபறப்பட்ட அகமப்புகளின் ஆ ரவு ் திறகன நமம்படு ்தும். 

இ ்  அ ்தியொய ்தில் வழங்கப்பட்ட இஎம்பி/இஐஏஇன் ஒப்பு லுக்குப் பிறகு, 

 ணிப்பு  டவடிக்கககள் நசயல்படு  ்ப்படுவக யும் அவற்றின் 

நசயல்திறன் கண்கொணிக்கப்படுவக யும் உறுதி நசய்வ ற்கொன  ிரவ்ொக 

அம்சங்ககளப் பற்றி விவொதிக்கிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்கக 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு நபொறுப்பொன முகறயில் அ ன் அகன ்து 

நசயல்பொடுகள் மற்றும் நசயல்பொடுககள  ட ்துவ ற்கும் சுற்றுசச்ூழல் 

நசயல்திறகன ந ொடர ்்து நமம்படு ்துவ ற்கும் திட்ட ஆ ரவொளர ்

உறுதிபூண்டுள்ளொர.் 

ஆ ரவொளர ்Tvl. NTC BLUEMETALS LLP 

• அ ன் நசயல்பொடுகள் மற்றும் நசயல்பொடுகளுடன் ந ொடரப்ுகடய 

அகன ்து சட்டங்கள், நசயல்கள், ஒழுங்குமுகறகள் மற்றும் 

 ர ிகலகளின் ந கவககளப் பூர ்்தி நசய் ல் 

• நபொது சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகள் மற்றும்  னிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் நபொறுப்புகளில் பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

திட்ட ்க  நசயல்படு ் வும் 

• சுற்றுசச்ூழல் நகொள்கககய நசயல்படு ்துவக  உறுதி நசய்ய 

ந கவயொன ஆ ொரங்ககள ஒதுக்குங்கள் 

• திட்ட நமம்பொட்டின் அகன ்து  ிகலகளிலும் பயனுள்ள மூடல் 

மூநலொபொயம் இருப்பக யும், சொ ்தியமொன  ீண்டகொல சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சமூக  ொக்கங்ககளக் குகறக்க முற்நபொக்கொன மறுசீரகமப்பு 

முடி ் வகர விகரவொக நமற்நகொள்ளப்படுவக யும் உறுதிப்படு ் வும். 

• சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்புகளில் ஏந னும் குகறபொடு அல்லது எதிரப்ொரொ  

நசயல்திறன் குறி ்து முன்கூட்டிநய எசச்ரிக்க கண்கொணிப்பு 

திட்டங்ககள நசயல்படு ் வும். 
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• சுற்றுசச்ூழலின் நசயல்திறகனச ் சரிபொரக்்கவும், ந ொடர ்்து 

முன்நனற்ற ்க  ந ொக்கிப் பொடுபடவும் அவ்வப்நபொது மதிப்பொய்வுககள 

 ட ் வும். 

 ிர்வாகம் மற்றும் ஹதாழில்நுட்  அகம ்பின் விளக்கம் - 

அ ்தியொயம் 6-ன் கீழ் விவொதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்புப் 

பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்ட ்க  திறம்பட நசயல்படு ்துவக  

உறுதிநசய்து, ஒவ்நவொரு முன்நமொழியப்பட்ட குவொரியின் சுரங்க 

நமலொண்கம  ிகல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவக  

உறுதி நசய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இ ற்குப் நபொறுப்பொகும்: 

•  ீர/்கழிவு  ீரின்  ரம், கொற்றின்  ரம் மற்றும் திடக்கழிவு உற்ப ்தி 

ஆகியவற்கற கண்கொணி  ்ல். 

• நவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் நசகரிக்கப்பட்ட  ீர ் மற்றும் கொற்று 

மொதிரிகளின் பகுப்பொய்வு 

• மொசுக்கட்டுப்பொடு மற்றும் பொதுகொப்பு  டவடிக்கககள்/சொ னங்ககள 

நசயல்படு ்து ல் மற்றும் கண்கொணி ் ல், இதில்  ிதி மதிப்பீடு, 

வரிகசப்படு ்து ல், கொற்று மொசுக்கட்டுப்பொட்டு கருவிககள  ிறுவு ல், 

கழிவு  ீர ்சு ்திகரிப்பு  ிகலயம் நபொன்றகவ அடங்கும். 

• திட்டம் மற்றும் நவளி  ிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் ந ொடரப்ொன 

நசயல்பொடுககள ஒருங்கிகண ் ல் 

• ந ொழிலொளரக்ளின் சுகொ ொர புள்ளிவிவரங்களின் நசகரிப்பு. 

• பசுகம பட்கட வளரச்ச்ி 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்ட ்தின் நசயல்பொட்டின் 

முன்நனற்ற ்க  கண்கொணி ் ல் 

• சட்ட விதிகள், மொ ில மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அகமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

 ிப ் கனகள் மற்றும்  ிறுவுவ ற்கொன ஒப்பு ல்கள் மற்றும் நசயல்பட 

ஒப்பு ல் ஆகியவற்றின் விதிமுகறகளுக்கு இணங்கு ல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்பு பிரிவு 

சுரங்க 

மைைாளர் 

என்னுறைய 

மதாழர் 

றைன்ஸ் 

ஃமபார்மைன் 
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ஆ ொரம்: எஃப்ஏஇ மற்றும் இஐஏ ஒருங்கிகணப்பொளரொல் முன்நமொழியப்பட்டது 

10.2 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம 

திட்டமிடல் மற்றும் நசயல்படு ்தும் கட்ட ்தில் நபொரு ் மொன 

நமலொண்கம  டவடிக்ககககள நமற்நகொள்வ ன் மூலம், அப்பகுதியின் 

சூழலியல் பொதிப்கப ்  விரக்்க ந கவயொன அகன ்து 

 டவடிக்ககககளயும் முன்நமொழிபவர ்எடுப்பொர.் சுரங்க ்தின் நபொது, திட்டச ்

சுற்றளவு, பொதுகொப்பு ்  கட மண்டலம், குவொரி நசய்யப்பட்ட பகுதியின் நமல் 

நபஞ்சுகள் நபொன்றவற்றில் அடர ்்தியொன ந ொட்டங்கள் நமற்நகொள்ளப்படும். 

அ ன்  ிரவ்ொக த்ிற்கொக பின்வரும் கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கககள் 

முன்நமொழியப்பட்டு சுரங்க நமலொளரின் நபொறுப்பொக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பொதுகொப்பு ்  டுப்புச ்சுவர ்முழுவதும் பசுகமப் பட்கட 

நமம்பொடு 

• பசுகமப் பட்கட அபிவிரு ்தி ் திட்ட க்   கடமுகறப்படு ்துவ ற்கும் 

உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்நவொரு பருவ ்திற்கும் பி ்க ய 

ந ொட்ட  ிகல ந ொடர ்்து சரிபொரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ொழ்கவ ்  டுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

 ப்பிநயொடிய தூசி ஆகும், இ ்   ப்பிக்கும் தூசிகய இழு ்துச ்நசல்லும் 

சொகலகளில்  ண்ணீர ் ந ளிப்ப ன் மூலமும், புதி ொக  டப்பட்ட 

பகுதிக்கு அருகில் ஒரு ந ளிப்பொன் அலகு  ிறுவுவ ன் மூலமும் 

கட்டுப்படு  ்லொம். 

• ஆண்டு வொரியொக கிரீன்நபல்ட் வளரச்ச்ி பதிவு நசய்யப்பட்டு 

கண்கொணிக்கப்படும் 

▪ ந ொட்டப் பரப்பின் அடிப்பகடயில். 

▪ ந ொட்ட கொலம்  

▪ ந ொட்ட வகக  

▪  ொவரங்களுக்கு இகடயில் இகடநவளி 
▪ உரம் மற்றும் உரங்களின் வகக மற்றும் அ ன் கொலங்கள் 

▪ லொப்பிங் கொலம்,  ீரப்்பொசன இகடநவளி 
▪ உயிர ்பிகழப்பு விகி ம் 

▪ ந ொட்ட அடர ்்தி 

• திட்டமிடப்பட்ட இறுதி மறுசீரகமப்பு, பசுகம மண்டலம் மற்றும்  ீர ்

ந க்க ்தின் மூலம்  ொவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் 

குடிநயற்ற ்திற்கொன ஒரு இணக்கமொன சூழகல விட்டுசந்சல்கிறது. 

சுரங்க வொழ்க்ககயின் முடிவில் திட்ட ்தில் உருவொக்கப்பட்ட பசுகம 

பட்கட மற்றும்  ீர ்ந க்கம் ஆகியகவ சுரங்க ்திற்கு பி ்க ய கொல ்தில் 

திட்ட பகுதிக்கு பறகவகள் மற்றும் விலங்குககள ஈரக்்கும். 

10.2.1 கிரன்ீ ஹ ல்ட் நமம் ாட்டுத் திட்டம் 

சுமொர ்80 எண்கள். சுரங்க ் திட்ட கொல ்திற்குப் பயன்படு ் ப்படும் சுரங்க 

கு ் ககப் பகுதியின் பொதுகொப்பு ்  கடயில் 80% உயிரவ்ொழும் விகி  ்துடன் 
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மரக்கன்றுகள்  டப்பட உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க 

 டவடிக்ககயொல் ஏற்படும்  ில பயன்பொட்டு மொற்றங்ககளக் கரு ்தில் 

நகொண்டு பசுகம மண்டல நமம்பொட்டு ் திட்டம்  யொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவகண 10.1 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்ஹமாழிய ் ட்ட 

கிரன்ீஹ ல்ட் ஹசயல் ாடுகள் 

ஆ
ண்
டு 

 டவு ஹசய்ய 

முன்ஹமாழி
ய ் ட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்
கக 

மீ 2 

இல் 

மூட ்
 ட 

நவண்
டிய 

 குதி 

இனத்தி
ன் 

ஹ யர ்

உயிர்வாழும் 

விகிதம் % இல் 

எதிர ்ார்க்க ்
 டுகிறது 

வளர்க்க ் 
டும் என 

எதிர ்ார்க்க
 ் டும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்
கக 

1 80 1660 நவம்பு, 

நபொங்க
மியொ 

பின்னொ, 

நகசுவரி
னொ 

நபொன்ற
கவ, 

80 64 

2 80 1660 80 64 

3 80 1660 80 64 

4 80 1660 80 64 

5 80 1660 80 64 

ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ்தின் கரு ்தியல் திட்டம்& FAE மற்றும் 

இஐஏ ஒருங்கிகணப்பொளரொல் முன்நமொழியப்பட்டது 

கிரீன்நபல்ட் நமம்பொட்டு ் திட்ட ்தின் ந ொக்கங்கள்: 

• குவொரி பகுதியின் சுற்றளவில் பசக்ச நபல்ட்கட வழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுவக  எதிர ்்துப் நபொரொடவும், 

• மண்ணின் அரிப்கபப் பொதுகொ ் ல்,  ில ் டி  ீர ் ரீசொரஜ்ிங்கக அதிகரிக்க 

ஈரப்ப  ்க ப் பொதுகொ ் ல், 

• அப்பகுதியின் சூழலியகல மீட்நடடுக்கவும், உள்ளூர ் சமூக ்தின் அழகியல் 

அழகக மீட்நடடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர ் சமூக ்தின் தீவனம், எரிநபொருள் 

மற்றும் மர ்தின் ந கவககள பூர ்்தி நசய்யவும். 

பல வரிகசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பொக ் திட்டமிடப்பட்ட 

பசுகமப் பட்கடயொனது,  ீளமொன வி ொன இகலகளுடன், எல்கலகயச ்

சுற்றிலும் அடர ்்  ந ொட்டங்கள் மற்றும் ந கவயற்ற இடங்களுக்கு கொற்று, 

தூசி ச ் ம் பரவுவக  ்  டுக்கும் வககயில், சொகலகள் மூலம் 

உருவொக்கப்பட நவண்டும். விகி ம். 

10.8.2 இனங்கள் நதாட்டத்திற்கு  ரி ்துகரக்க ் டுகிறது 
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பயிரிடுவ ற்கு வககககள பரி ்துகரக்கும் நபொது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முக ் ன்கமகய உருவொக்கு ல். 

• நவகமொக வளரும், அடர ்்தியொன வி ொனம், வற்றொ  மற்றும் பசுகமயொன 

நபரிய இகல பகுதி. 

• இயற்கக வளரச்ச்ியில் நபரிய பொதிப்புகள் இல்லொமல் மொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறகமயொனது 

GREENBELTக்கு  ரி ்துகரக்க ் ட்ட இனங்கள் 

s.எண் தாவரவியல் ஹ யர ் உள்ளூர் 
ஹ யர ்

முக்கியத்துவம் 

1.  அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ நவம்பு, 

நவம்பு 

நவப்ப எண்நணய் 

மற்றும் நவப்பம் 

 யொரிப்புகள் 

2.  அல்பிசியொபொல்கநடொரியொ புளி, 
புளியமரம் 

உண்ணக்கூடிய & 

மரு ்துவ மற்றும் 

பிற பயன்கள் 

3.  Casuarinaequisetifolia சவுக்கு கடநலொரப் 

பகுதிகளில் 

 ங்குமிடங்கள் 

மற்றும் 

பயிரக்களப் 

பொதுகொப்ப ற்கொன 

கொற்று ்  கடகள் 

4.  நபொங்கமியொபின்னடொ புங்கம்  

5.  நபொரொசஸ் 

ஃபிளொநபல்லிஃபர ்

பகனமர 

பகன 

உயரமொன விண்ட் 

பிநரக்கர ்மரமும் 

அ ன் பழங்களும் 

உண்ணக்கூடியகவ 

ஆ ொரம்: எஃப்ஏஇ மற்றும் இஐஏ ஒருங்கிகணப்பொளரொல் 

முன்நமொழியப்பட்டது  

10.3 ஹதாழில்  ாதுகா ்பு மற்றும் சுகாதார நமலாண்கம 

ந ொழில்சொர ் பொதுகொப்பு மற்றும் ஆநரொக்கியம் ஆகியகவ 

உற்ப ்தி ்திறன் மற்றும்  ல்ல மு லொளி-பணியொளர ் உறவுடன் மிக 

ந ருக்கமொக ந ொடரப்ுகடயகவ. குவொரிகளில் ந ொழில்சொர ் சுகொ ொர 

பொதிப்பின் முக்கிய கொரணிகள்  ப்பிநயொடிய தூசி மற்றும் ச  ்ம். சுரங்கச ்

சட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவொரி நசயல்பொட்டின் 

நபொது பணியொளரக்ளின் பொதுகொப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்ககளப் 

பரொமரிப்பது கவனிக்கப்படும். தூசி, ச ் ம் மற்றும் அதிரவ்ு கொரணமொக 

ந ொழிலொளரக்ளின் ஆநரொக்கிய ்தில் எ ் வி மொன பொ கமொன 

விகளவுககளயும்  விரக்்க நபொதுமொன  டவடிக்கககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.3.1 மருத்துவ கண்காணி ்பு மற்றும்  ரிநசாதகனகள்  
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▪ தூசி மற்றும் இகரசச்லின் நவளிப்பொட்டின் மூலம் நமொசமகடயக்கூடிய 

 ிகலகமககளக் நகொண்ட ந ொழிலொளரக்களக் கண்டறி ல் மற்றும் 

ஆநரொக்கிய ்தில் ஏற்படும் மொற்றங்ககள ் தீரம்ொனிப்ப ற்கொன அடிப்பகட 

 டவடிக்ககககள  ிறுவு ல். 

▪ ந ொழிலொளரக்ள் மீது ச  ் ்தின் விகளகவ மதிப்பீடு நசய் ல் 

▪ ந கவப்படும்நபொது சரிநசய் ல்  டவடிக்ககககள நமற்நகொள்ள உ வுகிறது 

▪ சுகொ ொர கல்விகய வழங்கு ல் 

சுரங்க ்தில் பணிபுரியும் ந ொழிலொளரக்ளின் சுகொ ொர  ிகல, 

ந ொழில்சொர ்கண்கொணிப்பு திட்ட ்தின் கீழ் ந ொடர ்்து கண்கொணிக்கப்படும். 

இ ்திட்ட ்தின் கீழ், அகன ்து ஊழியரக்ளும் பணியின் நபொது விரிவொன 

மரு ்துவ பரிநசொ கனக்கு உட்படு ் ப்படுகிறொரக்ள். மரு ்துவப் 

பரிநசொ கனயொனது சுரங்கச ்சட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் நசொ கனககள 

உள்ளடக்கியது. 

அட்டவகண 10.2: மருத்துவ  ரிநசாதகன அட்டவகண 

வ. 

எண் 

 

நசயல்பொடுகள் 1 ஆம் 

ஆண்டு 

2ஆம் 

ஆண்டு 

3ஆம் 

ஆண்டு 

4 ஆம் 

ஆண்டு 

5ஆம் 

ஆண்டு 

1 ஆரம்ப மரு ்துவ பரிநசொ கன (சுரங்க ் ந ொழிலொளரக்ள்) 

ஏ உடல் பரிநசொ கன      

பி உளவியல் 

நசொ கன 

     

சி ஆடிநயொநமட்ரிக் 

நசொ கன 

     

டி சுவொச நசொ கன      

2 கொலமுகற மரு ்துவப் பரிநசொ கன (சுரங்க ் ந ொழிலொளரக்ள்) 

ஏ உடல் பரிநசொ கன 

- அப் 

     

பி ஆடிநயொநமட்ரிக் 

நசொ கன 

     

சி கண் பரிநசொ கன 

- அப் 

     

டி சுவொச நசொ கன      

3 மரு ்துவ முகொம் 

(சுரங்க ் 
ந ொழிலொளரக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள கிரொம 

மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்க ் 
ந ொழிலொளரக்ள்) 

     

 

மரு ்துவப் பின்ந ொடர ்ல்கள்: - பணியொளரக்ள் வயது வொரியொக மூன்று 

இலக்குக் குழுக்களொகப் பிரிக்கப்படுவொரக்ள்: - 



178 | ப க ் க ம ்  

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இன் 

 டி PME 

சிற ்புத் நதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குகறவொனது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

அவசர கொலங்களில் 

25 மு ல் 40 வயது 

வகர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

அவசர கொலங்களில் 

40 வயதுக்கு நமல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

அவசர கொலங்களில் 

ந ொய் கண்டறி ல்/விப ்து ஏற்பட்ட உடநனநய மு ன்கமயொன 

முன்னுரிகமயில் மரு ்துவ உ வி என்பது  டுப்பு அம்சங்களின் சொரொம்சம். 

 

10.3.2 முன்ஹமாழிய ் ட்ட ஹதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுகா ்பு 

 டவடிக்கககள்  

▪ சுரங்க  ள ்தில் ந ொழிலொளரக்ள்  ீரிழப்பு ஏற்படொ  வககயில் 

நபொதுமொன குடி ீர ்வி ிநயொகம் நசய்யப்படும். 

▪ நவளிர ்  ிறங்கள் நகொண்ட இலகுரக மற்றும்  ளரவ்ொன ஆகடகள் 

அணிய விரும்பப்படும். 

▪ இகரசச்ல் கட்டுப்பொட்டு உ ்திகளின் ந கவகய தீரம்ொனிக்க 

இகரசச்ல் நவளிப்பொடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

▪ சுரங்க ் ந ொழிலொளரக்ளுக்கு  னிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

▪ நகட்கும் பொதுகொப்பொளரக்ள் அல்லது ச ்  ்க க் கட்டுப்படு ்தும் 

கருவிகளில் ஏந னும் சிக்கல்ககளப் புகொரளிக்க நமற்பொரக்வயொளர ்

அறிவுறு  ்ப்படுவொர.் 

▪ ச ் மில்லொ  நவகல நசயல்பொட்டில், நவளிப்பொடு ந ரம் 

குகறக்கப்படும். 

▪ தூசி உருவொக்கும் ஆ ொரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முகறயொன 

கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்கக எடுக்கப்படும். 

▪ அகன ்து ந ொழிலொளரக்ளுக்கும் அவ்வப்நபொது மரு ்துவ 

பரிநசொ கனகள் நசய்யப்படும். 

▪ DGMS சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறகளின் விதிமுகறககள 

 ிரவ்ொகம் மற்றும் ந ொழிலொளரக்ள் இருவரும் கண்டிப்பொக 

ககடபிடிப்பது. 

▪ சொகலயின் அகலம் வொகன ்தின் அகல க்  விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமொக பரொமரிக்கப்படும். நபொக்குவர ்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படு ் ப்படும். 

▪ ஒப்ப ்  நவகலககள நபொறு  ்மட்டில், ஒப்ப ்  ொரரக்ள் மற்றும் 

ந ொழிலொளரக்ளுக்கு பொதுகொப்பு குறியீடு அமல்படு ் ப்படும். அவரக்ள் 

ந ொழிற்பயிற்சி  ிகலயங்களில் பயிற்சி அளி  ் பின்னநர அவரக்ள் 

சட்டப்பூரவ்  பர/்அதிகொரிகளின் கடுகமயொன நமற்பொரக்வயின் கீழ் 
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பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவொரக்ள். அவரக்ளுக்கு அகன ்து 

 னிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

▪ ஒவ்நவொரு மொ மும் சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமர ்் ப்பட்டவரக்ளின் 

பொதுகொப்பு குறி ்து விவொதிக்க பொதுகொப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பொடு 

நசய்யப்படும். 

▪ பணியொளரக்ள் மற்றும் இகண குவொரி உரிகமயொளரக்ளிகடநய 

பொதுகொப்பு விழிப்புணரவ்ு மற்றும்  ல்லிணக்க ்க  வளரப்்ப ற்கொக 

வருடொ ்திர சுரங்க பொதுகொப்பு வொரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் வொரம் 

நகொண்டொடப்படுகிறது. 

  

 டம் 10.1: சுரங்கத் ஹதாழிலாளர்களுக்கான தனி ் ட்ட  ாதுகா ்பு 

உ கரணங்கள் 

 

 

 

 

10.3.3 உடல் லம் மற்றும்  ாதுகா ்பு  யிற்சி  ிரல் 
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 இய ்திரங்ககள ் திறம்படவும் திறகமயொகவும் இயக்குவ ற்கும் 

பரொமரிப்ப ற்கும் ஆபநரட்டரக்ள் மற்றும் கூட்டுறவு  ிறுவனங்களுக்கு 

இய ்திர உற்ப ்தியொளரக்ளுடன் இகண ்து சிறப்பு ் தூண்டல் திட்ட க்  

ஆ ரவொளரக்ள் வழங்குவொரக்ள். நமற்பொரக்வயொளரக்ள் மற்றும் 

அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கொன பயிற்சி ் திட்டம் மொ ில த்ில் உள்ள குழு 

ந ொழிற்பயிற்சி  ிகலயங்களில் ஏற்பொடு நசய்யப்பட்டு, சுற்றுசச்ூழல் 

ஆநலொசகரக்கள ஈடுபடு ்தி, அகன ்து ஊழியரக்ளுக்கும் சுரங்க நசயல்பொடு 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு முகறயில் நமற்நகொள்ள அவ்வப்நபொது பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்.  

 ணியாளர்களுக்கு முன்ஹமாழிய ் ட்ட காலமுகற  யிற்சிகளின் 

 ட்டியல் 

 ாடஹ றி 
 ணியாளர்க

ள் 

அதிர்ஹவ
ண் 

கால 

அள
வு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியொளர ்

பயிற்சி 

அகன ்து 

புதிய 

பணியொளரக்ளு
ம் சுரங்க 

அபொயங்களுக்
கு 

ஆளொகியுள்ளன
ர ்

ஒருமுகற 

ஒரு 

வொர
ம் 

பணியொளர ்

உரிகமகள் 

நமற்பொரக்வயொள
ர ்நபொறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவொச சொ னங்கள் 

நபொக்குவர ்து 

கட்டுப்பொடுகள் 

ந ொடரப்ு 

அகமப்புகள் 

 ப்பி  ்ல் மற்றும் 

அவசரகொல 

நவளிநயற்றம் 

 கர கட்டுப்பொடு 

அபொயங்கள் 

ந ொழில்சொர ்

சுகொ ொர 

அபொயங்கள் 

மின் அபொயங்கள் 

மு லு வி 

நவடிநபொருடக்ள் 

பணி பயிற்சி 

துகளயிடு 
ல், 

நவடி  ்ல், 

ஸ்நடம்மிங், 

பொதுகொப்பு, 

சரிவு 

 ிகல ் ன்
கம,  ீர ்

பணியொளரக்ளு
க்கு புதிய பணி 
 ியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

மொறி 

பணி சொர ்்  

உடல் லம் மற்றும் 

பொதுகொப்பு 

 கடமுகறகள் 

மற்றும் பல்நவறு 

சுரங்க 

 டவடிக்கககளுக்
கொன SOP.  
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 ீக்கம், 

சொகலப் 

பரொமரிப்பு,  

ஒதுக்கப்பட்ட 

நவகலப் 

பணிகளில் 

நமற்பொரக்வயிடப்
பட்ட  கடமுகற. 

பு ்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

நபற்ற 

அகன ்து 

ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுந ொ
றும் 

ஒரு 

வொர
ம்  

ந கவயொன 

சுகொ ொர மற்றும் 

பொதுகொப்பு 

 ர ிகலகள் 

நபொக்குவர ்து 

கட்டுப்பொடுகள் 

ந ொடரப்ு 

அகமப்புகள் 

 ப்பிக்கும் வழிகள், 

அவசரகொல 

நவளிநயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்கக 

 கர கட்டுப்பொடு 

அபொயங்கள் 

மு லு வி 

மின் அபொயங்கள் 

விப ்து  டுப்பு 

நவடிநபொருடக்ள் 

சுவொச சொ னங்கள் 

ஆப ்து 

பயிற்சி 

அகன ்து 

பணியொளரக்ள் 

என்னுகடயது 

நவளிப்பட்டது 

ஆப ்துகள் 

ஒருமுகற மொறி 

அபொய ்க  

அங்கீகரி  ்ல் 

மற்றும்  விரப்்பது 

அவசரகொல 

நவளிநயற்ற 

 கடமுகறகள் 

சுகொ ொர 

 ர ிகலகள் 

பொதுகொப்பு 

விதிகள் 

சுவொச சொ னங்கள் 

ஆ ொரம்: DGMS விதிமுகறகளின்படி எஃப்ஏஇ மற்றும் இஐஏ ஒருங்கிகணப்பொளரொல் 

முன்நமொழியப்பட்டது 

10.3.4 சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமக்கான  ட்ஹஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்ட ்க ச ் நசயல்படு ்துவ ற்கு 

 ிறுவன  ்ொல் நபொதுமொன பட்நஜட் ஒதுக்கீடு நசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 10.3 சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ககககள நவற்றிகரமொக கண்கொணி ் ல் மற்றும் 
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நசயல்படு ்துவ ற்கொன ந ொடரச்ச்ியொன நசலவினங்களுக்கொன 

ஒட்டுநமொ ்  மு லீட்கட வழங்குகிறது. 

அட்டவகண 10.3: முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான இஎம்பி 

 ட்ஹஜட் 

Sl.No. விளக்கம் ஹ ாருள் 

மூலதனச ்

ஹசலவு (ரூ. 

லட்சங்களில்) 

ஆண்டுக்கான 

ஹதாடர் 
ஹசலவு 

(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

1 ந ொழில்சொர ்

சுகொ ொரம் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பு 

டஸ்ட் மொஸ்க், 

பொதுகொப்பு 

கொலணிகள், 

நஹல்நமட் கொது 

பிளக்குகள், 

ககயுகறகள், 

கண்ணொடி 

ரிஃப்நளக்டர ்

ஜொக்நகட், பொதுகொப்பு 

நபல்ட், மரு ்துவ 

பரிநசொ கன 

0.50 0.30 

2 சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கொணிப்பு 

கொற்று,  ீர,் ச ் ம் & 

அதிரவ்ு, மண் 

அளவுருக்கள் 

0.76 0.25 

3  ீர ்மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

கொரல்ண்ட் வடிகொல் & 

ந ொட்டிகள், நசக் 

நடம்/கல்லி 

பிளக்குகள் 

நபொன்றகவ 

2.12 0.30 

4 குடி ீர ்வசதிகள் மற்றும் சுகொ ொர 

வசதிகள் 
1.00 0.20 

5  ண்ணீர ்ந ளிக்கும் ஏற்பொடுகள் & 

இழு ்துச ்நசல்லும் சொகல பரொமரிப்பு 
0.80 0.30 

6 பசுகம மண்டல நமம்பொடு மற்றும் 

ந ொட்டம் 
1.00 0.20 

7 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு  ிகழ்சச்ி 0.25 0.10 

8 நவலி, உரம், உரம், மனி வளம் 

நபொன்றகவ. 
1.91 0.50 

நமொ  ்ம் 8.34 2.15 

சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்ககககள நசயல்படு  ், மூல னச ்

நசலவொக ரூ.8.34 லட்சம் மற்றும் ந ொடர ் நசலவு ரூ. முன்நமொழியப்பட்ட 

திட்ட ்திற்கொன  ற்நபொக ய ச ்க  சூழ் ிகலகய கரு ்தில் நகொண்டு 

 ற்நபொக ய ச ்க  விகலகய கரு ்தில் நகொண்டு ந ொடரச்ச்ியொன 

நசலவொக 2.15 லட்சம் முன்நமொழியப்பட்டது. 



183 | ப க ் க ம ்  

10.4 முடிவுகர 

 

சுரங்க  டவடிக்கககளின் பல்நவறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

ந ொடரப்ொன பொதிப்புகள் மதிப்பீடு நசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவகலககள ்  ணிக்க சொ ்தியமொன அகன ்து வழிககளயும் கரு ்தில் 

நகொண்டு, சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம்  யொரிக்கப்பட்டு, அ ற்கொன 

 ிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இஎம்பி மொறும், ந கிழ்வொனது மற்றும் 

அவ்வப்நபொது மதிப்பொய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

ந ொடரப்ுகடய திட்ட ்திற்கு, இஎம்பி வழக்கமொன மதிப்பொய்வில் இருக்கும். 

திட்ட ்திற்குப் நபொறுப்பொன மூ ்   ிரவ்ொகம், இஎம்பி பயனுள்ள ொகவும் 

நபொரு  ்மொன ொகவும் இருப்பக  உறுதி நசய்வ ற்கொக இஎம்பி மற்றும் 

அக ச ்நசயல்படு ்துவது பற்றிய மதிப்பொய்கவ  ட ்தும். இவ்வொறு, இஎம்பி 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகன ்து இலக்குககளயும்  ிகறநவற்ற சரியொன 

 டவடிக்கககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இ ்  திட்டம் 

ந ரம்கறயொன  ொக்க ்க  ஏற்படு ்தும். 
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அத்தியாயம் 11 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 

 

கரூர ்மொவட்டம், புகளூர ் ொலுக்கொ, கரூர ்மொவட்டம், குப்பம் கிரொம ்தில் 

நமொ  ்ம் 7.57.5 நஹக்நடர ்பரப்பளகவக் நகொண்ட ஒரு முன்நமொழியப்பட்ட 

மற்றும்  ற்நபொதுள்ள மூன்று குவொரிககளக் நகொண்ட குப்பம் கரடுமுரடொன 

கல் குவொரிகளின் அகன ்து முன்நமொழியப்பட்ட மற்றும்  ற்நபொதுள்ள 

குவொரிகளின் ஒட்டுநமொ  ் சுகமககளக் கரு ்தில் நகொண்டு இ ்  இஐஏ 

அறிக்கக  யொரிக்கப்பட்டுள்ளது.  ொடு மொ ிலம், 1 ஜூகல 2016 ந தியிட்ட 

MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கணக்கிடப்பட்ட கிளஸ்டர ்பகுதி. 

இ ்  இஐஏ அறிக்கக நபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்க  யொரிக்கப்பட்டது -கடிதம் 

எண்.SEIAA-TN/F.No.8598/SEAC/ToR-1023/2021நததி:26/08/2021 மற்றும் 

அடிப்பகட கண்கொணிப்பு ஆய்வு அக்நடொபர ் - டிசம்பர ் 2021 கொலகட்ட ்தில் 

நமற்நகொள்ளப்பட்டது. 

 

திட்ட விளக்கம் 

அட்டவகண 11.1: முக்கிய அம்சங்கள் 

குவொரியின் நபயர ்
M/s.NTC ப்ளூ நமட்டல்ஸ் LLP ரஃப் ஸ்நடொன் & 

கிரொவல் குவொரி திட்டம் 

நடொநபொஷீட ்எண் 58-F/13 

இகடநய அட்சநரகக 10°59'50.56"N மு ல் 10°59'53.69"N வகர 

இகடநய தீரக்்கநரகக 77°57'34.30"E மு ல் 77°57'36.99"E வகர 

மிக உயர ்்  உயரம் 165 மீ ஏஎம்எஸ்எல் 

சுரங்க ்தின் 

முன்நமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

25 மீ பிஜிஎல் 

புவியியல் வளங்கள் 
மீ 3   இல் கரடுமுரடொன கல் சரகள மீ 3   

145084 12616 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ 3  இல் கரடுமுரடொன கல் சரகள மீ 3   

42712 7888 

இறுதி குழி பரிமொணம் 68m ( ீ) * 58 மீ (அ) * 25 மீ பிஜிஎல் (ஆ) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

 ீரம்ட்டம் 
55 - 60 மீ பிஜிஎல் 

சுரங்க முகற 

ஓப்பன்கொஸ்ட் இய ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முகற துகளயிடு ல் மற்றும் நவடி ் ல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது 

 ிலப்பரப்பு 

கு ் ககக்கு பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதி சற்று 

உயரமொன  ிலப்பரப்பொகும். இப்பகுதி 

ந ன்கிழக்கு பக்கமொக நமன்கமயொன சொய்கவக் 

நகொண்டுள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சரொசரி 
கடல் மட்ட ்திலிரு ்து 165-163 மீ (அதிகபட்சம்) 

ஆகும். 

ஜொக் நஹமர ் 2எண்கள் 
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இய ்திரங்கள் 

முன்நமொழியப்பட்டன 

அமுக்கி 1 எண்கள் 

கஹட்ரொலிக் 

அகழ்வொரொய்சச்ி 
1 எண்கள் 

டிப்பரக்ள் 2 எண்கள் 

நவடிக்கும் முகற 

ஷொட் நஹொல் டிரில்லிங் மூலம் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முகற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி நவடிமரு ்து சிறிய டயொ ஆகியகவ 

கரடுமுரடொன கல்கல அகற்றுவ ற்கும் நவற்றி 

நபறுவ ற்கும் உகடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விகளகவப் பயன்படு  ் 

பரி ்துகரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துகளயிடல் 

முன்நமொழியப்படவில்கல. 

உ ்ந ச மனி வள 

வரிகசப்படு  ்ல் 
27 எண்கள் 

திட்ட நசலவு ரூ.31,94,000/- 

திட்டச ்நசலவில் சிஇஆர ்

நசலவு @ 2% 
ரூ 63,880 /-  

அருகிலுள்ள  ீர ்ிகலகள் 

கொவிரி ஆறு வடக்கு 8.9 கிமீ 

அமரொவதி ஆறு 
ந ன்நமற்கு 9.1 

கிமீ 

கொல்வொய் வடகிழக்கு 1 கி.மீ 

கொல்வொய் 
ந ன்கிழக்கு 8.3 

கிமீ 

ந ொட்டி 
ந ன்கிழக்கு 8 

கிமீ 

ஓகட 
ந ன்கிழக்கு 8 

கிமீ 

கிரீன்நபல்ட் 

நமம்பொட்டு ் திட்டம் 

1660 சதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் 400 மரங்ககள  ட 

உ ்ந சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்நமொழியப்பட்ட  ீர ்

ந கவ 

5.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு கிழக்கு 650 மீ 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்க ் ட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் சரந்வ ஆஃப் இ ்தியொ 

நடொநபொஷீட் 

அட்டவகண 11.2: முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின்  ில  யன் ாட்டு முகற 

விளக்கம் 
தற்ந ாகதய 

 குதி (HA) 

குவாரியின் 

வாழ்க்ககயின் 

முடிவில் உள்ள 

 குதி (HA) 

குவொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்கல 0.40.0 

உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

சொகலகள் இல்கல 0.02.0 

பசக்ச நபல்ட் இல்கல 0.16.6 
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பயன்படு  ்ப்படொ  

பகுதி 
0.63.0 0.03.4 

நமொ  ்ம் 0.63.0 0.63.0 

ஆ ொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

அட்டவகண 11.3 முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின் ஆதாரங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

கரடுமுரடான கல் 

(5 ஆண்டு திட்ட 

காலம்) 

சரகள 

(1 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் ஆரஆ் ொரங்கள் m3 

இல் 
145084 12616 

கமனபிள் ஆரஉ் வுகிறது m3 

இல் 
42712 

7888 

சுரங்க ் திட்ட கொலம்  5 ஆண்டுகள் 

நவகல  ொட்களின் 

எண்ணிக்கக 
300  ொட்கள் 

m3 இல் ஒரு  ொகளக்கு உற்ப ்தி 28 26 

லொரி சுகமகளின் 

எண்ணிக்கக (ஒரு சுகமக்கு 6 

மீ3) 

4 

4 

சுரங்க ்தின் நமொ  ் ஆழம் 
25 மீ பிஜிஎல் (2 மீ சரகள + 23 மீ 

கரடுமுரடொன கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்க ் ட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவகண 11.4: இறுதி குழி  ரிமாணம் 

முன்ஹமாழிவு - பி1 

குழி 
 ீளம் 

(அதிக ட்சம்) (மீ)  

அகலம் 

(அதிக ட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிக ட்சம்) 

 ான் 68 58 25 மீ பிஜிஎல் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்க ் ட்ட சுரங்கத் திட்டம்கள் 

முன்ஹமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின்  ீர் நதகவகள் 

*ந ாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுகற 2.0 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துகள கிணறுகளில் 

இரு ்து 

கிரீன் நபல்ட் 

வளரச்ச்ி 

1.75 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துகள கிணறுகளில் 

இரு ்து 

உள் ொட்டு ந ொக்கம்  1.25 KLD  ற்நபொதுள்ள, ஆழ்துகள கிணறுகள் 

மற்றும் குடி ீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ீர ்

விற்பகனயொளரக்ளிடமிரு ்து 

நபறப்படும். 

ஹமாத்தம் 5.0 KLD 
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* அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ண்ணீர ்விற்பகனயொளரக்ளிடம் இரு ்து குடி ீர ்

நபறப்படும் 

ஆதாரம்: முன்னுரிகம அறிக்கக  
 

1. முன்நமொழியப்பட்ட திட்ட  ளம்  ில டுக்க ்தில் விழுகிறது மண்டலம் II, 
BMTPC இன் படி குகற ்  நச  அபொய மண்டலம், இ ்தியொவின்  ில அதிரவ்ு 
மண்டல ்தின் பொதிப்பு அட்லஸ்: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி இல் விழுகிறது 
கடினமொன பொகற ந ன்னி ்தியொவின் தீபகற்பக் கவச ்தில்  ிலப்பரப்பு 
மிகவும் உறுதியொனது. 

2. மண் மொதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அகமப்பு, நமொ ்  அடர ்்தி, 
நபொநரொசிட்டி மற்றும்  ீர ்கவ ்திருக்கும் திறன் ஆகியகவ ஆரொயப்பட்டன. 
ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படும் மண்ணின் அகமப்பு களிமண் களிமண் மண் 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் நமொ ்  அடர ்்தி 
நவறுபடுகிறது.1.21 - 1.41g/cc. மண் மொதிரிகளின்  ீரப்்பிடிப்பு ் திறன் மற்றும் 
நபொநரொசிட்டி  டு  ்ரமொன ொகக் கொணப்படுகின்றன, அ ொவது35.7 - 45.2 % 

3. நசகரிக்கப்பட்ட  ீர ் மொதிரிகளின் pH 7.16 மு ல் 7.22 வகர மற்றும் 

ஏற்றுக்நகொள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 மு ல் 8.5 வகர இரு ் து. அகன ்து 

மூலங்களிலிரு ்தும்  ீர ் மொதிரிகளின் pH, சல்நபட்டுகள் மற்றும் 

குநளொகரடுகள்  ர ிகலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. நகொ ் ளிப்பில், 

 ண்ணீர ் மொதிரிகள் ந கவகய பூர ்்தி நசய்கின்றன. நமொ  ் ககர ்  

திடப்நபொருள்கள் அகன ்து மொதிரிகளிலும் 169 - 388 mg/l வரம்பில் 

கொணப்பட்டன. அகன ்து மொதிரிகளுக்கும் நமொ  ் கடின  ்ன்கம 122 - 208 

mg/l வகர மொறுபடுகிறது. நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லொ 

இடங்களிலிரு ்தும்  ண்ணீர ்மொதிரிகள் ந கவகயப் பூர ்த்ி நசய்கின்றன. 

இவ்வொறு பகுப்பொய்வு நசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அகவ பரி ்துகரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

4. (அக்நடொபர ்- டிசம்பர ்2021) சுற்றுப்புற கொற்றின்  ர கண்கொணிப்பின் முடிவுகள் 

அறிக்ககயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  ரவு மூன்று மொ ங்களுக்கு 

இணங்கப்பட்டது. கண்கொணிப்பு ்  ரவின்படி, PM10 37.1 µg/m3 மு ல் 49.6 µg/m3 

வகரயிலும், PM2.5  ரவு 8.3 µg/m3 மு ல் 27.9 µg/m3 வகரயிலும், SO2 6.2 µg/m3 

மு ல் 18.9  ரவு வரம்பு வகரயிலும் உள்ளது. 8.2 µg/m3 இலிரு ்து 18.9 µg/m3 

வகர. CPCB பரி ்துகர ்  NAAQS வரம்புகளுக்குள் நமநல உள்ள 

மொசுபடு ்திகளின் நசறிவு அளவுகள்  ன்கு கொணப்பட்டன. 

5. முன்நமொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. கமய மண்டல ்தில் பகல் 

ந ர ்தில் 47.0 மு ல் 48.1 dB (A) Leq வகரயும், இரவு ந ர ்தில் 38.7 லிரு ்து 38.9 dB 

(A) Leq ஆகவும் இரு ் து. இகடயக மண்டல ்தில் பகல் ந ர த்ில் 47.2 மு ல் 48.7 

dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 38.3 லிரு ்து 39.3 dB (A) Leq ஆகவும் இரு ் து. 

6.  வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 
கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, நமலும் IUCN இன் 
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படி எ ்  உயிரினமும் பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆப  ்ொன அல்லது அசச்ுறு ்தும் 
வகககளில் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழி ்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 
இனங்கள் எதுவும் இல்கல. எனநவ இ ்  சிறிய சுரங்க  டவடிக்ககயொனது 
குறுகிய கொல ்தில் சுற்றியுள்ள  ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 
குறிப்பிட ் க்க  ொக்க ்க  ஏற்படு  ்ொது. 

7. குப்பம் கிரொம ்தில் முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ் ொல் ஆய்வுப் 

பகுதியின் சமூக-நபொருளொ ொர அம்ச ்தில் ஏற்படும்  ொக்க க்  மதிப்பிடும் 

முயற்சி நமற்நகொள்ளப்பட்டுள்ளது. மக்கள்ந ொகக அகமப்பு, நவகலவொய்ப்பு 

உருவொக்கம், ந ொழில் மொற்றம், வீட்டு வருமொனம் மற்றும் நுகரவ்ு முகற 

ஆகியகவ கணக்கில் எடு ்துக்நகொள்ளப்பட்ட பல்நவறு பண்புகளொகும். 

முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ்க ச ் நசயல்படு ்துவது ந ரடி மற்றும் 

மகறமுக நவகலவொய்ப்கப உருவொக்கும்.  விர, சுரங்க  டவடிக்கக 

சட்டப்பூரவ்மொக நசல்லுபடியொகும் மற்றும் அது மொ ில கருவூல ்திற்கு 

வருமொன க்  நகொண்டு வரும்.  ற்நபொது மக்கள்ந ொககயில் பொதிக்கும் 

நமற்பட்டவரக்ள் பருவகொல விவசொய ்க   ம்பியிருப்ப ொல் மக்களின் 

முக்கிய ் ந ொழிலொக உள்ளது. முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம் 

நசயல்படு ் ப்படுவ ன் மூலம், அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ந ொழில் 

முகற மொறும், நமலும் மக்கள் பருவகொல விவசொய ்தில் ஈடுபடொமல் சுரங்க 

அடிப்பகடயிலொன  டவடிக்கககளில் ஈடுபடுவொரக்ள். 

8. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ToR மற்றும் ஸ்டொண்டரட்் ToR படி இஐஏ ஆய்வு 

நசய்யப்பட்டது. சுரங்க  டவடிக்கககளின் அம்சங்களுடன் ந ொடரப்ுகடய 

பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு நசய்யப்பட்டன. ந ொடரப்ுகடய 

பொதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு நசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவகலககள ்  ணிக்க சொ ்தியமொன அகன ்து வழிககளயும் கரு ்தில் 

நகொண்டு சுற்றுசச்ூழல் நமலொண்கம ் திட்டம்  யொரிக்கப்பட்டு அ ற்நகற்ப 

 ிதி ஒதுக்கீடு நசய்யப்பட்டது. இஎம்பி ஆனது மொறும், ந கிழ்வொனது மற்றும் 

அவ்வப்நபொது மதிப்பொய்வுக்கு உட்பட்டது. சிஇஆர ் நசயல்பொடுகள் 

கண்டறியப்பட்டு, அ ன் கொலக்நகடுகவ நசயல்படு ் ,  ிதி ஒதுக்கீடு 

நசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இ ்திட்டம் மொ ில அரசின் வருவொகய அதிகரிக்கும். அ ்துடன் இது 

உள்ளூர ் சமூக ்தின் சமூக நமம்பொட்டிற்கு உ வும். பசுகம மண்டல 

நமம்பொட்டு ் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுகமகய அதிகரிக்க உ வும். எனநவ, 

முன்நமொழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழகலநயொ அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அகமப்கபநயொ எதிரம்கறயொக பொதிக்கொது. இஎம்பி இன் திட்ட 

மதிப்பொய்வு மற்றும் இஎம்பி பயனுள்ள ொகவும் நபொரு ் மொன ொகவும் 

இருப்பக  உறுதிநசய்வ ற்கு சுரங்க நமலொண்கம நபொறுப்பொகும். இவ்வொறு, 

இஎம்பி இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகன ்து இலக்குககளயும்  ிகறநவற்ற 

சரியொன  டவடிக்கககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இ ்  

திட்டம் ந ரம்கறயொன  ொக்க ்க  ஏற்படு ்தும். 
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                                                         அத்தியாயம் 12 

ஆநலாசகரின் ஹவளி ் ாடு 

 

திட்ட ஆ ரவொளர ் Tvl. NTC BLUE METALS LLP, M/s Geo Technical Mining Solutions 

என்ற அங்கீகொரம் நபற்ற இ ்திய  ர கவுன்சிலின் கீழ் ஒரு அங்கீகொரம் நபற்ற 

 ிறுவன ்தில் ஈடுபட்டுள்ளது - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கொன ந சிய அங்கீகொர 

வொரியம், புது தில்லி, இஐஏ ஆய்கவ நமற்நகொள்வ ற்கொக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆநலொசகன  ிறுவன ்தின் நபயர ்மற்றும் முகவரி: 
ஜிநயா ஹடக்னிக்கல் கமனிங் தீர்வுகள் 

எண்: 1/213B  நடசன் வளொகம்,  

ஒட்டப்பட்டி,  ரம்புரி - 636705. 

 மிழ் ொடு, இ ்தியொ 

மின்னஞ்சல்:info.gtmsdpi@gmail.com 

இகணயம்: www.gtmsind.com  

ந ொகலநபசி: 04342 232777. 

கீநழ நகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இ ்  இஐஏ ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகொரம் 

நபற்ற  ிபுணரக்ள் மற்றும் ந ொடரப்ுகடய உறுப்பினரக்ள் - 

எஸ்.

எண் 
 ிபுணரின் ஹ யர ் வீட்டில்/ எம்ந னல் 

எஃ ்ஏஇ 

 

து
கற 

துகற வகக 

1. ஸ்ரீ ஜி.வொகீசன் 

இஐஏ 

ஒருங்கிகணப்பொளர ்

(EC) 

வீட்டில் 

1(a)(i) சுரங்கம் 

 

பி 

 

2. 
டொக்டர.்எஸ்.கருப்ப
ண்ணன் 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

LU, HG, GEO பி 

3 
டொக்டர.்எம்.விஜய்பி
ரபு 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

HG, LU, GEO பி 

4 
டொக்டர.்நஜ.ரொஜரொ
நஜஸ்வரி வீட்டில் 

1(a)(i) 
EB, SC பி 

5 
டொக்டர.்ஜி.பிரபொகர
ன் 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

SE பி 

6 
டொக்டர.்ஆர.்அருண்
பொலொஜி 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

AQ, NV பி 

7 
திரு.நஜ.என்.மணிக
ண்டன் 

எம்நபனல் 

நசய்யப்பட்ட 

1(a)(i) 
RH, SHW, AP பி 

8 டொக்டர.்எஸ்.மலர ் வீட்டில் 1(a)(i) WP பி 

9 
திரு.ஜி.உமொமநகஸ்
வரன் 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

HG, LU, GEO பி 

10. 
திரு.எஸ்.நகொபொலகி
ருஷ்ணன் 

வீட்டில் 
1(a)(i) 

HG, ஜிநயொ பி 

1. திரு.ஜி.பிருதிவிரொஜ் FAA 1(a)(i) LU, HG பி 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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2. திரு.சி.குமநரசன் FAA 1(a)(i) என்.வி பி 

3. 
திரு.என்.நகொகுல்பிர
வீன் 

FAA 1(a)(i) எச.்ஜி 
பி 

4. திரு.எஸ்.திநனஷ் FAA 1(a)(i) HG, ஜிநயொ பி 

5. 
திரு.ப.நவள்களய
ன் 

FAA 1(a)(i) 
HG, ஜிநயொ 

பி 

6. 
டொக்டர.்அ.ககலயர
சி 

குழு உறுப்பினர ் - எச.்ஜி 
- 

7. 
திரு.எம்.சரவண்ண
ன் 

குழு உறுப்பினர ் - ஜிஐஎஸ் 
- 

8. திரு.பி.நவங்கநடஷ் குழு உறுப்பினர ் - SHW, RH - 
 

சுருக்கங்கள் 

EC இஐஏ 

ஒருங்கிகணப்பொளர ்

EB சூழலியல் மற்றும் 

உயிர ்

பன்முக ் ன்கம 

AEC இகண இஐஏ 

ஒருங்கிகணப்பொளர ்

என்.வி ச ் ம் மற்றும் 

அதிரவ்ு 

FAE நசயல்பொட்டு பகுதி 

 ிபுணர ்

SE சமூக 

நபொருளொ ொரம் 

FAA நசயல்பொட்டு பகுதி 

அநசொசிநயட்ஸ் 

எச.்ஜி  ீரியல்,  ில  ்டி  ீர ்

மற்றும்  ீர ்

பொதுகொப்பு 

டி.எம் குழு உறுப்பினர ் எஸ்சி மண் பொதுகொப்பு 

ஜிநயொ புவியியல் RH இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் ஆப ்து 

நமலொண்கம 

WP  ீர ்மொசுபொடு 

கண்கொணிப்பு,  டுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பொடு 

SHW திட மற்றும் 

அபொயகரமொன 

கழிவுகள் 

AP கொற்று மொசுபொடு 

கண்கொணிப்பு,  டுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பொடு 

எம்.எஸ்.டபிள்யூ  கரொட்சி 

திடக்கழிவுகள் 



191 | ப க ் க ம ்  

இஐஏ / இஎம்பி க்கு  ங்களிக்கும்  ிபுணரக்ளின் அறிவி ்பு 

 

 மிழ் ொட்டின் கரூர ் மொவட்டம், புகளூர ்  ொலுக்கொவின் குப்பம் 

கிரொம ்தில் 7.57.50 நஹக்நடர ்பரப்பளவில் குப்பம் கரடுமுரடொன கல் மற்றும் 

சரகள குவொரி திட்ட ்திற்கொன கிளஸ்டர ் EIA/ இஎம்பி க்கு பங்களிக்கும் 

 ிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. நமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 
 கவல்கள் உண்கமயொனகவ என்றும்,  ொம் அறி ்  வகரயில் சரியொனகவ 
என்றும் சொன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

இஐஏ / இஎம்பி அறிக்கககய உருவொக்கிய பின்வரும் திறனில்  ொன் EISA 

குழுவின் ஒரு பகுதியொக இரு ்ந ன் என்று இ ன் மூலம் சொன்றளிக்கிநறன். 

நபயர:்    ஸ்ரீ ஜி.வாகீசன் 

ப வி:   இஐஏஒருங்கிகண ் ாளர ்

 

ந தி & ககநயொப்பம்:     

   

ஈடுபொட்டின் கொலம்:  ஜனவரி 2021 முதல் இன்று வகர 

EIA ஒருங்கிகண ் ாளருக்கான குழு உறு ்பினர்: 
1. டொக்டர.்எஸ்.கருப்பண்ணன் 

2. டொக்டர.்ஆர.்அருண்பொலொஜி 

3. டொக்டர.்எம்.விஜய்பிரபு 

4. டொக்டர.்எஸ்.மலர ்

5. திரு.ஜி.உமொமநகஸ்வரன் 

திட்டத்தில் ஈடு ட்டுள்ள ஹசயல் ாட்டு  குதி  ிபுணர்கள் 

வ
. 

எ
ண் 
 

 

ஹசயல்
 ாட்டு 

 குதி 

ஈடு ாடு 
 ிபுணரின் 

ஹ யர ்

ககஹயழுத்
து 

1 AP 

▪ முன்நமொழியப்பட்ட சுரங்க 

 டவடிக்கக கொரணமொக கொற்று 

மொசுபொட்டின் பல்நவறு 

ஆ ொரங்ககள அகடயொளம் 

கொணு ல் 

▪ கொற்று மொசுபொட்கட 

முன்னறிவி  ்ல் மற்றும்  ணிப்பு 

 டவடிக்கககள் / கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ககககள முன்நமொழி ல் 

திரு.நஜ.என்.

மணிகண்ட
ன்  

2 WP 

▪  ீர ் சு ்திகரிப்பு அகமப்புகள், 

வடிகொல் வசதிககள 

பரி ்துகர ் ல் 

டொக்டர.்எஸ்.

மலர ்
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▪ நபறும் சூழல்/ ீர ்ிகலகளில் 

நவளிநயற்றப்படும் கழிவு ீர/்கழிவு 

 ீரின் சொ ்தியமொன  ொக்கங்ககள 

மதிப்பீடு நசய் ல் மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ககககள 

பரி ்துகர ் ல். 

3 LU, HG 

▪  ில ் டி  ீர ் அட்டவகணயின் 

விளக்கம் மற்றும்  ொக்க ்க  

முன்னறிவி  ்ல் மற்றும்  ணிப்பு 

 டவடிக்ககககள முன்நமொழி ல். 

▪  ீர ்ிகல பண்புகளின் பகுப்பொய்வு 

மற்றும் விளக்கம் 

டொக்டர.்எம்.

விஜய்பிரபு  

4 ஜிநயொ 

▪ அப்பகுதியின் பிரொ ்திய மற்றும் 

உள்ளூர ் புவியியகல 

மதிப்பிடுவ ற்கொன கள ஆய்வு. 

▪ கனிம மற்றும் புவியியல் 

வகரபடங்கள்  யொரி ் ல். 

▪ புவியியல் மற்றும் புவி உருவவியல் 

பகுப்பொய்வு/விளக்கம் மற்றும் 

ஸ்ட்ரொடிகிரொபி/லி  ்ொலஜி. 

திரு.ஜி.நகொ
பொலகிருஷ்
ணன் 

 

5 SE 

▪ இ ்திய மக்கள் ந ொகக 

கணக்நகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இரண்டொம்  ிகல  ரவுகளில் 

திரு ் ம். 

▪  ொக்க மதிப்பீடு மற்றும்  டுப்பு 

நமலொண்கம திட்டம் 

▪ கொரப்்பநரட் சுற்றுசச்ூழல் 

நபொறுப்பு. 

டொக்டர.்ஜி.பிர
பொகரன் 

 

6 EB 

▪  ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பகட 

 ரவு நசகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரி ொன, 

அழி ்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறு ் லுக்கு உள்ளொகும் 

இனங்கள் என 

அகடயொளப்படு ்து ல். 

▪  ொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீ ொன திட்ட ்தின் 

 ொக்கம். 

▪ கிரீன்நபல்ட் வளரச்ச்ிக்கொன 

இனங்ககள பரி ்துகரக்கிறது. 

டொக்டர.்நஜ.

ரொஜரொநஜஸ்
வரி  

7 RH 

▪ அபொயங்கள் மற்றும் 

அபொயகரமொன நபொருடக்ளின் 

அகடயொளம் 

▪ அபொயங்கள் மற்றும் விகளவுகள் 

பகுப்பொய்வு 

▪ பொதிப்பு மதிப்பீடு 

திரு.நஜ.என்.

மணிகண்ட
ன்  
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▪ அவசரகொல  ்  யொர ்ிகல ் 
திட்ட ்க  ்  யொரி ் ல் 

▪ பொதுகொப்பு நமலொண்கம திட்டம். 

8 LU 

▪  ில பயன்பொட்டு வகரபட ்க  

உருவொக்கு ல் 

▪ சுற்றியுள்ள  ில பயன்பொட்டில் 

திட்ட ்தின்  ொக்கம் 

▪ மூடப்பட்ட பிறகு  ிகலயொன  ிலப் 

பயன்பொடு மற்றும்  ணிப்பு 

 டவடிக்ககககள பரி ்துகர ் ல். 

டொக்டர.்எஸ்.க
ருப்பண்ணன்  

9 என்.வி 

▪ ச ் ம் மற்றும் அதிரவ்ுகளொல் 

ஏற்படும்  ொக்கங்ககள 

அகடயொளம் கொணவும் 

▪ இஎம்பி க்கு நபொரு  ்மொன 

 ணிப்பு  டவடிக்ககககள 

பரி ்துகர ் ல். 

டொக்டர.்ஆர.்

அருண்பொலொ
ஜி  

10 AQ 

▪ உமிழ்வுகளின் நவவ்நவறு 

மூலங்ககளக் கண்டறி ்து, AERMOD 

ஐப் பயன்படு ்தி அதிகரிக்கும் GLC 

இன் கணிப்புககள முன்நமொழிக. 

▪ இஎம்பி இல்  ணிப்பு 

 டவடிக்ககககளப் 

பரி ்துகரக்கவும் 

டொக்டர.்ஆர.்

அருண்பொலொ
ஜி 

 

11 எஸ்சி 

▪ மண் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

 ொக்க க்  மதிப்பிடு ல் மற்றும் 

மண் பொதுகொப்பிற்கொன 

முன்நமொழியப்பட்ட  ணிப்பு 

 டவடிக்கககள் 

டொக்டர.்நஜ.

ரொஜரொநஜஸ்
வரி 

 

12 SHW 

▪ அபொயமற்ற திடக்கழிவுகள் மற்றும் 

அபொயகரமொன கழிவுகள் 

உருவொகும் மூல க் க் 

கண்டறியவும். 

▪ கழிவுககள உருவொக்குவக க் 

குகறப்ப ற்கொன 

 டவடிக்ககககள பரி ்துகர ் ல் 

மற்றும் அக  எவ்வொறு மீண்டும் 

பயன்படு  ்லொம் அல்லது 

மறுசுழற்சி நசய்யலொம். 

திரு.நஜ.என்.

மணிகண்ட
ன்  
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இ ்தத் திட்டத்தில் ஈடு ட்டுள்ள குழு உறு ்பினர்களின்  ட்டியல் 

எஸ்.எ
ண். 

ஹ யர ்
ஹசயல் ா
ட்டு  குதி 

ஈடு ாடு 
ககஹயழுத்

து 

1 திரு.ஜி.பிருதிவிரொஜ் 
 AQ, AP, LU, 

HG 

▪ FAE உடன்  ள 

வருகக 

▪ கொற்று 

மொசுபொட்டின் 

ஆ ொரங்கள், 

அ ன்  ொக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ககக
கள 

பரி ்துகரக்கு
ம் உள்ளடீுகள் 

மற்றும் உ வி 

FAE 

▪ உள்ளடீுககள 

பகுப்பொய்வு 

நசய்து 

வழங்கவும் 

மற்றும் 

வொனிகல 

 ரவு, உமிழ்வு 

மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மொதிரியொக்க
ம் மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ககக
கள 

பரி ்துகர ் 
ல் 

ஆகியவற்றுட
ன் FAEக்கு 

உ வவும் 

 

2 
திரு.என்.நகொகுல்பி

ரவீன் 
எச.்ஜி 

▪ FAE உடன்  ள 

வருகக 

▪  ீர ்

மொசுபொட்டின் 

ஆ ொரங்கள், 

அ ன் 

 ொக்கங்கள் 

மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ககக
கள 
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பரி ்துகர ் 
ல் 

ஆகியவற்றில் 

FAE க்கு 

உ வு ல் 

▪  ில 

பயன்பொட்டு 

வகரபடங்க
கள 

 யொரிப்பதில் 

FAE க்கு 

உ வு ல் 

3 திரு.சி.குமநரசன் என்.வி 

▪ ஆ ொரங்கள் 

மற்றும் இருப்பு 

கணக்கீடு 

மற்றும் 

உற்ப ்தி ் 
திட்டம் மற்றும் 

கரு ்தியல் 

திட்ட ்க  ் 
 யொரிப்பதில் 

உ வுங்கள் 

 

4 திரு. எஸ். திநனஷ் HG; ஜிநயொ 

▪ FAE உடன்  ள 

வருகக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுககள 

வழங்கவும் 

▪ ஆ ொரங்கள் 

மற்றும் இருப்பு 

கணக்கீடு 

மற்றும் 

உற்ப ்தி ் 
திட்டம் மற்றும் 

கரு ்தியல் 

திட்ட ்க  ் 
 யொரிப்பதில் 

உ வுங்கள் 

 

5 
திரு.ப.நவள்களய

ன் 
HG; ஜிநயொ 

▪ FAE உடன்  ள 

வருகக 

▪  ரவு 

நசகரிப்பில் 

FAEக்கு 

உ வுங்கள்  

▪ மு ன்கம 

மற்றும் 

இரண்டொம் 
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 ிகல  ரகவ 

பகுப்பொய்வு 

நசய்வ ன் 

மூலம் 

உள்ளடீுககள 

வழங்கவும் 

அங்கீகாரம் ஹ ற்ற ஆநலாசகர ்அகம ்பின் தகலவரால் பிரகடனம் 

 ொன், ஜிநயொ நடக்னிக்கல் கமனிங் நசொல்யூஷன்ஸ்  ிரவ்ொகப் 

பங்கு ொரரொன டொக்டர.் எஸ். கருப்பண்ணன், நமற்கூறிய நசயல்பொட்டுப் பகுதி 

வல்லு ரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ள் கிளஸ்டகர  ்  யொரி ் னர ்

என்பக  இ ன்மூலம் உறுதி நசய்கிநறன். மிழ் ொட்டின் கரூர ் மொவட்டம், 

புகளூர ்  ொலுக்கொவின் குப்பம் கிரொம த்ில் 7.57.50 நஹக்நடர ் பரப்பளவில் 

குப்பம் கரடுமுரடொன கல் மற்றும் சரகள குவொரி திட்ட த்ிற்கொன இஐஏ / 

இஎம்பி. ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட  கவல்கள் உண்கமயொனகவ மற்றும்  ொம் 

அறி ் வகர சரியொனகவ என்றும் சொன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ககநயொப்பம் மற்றும் ந தி: 

 

 

நபயர ்            : டாக்டர் எஸ்.கரு ் ண்ணன் 

ப வி                         :    ிர்வாக  ங்குதாரர ்

இஐஏ ஆநலொசகர ்அகமப்பின் நபயர ்      :ஜியஹடக்னிக்கலகமனிங் 

தீர்வுகள் 

NABET சொன்றி ழ் எண் & நவளியீட்டு ந தி : NABET/EIA/2023/IA0067                  

நததி: மார்ச ்30, 2021. 

நசல்லுபடியொகும்     :     

 29.12.2023 வகர ஹசல்லு டியாகும் 

 

29.01.2021 அன்று  கடநபற்ற ஆரம்ப அங்கீகொர ்திற்கொன 254வது அங்கீகொரக் 

குழுக் கூட்ட ்தின்  ிமிடங்கள். 


