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For the easy representation the proposed quarries and existing lease quarries are designated as below – 

PROPOSED QUARRIES FOR PUBLIC HEARING 

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

P1 

Tmt. Nama Umadevi, 

W/o, Nama Krishnaiah, 

No.742/30, 12th Main, 

Shubh Enclave, Harlur Road, 

Sarjapur Bengaluru, 

Karnataka – 560 102. 

270/1(P), 271/A1A(P) and 

278/1(P) 
2.95.5 ha 

Tor obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/ToR

-1063/2022 Dated: 

01.03.2022 

TOTAL 2.95.5 ha 

EXISTING QUARRIES 

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

E1 

M/s. M. P. Granite, 

No.131/29, 

R.R.Complex, 

Kollapatti, Animoor post, 

Tiruchengodu Taluk, 

Namakkal - 637 211. 

260/A1, 260/A2, 260/A3, 

260/B1, 260/B2, 260/B3, 

260/C, 262/A3 (Part), 

262/A4 (Part), 262/A5 

(Part), 262/A6(Part), 

262/A7, 262/A8(Part), 

262/B1 and 262/B2 

4.01.5 ha 18.08.2017 to 17.08.2037 

TOTAL 4.01.5 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 6.97.0 ha 
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EXECUTIVE SUMMARY 

1.0 INTRODUCTION 

Tmt.Nama Umadevi applied for Multi-colour granite quarry lease over an extent of 

2.95.5 ha in S.F. No 270/1(P), 271/A1A(P) and 278/1(P), K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 

Karur District, Tamil Nadu Tamil Nadu State as per the Amendment Rules 41 & 42 of Tamil 

Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959. 

There is one Existing Quarry within the radius of 500m from the periphery of this 

Proposed Project Site (Ref: 500 m Radius Letter Issued by Deputy Director, Geology and 

Mining vide Letter Rc.No.284/Mines/2020 Dated: 10.06.2021). 

Now, as per MoEF & CC Notification S.O. 2269 (E) Dated: 01.07.2016, the cluster 

area is calculated to an extent of 6.97.0 ha considering this proposed quarry & one other 

existing quarry and the Cumulative Environmental Impact Assessment and Environmental 

Management Plan is prepared accordingly complying the ToR obtained vide Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/TOR-1063/2022 Dated: 01.03.2022. 

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

for the grant of Environmental Clearance from SEIAA, Tamil Nadu” 

1.1 DETAILS OF PROJECT PROPONENT – 

Name of the Project Proponent :   Tmt.Nama Umadevi 

Address    :   No.742/30,12th Main Shubh Enclave, 

Harlur road, Sarjpur, Bangalore – 560 102. 

                                                                                                                        

Mobile No    :  +91 77086 22111 

1.2 QUARRY DETAILS WITHIN 500 M RADIUS 

PROPOSED QUARRIES FOR PUBLIC HEARING 

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

P1 

Tmt. Nama Umadevi, 

W/o, Nama Krishnaiah, 

No.742/30, 12th Main, 

Shubh Enclave, Harlur Road, 

Sarjapur Bengaluru, 

Karnataka – 560 102. 

270/1(P), 271/A1A(P) and 

278/1(P) 
2.95.5 ha 

Tor obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/ToR

-1063/2022 Dated: 

01.03.2022 

TOTAL 2.95.5 ha 

EXISTING QUARRIES 

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

E1 

M/s. M. P. Granite, 

No.131/29, 

R.R.Complex, 

Kollapatti, Animoor post, 

Tiruchengodu Taluk, 

Namakkal - 637 211. 

260/A1, 260/A2, 260/A3, 

260/B1, 260/B2, 260/B3, 

260/C, 262/A3 (Part), 

262/A4 (Part), 262/A5 

(Part), 262/A6(Part), 

262/A7, 262/A8(Part), 

262/B1 and 262/B2 

4.01.5 ha 18.08.2017 to 17.08.2037 

TOTAL 4.01.5 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 6.97.0 ha 
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1.3 SALIENT FEATURES OF THE PROPOSAL 

Name of the Project  Tmt.Nama Umadevi Multi-Colour Granite quarry 

Toposheet No 58 - J/01 

Latitude between 10046’58.96” N to 10047’03.63” N 

Longitude between 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

Highest Elevation 202m AMSL 

Proposed Depth of Mining 33m bgl (2m Topsoil + 1m Weathered Rock + 30 m Multi-Colour Granite) 

Resources ROM (m3) Side burden (m3) Weathered rock (m3) Topsoil (m3) 

Geological Resources 5,17,200 m3 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Resources 2,16,005 m3 71,950 21,768 49,308 

Year wise Production Resources 58,420 m3 16,505 18,283 43,086 

Ultimate Pit Dimension 
Pit-I: 145m (L) x 62m (W) x 33m (D) 

Pit-II: 239m (L) x 72m (W) x 33m (D) 

Water Level measured in the 

surrounding area 
59 - 64m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

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

towards North east side. The altitude of the area is 202m (max) above mean 

sea level. The area is covered by 2m thickness of Topsoil soil and 1m 

thickness of Weathered Rock. Massive Charnockite is found after 3m (2m 

Topsoil + 1m Weathered Rock) which is clearly inferred from the nearby 

existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Wagnor Drill 1 No 

Jack Hammer 7 Nos 

Compressor 2 Nos 

Diamond Wire saw 2 Nos 

Diesel Wire Saw 2 Nos 

Crawler Crane 1 No 

Excavator 2 Nos 

Tipper 2 Nos 

Blasting method  
Controlled blasting using Small dia slurry explosives only for overburden 

and weathered rock removal  

Proposed Manpower Deployment 42 Nos 

Project Cost Rs.3,65,99,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs.7,32,000/- 

Nearby Water Bodies 

Tank 1.2km West 

Odai 1.5km NW 

Odai 4km NE 

Velliananikulam 5.5km NE 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 1500 trees in Safety Zone, approach and Village roads. 

Proposed Water Requirement 3.0 KLD 

Nearest Habitation 750m North West 

Source: Approved Mining Plan 
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1.4 STATUTORY DETAILS  

• The project proponent had applied for Multi-Colour Granite quarry lease over an extent 

of 2.95.5 ha of Patta Land in S.F.No 270/1(P), 271/A1A(P) and 278/1(P) of 

K.Pitchampatti Village, Karur Taluk and Karur District., Tamil Nadu State – 

Dated:26.06.2020 

• The application was processed and has been recommended for quarrying lease with 

 Precise Area Communication Letter was issued by the industries (MME.2) Department, 

Secretariat  Chennai, vide Lr.No.9102/MMB.2/2020-1-1, Dated: 21.12.2020.  

•  The Mining Plan was prepared and got approved by Director of Geology and Mining 

Guindy, Chennai, vide Rc.No.5976/MM2/2020, Dated:08.05.2021. 

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

13.09.2018 passed by Hon'ble National Green tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 of 

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

11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018 

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

SIA/TN/MIN/64344/2021 Dated:10.07.2021 

• The proposal was placed in 245th SEAC meeting held on 11.02.2022 and the committee 

recommended for issue of ToR.  

• The proposal was considered in 448th SEIAA meeting held on 28.02.2022 and issued 

ToR vide Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022 Dated:01.03.2022. 

 

2.0 PROJECT DESCRIPTION 

The area is fresh land, no mining activities carried out before, Topography of the area is 

plain terrain with gentle gradient towards Northeast side. No major vegetation or trees within 

the project area, the project is site specific and there is no additional area required for this 

project. There is no effluent generation/discharge from the proposed quarry.  

 Multi-Colour Granite is proposed to quarry by opencast mechanized method involving 

Eco-friendly Diamond Wire Saw Cutting. Heavy earth moving machineries like Excavators 

Trucks will be deployed in this quarrying operation for Granite exploitation. Shot hole drilling 

with controlled blasting using slurry explosives for removal of overburden and Weathered 

portions during initial stage of quarry 

2.1 SITE CONNECTIVITY TO THE PROJECT AREA 

Nearest Roadway  (SH-74) Karur-Dindigul -4 Km-North East 

(NH-7) Kanyakumari – Bengaluru - 14 Km- West 

Nearest Village  K.Pitchampatti-2 Km-North 

Nearest Town  Vellianai- 9 Km- North 

Nearest Railway Station & 

Railway Line 

Vellianai- 6.5 Km- North East 

Railway line at 310 m- North West 

Nearest Airport  Trichy - 68 Km- East 

Seaport  Tuticorin-225 Km-South 
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2.2 LAND USE PATTERN OF THE LEASE APPLIED AREA 

Description 
Area to be required during the 

present plan period (ha) 

Area at the end of life 

of quarry (ha) 

Area under quarry 1.89.0 2.23.0 

Waste Dump 0.26.6 Backfilled 

Infrastructure 0.01.0 0.02.0 

Roads 0.01.0 0.04.0 

Green Belt 0.15.8 0.63.4 

Stocking Blocks 0.62.1 0.03.1 

Grand Total 2.95.5 ha 2.95.5 ha 

2.3 OPERATIONAL DETAILS OF LEASE APPLIED AREA 

Description 
ROM in 

m3 

Granite 

recovery @ 

60% in m3 

Granite 

waste @ 40% 

recovery 

Side 

burden  
Weathered 

rock in m3 

Top Soil 

in m3 

Geological Resources 5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Reserves 2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

Year-wise Production 58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

No of Working Days 300 Days 

Production per day 39 23 16 11 20 48 

No of Lorry loads 

(6m3per load) 
7 4 3 2 3 8 
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FIGURE – 1: GOOGLE IMAGE SHOWING APPLIED QUARRY LEASE AREA  
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FIGURE – 2: GOOGLE IMAGE SHOWING CLUSTER (500 m QUARRIES) 
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FIGURE – 3: TOPOSHEET MAP COVERING 10 KM RADIUS 
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FIGURE – 4: QUARRY LEASE PLAN & SURFACE PLAN  

 

FIGURE – 5: PHOTOGRAPHS OF THE PROJECT AREA 
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FIGURE 2.1A: FENCING PHOTOGRAPHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.4 METHOD OF MINING 

The method of mining is Opencast mechanized method 

• Eco-friendly dimensional wire saw cutting for liberation and splitting up of blocks from 

parent sheet rocks 

• Splitting of rock body of considerable volume from the parent rock formation by 

carefully avoiding visibly seen defects such as patches veins, etc., is done by adopting 

the method of “Diamond wire cutting” along the horizontal as well as two vertical sides 
on the front face of the formation 

• Jackhammer drilling with 32mm dia, this huge portion is further split into several 

blocks of required  dimensions, only slurry explosives are used for secondary 

fragmentation and handling of waste. 

• Hydraulic Excavator coupled with tippers is deployed for the formation of benches and 

loading 

• There is no mineral processing or ore beneficiation proposed 

• Proposed bench height is 5m and 5m width with 900slope 

• The waste material generated during quarrying activity includes rock fragments of 

different sizes, and waste chips during dressing of the blocks. The waste materials are 

taken in tippers and proposed to be dumped in the respective approved places ear-

marked for the purpose and the same will be utilized for backfilling in the northern side 

of the lease area during conceptual stage. 
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2.5 PROPOSED MACHINERY DEPLOYMENT 

Drilling Equipment’s 

Type No of Unit Size capacity Motive Power 

Wagon Drill 1 32 hole Diesel 

Jack hammers 7 1.2m to 6m Compressed air 

Compressor 2 400psi Diesel Drive 

Diamond wire 

saw 
2 - Generator 

Diesel Generator 1 125kva Diesel Drive 
 

Loading Equipment 

Type No of Unit Capacity Motive Power 

Crawler Crane 1 855 Diesel Drive 

Excavator 2 300 Diesel Drive 

 
Haulage within the Mine & Transport Equipment 

Type No of Unit Capacity Motive Power 

Tipper 2 20 tons Diesel Drive 

 

2.6 CONCEPTUAL MINING PLAN/ FINAL MINE CLOSURE PLAN 

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

for collecting rain water and helps to meet out the demand or crises during drought 

season. 

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

temporary water reservoir will enhance the ecosystem 

 Mine Closure is a process of returning a disturbed site to its natural state or which 

prepares it for other productive uses that prevents or minimizes any adverse effects on 

the environment or threats to human health and safety. 

 The principle closure objectives are for rehabilitated mines to be physically safe to 

humans and animals, geo-technically stable, geo-chemically non-polluting/ non-

contaminating, and capable of sustaining an agreed post-mining land use. 

2.7 ULTIMATE PIT DIMENSION 

Band No Length (m) Width (m) Depth (m) 

Band -I 145 62 33 

Band-II 239 72 33 
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3.0       DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

Field monitoring studies to evaluate the base line status of the project site were carried 

out covering March 2022, April 2022 & May 2022 as per CPCB guidelines. Environmental 

Monitoring data has been collected with reference to proposed mine by CHENNAI METTEX 

LAB PRIVATE LIMITED Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, 

GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD Notified Laboratory. 

 

3.1 ENVIRONMENT MONITORING ATTRIBUTES 

Sl.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 Ambient Air 

Quality  

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  Continuous 24 hourly samples twice a 

week for three months at 8 locations (2 

Core & 6 Buffer)  

2 Meteorology  Wind speed and direction, 

temperature, relative humidity 

and rainfall  

Near project site continuous for three 

months with hourly recording and from 

secondary sources of IMD station  

3 Water quality  Physical, Chemical and 

Bacteriological parameters  

Grab samples were collected at 4 ground 

water and 2 surface water locations once 

during study period.  

4 Ecology  Existing terrestrial and aquatic 

flora and fauna within 10 km 

radius circle.  

Limited primary survey and secondary 

data was conducted 

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

hours during EIA study (2 Core & 6 

Buffer) 

6 Soil 

Characteristics  

Physical and Chemical 

Parameters  

Once at 5 locations during study period  

7 Land use  Existing land use for different 

categories  

Based on Survey of India topographical 

sheet and satellite imagery and primary 

survey. 

8 Socio-Economic 

Aspects  

Socio-economic and 

demographic characteristics, 

worker characteristics  

Based on primary survey and secondary 

sources data like census of India 2011. 

9 Hydrology  Drainage pattern of the area, 

nature of streams, aquifer 

characteristics, recharge and 

discharge areas  

Based on data collected from secondary 

sources as well as hydro-geology study 

report prepared. 

10 Risk assessment 

and Disaster 

Management 

Plan  

Identify areas where disaster 

can occur by fires and 

explosions and release of toxic 

substances  

Based on the findings of Risk analysis 

done for the risk associated with mining. 

Source: Onsite Monitoring Data/Sampling by Chennai Mettex Lab Pvt Ltd Laboratories  

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

Published by MoEF & CC. 
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3.2 LAND ENVIRONMENT 

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

The 10 km radius map of study area was taken for analysis of Land use cover. The main 

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

around the mine site so that temporal changes due to the mining activities on the surroundings 

can be assessed in future. 

             The majority of the land in the study area is Crop and fallow land 81.03 % followed 

by Built-Up land 11.90%, Scrub land 3.49%. The total mining area within the study area is 

900.01 ha i.e., 2.68 %. The cluster area of 6.97.0 ha contributes about 7.74 % of the total mining 

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

impact on the environment. 

The project area is situated a plain terrain and the topography of the area is plain terrain 

with gradient towards Northeast and the altitude of the area is ranges from 202m AMSL  

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

project area. Therefore, there will be no need to acquisition/diversion of forest land. 

3.3 SOIL ENVIRONMENT 

 Variation in pH of the soil in the study area was found to be moderately alkaline to 

strongly alkaline in nature (7.89-8.). 

 Mostly the soils collected from different location in the study area are Clay loam in 

texture. 

 The available Nitrogen content range between 170 to 196 kg/ha  

 The available Phosphorus content range between 1.18 to 1.52 kg/ha  

 The available Potassium range between 38.0 to 43.2 mg/kg  

 Whereas, the micronutrient as zinc (Zn) and iron (Fe) were found in the range of 0.92 

to 1.26 mg/kg; 2.2 to 4.52 mg/kg. 

3.4 WATER ENVIRONMENT 

Surface Water 

SW1 – Velliananikulam – The analysis results indicate that the pH is 7.21 to 7.51 while 

turbidity found within the standards (Optimal pH range for sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 

pH). Total Dissolved Solids varied from 495 to 508 mg/l, the TDS mainly composed of 

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

and other organic matter.  

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.24 to 7.85 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 521 to 658 mg/l in all samples. The 

Total hardness varied between 182 to 230 mg/l. On Microbiological parameters, the water 

samples from all the locations meet the requirement. The parameters thus analysed were 

compared with IS 10500:2012 and are well within the prescribed limits. 
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3.5 AIR ENVIRONMENT 

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

parameters and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the 

study zone of 10 km radius around the proposed quarry forms the baseline information. 

FIGURE – 6: WIND ROSE DIAGRAM 
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FIGURE – 7: SUMMARY OF AMBIENT AIR QUALITY DATA 

 

 

As per monitoring data, PM10 ranges from 51.4 µg/m3 to 69.4µg/m3, PM2.5 data 

ranges from 24.6 µg/m3 to 36.8 µg/m3, SO2 ranges from 8.7 µg/m3 to 10.3 µg/m3 and NO2 

data ranges from 20.4 µg/m3 to 23.7 µg/m3. The concentration levels of the above criteria 

pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS prescribed by CPCB.  

3.6 NOISE ENVIRONMENT 

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. 

Ambient noise levels were measured at 8 (eight) locations around the propose project 

area.  

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 54.9 – 57.0 dB (A) Leq 

and during night time were from 48.2 – 51.1 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone 

during day time were from 53.0-54.7 dB (A) Leq and during night time were from 42.5 – 49.3 

dB (A) Leq.  

The values of noise observed in some of the areas are primarily owing to quarrying activities 

due to cluster of quarries within 500m radius, movement of vehicles and other anthropogenic 

activities. Noise monitoring results reveal that the maximum & minimum noise levels at day 

time were recorded in the range of 73.1 dB(A) in K. Pachapatti south village and 45.1 dB(A) 

Core Zone and 45.1dB(A) in Pachapatty South village & 59.8 dB(A) in K.Pitchampatti village 

at night time. Thus, the noise level for Industrial and Residential area meets the requirements 

of CPCB. 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 33.8 66.6 10.3 23.7

Arithmetic Mean 30.8 61.2 9.6 22.5

Minimum 27.5 56.1 8.7 20.7

Maximum 33.8 66.6 10.3 23.7

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0
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3.7 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

The study involved in the collection of primary data by conducting a survey in the field, 

examination of floral and faunal records in previously published reports and records. Analysis 

of the information is the view of the possible alteration in the environment of the project site. 

For the survey of fauna, both direct and indirect observation methods were used. 

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. 

3.8 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

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. 

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. 

4.0 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it 

is essential to undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact 

on different environmental components. This would help in formulating suitable management 

plans sustainable resource extraction. 

4.1 LAND ENVIRONMENT: 

ANTICIPATED IMPACT  

• Permanent or temporary change on land use and land cover. 

• Change in Topography: Topography of the ML area will change at the end of the life of 

the mine. 

• Movement of heavy vehicles sometimes cause problems to agricultural land, human 

habitations due to dust, noise and it also causes traffic hazards.  
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• Due to degradation of land by pitting the aesthetic environment of the core zone may be 

affected. 

• Earthworks during the rainy season increase the potential for soil erosion and sediment 

laden water entering the water ways. 

If no due care is taken wash off from the exposed working area may choke the water course & 

can also causes the siltation of water course 

 

MITIGATION MEASURES 

• The mining activity will be gradual confined in blocks and excavation will be 

undertaken progressively along with other mitigative measures like phase wise 

development of greenbelt etc.  

• Construction of garland drains all around the quarry pits and construction of check dam 

at strategic location in lower elevations to prevent soil erosion due to surface runoff 

during rainfall and also to collect the storm water for various uses within the proposed 

area 

• Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of  

water stored in the mined out pit will be used for greenbelt 

• Thick plantation will be carried out on unutilized area, top benches of mined out pits, 

on safety barrier, etc.,  

• At conceptual stage, the land use pattern of the quarry will be changed into Greenbelt 

area and temporary reservoir 

• In terms of aesthetics, natural vegetation surrounding the quarry will be retained (such 

as in a buffer area i.e., 7.5 m safety barrier and other safety provided) so as to help 

minimise dust emissions. 

 

4.2 WATER ENVIRONMENT  

ANTICIPATED IMPACT 

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

operations are:  

o Generation of waste water from vehicle washing.  

o Washouts from surface exposure or working areas  

o Domestic sewage 

o Disturbance to drainage course in the project area 

o Mine Pit water discharge  

• Increase in sediment load during monsoon in downstream of lease area 

• This being a mining project, there will be no process effluent. Waste from washing of 

machinery may result in discharge of Oil & grease, suspended solids. 

• The sewage from soak pit may percolate to the ground water table and contaminate it. 

• Surface drainage may be affected due to Mining 

• Abstraction of water may lead to depletion of water table 
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MITIGATION MEASURES  

• Garland drains, settling tank will be constructed along the individual mining leases. The 

Garland drains of the individual leases will be connected to settling tank and after settling the 

water will be discharged out to the natural drainage 

• Rainwater will be collected in sump in the mining pits and will be allowed to store and pumped 

out to surface setting tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended solids if any. This collected 

water will be judiciously used for dust suppression onwards and such sites where dust likely to 

be generated and for developing green belt. The proponent will collect and judicially utilize the 

rainwater as part of rainwater harvesting 

• Providing benches with inner slopes and through a system of drains and channels, allowing rain 

water to descent into surrounding drains, so as to minimize the effects of erosion & water 

logging arising out of uncontrolled descent of water.  

• Reuse the water collected during storm for dust suppression and greenbelt development within 

the mines 

• Installing interceptor traps/oil separators to remove oils and greases. Water from the tipper 

wash-down facility and machinery maintenance yard will pass through interceptor traps/oil 

separators prior to its reuse; 

• Using flocculating or coagulating agents to assist in the settling of suspended solids during 

monsoon seasons; 

• Periodic analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages. 

• Domestic sewage from site office & urinals/latrines provided in ML is discharged in septic tank 

followed by soak pits. 

• Waste water discharge from mine will be treated in settling tanks before using for dust 

suppression and tree plantation purposes.   

• De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season. 

• Regular monitoring and analysing the quality of water in open well, bore wells and surface 

water 

 

4.3 AIR ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

▪ During mining, at various stages activities such as excavation, drilling, blasting, and 

transportation of materials, particular matter (PM), gases such as Sulphur dioxide, 

oxides of Nitrogen from vehicular exhaust are the main air pollutants. 

▪ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may sometimes 

pollute the air. 

▪ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the mine 

workers who are directly exposed to the fugitive dust. 

▪ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the 

villages located near the mine lease area. 

 

 

 

 



Tmt.Nama Umadevi Multicolor Granite Quarry                                                    Executive Summary 

 

Multi Colour Granite Quarry Page R 

MITIGATION MEASURES 

Drilling – To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of 

water, suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood 

at the mouth of the drill-hole collar. 

Advantages of Wet Drilling:- 

• In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression become 

very effective and the work environment will be improved from the point of 

occupational comfort and health. 

• Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased. 

• The life of drill bit will be increased. 

• The rate of penetration of drill will be increased. 

• Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working 

conditions. 

Blasting – 

• Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting 

face 

• Avoid blasting i.e., when temperature inversion is likely to occur and strong wind blows 

towards residential areas 

• Controlled blasting include Adoption of suitable explosive charge and short delay 

detonators, adequate stemming of holes at collar zone and restricting blasting to a 

particular time of the day i.e. at the time lunch hours, controlled charge per hole as well 

as charge per round of hole 

• Before loading of material water will be sprayed on blasted material 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

Haul Road & Transportation – 

• Water will be sprinkled on haul roads twice a day to avoid dust generation during 

transportation 

• Transportation of material will be carried out during day time and material will be 

covered with taurpaulin 

• The speed of tippers plying on the haul road will be limited below 20 km/hr to avoid 

generation of dust. 

• Water sprinkling on haul roads & loading points will be carried out twice a day 

• Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of 

mineral; therefore weekly maintenance of machines improves combustion process & 

makes reduction in the pollution. 

• The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use. 

• Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage. 

• It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials 
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Green Belt – 

• Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads will 

be practiced to prevent the generation of dust due to movement of dumpers/trucks 

• Green belt of adequate width will be developed around the project areas 

Occupational Health – 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

• Annual medical check-ups, trainings and campaigns will be arranged to ensure 

awareness about importance of wearing dust masks among all mine workers & tipper 

drivers 

• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six month once to assess 

effectiveness of mitigation measures proposed 

 

4.4 NOISE ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

Noise pollution poses a major health risk to the mine workers. Following are the sources 

of noise in the existing open cast mine project are being observed such as Drilling, & Blasting, 

Loading and during movement of vehicles.  

MITIGATION MEASURES 

• Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise; 

• Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used for 

breaking boulders; 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained; 

• The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less 

human activity timings by using nonelectrical initiation system; 

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to reduce 

generation of noise; 

• Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines (HEMM) 

producing higher levels of noise; 

• Silencers / mufflers will be installed in all machineries; 

• Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the haul 

roads. The plantation minimizes propagation of noise; 

• Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the 

operators of HEMM and persons working near HEMM and their use will be ensured 

though training and awareness. 

• Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about 

adverse noise level effects. 
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4.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

There is no Forest land, National Parks, Eco sensitive areas, Wild life sanctuaries within 

the radius of 10km. 

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

species. There are no wild animals in the area. No breeding and nesting site were identified in 

project site. No National park and Wildlife Sanctuary found within 10km radius. The dumps / 

bunds around the mine itself act as a good barrier for entry of stray animals. In the post mining 

stage, barbed wire fencing is proposed all around the mined-out void to prevent fall of animals in 

the mine pits. 

MITIGATION MEASURES 

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

dust generated from mining operations, water sprinkling and water spraying systems will be 

ensured in all dust prone areas to arrest dust generation. Methodical and well-planned plantation 

scheme will be carried out 

GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Year 
No.of trees proposed 

to be planted 

Survival 

% 

Area to be covered 

sq.m 
Name of the species  

I 1500 80% 

Safety zone, 

approach Road and 

village roads  

Neem, Pongamia Pinnata, 

Tamarind, etc., 

4.6 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

Employment generation due to the project will provide direct employment for about 42 persons. 

MITIGATION MEASURES  

• Good maintenance practices will be adopted for plant machinery and equipment, which 

will help to avert potential noise problems.  

• Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution Control 

Board (CPCB) guidelines.  

• Appropriate air pollution control measure will be taken to minimize the environmental 

impact within the core zone.  

• For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, safety 

shoes, goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as per 

mines act and rules.  

• Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of 

royalty, tax, DMF, NMET etc, from this project directly and indirectly. 
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5.0 ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

The site has been selected based on geological investigation and exploration as below:  

• Occurrence of minerals at the specific site.  

• Transportation facility for materials & manpower.  

• Overall impact on environment and mitigation feasibility 

• Socio – economic background. 

The mineral deposits are site specific in nature; hence question of seeking alternate site does 

not arise for this project. 

6.0 ENVIRONMENT MONITORING PROGRAM 

Usually an impact assessment study is carried over short period of time and the data 

cannot bring out all variations induced by natural or human activities. Hence regular 

monitoring program of Environmental parameters is essential to take into account the changes 

in the Environment. 

The Objective of Monitoring -  

 To check or assess the efficiency of the controlling measures; 

 To establish a data base for future impact assessment studies. 

6.1 ENVIRONMENTAL MONITORING CELL 
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6.2 POST ENVIRONMENTAL CLEARANCE MONITORING SCHEDULE 

S. No.  Environment 

Attributes  

Location  Monitoring Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality  2 Locations (1 Core & 

1 Buffer)  

24 hours  Once in 6 

months  

Fugitive Dust, 

PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx.  

2 Meteorology  At mine site before 

start of Air Quality 

Monitoring & IMD 

Secondary Data  

Hourly / 

Daily  

Continuous 

online 

monitoring  

Wind speed, Wind 

direction, 

Temperature, 

Relative humidity 

and Rainfall  

3 Water Quality 

Monitoring  

2 Locations (1SW & 1 

GW)  

-  Once in 6 

months  

Parameters 

specified under 

IS:10500, 1993 & 

CPCB Norms  

4 Hydrology  Water level in open 

wells in buffer zone 

around 1 km at 

specific wells  

-  Once in 6 

months  

Depth in bgl  

5 Noise  2 Locations (1 Core & 

1 Buffer)  

Hourly – 1 

Day  

Once in 6 

months  

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night  

6 Vibration  At the nearest 

habitation (in case of 

reporting)  

–  During 

blasting 

Operation  

Peak Particle 

Velocity  

7 Soil  2 Locations (1 Core & 

1 Buffer)  

–  Once in six 

months  

Physical and 

Chemical 

Characteristics  

8 Greenbelt  Within the Project 

Area  

Daily  Monthly  Maintenance  

 

7.0 ADDITIONAL STUDIES 

7.1 RISK ASSESSMENT 

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment 

guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular 

No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to 

identify existing and probable hazards in the work environment and all operations and assess 

the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need immediate attention. 

Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and their control measures, 

set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. 

The whole quarry operation will be carried out under the direction of a Qualified 

Competent Mine Manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine 

granted by the DGMS, Dhanbad. Risk Assessment is all about prevention of accidents and to 

take necessary steps to prevent it from happening. 
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7.2 DISASTER MANAGEMENT PLAN 

 The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety of life, protection of 

environment, protection of installation, restoration of production and salvage operations in this 

same order of priorities.  

The objective of the Disaster Management Plan is to make use of the combined resources of 

the mine and the outside services to achieve the following:  

 Rescue and medical treatment of casualties;  

 Safeguard other people;  

 Minimize damage to property and the environment;  

 Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

 Secure the safe rehabilitation of affected area; and  

 Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and 

circumstances of the emergency 

7.3 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF MULTI COLOUR GRANITE 

Quarry Mineable 

Reserves 

ROM 

In m3 

Mineable 

Reserves 

of 

Granite 

Proposed 

production 

(ROM) for 

five year 

period 

Production 

of ROM 

Per Day 

m3 

Production 

of Granite 

Per day in 

m3 

Number of 

Lorry 

loads per  

day 

(ROM) 

P1 2,16,005 1,29,603 58,420 39 23 7 trips 

E1 2,43,000  1,45,800  60,075  40  24  7 trips 

Total  4,59,005 2,75,403 1,18,495 79 47 14 trips 

PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES IN 500 M RADIUS QUARRIES 

Location ID  Background 

Value (Day) 

dB(A)  

Incremental 

Value dB(A)  

Total Predicted 

dB(A)  

Residential 

Area Standards 

dB(A)  

Habitation Near P1 46.5 42.6 48.0 
55 

Habitation Near E1 45.6 43.2 47.6 

SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 2 MINES 

Location code Employment Project Cost CER @ 2% 

P1 42 Rs.3,65,99,000/- Rs. 7,32,000/- 

E1 40 Rs.2,31,05,000/- Rs.4,62,100/- 

Total 82 Rs. 5,97,04,000/- Rs.11,94,100/- 
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8.0 PROJECT BENEFITS 

Multi Colour Granite Quarry of Tmt.Nama Umadevi is expected to produce 1,29,603m3 of 

Granite @ 60% recovery (ROM 2,16,005m3 for the entire period- Life of the mine) for Life of 

Mine of 20 Years. This will enhance the socio-economic activities in the adjoining areas and 

will result in the following benefits  

 Increase in Employment Potential  

 Improvement in Socio-Economic Welfare  

 Improvement in Physical Infrastructure  

 Improvement in Social infrastructure  

 To meet out the demand supply gap of Granite and enhance the foreign exports  

 

9.0 ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN 

The Environment Monitoring Cell discussed formed by the mine management will 

ensure effective implementation of environment management plan and to ensure compliance 

of environmental statutory guidelines through Mine Management Level. 

The said team will be responsible for: 

 Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 

 Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

 Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ 

devices which shall include financial estimation, ordering, installation of air pollution 

control equipment, waste water treatment plant, etc. 

 Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with 

outside agencies 

 Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages 

 Green belt development 

 Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring 

programme 

 Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry 

of Environment and Forests and the conditions of the environmental clearance as well 

as the consents to establish and consents to operate. 

10.0 CONCLUSION 

It can be concluded from overall assessment of the impacts, in terms of positive and 

negative effects on various environmental components, that the mining activities will not have 

any adverse effect on the surrounding environment. 

To mitigate any impacts due to the mining activities, a well-planned EMP and a detailed 

post project monitoring system is provided for regular monitoring and immediate rectification 

at site. Due to the cluster quarrying activities, socio economic conditions in and around the 

project site will be improved substantially. Hence, the Prior Environmental Clearance shall be 

granted at the earlies
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

Tmt. Nama Umadevi 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA- TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022, Dated:01.03.2022” 
 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The Proponent shall carry out the cumulative & 

comprehensive impact study due to mining operations 

carried out in the quarry cluster specifically with reference 

to the environment in terms of air pollution, water 

pollution, & health impacts, accordingly the Environment 

Management plan should be prepared keeping the 

concerned quarry and the surrounding habitations in the 

mind. 

Detail discussed in chapter no.3, Page no.30-91 

2 The Proponent shall carry out the Socio-Economic Impact 

Assessment study in the vicinity of the villages located in 

the proposed quarry. If the proponent has already carried 

out the mining activity in the proposed mining lease area 

after 15.01.2016, then the proponent shall furnish the 

following details from AD/DD, mines. 

a) What was the period of the operation and stoppage of 

the earlier mines with last work permit issued by the 

AD/DD mines? 

b) Quantity of minerals mined out. 

c) Highest production achieved in any one year 

d) Detail of approved depth of mining. 

e) Actual depth of the mining achieved earlier. 

f) Name of the person already mined in that leases area. 

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same 

shall be submitted. 

h) Whether the mining was carried out as per the approved 

mine plan (or EC if issued) with stipulated benches. 

Not applicable 

It is a fresh lease 

3 All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High-Resolution Imagery/Topo sheet, 

topographic sheet, geomorphology, lithology and geology 

of the mining lease area should be provided. Such an 

Imagery of the proposed area should clearly show the land 

use and other ecological features of the study area (core 

and buffer zone). 

Map showing –  

i). Mine lease area with coordinates-Fig.2.3-

Pg.12 

ii). Superimposed google imagery –Fig.2.4-Pg.13 

iii) Geology- Fig.2.8-Pg.19. 

iv) Geomorphology-Fig.2.9-Pg.20 

v). Land-use and Land cover-Fig.3.1-Pg.30 

4 The proponent shall furnish photographs of adequate 

fencing, green belt along the periphery including 

replantation of existing trees & safety distance between 

the adjacent quarries & water bodies nearby provided as 

per the approved mining plan. 

Noted and agreed 

Fencing photographs - Chapter No.2 Page No.10 

 

5 The Project Proponent shall provide the details of mineral 

reserves and mineable reserves, planned production 

capacity, proposed working methodology with 

justifications, the anticipated impacts of the mining 

operations on the surrounding environment and the 

remedial measures for the same. 

Resources and Reserves is discussed in chapter 

no.2, Page no.17 

6 The Project Proponent shall provide the Organization 

chart indicating the appointment of various statutory 

officials and other competent persons to be appointed as 

per the provisions of Mines Act, 1952 and the MMR, 1961 

for carrying out the quarrying operations scientifically and 

systematically in order to ensure safety and to protect the 

environment. 

Discussed in chapter no.6, Page no.105 

7 The Project Proponent shall conduct the hydro-geological 

study considering the contour map of the water table 

detailing the number of ground water pumping & open 

Data regarding the open wells and borewells 

within 1 km radius is collected and discussed 

under Chapter 3, Page No. Page No. 38 – 44.  
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wells, and surface water bodies such as rivers, tanks, 

canals, ponds etc. within I km (radius) along with the 

collected water level data for both monsoon and non-

monsoon seasons from the PWD / TWAD so as to assess 

the impacts on the wells due to mining activity. Based on 

actual monitored data, it may clearly be shown whether 

working will intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be provided. 

 

8 A tree survey study shall be carried out (nos., name of the 

species, age, diameter etc.,) both within the mining lease 

applied area & 300m buffer zone and its management 

during mining activity. 

The applied area is devoid of major vegetation 

and no cutting of trees is anticipated. Ecological 

Environment is discussed under Chapter 4, Page 

No. 95 

9 A detailed mine closure plan for the proposed project shall 

be included in EIA/EMP report which should be site-

specific. 

Mine Closure Plan is discussed under Chapter 4, 

Page No. 100. 

10 The Public hearing advertisement shall be published in 

one major National daily and one most circulated 

vernacular daily. 

Noted and agreed 

11 The recommendation for the issue of "Terms of 

Reference" is subjected to the outcome of the Hon'ble 

NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 

(M.A.No.350/2016) and O.A. No.200/2016 and 

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

O.A.No.102/2017 and O.A.No.404/2016 

(M.A.No.758/2016, M.No.920/2016, 

M.A.No.1122/2016. M.A.No.1212017 & M.A. No. 

843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 

2016 (M.A.No.98 1/20 1 6, M.A.No.982/201 6 & 

M.A.No.384/2017)  

Noted and agreed 

12 The purpose of green belt around the project is to capture 

the fugitive emissions, carbon sequestration and to 

attenuate the noise generated, in addition to improving the 

aesthetics. A wide range of indigenous plant species 

should be planted as given in the appendix in consultation 

with the DFO, State Agriculture University and local 

school/college authorities. The plant species with 

dense/moderate canopy of native origin should be chosen. 

Species of small /medium /tall trees alternating with 

shrubs should be planted in a mixed manner. 

It is proposed plant 1,500 Nos of trees in the 

safety barrier and village roads near the project 

site, besides fruit bearing plants are proposed to 

be developed around the mines office. The 

greenbelt development plan has been prepared 

keeping in view the land use changes that will 

occur due to mining operation in the area 

13 Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of 

bags, preferably eco-friendly bags should be planted in 

proper spacing as per the advice of local forest 

authorities/botanist/Horticulturist with regard to site 

specific choices. The proponent shall earmark the 

greenbelt area with GPS coordinates all along the 

boundary of the project site with at least 3 meters wide 

and in between blocks in an organized manner 

The proponent ensuring the purchase trees with 

bags nearest nursery garden and will planted in 

safety barrier with 3m intervals each one. 

14 A Disaster management Plan shall be prepared and 

included in the EIA/EMP Report 

Detailed under Chapter 7, Page No 107.  

15 A Risk Assessment and management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP Report. 

Detailed under Chapter 7, Table No 7.1, Page No 

105.  

16 The Socio-economic studies should be carried out within 

a 5 km buffer zone from the mining activity. Measures of 

socio-economic significance and influence to the local 

community proposed to be provided by the Project 

Proponent should be indicated. As far as possible, 

quantitative dimensions may be given with-time frames 

for implementation. 

The Socio-Economic Studies were carried out for 

5 km buffer zone from proposed project and 

discussed under Chapter 3, Page No. 80 – 83. 

17 lf any quarrying operations were carried out in the 

proposed quarrying site for which now the EC is sought, 

Compliance report for previous operation will be 

submitted final EIA report. 
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the Project Proponent shall furnish the detailed 

compliance to EC conditions given in the previous EC 

with the site photographs which shall duly be certified by 

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concerned 

DEE/TNPCB. 

18 Concealing any factual information or submission of 

false/fabricated data and failure to comply with any of the 

conditions mentioned above may result in withdrawal of 

this Terms of Reference besides affecting penal 

provisions in the Environment (Protection) Act, 1986. 

Screening ang Scoping of the proposed project is 

discussed in chapter no.1, page no.7 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-

6512017 -IA.III dated: 30.09.2020 and 20.10.2020 the 

proponent shall address the concerns raised during the 

public consultation and all the activities proposed shall be 

part of the Environment Management Plan. 

Noted and agreed 

2 The Environmental Impact Assessment shall study in 

detail the carbon emission and also suggest the measures 

to mitigate carbon emission including development of 

carbon sinks and temperature reduction including control 

of other emission and climate mitigation activities. 

Noted and agreed 

3 The Environmental Impact Assessment should study the 

biodiversity, the natural ecosystem, the soil micro flora, 

fauna and soil seed banks and suggest measures to 

maintain the natural Ecosystem. 

Detailed biological study of the study area [core 

zone and buffer zone (10 km radius of the 

periphery of the mine lease)] was carried out and 

discussed under Chapter No. 3, Page No. 72 – 81. 

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. 

4 Action should specifically be suggested for sustainable 

management of the area and restoration of ecosystem for 

flow of goods and services. 

Noted and agreed 

5 The project proponent shall study impact on fish habitats 

and the food WEB/ food chain in the water body and 

Reservoir 

There is no perennial river and reservoir within 

the 10km radius of the proposed project.  

There are few tanks located within 5km radius, 

it’s most of period is dry conditions, hence the no 
fish habitants within the 10km radius. 

6 The Terms of Reference should specifically study impact 

on soil health, soil erosion, the soil physical, chemical 

components and microbial components 

Detailed under Chapter 3, Page No 33-71. 

7 The Environmental Impact Assessment should study 

impact on biodiversity, vegetation, endemic, vulnerable 

and endangered indigenous flora and fauna. 

Detailed under Chapter 3, Table No 3.3, Page No 

32.  

8 The Environmental Impact Assessment should study 

impact on standing trees and the trees should be 

numbered. 

Detailed under Chapter 4,  

9 The Environmental Impact Assessment should study on 

wetlands, water bodies, rivers streams, lakes and farmer 

sites. 

Detailed under Chapter 3, Table No 3.3, Page No 

32.  

10 The Environmental Impact Assessment should hold 

detailed study on EMP with budget for green belt 

development and mine closure plan including disaster 

management plan 

Detailed under Chapter 10, Table No 10.9, Page 

No 127.  

11 The Environmental Impact Assessment should study 

impact on climate change, temperature rise, pollution and 

above soil & below soil carbon stock 

Detailed under Chapter 3, Page No 51.  
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12 The Environmental Impact Assessment should study 

impact on protected areas, Reserve Forests, National 

Parks, Corridors and Wildlife pathways 

Detailed under Chapter 3, Table No 3.3, Page No 

32.  

 STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 should be given, 

clearly stating the highest production achieved in any one 

year prior to 1994. It may also be categorically informed 

whether there had been any increase in production after 

the EIA Notification 1994 came into force, w.r.t. the 

highest production achieved prior to 1994. 

Not applicable. 

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

Proponent is the rightful lessee of the mine should be 

given. 

The applied land for quarrying is patta land 

owned by Project Proponent. Patta copy, other 

land documents are enclosed as Annexure 

Volume 1 

3 All documents including approved mine plan, EIA and 

Public Hearing should be compatible with one another in 

terms of the mine lease area, production levels, waste 

generation and its management, mining technology etc. 

and should be in the name of the lessee.  

Noted & agreed. 

4 All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High-Resolution Imagery/ toposheet, 

topographic sheet, geomorphology and geology of the 

area should be provided. Such an Imagery of the proposed 

area should clearly show the land use and other ecological 

features of the study area (core and buffer zone).  

Map showing –  

i). Mine lease area with coordinates-Fig.2.3-

Pg.12 

ii). Superimposed google imagery –Fig.2.4-Pg.13 

iii) Geology- Fig.2.8-Pg.19. 

iv) Geomorphology-Fig.2.9-Pg.20 

v). Land-use and Land cover-Fig.3.1-Pg.30 

5 Information should be provided in Survey of India 

Toposheet in 1:50,000 scale indicating geological map of 

the area, geomorphology of land forms of the area, 

existing minerals and mining history of the area, 

important water bodies, streams and rivers and soil 

characteristics. 

Geomorphological features are incorporated in 

the Toposheet map covering 10km radius around 

the project area Figure No. 2.9, 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. 

The proponent has framed its Environmental 

Policy and the same is discussed in the Chapter 

No 10, Page No 119 

8 Issues relating to Mine Safety, including subsidence study 

in case of underground mining and slope study in case of 

open cast mining, blasting study etc. should be detailed. 

The proposed safeguard measures in each case should also 

be provided. 

It is an opencast quarrying operation proposed to 

operate in Mechanized method. 

9 The study area will comprise of 10 km zone around the 

mine lease from lease periphery and the data contained in 

the EIA such as waste generation etc., should be for the 

life of the mine / lease period. 

Noted & agreed. 
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10 Land use of the study area delineating forest area, 

agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, 

national park, migratory routes of fauna, water bodies, 

human settlements and other ecological features should be 

indicated. Land use plan of the mine lease area should be 

prepared to encompass preoperational, operational and 

post operational phases and submitted. Impact, if any, of 

change of land use should be given. 

Land use and land cover of the study area is 

discussed in Chapter No. 3, Page No. 30. 

11 Details of the land for any Over Burden Dumps outside 

the mine lease, such as extent of land area, distance from 

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

given 

Not Applicable. 

12 A Certificate from the Competent Authority in the State 

Forest Department should be provided, confirming the 

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

the event of any contrary claim by the Project Proponent 

regarding the status of forests, the site may be inspected 

by the State Forest Department along with the Regional 

Office of the Ministry to ascertain the status of forests, 

based on which, the Certificate in this regard as mentioned 

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

for representative of the State Forest Department to assist 

the Expert Appraisal Committees. 

Not Applicable. 

13 Status of forestry clearance for the broken up area and 

virgin forestland involved in the Project including 

deposition of net present value (NPV) and compensatory 

afforestation (CA) should be indicated. A copy of the 

forestry clearance should also be furnished. 

Not Applicable. 

14 Implementation status of recognition of forest rights under 

the Scheduled Tribes and other Traditional Forest 

Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should 

be indicated. 

Not Applicable. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with 

necessary details, should be given. 

Thoppasamymalai R.F-14.5Km-South East 

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. 

No wildlife sanctuary located within 10 km 

Radius from the periphery of the project area. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ Elephant 

Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 

KM of the mine lease should be clearly indicated, 

supported by a location map duly authenticated by Chief 

Wildlife Warden. Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to proximity of the 

ecologically sensitive areas as mentioned above, should 

be obtained from the Standing Committee of National 

Board of Wildlife and copy furnished 

No wildlife sanctuary located within 10 km 

Radius from the periphery of the project area. 

18 A detailed biological study of the study area [core zone 

and buffer zone (10 KM radius of the periphery of the 

mine lease)] shall be carried out. Details of flora and 

fauna, endangered, endemic and RET Species duly 

authenticated, separately for core and buffer zone should 

be furnished based on such primary field survey, clearly 

indicating the Schedule of the fauna present. In case of 

any scheduled-I fauna found in the study area, the 

necessary plan along with budgetary provisions for their 

conservation should be prepared in consultation with State 

Forest and Wildlife Department and details furnished. 

Detailed biological study of the study area [core 

zone and buffer zone (10 km radius of the 

periphery of the mine lease)] was carried out and 

discussed under Chapter No. 3, Page No. 72 – 81. 
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Necessary allocation of funds for implementing the same 

should be made as part of the project cost. 

19 Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the 

Project areas likely to come under the 'Aravalli Range', 

(attracting court restrictions for mining operations), 

should also be indicated and where so required, clearance 

certifications from the prescribed Authorities, such as the 

SPCB or State Mining Department should be secured and 

furnished to the effect that the proposed mining activities 

could be considered. 

Not Applicable. Project area / Study area is not 

declared in ‘Critically Polluted’ Area and does 
not come under ‘Aravalli Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly 

authenticated by one of the authorized agencies 

demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine 

lease w.r.t CRZ, coastal features such as mangroves, if 

any, should be furnished. (Note: The Mining Projects 

falling under CRZ would also need to obtain approval of 

the concerned Coastal Zone Management Authority). 

Not Applicable. The project doesn't attract the 

C.R.Z. Notification, 2018. 

21 R&R Plan/compensation details for the Project Affected 

People (PAP) should be furnished. While preparing the 

R&R Plan, the relevant State/National Rehabilitation & 

Resettlement Policy should be kept in view. In respect of 

SCs /STs and other weaker sections of the society in the 

study area, a need-based sample survey, family-wise, 

should be undertaken to assess their requirements, and 

action programmes prepared and submitted accordingly, 

integrating the sectoral programmes of line departments 

of the State Government. It may be clearly brought out 

whether the village(s) located in the mine lease area will 

be shifted or not. The issues relating to shifting of 

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

aspects should be discussed in the Report. 

The proposed project area is devoid of major 

cultivations and there are no habitations within a 

radius of 300 meters. 

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

Season); October-December (post monsoon season); 

December-February (winter season)] primary baseline 

data on ambient air quality as per  

CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil 

and flora and fauna shall be collected and the AAQ and 

other data so compiled presented date-wise in the EIA and 

EMP Report. Site-specific meteorological data should 

also be collected. The location of the monitoring stations 

should be such as to represent whole of the study area and 

justified keeping in view the pre-dominant downwind 

direction and location of sensitive receptors. There should 

be at least one monitoring station within 500 m of the 

mine lease in the pre-dominant downwind direction. The 

mineralogical composition of PM10, particularly for free 

silica, should be given. 

Baseline Data were collected for One Season 

(Pre-monsoon season) March 2022 to May 2022 

as per CPCB Notification and MoEF & CC 

Guidelines. 

Details in Chapter No. 3, Page No.30 - 70. 

23 Air quality modelling should be carried out for prediction 

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

should also take into account the impact of movement of 

vehicles for transportation of mineral. The details of the 

model used and input parameters used for modelling 

should be provided. The air quality contours may be 

shown on a location map clearly indicating the location of 

the site, location of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind 

direction may also be indicated on the map. 

Air Quality Modelling for prediction of 

incremental GLC’s of pollutant was carried out 
using AERMOD view 9.6.1 Model. 

24 The water requirement for the Project, its availability and 

source should be furnished. A detailed water balance 

should also be provided. Fresh water requirement for the 

Project should be indicated. 

Total Water Requirement: 3.0 KLD 
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25 Necessary clearance from the Competent Authority for 

drawl of requisite quantity of water for the Project should 

be provided. 

Water for dust suppression, greenbelt 

development and domestic use will be sourced 

from accumulated rainwater/seepage water in 

mine pits. 

26 Description of water conservation measures proposed to 

be adopted in the Project should be given. Details of 

rainwater harvesting proposed in the Project, if any, 

should be provided. 

The rain water collected in the pits after spell of 

rain will be used for greenbelt development and 

dust suppression.  

27 Impact of the Project on the water quality, both surface 

and groundwater, should be assessed and necessary 

safeguard measures, if any required, should be provided. 

Impact Studies and Mitigation Measures of Water 

Quality discussed in Chapter 4, Page No. 78. 

28 Based on actual monitored data, it may clearly be shown 

whether working will intersect groundwater. Necessary 

data and documentation in this regard may be provided. 

In case the working will intersect groundwater table, a 

detailed Hydro Geological Study should be undertaken 

and Report furnished. The Report inter-alia, shall include 

details of the aquifers present and impact of mining 

activities on these aquifers. Necessary permission from 

Central Ground Water Authority for working below 

ground water and for pumping of ground water should 

also be obtained and copy furnished. 

The ground water table inferred 48-52m below 

ground level. 

29 Details of any stream, seasonal or otherwise, passing 

through the lease area and modification / diversion 

proposed, if any, and the impact of the same on the 

hydrology should be brought out. 

There is no stream, seasonal or other water bodies 

passing within the project area. Therefore no 

modification/ diversion of water bodies is 

anticipated.  

30 Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. Should be provided both in AMSL 

and BGL. A schematic diagram may also be provided for 

the same. 

Highest elevation of the project area is 202m 

AMSL. 

Ultimate depth of the mine is 33m BGL. 

Water level of the area is 59-64m BGL 

31 A time bound Progressive Greenbelt Development Plan 

shall be prepared in a tabular form (indicating the linear 

and quantitative coverage, plant species and time frame) 

and submitted, keeping in mind, the same will have to be 

executed up front on commencement of the Project. 

Phase-wise plan of plantation and compensatory 

afforestation should be charted clearly indicating the area 

to be covered under plantation and the species to be 

planted. The details of plantation already done should be 

given. The plant species selected for green belt should 

have greater ecological value and should be of good utility 

value to the local population with emphasis on local and 

native species and the species which are tolerant to 

pollution. 

Recommended Species proposed for Greenbelt 

Development are given in the Chapter 4, Page 

No.95. 

32 Impact on local transport infrastructure due to the Project 

should be indicated. Projected increase in truck traffic as 

a result of the Project in the present road network 

(including those outside the Project area) should be 

worked out, indicating whether it is capable of handling 

the incremental load. Arrangement for improving the 

infrastructure, if contemplated (including action to be 

taken by other agencies such as State Government) should 

be covered. Project Proponent shall conduct Impact of 

Transportation study as per Indian Road Congress 

Guidelines. 

Traffic density survey was carried out to analyse 

the impact of Transportation in the study area as 

per IRC guidelines 1961 and it is inferred that 

there is no significant impact due to the proposed 

transportation from the project area. Details in 

Chapter 2, Page No.26. 

33 Details of the onsite shelter and facilities to be provided 

to the mine workers should be included in the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will be provided 

to the Mine Workers after the grant of quarry 

lease and the same has been discussed in the 

Chapter No. 2 Page No. 26. 



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) ToR 

viii 

 

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. 

The details of conceptual plan are discussed in 

Approved Mining Plan enclosed as Annexure 

Volume 1 

35 Occupational Health impacts of the Project should be 

anticipated and the proposed preventive measures spelt 

out in detail. Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical examination 

schedules should be incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation measures with 

required facilities proposed in the mining area may be 

detailed. 

Details in Chapter 10, Page No. 126. 

36 Public health implications of the Project and related 

activities for the population in the impact zone should be 

systematically evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with budgetary 

allocations. 

Details in Chapter 4, Page No. 98. 

37 Measures of socio-economic significance and influence to 

the local community proposed to be provided by the 

Project Proponent should be indicated. As far as possible, 

quantitative dimensions may be given with time frames 

for implementation. 

Details in Chapter-8, Page No. 116 

38 Detailed environmental management plan (EMP) to 

mitigate the environmental impacts which, should inter-

alia include the impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, occupational health 

impacts besides other impacts specific to the proposed 

Project. 

Environment Management Plan Chapter 10, Page 

No. 119–130 

39 Public Hearing points raised and commitment of the 

Project Proponent on the same along with time bound 

Action Plan with budgetary provisions to implement the 

same should be provided and also incorporated in the final 

EIA/EMP Report of the Project. 

The outcome of public hearing will be updated in 

the final EIA/AMP report 

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

with direction /order passed by any Court of Law against 

the Project should be given. 

No litigation is pending in any court against this 

project. 

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

well as the cost towards implementation of EMP should 

be clearly spelt out. 

The project cost and EMP cost are detailed in 

Chapter 2, Page No. 27 

42 A Disaster management Plan shall be prepared and 

included in the EIA/EMP Report. 

Details in Chapter 7, Page No. 107. 

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. 116. 

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report Enclosed as Separate Booklet  

b) All documents to be properly referenced with index and 

continuous page numbering. 

All the documents are properly referenced with 

index and continuous page numbering. 

c) Where data are presented in the Report especially in 

Tables, the period in which the data were collected and 

the sources should be indicated. 

List of Tables and source of the data collected are 

given properly. 

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing 

reports of water, air, soil, noise etc. using the 

MoEF&CC/NABL accredited laboratories. All the 

original analysis/testing reports should be available 

during appraisal of the Project 

Original Baseline monitoring reports will be 

submitted in the final EIA report during appraisal. 

e) Where the documents provided are in a language other 

than English, an English translation should be provided. 

Not Applicable.  
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f) The Questionnaire for environmental appraisal of mining 

projects as devised earlier by the Ministry shall also be 

filled and submitted. 

Will be enclosed in Final EIA EMP Report  

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

Proponents and instructions for the Consultants issued by 

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

Dated: 4th August, 2009, which are available on the 

website of this Ministry, should be followed. 

Instructions issued by MoEF & CC O.M. No. J-

11013/41/2006-IA.II (I) Dated: 4th August, 2009 

are followed. 

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

parameters (as submitted in Form-I and the PFR for 

securing the TOR) should be brought to the attention of 

MoEF&CC with reasons for such changes and permission 

should be sought, as the TOR may also have to be altered. 

Post Public Hearing changes in structure and content of 

the draft EIA/EMP (other than modifications arising out 

of the P.H. process) will entail conducting the PH again 

with the revised documentation 

It is a fresh proposal.  

i) As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) Dated: 

30.5.2012, certified report of the status of compliance of 

the conditions stipulated in the environment clearance for 

the existing operations of the project, should be obtained 

from the Regional Office of Ministry of Environment, 

Forest and Climate Change, as may be applicable. 

Not applicable.  

j) The EIA report should also include (i) surface plan of the 

area indicating contours of main topographic features, 

drainage and mining area, (ii) geological maps and 

sections and (iii) sections of the mine pit and external 

dumps, if any, clearly showing the land features of the 

adjoining area. 

Enclosed as Approved Mining Plan as Annexure 

Volume 1 
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CHAPTER – 1: INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

community participation, information, decision makers, and helps in developing the base for environmentally 

sound project. 

Granite is the major requirements for construction and ornamental stone industries. This EIA report is 

prepared by considering Cumulative load of One Proposed and One Existing Lease Quarries in K.Pitchampatti 

Village, Karur Taluk, Karur District with a total Cluster extent of 6.97.0 ha. The cluster area is calculated as per 

MoEF & CC Notification S.O. 2269(E), Dated 1st July 2016. 

 This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained vide letter No Lr No.SEIAA-TN/F.No. 

8637/SEAC/ToR-1063/2022, Dated:01.03.2022. 

The Baseline Monitoring study has been carried out during Pre-Monsoon (March -May 2022) 

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

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

1.2 PURPOSE OF THE REPORT 
 The Ministry of Environment and Forests, Govt. of India, through its EIA notification S.O. 1533(E) of 

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

2018, Mining Projects are classified under two categories i.e., A (> 100 Ha) and B (≤ 100 ha), and Schematic 

Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in 

Appendix–XI. 

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

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

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

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

cluster situation. 

 The proposed projects are categorized under category “B1” Activity 1(a) (mining lease area in cluster 

situation) and will be considered at SEIAA – TN after conducting Public Hearing and Submission of EIA/EMP 

Report for Grant of Environmental Clearance. 

 “Draft EIA report prepared on the basis of ToR Issued and Deemed Approved ToR for carrying 

out public hearing for the grant of Environmental Clearance from SEIAA, Tamil Nadu” 
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FIGURE1.1: CLUSTER QUARRIES MAP 
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1.3 IDENTIFICATION OF PROJECT AND PROJECT PROPONENT 

1.3.1 Identification of Project 

TABLE 1.1: SALIENT FEATURES OF THE PROPOSED PROJECT 

Name of the Project  Tmt.Nama Umadevi Multi coloured Granite quarry 

S.F. No. 270/1(P), 271/A1A(P) and 278/1(P) 

Extent 2.95.5 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and District  K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District 

Source: Approved Mining Plan 

1.3.2 Identification of Project Proponent 

TABLE 1.2: DETAILS OF PROJECT PROPONENT 

Name of the Project Proponent  Tmt. Nama Umadevi 

Address 

W/o. Nama Krishnaiah, 

No.742/30, 12th  Main, 

Shubh Enclave, Harlur road, 

Sarjapur, Bengaluru,Karnataka – 560 102. 

Mobile +91 77086 22111 

Status Individual 

Source: Approved Mining Plan 

1.4 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

1.4.1 Nature and Size of the Project  

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

5.0m bench height and 5.0m bench width by deploying Hydraulic Excavator, Eco-friendly Diamond Wire Saw 

Cutting and minor amount of blasting only for removal of overburden and weathered portions. 
 

On the basis of available reserves the life of the mine is computed and approved as 20 Years.  

Proposed production for the Mining Plan Period (5 years) is described below–  

Total Mineable Recoverable Reserves of Granite @ 60%  = 1,29,603 m3 

Average Production per year @ 60%    = 35,052m3 / 5Years = 7,010m3 

Estimated Life of the quarry     = 1,29,603m3 / 7,010m3 

Life of the quarry      = 18.5 Years  

TABLE 1.3: RESOURCES AND RESERVES OF PROJECT 
  

Description 
ROM in 

m3 

Granite recovery 

@60% in m3 

Granite waste @ 

40% recovery 

Side 

burden  
Weathered 

rock in m3 

Top Soil 

in m3 

Geological Resources 5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Reserves 2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

Yearwise Production 58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

Source: Approved Mining Plan 
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TABLE 1.4: SALIENT FEATURES OF THE PROPOSED PROJECT 

Name of the Project  Tmt.Nama Umadevi Multi-Colour Granite quarry 

Toposheet No 58 - J/01 

Latitude between 10046’58.96” N to 10047’03.63” N 

Longitude between 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

Highest Elevation 202m AMSL 

Proposed Depth of Mining 33m bgl (2m Topsoil + 1m Weathered Rock + 30 m Multi-Colour Granite) 

Resources ROM (m3) Side burden (m3) Weathered rock (m3) Topsoil (m3) 

Geological Resources 5,17,200 m3 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Resources 2,16,005 m3 71,950 21,768 49,308 

Year wise Production Resources 58,420 m3 16,505 18,283 43,086 

Ultimate Pit Dimension 
Pit-I: 145m (L) x 62m (W) x 33m (D) 

Pit-II: 239m (L) x 72m (W) x 33m (D) 

Water Level measured in the 

surrounding area 
59 - 64m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

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

towards North east side. The altitude of the area is 202m (max) above mean 

sea level. The area is covered by 2m thickness of Topsoil soil and 1m 

thickness of Weathered Rock. Massive Charnockite is found after 3m (2m 

Topsoil + 1m Weathered Rock) which is clearly inferred from the nearby 

existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Wagnor Drill 1 No 

Jack Hammer 7 Nos 

Compressor 2 Nos 

Diamond Wire saw 2 Nos 

Diesel Wire Saw 2 Nos 

Crawler Crane 1 No 

Excavator 2 Nos 

Tipper 2 Nos 

Blasting method  
Controlled blasting using Small dia slurry explosives only for overburden 

and weathered rock removal  

Proposed Manpower Deployment 42 Nos 

Project Cost Rs.3,65,99,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs.7,32,000/- 

Nearby Water Bodies 

Tank 1.2km West 

Odai 1.5km NW 

Odai 4km NE 

Velliananikulam 5.5km NE 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 1500 trees in Safety Zone, approach and Village roads. 

Proposed Water Requirement 3.0 KLD 

Nearest Habitation 750m North West 

Source: Approved Mining Plan 

 

 

 

 

 

 

 



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) Draft EIA & EMP Report 

5 

 

1.4.2 Location of the Project  
 The Project area is located about 2Km- South East of K.Pitchampatti village and 19Km South of Karur 

town. 

FIGURE 1.2: KEY MAP SHOWING THE LOCATION OF THE PROJECT SITE 
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FIGURE 1.3: TOPOSHEET MAP OF THE STUDY AREA 10 KM RADIUS 
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1.5 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 
The Environmental Clearance process for the project will comprise of four stages. These stages in 

sequential order are given below:-  

 

1. Screening,  

2. Scoping  

3. Public consultation & 

4. Appraisal  

 

SCREENING – 

▪  The proponent applied for Granite Quarry Lease, Dated: 26.06.2020 

▪  Precise Area Communication Letter was issued by the industries (MME.2) Department, Secretariat 

 Chennai, vide Lr.No.9102/MMB.2/2020-1-1, Dated: 21.12.2020 

▪  The Mining Plan was prepared and got approved by Director of Geology and Mining Guindy, Chennai, 

 vide Rc.No.5976/MM2/2020, Dated:08.05.2021 

▪ The proposed project falls under “B1” Category as per Order Dated: 04.09.2018 & 13.09.2018 passed 
by Hon'ble National Green tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 of 2018 & O.A. No, 186 of 2016 and 

MoEF & CC Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018 

▪  Proponent applied for ToR to get Environmental Clearance vide online Proposal No. 

 SIA/TN/MIN/64344/2021 Dated:10.07.2021 

 

SCOPING – 

▪  The proposal was placed in 245th  SEAC meeting held on 11.02.2022 and the committee recommended 

 for issue of ToR.  

▪  The proposal was considered in 448th SEIAA meeting held on 28.02.2022 and issued ToR vide Lr.No. 

SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022 Dated:01.03.2022 

 

PUBLIC CONSULTATION – 

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

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

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

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

APPRAISAL – 

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

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

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

clearance. 

 

The report has been prepared using the following references:  

▪  Guidance Manual of Environmental Impact Assessment for Mining of Minerals, Ministry of 

 Environment and Forests, February, 2010  

▪  EIA Notification, 14th September, 2006  

▪  Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022 Dated:01/03/2022 

▪  Approved Mining Plan of this project 

▪  In addition, other relevant standards for individual activities such as Sampling and Testing of

 Environmental attributes have been followed 

1.6 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 
 The Project Proponent will submit a half-yearly compliance report in respect of stipulated Environmental 

Clearance terms and conditions to MoEF & CC Regional Office &SEIAA after grant of EC on 1st June and 1st 

December of every year. 
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1.7 GENERIC STRUCTURE OF EIA DOCUMENT 
The overall contents of the EIA report follow the list of contents prescribed in the EIA Notification 2006 

and the “Environmental Impact Assessment Guidance Manual for Mining of Minerals” published by MoEF & 
CC. 

1.8 THE SCOPE OF THE STUDY 
 The main scope of the EIA study is to quantify the cumulative impact in the study area due to cluster 

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

emission sources, emissions control equipment, background Air quality levels, Meteorological measurements, 

Dispersion model and all other aspects of pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been 

discussed in this report. The baseline monitoring study has been carried out during the Pre monsoon season (March 

to May) 2022 for various environmental components so as to assess the anticipated impacts of the cluster quarry 

projects on the environment and suggest suitable mitigation measures for likely adverse impacts due to the 

proposed project. 

TABLE 1.5: ENVIRONMENT ATTRIBUTES 

Sl.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 Ambient Air 

Quality  

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  Continuous 24 hourly samples twice a week 

for three months at 8 locations (2 Core & 6 

Buffer)  

2 Meteorology  Wind speed and direction, 

temperature, relative humidity and 

rainfall  

Near project site continuous for three months 

with hourly recording and from secondary 

sources of IMD station  

3 Water quality  Physical, Chemical and 

Bacteriological parameters  

Grab samples were collected at 4 ground 

water and 2 surface water locations once 

during study period.  

4 Ecology  Existing terrestrial and aquatic 

flora and fauna within 10 km 

radius circle.  

Limited primary survey and secondary data 

was conducted 

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

hours during EIA study (2 Core & 6 Buffer) 

6 Soil 

Characteristics  

Physical and Chemical Parameters  Once at 5 locations during study period  

7 Land use  Existing land use for different 

categories  

Based on Survey of India topographical sheet 

and satellite imagery and primary survey. 

8 Socio-Economic 

Aspects  

Socio-economic and demographic 

characteristics, worker 

characteristics  

Based on primary survey and secondary 

sources data like census of India 2011. 

9 Hydrology  Drainage pattern of the area, 

nature of streams, aquifer 

characteristics, recharge and 

discharge areas  

Based on data collected from secondary 

sources as well as hydro-geology study 

report prepared. 

10 Risk assessment 

and Disaster 

Management Plan  

Identify areas where disaster can 

occur by fires and explosions and 

release of toxic substances  

Based on the findings of Risk analysis done 

for the risk associated with mining. 

Source: Onsite Monitoring Data/Sampling by Chennai Mettex Lab Pvt Ltd Laboratories  

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

Published by MoEF & CC. 

1.8.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations 

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

▪  Obtained Precise Area Communication Letter as per Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 

 1959 for Preparation of Mining Plan and obtaining Environmental Clearance. 

▪  The Mining Plan of Granite quarry has been approved under Rule 41 & 42 as amended of Tamil Nadu 

 Minor Mineral Concession Rules, 1959  

▪  ToR letter - Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022 Dated:01/03/2022 
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2. PROJECT DESCRIPTION 

2.1 GENERAL 
The Proposed Multi-Colour granite Quarry requires Environmental Clearance. There are 1 proposed and 

1 existing quarry forming a cluster; calculated as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016 

and the total extent of cluster is 6.97.0 ha 

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

04.09.2018 & 13.09.2018 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 of 2018 & 

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

12.12.2018, and requirement for EIA, EMP and Public Consultation for obtaining Environmental Clearance. 

2.2 DESCRIPTION OF THE PROJECT 

The area is fresh land, no mining activities carried out before, Topography of the area is plain terrain 

with gentle gradient towards Northeast side. No major vegetation or trees within the project area, the project is 

site specific and there is no additional area required for this project. There is no effluent generation/discharge from 

the proposed quarry. 

 Multi-Colour Granite is proposed to quarry by opencast mechanized method involving Eco-friendly 

Diamond Wire Saw Cutting. Heavy earth moving machineries like Excavators Trucks will be deployed in this 

quarrying operation for Granite exploitation. Shot hole drilling with controlled blasting using slurry explosives 

for removal of overburden and Weathered portions during initial stage of quarry operation. 

2.3 LOCATION OF THE PROJECT 
▪  The project area is located in K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District and Tamil Nadu 

State. 

▪  The project falls in Toposheet No: 58 J/01 

▪  The cluster areas fall in the Latitude between 10046’58.96” N to 10047’03.63” N and Longitude 

between 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

▪  The project area is patta land (Non-Forest Land) 

TABLE 2.1: SITE CONNECTIVITY TO THE PROJECT AREA 

Nearest Roadway  (SH-74) Karur-Dindigul -4 Km-North East 

(NH-7) Kanyakumari – Bengaluru - 14 Km- West 

Nearest Village  K.Pitchampatti-2 Km-North 

Nearest Town  Vellianai- 9 Km- North 

Nearest Railway Station & Railway Line Vellianai- 6.5 Km- North East 

Railway line at 310 m- North West 

Nearest Airport  Trichy - 68 Km- East 

Seaport  Tuticorin-225 Km-South 
Source: Survey of India Toposheet  
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The area is bounded by ten corners/ pillars the co-ordinates for all the pillars are given below – 

TABLE 2.2: BOUNDARY CO-ORDINATES OF PROPOSED PROJECT 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 10047’03.63” N 78005’27.01” E 

2 10047’03.20” N 78005’28.11” E 

3 10047’00.34” N 78005’27.57” E 

4 10047’00.49” N 78005’24.28” E 

5 10047’58.96” N 78005’24.20” E 

6 10047’59.83” N 78005’16.60” E 

7 10047’02.90” N 78005’16.97” E 

8 10047’01.78” N 78005’24.31” E 

9 10047’02.68” N 78005’25.07” E 

10 10047’03.57” N 78005’26.66” E 

FIGURE 2.1: PHOTOGRAPH OF THE PROJECT AREA 

  

FIGURE 2.1A: FENCING PHOTOGRAPHS 
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FIGURE 2.2: GOOGLE IMAGE SHOWING PROJECT AREA 
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FIGURE 2.3 : QUARRY LEASE PLAN 

 

Source: Approved Mining Plan 
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FIGURE 2.4: VILLAGE MAP SUPERIMPOSED ON GOOGLE EARTH IMAGE 
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FIGURE 2.5: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 10 KM RADIUS 
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FIGURE 2.6: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 5KM RADIUS 
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FIGURE 2.7: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 1 KM RADIUS 
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2.3.1 Project Area 

▪ The project area is a fresh land, flat terrain, which is site specific, Non – Captive use, opencast 

Mechanized quarry  

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

▪ Elevation is 202m above from MSL, with gentle gradient towards Northeast. 

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

TABLE 2.3: LAND USE PATTERN OF THE PROPOSED PROJECT 

Description 
Area to be required during the present 

plan period (ha) 

Area at the end of life of 

quarry (ha) 

Area under quarry 1.89.0 2.23.0 

Waste Dump 0.26.6 Backfilled 

Infrastructure 0.01.0 0.02.0 

Roads 0.01.0 0.04.0 

Green Belt 0.15.8 0.63.4 

Stocking Blocks 0.62.1 0.03.1 

Grand Total 2.95.5 ha 2.95.5 ha 
 At present area is virgin area. 

Source: Approved Mining plan 

2.3.2 Size or Magnitude of Operation 

TABLE 2.4: OPERATIONAL DETAILS 

Description 
ROM in 

m3 

Granite 

recovery @ 

60% in m3 

Granite waste 

@ 40% 

recovery 

Side 

burden  
Weathered 

rock in m3 

Top Soil 

in m3 

Geological Resources 5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Reserves 2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

Year-wise Production 58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

No of Working Days 300 Days 

Production per day 39 23 16 11 20 48 

No of Lorry loads 

(6m3per load) 
7 4 3 2 3 8 

Source: Approved Mining Plan  

2.4 GEOLOGY 

2.4.1 Regional Geology 

The Multicolour Granite proposed to quarry is medium to coarse grained with quartz, alkali feldspar and 

plagioclase feldspar is major constituents, hornblende, biotite and other mafic minerals are accessories. The 

petrological setting of the area is simple and not a complicated phenomenon. There are no major minerals observed 

in the vicinity of the proposed quarry. A brief description of the regional Geology is discussed below. 

This area a part of peninsular gneiss the most wide spread group of rocks in many parts of Tamil Nadu. 

The southern domain of Tamil Nadu is characterized by the khondalite group of rocks (with subordinate amounts 

of charnockite) and marked by the absence of BMQ and dolerite dyke system. The most common varieties of 

granite are pink, grey and coloured ones. In the granites, feldspar forms about 50%. Quartz a little less and the 

rest accounted for by amphiboles and pyroxenes. This type occurs in the form of large massive bodies (Batholiths, 

localiths) spreading over hundreds of square kilometres exhibiting variation in colour and texture. Other types 

occur as lenses and bands within the gneisses and other metamorphic rocks. In these cases, the molten magma of 

granite has been emplaced into the earlier rocks as narrow, small bodies and partly interacting. 

Anorthosites, syenites, porphyries and like that generally considered along with the coloured granite. In 

these rocks quartz is nearly absent when hornblende or biotite abundant, the rock may be dark green or almost 

black. 



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) Draft EIA/ EMP Report 

18 

 

2.4.2 Local Geology: -  

The rock formation is popularly known as “Granite Gneiss” essentially made up of a supra crustal 

assemblages of quartz, Plagioclase feldspar and Calcite is major constituents, Hornblende, Biotite, and other mafic 

minerals are accessories, closely inter banded with Granite gneiss, occurring within a vast area of Hornblende 

biotite gneiss. Hornblende biotite gneiss is the country rock but, the rock formation of the entire applied area is 

covered by multi colour granite with trending of N – S with vertical dipping. 

STRUCTURAL SETTINGS OF KARUR: 

The general geological sequence of the rock types is given in the following Order of super position. 

  

  ROCK TYPE      AGE 

           Topsoil      Pleistocene to Recent  

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

 Pegmatite, 

Peninsular Gneissic Complex     

 Hornblende Biotite Gneiss 

  Charnockite                

 Khondalite,Quartzite, Crystalline Limestone  Archaean to Proterozoic 

      

2.4.3. Geology of the lease applied area 

 Hornblende biotite gneiss is the country rock but, the rock formation of the entire applied area is covered 

by multi colour granite with trending of N800E – S800W with dipping towards SE800. The fresh Multi Colour 

granite is mostly concealed under reddish soil having an average thickness of 2m and 1m thickness of weathered 

rock. Totally overburden having an average thickness of 3m below from the ground level. The Multi colour is 

leucocratic, euhedral, medium to coarse grained, equi-grannular and well-developed gneiss bending of alternate 

layers of dark and light-coloured mineral is the specialty of this area which denotes the indicative of flow pattern 

of the rock mass in N670E – S670W with dipping towards NW700 (i.e., the cutting direction of the coloured 

granite). The Multicolour granite is observed on the surface level pale pink in colour and deep-seated condition it 

may pale grey in colour.  

Some slender pegmatite veins are intruded in a crisscross fashion which is like to be reduced at deeper 

levels. Minor strike and dip joints observed at the surface level which is likely to decrease or absent in deep seated 

condition. Taking in to consideration of the above geological factors, over burden, inter burden wastage during 

quarrying, other flaw and patches etc., the average recovery percentage has been computed as 40% from the ROM. 

It is inferred that the minor strike and dip joints are present on the surface layers which may not have a good 

recovery, theses and strike and dip joints may reduce in deep seated conditions, taking into consideration of these 

above factors, the average recovery percentage up to 33m BGL (2m top soil + 1m weathered + 30m Multi colour 

Granite) has been calculated as 60%. This mining plan is discussed based on 60% recovery factor. The proposed 

mining plan depth for 5 years is 33m BGL.  

Exploration studies 

 State Geology and Mining Department has carried out the Regional prospecting and exploration in these 

areas during 1992 to 1993. Geological survey of India has carried out detailed mapping in Karur District, besides 

the Functional Area Experts (FAE) in Geology and Hydrogeology carried out detailed Geological studies in the 

area. The Granite outcrop is clearly visible in some places within the study area. 

2.4.4 Hydrogeology  
 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 

deeper levels. The thickness of weathered zones in the district ranges from less than a meter to 20.10 m (Source: 

Central Ground Water Board–Karur). 
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FIGURE 2.8: REGIONAL GEOLOGY MAP 
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FIGURE 2.9: GEOMORPHOLOGY MAP OF THE STUDY AREA 
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FIGURE 2.10 : TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL PLAN AND SECTIONS 
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FIGURE 2.11 : YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN AND SECTION 
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2.5 RESOURCES AND RESERVES 

 Multicolour Granite is occurring beneath the surface, Granite outcrops are visible in some 

places within the project area. 

TABLE 2.5 RESOURCES AND RESERVES 

Description 
ROM 

in m3 

Granite 

recovery 

@60% in m3 

Granite waste 

@ 40% 

recovery 

Side 

burden  
Weathered 

rock in m3 

Top Soil 

in m3 

Geological Resources 5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Reserves 2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

Year wise Production 58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

Source: Approved Mining plan 

TABLE 2.6 YEARWISE PRODUCTION PLAN  

Year  
ROM 

in m3 

Granite Recovery 

@ 60 % in m3 

Granite Waste 

@ 40 % in m3 

Side burden 

in m3 

Weathered 

rock in m3 

Topsoil 

in m3 

I 11,600 6,960 4,640 6,090 7,371 17,750 

II 11,800 7,080 4,720 5,235 4,756 11,224 

III 11,600 6,960 4,640 2,610 6,156 14,112 

IV 11,640 6,984 4,656 1,940 - - 

V 11,780 7,068 4,712 630 - - 

Total  58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

Source: Approved Mining plan 

Stacking of Granite Rejects and Disposal of Waste 

There is generation of topsoil is about 43,086 m3 during this plan period. It will be preserved all along 

the safety zone and utilized for construction of bund and greenbelt development purpose.  

The total waste to be produced during this plan period is around 58,156 m3 (23,368 m3 Granite waste + 

18,283m3 of weathered rock + 16,505m3 of Side Burden) the same will be proposed to temporarily dump on the 

Western side with Dimensions of (L)76m x (W)35m x (H)21.86m. 

 

Conceptual Mining Plan/ Final Mine Closure Plan 

 Conceptual mining plan is prepared with an object of long-term systematic development of benches, lay 

outs, selection of permanent ultimate pit limit, depth of quarrying and ultimate pit, selection of sites for 

construction of infrastructure etc. The ultimate pit size is designed based on certain practical parameters such as 

economical depth of quarrying, safety zones, permissible area etc.,  

TABLE 2.7 ULTIMATE PIT DIMENSION   

Band No Length (m) Width (m) Depth (m) 

Band -I 145 62 33 

Band-II 239 72 33 

2.6 METHOD OF MINING 
• The method of mining is Opencast mechanized method 

• Eco-friendly dimensional wire saw cutting for liberation and splitting up of blocks from parent sheet 

 rocks 

• Splitting of rock body of considerable volume from the parent rock formation by carefully avoiding 

 visibly seen defects such as patches veins, etc., is done by adopting the method of “Diamond wire 
 cutting” along the horizontal as well as two vertical sides on the front face of the formation. 

• Jackhammer drilling with 32mm dia, this huge portion is further split into several blocks of required 

 dimensions, only slurry explosives are used for secondary fragmentation and handling of waste. 

• Hydraulic Excavator coupled with tippers is deployed for the formation of benches and loading 

• There is no mineral processing or ore beneficiation proposed 
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• Proposed bench height is 5m and 5m width with 900slope 

• The waste material generated during quarrying activity includes rock fragments of different sizes, and 

 waste chips during dressing of the blocks. The waste materials are taken in tippers and proposed to be 

 dumped in the respective approved places ear-marked for the purpose and the same will be utilized for 

 backfilling in the northern side of the lease area during conceptual stage. 

2.6.1 Drilling 

 Drilling will be carried out as per parameters given below:- 

 Spacing - 1m, Burden - 0.8m, Depth of hole - 1.5m 

2.6.2 Blasting 

 Blasting will be done as per details below:- 

(i) Controlled blasting parameter: - 

  Spacing – 1m 

  Burden – 0.8 m 

  Depth of hole – 1.5 m 

  Charge per hole – 125 gms 

  Powder factor – 7.0 tonnes/kg 

  Dia of hole – 32 mm 

Details of blasting design and parameters are discussed in approved mining plan. 

2.6.3 Extent of Mechanization 

Table 2.8: MACHINERY DETAILS PROPOSED 

Drilling Equipment’s 

Type No of Unit Size capacity Motive Power 

Wagon Drill 1 32 hole Diesel 

Jack hammers 7 1.2m to 6m Compressed air 

Compressor 2 400psi Diesel Drive 

Diamond wire saw 2 - Generator 

Diesel Generator 1 125kva Diesel Drive 

 

Loading Equipment 
Type No of Unit Capacity Motive Power 

Crawler Crane 1 855 Diesel Drive 

Excavator 2 300 Diesel Drive 

 
Haulage within the Mine & Transport Equipment 

Type No of Unit Capacity Motive Power 

Tipper 2 20 tons Diesel Drive 
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2.7 GENERAL FEATURES  

2.7.1 Existing Infrastructures  
 

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

be constructed as per the Mine Rule after the grant of quarry lease. 

 

2.7.2 Drainage Pattern  
There are no streams, canals or water bodies crossing within the project area, hence there is no 

requirement of stream or canals diversion. 

2.7.3 Traffic Density  
 The traffic survey conducted based on the transportation route of material, the Granite will be transported 

mainly through the SH-74- road located 5Km-North East side of the area and Palayam – Aravakurichi District 

road -3Km-S. 

Traffic density measurements were performed at two locations  
 

1. (SH-74) Karur-Dindigul -5Km-North East 

2. Palayam – Aravakurichi District road -3Km-South 

 

 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. 

FIGURE.2.12: MINERAL TRANSPORTATION ROUTE MAP 
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TABLE.2.9: TRAFFIC SURVEY LOCATIONS 

Station Code  Road Name  Distance and Direction  Type of Road  

TS1  (SH-74) 5Km-North East Major District Road (Two Lane)  

TS2  Palayam – AravanKurichi  3Km South West District road (Two Lane)  

Source: On-site monitoring by GEMS FAE & TM 

TABLE 2.10: EXISTING TRAFFIC VOLUME 

Station 

Code  

HMV LMV 2/3 Wheelers Total PCU 

Number PCU Number PCU Number PCU 

TS1 139 417 237 237 328 164 818 

TS2 62 186 48 48 195 98 332 
Source: On-site monitoring by GEMS FAE & TM 

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

TABLE 2.11: GRANITE HOURLY TRANSPORTATION REQUIREMENT 

Capacity of Trucks  No of trips per day cumulative Volume in PCU 

20Ton 32 32 
Source: Data analysed from Approved Mining plan 

TABLE 2.12: SUMMARY OF TRAFFIC VOLUME 

Route  Existing Traffic 

Volume in PCU 

Incremental Traffic 

Due to the cluster in 

PCU 

Total Traffic 

Volume in 

PCU 

Hourly Capacity 

in PCU as per IRC 

- 1960 

(SH-74) 818 32 850 1500 

Palayam – AravanKurichi  332 32 364 1200 
Source: On-site monitoring analysis summary by GEMS FAE & TM 

Due to this project the existing traffic volume will not exceed 

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

handle 1500 PCU in hour hence there will not be any conjunction due to this proposed transportation. 

2.7.4 Mineral Beneficiation and Processing 

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

2.8 PROJECT REQUIREMENT 

2.8.1 Water Source & Requirement  
Detail of water requirements in KLD as given below: 

TABLE 2.13 WATER REQUIREMENT FOR THE PROJECT 

Purpose Quantity Source 

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

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

*Drinking and Domestic purpose 1.0 KLD Approved Water vendors 

Total 3.0 KLD  

Source: Prefeasibility report  

* Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 

2.8.2 Power and Other Infrastructure Requirement  
 The project does not require power supply for the mining operations. The quarrying activity is proposed 

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

other internal infrastructure will be obtained from TNEB.  

The temporary infrastructures such as Mine Office, First Aid Room, Rest Shelter etc., will be constructed 

within the project area before commencing the quarry operation. No workshops are proposed inside the project 

area hence there will not be any process effluent generation from the proposed lease 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. 
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2.8.3 Fuel Requirement  
High speed Diesel (HSD) will be used for mining machineries. Diesel will be brought from nearby Fuel 

Stations.  

 

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

Stations. 

One Hydraulic Excavator will excavate and loading into the tippers about 10m3/Hour 

Hydraulic Excavator will consume about 16 Ltrs per hour 

Per hour Excavator will excavate    = 10 m3 

For 2,16,005m3 (for the entire life period)   =  2,16,005/10 

Diesel consume 21,600 working hours   =  21,600 hours x 16 liters 

      =  3,45,600 liters of HSD for entire project life 

For 58,420m3 (for Plan period)    =  58,420/10 

Diesel consume 5,842 working hours   =  5,842hours x 16 litres 

      =  93,472 liters of HSD for this plan period 

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

will be given to the local community. 

TABLE 2.14: EMPLOYMENT POTENTIAL FOR THIS PROPOSAL 

S.Nos Description Numbers 

1 Mines Manager 1 

2 Mines Foreman  1 

3 Machinery Operators  5 

4 Semi-skilled labour 27 

5 Unskilled  8 

Total 42 
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 2.15 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        

3 Consent to operate       Project Establishment Period  

       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 

TABLE 2.16 CAPITAL COST ESTIMATION 

S.No Description Expenditure 

1 Project cost Rs.3,65,99,000/- 

Source: Approved Mining Plan & Prefeasibility Report * 
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3. DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

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

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

study area. The baseline environment quality represents the background environmental scenario of various 

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

area. Field monitoring studies to evaluate the base line status of the project site were carried out covering March, 

April & May 2022 with CPCB guidelines. Environmental data has been collected with reference to cluster quarries 

by CHENNAI METTEX LAB PRIVATE LIMITED Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, 

GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD Notified Laboratory, for the below attributes – 

▪ Land  

▪ Water  

▪ Air  

▪ Noise  

▪ Biological  

▪ Socio-economic status  
 

Study Area  
 An area of 10 km radius (aerial distance) from the periphery of the cluster is considered for EIA study. 

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

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

core zone and buffer zone where core zone is considered as cluster quarries area and buffer zone taken as 10km 

radius from the periphery of the Cluster quarries. Both Core zone and Buffer zone is taken as the study area. 

Study Period  

The baseline study was conducted during the Pre-monsoon season i.e. March – May 2022. 

Study Methodology  
 

▪  The boundary coordinates were superimposed on the satellite  imagery to understand the relief of the 

 area, besides Land use pattern of the area was studied through the Bhuvan (ISRO)  

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

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

 recommend saplings for Greenbelt development  

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

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

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

 from the point of view of environmental impact of the proposed mines  

▪  A onsite meteorological station was setup in project area, to collect data about wind speed, wind 

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

 throughout the study period.  

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

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

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

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

▪  The Noise level measurements were also made at various locations in different intervals of time with 

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

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

 flora and fauna pattern of the area.  

▪  Socio-Economic survey was conducted at village and household level in the study area to understand 

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

 project.  

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

sampling, method of samples analysis, etc., are given below Table 3.1. 
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TABLE 3.1: MONITORING ATTRIBUTES AND FREQUENCY OF MONITORING 

Attribute  Parameters  Frequency of 

Monitoring  

No. of Locations  Protocol  

Land-use  

Land cover  

Land-use Pattern 

within 10 km radius 

of the study area  

Data’s from census 
handbook 2011 and 

from the satellite 

imagery  

Study Area  Satellite Imagery 

Primary Survey  

*Soil  Physio - Chemical 

Characteristics  

Once during the study 

period  

5 

(1 core & 4 buffer 

zone)  

IS 2720  

Agriculture 

Handbook - Indian 

Council of 

Agriculture 

Research, New 

Delhi  

*Water Quality  Physical,  

Chemical and  

Bacteriological 

Parameters  

Once during the study 

period  

6 

(2 surface water 

& 4 ground water)  

IS 10500&CPCB 

Standards  

Meteorology  Wind Speed  

Wind Direction  

Temperature  

Cloud cover  

Dry bulb temperature  

Rainfall  

1 Hourly Continuous  

Mechanical/Automatic 

Weather Station  

1 Site specific 

primary data & 

Secondary Data 

from IMD Station  

*Ambient Air 

Quality  

PM10  

PM2.5  

SO2  

NOX  

Fugitive Dust  

24 hourly twice a 

week  

(March – May 2022)  

8 

(2 core & 6 

buffer)  

IS 5182 Part 1-23  

National Ambient 

Air Quality 

Standards, CPCB 

*Noise Levels  Ambient Noise  Hourly observation for 

24 Hours per location  

8  

(2 core & 6 buffer 

zone)  

IS 9989 As per 

CPCB Guidelines  

Ecology  Existing Flora and 

Fauna  

Through field visit 

during the study 

period  

Study Area  Primary Survey by 

Quadrate & 

Transect Study  

Secondary Data – 

Forest Working 

Plan  

Socio 

Economic 

Aspects  

Socio–Economic 

Characteristics,  

Population Statistics 

and Existing 

Infrastructure in the 

study area  

Site Visit & Census 

Handbook, 2011  

Study Area  Primary Survey, 

census handbook 

& need based 

assessments.  

Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories in association with GEMS  

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

3.2 LAND ENVIRONMENT  
 Land environment is a significant criterion which gets degraded due to mining activity. The extent of 

degradation varies with respect to the topography of the area, soil texture, Geology of the terrain and the method 

of mining. The degraded lands have significant effect on the watershed and drainage pattern vegetation and 

ecology of the area. 
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3.2.1 Land Use/ Land Cover  
 A visual interpretation technique has been adopted for land use classification based on the keys suggested 

in the guidelines issued by NNRMS Bangalore & Level III classification with 1:50,000 scale for the preparation 

of land use mapping. 

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

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

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

mining activities on the surroundings can be assessed in future. 

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

S.No Classification Area_ha Area_% 

Builtup 

1 Urban 181.95 0.54 

2 Rural 3805.98 11.35 

3 Mining 900.01 2.68 

Agricultural Land 

4 Crop Land 16541.84 49.34 

5 Fallow Land 10624.50 31.69 

barren/Waste lands 

6 Scrub Land 885.80 2.64 

7 Barren Rocky 284.88 0.85 

Wetlands/ Water bodies 

8 Water Bodies/Lake 299.53 0.89 

Total 33524.50 100.00 
Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

FIGURE 3.1: BAR DIAGRAM OF LAND USE AND LAND COVER IN STUDY AREA 

 
 

From the above table and bar diagram, it is inferred that the majority of the land in the study area is Crop 

and fallow land 81.03 % followed by Built-Up land 11.90%, Scrub land 3.49%. The total mining area within the 

study area is 900.01 ha i.e., 2.68 %. The cluster area of 6.97.0 ha contributes about 7.74 % of the total mining area 

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

environment. 
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FIGURE 3.2: LAND USE LAND COVER MAP 10KM RADIUS 
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3.2.2 Topography  

 The project area is situated an elevated terrain and the topography of the area is plain terrain with gradient 

is towards Northeast and the altitude of the area is 202m AMSL 

 

3.2.3 Drainage Pattern of the Area  

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

inferred the rock hard rock terrain. 

 The area is studded with few tanks that serve as the source of drinking water and also their surplus feeds 

adjoining tanks. The area is mostly dry in all seasons except rainy seasons. 

During rainy season the surface runoff flows in NE to SW direction. The drainage pattern of the study 

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

3.2.4 Seismic Sensitivity  

 The proposed project site falls in the seismic Zone III (Least active), low damage risk zone as per 

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

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

3.2.5 Environmental Features in the Study Area  

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

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

acquisition/diversion of forest land. The details related to the environment sensitivity around the cluster area i.e. 

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

TABLE 3.3: DETAILS OF ENVIRONMENT SENSITIVITY AROUND THE CLUSTER 

No Sensitive Ecological Features  Name Arial Distance in km from Cluster  

1 National Park / 

Wild life Sanctuaries 

None Nil within 10 km Radius 

2 Reserve Forest Thoppasamymalai RF 14.5 Km Southeast 

3 Water bodies  Tank 1.2 Km West 

odai 15.Km Northwest 

odai 4Km North East 

Vellianaikulam 5.5Km North East 

4 Tiger Reserve/ 

Elephant Reserve/ 

Biosphere Reserve 

None Nil within 10Km Radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10 km Radius 

6 Mangroves None Nil within 10 km Radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10 km Radius 

8 Notified Archaeological Sites None Nil within 10 km Radius 

9 Industries/Thermal Power Plants Renold Chain India 

Private Limited- 

(Manufacturing and 

Industrial consultant) 

5Km-NE 

10 Defence Installation None Nil within 10 km Radius 
Source: Survey of India Toposheet 
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3.2.6 Soil Environment 

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

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

monitoring sites are detailed in Table 3.4 and Figure 3.3. 

TABLE 3.4: SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 S-1 Project Area North Side  10°47'0.93"N 78° 5'25.08"E 

2 S-2 k. Pitchampatti 1.6km NW  10°47'48.91"N 78° 4'50.34"E 

3 S-3 Pachapatty South 5km NE  10°48'56.17"N 78° 7'25.61"E 

4 S-4 Mustakinathupatti 6km NW  10°49'24.71"N 78° 2'57.14"E 

5 S-5 Kottanatham 3.5km South  10°45'1.88"N 78° 5'35.71"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories in association with GEMS. 

The objective of the soil sampling is -  
• To determine the baseline soil characteristics of the study area. 

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

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

Methodology –  

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

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

the soil up to 90-cm depth. Five (5) locations were selected for soil sampling on the basis of soil types, vegetative 

cover, industrial & residential activities including infrastructure facilities, which would accord an overall idea of 

the soil characteristics. The samples were analysed for physical and chemical characteristics. The samples were 

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

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

TABLE 3.5: METHODOLOGY OF SAMPLING COLLECTION 

Particulars  Details  

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

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

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

analysed at the laboratory.  
Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited in association with GEMS 

Soil Testing Result –  

 The samples were analysed as per the standard methods prescribed in “Soil Chemical Analysis (M.L. 
Jackson, 1967) & Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers 

Welfare, Government of India”. The important properties analysed for soil are bulk density, porosity, infiltration 
rate, pH and Organic matter, kjeldahi Nitrogen, Phosphorous and Potassium. The standard classifications of soil 

and physio-chemical characteristics of the soils are presented below in Table 3.6 & Test Results in Table 3.7. 
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FIGURE 3.3: SOIL SAMPLING LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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FIGURE 3.4: SOIL MAP 
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TABLE 3.6: SOIL QUALITY OF THE STUDY AREA 

S.No Parameters Units S1 S2 S3 S4 S5 

1 Colour - Light Brown Light Brown Brown Brown Light Brown 

2 pH at 25°C  -  8.21 8.03 8.98 7.86 8.25 

3 Electrical Conductivity 25 C  µmhos/cm 588 610  598 586 616 

4 Water Activity - Medium Medium Medium Medium Medium 

5 Texture  -  

 Clay  %  44.2 32.8 44.8 41.8 35.2 

Sand  %  28.6  33.2 30.1 26.2 42.6 

Silt  %  27.2 34.0 25.1 32.0 22.2 

6 Water Holding Capacity  %  51.8  48.7 48.2 52.4 47.1 

7 Bulk Density  g/cc  1.18  1.20 1.20 1.18 1.20 

8 Porosity  %  38.2 33.6 34.8 36.8 42.4 

9 Exchangeable Calcium 

((ascCaCa)  

mg/Kg  184  180 192 220 248 

10 Exchangeable Magnesium  

Mg)  

mg/Kg  46  40.6 38 170 138 

11 Exchangeable Manganese 

(Mn)  

mg/Kg  32.6 33.8 35.2 41.2 30.6 

12 Exchangeable Zinc as Zn  mg/Kg  0.92  1.10 1.20 1.26 1.18 

13 Available Boron (as B)  mg/Kg  0.88  1.14 1.10 1.14 1.62 

14 Soluble Chloride  (as Cl) mg/Kg 182  182 176 162 182 

15 Soluble Sulphate (as S04)  mg/Kg  0.015  0.017 0.012 0.014 0.014 

16 Available Potassium (as K)  mg/Kg  42.6  43.2 41.8 38.0 41.8 

17 Available Phosphorous (as P)  Kg/hec 1.18  1.52 1.28 1.26 1.41 

18 Available Nitrogen(as N)  Kg/hec 190  196 170 192 176 

19 Cadmium (as Cd)  mg/Kg  BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) 

20 Chromium (as Cr)  mg/Kg  BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) 

21 Copper(as Cu)  mg/Kg  BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) 

22 Lead (as Pb)  mg/Kg  0.68  0.70 0.72 0.78 0.80 

23 Total Iron  mg/Kg  4.1  2.2 2.2 2.9 4.52 

24 Organic Matter  %  2.72  2.8 2.40 3.12 3.10 

25 Organic Carbon  %  1.62  1.72 1.62 2.10 1.88 

26 CEC  meq/l00g  46.2  42.4 39.8 41.8 40.2 

Source: Sampling Results by Chennai Mettex Lab Private Limited 
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Interpretation & Conclusion 

Physical Characteristics –  

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

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

area varied between 1.18 to 1.20 g/cc. The Water Holding Capacity and Porosity of the soil samples is found to 

be medium i.e. ranging from 33.6 to 42.4%. 

Chemical Characteristics –  

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.89 to 8.98 

• The available Nitrogen content range between 170 to 196 kg/ha  

• The available Phosphorus content range between 1.18 to 1.52 kg/ha  

• The available Potassium range between 38.0 to 43.2 mg/kg  

Whereas, the micronutrient as zinc (Zn) and iron (Fe) were found in the range of 0.92 to 1.26 mg/kg; 2.2 to 

4.52 mg/kg. 

3.3 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. 

3.3.1 Surface Water Resources: 

 The study area is studded with few tanks that serve as the source of drinking water and also their surplus 

feeds adjoining tanks. 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 freshwater for couple of months after rainy season. 

TABLE 3.7: WATER BODIES IN THE BUFFER ZONE 

Sl.No. Water Bodies Distance 

1 Tank 1.2km West 

2 Odai 1.5km NW 

3 Odai 4km NE 

4 Velliananikulam 5.5km NE 

3.3.2 Ground Water Resources: 

 Karur district is underlain entirely by Archaean Crystalline formations with recent alluvial deposits 

occurring along the river and streams courses and colluvium of valley-fills. The important aquifer systems in the 

district are constituted by weathered, fissured and fractured crystalline rocks and the recent alluvial deposits. 

Ground water occurs under phreatic conditions. The maximum saturated thickness of these aquifers is 

upto 5 m depending upon the topographic conditions. The study area falls in the Karur which is categorized as 

Semi-Critical (70% - 90%) as per G.O (MS) No 113 dated 09.06.2016. 

There are twelve (10) bore well twelve (12) open wells within the radius of 1km Most of the wells are 

almost in dry conditions in the summer season. The details of the well and depth in monsoon and non-monsoon 

is described below: 
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TABLE 3.8 : DETAILS OF OPEN WELL IN 1KM RADIUS 

Bore well samples March-2022 April-2022 May-2022 Latitude Longitude 

BW-1 59.9 59.6 59 10° 46' 29.89"N 78° 04' 31.72"E 

BW-2 60.4 60.1 59.5 10° 46' 45.48"N 78° 04' 43.77"E 

BW-3 61.9 61.6 61 10° 47' 08.89"N 78° 05' 04.29"E 

BW-4 62.1 61.8 61.2 10° 47' 25.32"N 78° 05' 01.44"E 

BW-5 61.7 61.4 60.8 10° 47' 20.40"N 78° 05' 27.83"E 

BW-6 61.3 61 60.4 10° 47' 13.52"N 78° 05' 25.79"E 

BW-7 60.7 60.4 59.8 10° 46' 29.38"N 78° 05' 35.89"E 

BW-8 62.1 61.8 61.2 10° 46' 14.70"N 78° 05' 26.56"E 

BW-9 62.7 62.4 61.8 10° 46' 06.21"N 78° 05' 06.48"E 

BW-10 60.9 60.6 60 10° 46' 16.51"N 78° 04' 51.48"E 
Source : Data obtained by the FAE & Team Members 
 

TABLE 3.9 : DETAILS OF OPEN WELL IN 1KM RADIUS 

Open Well Samples March - 2022 April - 2022 May - 2022 Latitude Longitude 

OW-1 11.6 10.8 10.5  10°47'3.33"N  78° 5'8.79"E 

OW-2 11.9 11.1 10.8  10°47'4.67"N  78° 5'1.35"E 

OW-3 10.3 9.5 9.2  10°47'19.79"N  78° 5'7.75"E 

OW-4 12.6 11.8 11.5  10°47'33.03"N  78° 5'31.45"E 

OW-5 11.3 10.5 10.2  10°47'26.16"N  78° 5'40.09"E 

OW-6 11.9 11.1 10.8  10°47'20.37"N  78° 5'46.63"E 

OW-7 12.1 11.3 11  10°47'6.48"N  78° 5'27.13"E 

OW-8 10.6 9.8 9.5  10°46'57.25"N  78° 5'48.00"E 

OW-9 10.7 9.9 9.6  10°46'29.98"N  78° 5'21.35"E 

OW-10 12.3 11.5 11.2  10°46'27.72"N  78° 5'3.12"E 

OW-11 12.9 12.1 11.8  10°46'50.38"N  78° 4'43.94"E 

OW-12 12.4 11.6 11.3  10°47'11.78"N  78° 4'39.16"E 
Source : Data obtained by the FAE & Team Members 
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FIGURE 3.5: PRE MONSOON WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS – MARCH 2022 
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FIGURE 3.6: PRE MONSOON WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS – APRIL 2022 
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FIGURE 3.7: PRE MONSOON WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS – MAY 2022 
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FIGURE 3.8: PRE MONSOON WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS – MARCH 2022 
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FIGURE 3.9: PRE MONSOON WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS – APRIL 2022 
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FIGURE 3.10: PRE MONSOON WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS – MAY 2022 
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3.3.3 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 

Two (2) surface water and Four (4) ground water samples were collected from the study area and were 

analysed for physio-chemical, heavy metals and bacteriological parameters in order to assess the effect of mining 

and other activities on surface and ground water. The samples were analysed as per the procedures specified by 

CPCB, IS-10500:2012 and ‘Standard methods for the Examination of Water and Waste water’ published by 
American Public Health Association (APHA). The water sampling locations are given in Table 3.10 and shown 

as Figure 3.5. 

TABLE 3.10: WATER SAMPLING LOCATIONS 

S. No Location code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 SW-1 Vellianaikulam 5.5km NE  10°48'45.45"N 78° 7'52.37"E 

2 SW-2 Kandedutha Manikam Lake 5.2km SW  10°45'44.98"N 78° 2'38.50"E 

3 WW-1 Near Project Area 90m North  10°47'6.41"N  78° 5'27.18"E 

4 WW-2 Mustakinathupatti 6km NW  10°49'25.82"N 78°03'04.27"E 

5 BW-1 Near Project Area 400m NW  10°47'9.33"N  78°05'05.15"E 

6 BW-2 Pachapatty South 5km NE  10°48'55.98"N 78° 7'28.39"E 
Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories in association with GEMS 

  



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) Draft EIA/ EMP Report 

46 

 

TABLE 3.11: SURFACE WATER SAMPLING RESULTS 

S.NO Parameter 
SW1 

Vellanaikulam 

SW2 

Kandedutha Manikkam Lake 

CPCB Designated 

Best Use 

1 Color 5 5 300 

2 Odour Agreeable Agreeable Not Specified 

3 pH@ 25oC 7.21 7.51 6.5-8.5 

4 
Electrical Conductivity @ 

25oC 
882 826 

Not Specified 

5 Turbidity <5 <5 Not Specified 

6 Total Dissolved Solids 508 495 1500 

7 Total Hardness as CaCO3 168 164 Not Specified 

8 Calcium as Ca 45 48 Not Specified 

9 Magnesium as Mg 13.5 10.6 Not Specified 

10 Total Alkalinity as CaCO3 160 178 Not Specified 

11 Chloride as Cl- 154 169 600 

12 Sulphate as SO4
- 48 42 400 

13 Iron as Fe 0.42 0.42 50 

14 Free Residual Chlorine BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) 400 

15 Fluoride as F 0.65 0.72 1.5 

16 Nitrates as NO3 12.8 18.4 50 

17 Copper as Cu BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 1.5 

18 Manganese as Mn BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.02) Not Specified 

19 Mercury as Hg (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) Not Specified 

20 Cadmium as Cd BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) 0.01 

21 Selenium as Se BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) Not Specified 

22 Aluminium as Al BDL (DL: 0.004) BDL (DL: 0.005) Not Specified 

23 Lead as Pb BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.1 

24 Zinc as Zn BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 15 

25 Total Chromium BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) 0.05 

26 Boron as B BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not Specified 

27 Mineral Oil BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) Not Specified 

28 Phenolic Compunds as BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) Not Specified 

29 Anionic Detergents as BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) Not Specified 

30 Cynaide as CN BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 

31 Barium as Ba BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 300 

32 Ammonia-n (as Total BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) Not Specified 

33 Sulphide as H2S BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) Not Specified 

34 Molybdenum as  Mo BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) Not Specified 

35 Total Arsenic as As BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.2 

36 Total Suspended  Solids BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not Specified 

37 Total Coliform 150 110 5000 

38 E-Coli <1.8 <1.8 Not Specified 
Source: Sampling Results by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories 

* 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 3.12: GROUND WATER SAMPLING RESULTS 

S.NO Parameter 
GW-1 (WW) 

Project area 

GW-2(WW) 

Mustakinathupatti 

GW-3 (BW) 

Near Project Area 

GW-4 (BW) 

Pachapatty 
Standards as Per IS 10500: 2012 

Acceptable Limit Permissible Limit 

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

2 Odour Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC 7.85 7.54 7.68 7.24 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25oC 1126 924 918 978 Not specified Not specified 

5 Turbidity 2.0 <5 <5 <5 1 1 

6 Total Dissolved Solids 658 554 521 586 500 500 

7 Total Hardness as CaCO3 230 196 182 204 200 200 

8 Calcium as Ca 68 62 48 46 75 75 

9 Magnesium as Mg 14.6 124 15 21.6 30 30 

10 Total Alkalinity  268 168 182 164 200 200 

11 Chloride as Cl- 202 180 178 176 250 250 

12 Sulphate as SO4
- 78 36 42 42 200 200 

13 Iron as Fe 0.03 0.28 0.38 0.32 0.3 0.3 

14 Free Residual Chlorine BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) 0.2 0.2 

15 Fluoride as F 0.73 0.42 0.52 0.51 1.0 1.0 

16 Nitrates as NO3 32 21.6 18.6 18.6 45 45 

17 Copper as Cu BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

18 Manganese as Mn BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 0.1 0.1 

19 Mercury as Hg (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 0.001 0.001 

20 Cadmium as Cd BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) 0.003 0.003 

21 Selenium as Se BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) 0.01 0.01 

22 Aluminium as Al BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) 0.03 0.03 

23 Lead as Pb BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.01 0.01 

24 Zinc as Zn BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 5 5 

25 Total Chromium BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) 0.05 0.05 

26 Boron as B BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 0.5 0.5 

27 Mineral Oil BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.5 0.5 

28 Phenolic Compunds as C6H5OH BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) 0.001 0.001 

29 Anionic Detergents as  BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 0.2 

30 Cynaide as CN BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

31 BOD @ 27°C for 3 days 6.0  - - - - - 

32 Chemical Oxygen Demand 24  - - - - - 

33 Dissolved Oxygen 5.8  - - - - - 

34 Barium as Ba BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 0.7 0.7 

35 Ammonia (as Total  BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.5 0.5 

36 Sulphide as H2S BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

37 Molybdenum as Mo BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 0.07 0.07 

38 Total Arsenic as As BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005 ) 0.01 0.01 

39 Total Suspended Solids  10  15 14 BDL (DL:1.0) - - 

40 
Total Coliform < 2 170 120 140 

Shall not be detectable in 
any100 ml 

Shall not be detectable in 
any100 ml 

41 E-Coli < 2 < 1.8 < 1.8 < 1.8   
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3.3.4 Interpretation & Conclusion  

Surface Water  

pH:  

The pH varied from 7.21 to 7.51 while turbidity found within the standards (Optimal pH range for 

sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH).  

Total Dissolved Solids:  

Total Dissolved Solids varied from 495 to 508 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, 

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

Other parameters:  

Chloride varied between 154 mg/l and 169 mg/l. Nitrates varied from 12.8 to 18.4 mg/l, while sulphates 

varied from 42 to 48 mg/l.  

Ground Water  
 The pH of the water samples collected ranged from 7.24 to 7.85 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 521 

to 658 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 182 to 230 mg/l. On Microbiological parameters, 

the water samples from all the locations meet the requirement. The parameters thus analysed were compared with 

IS 10500:2012 and are well within the prescribed limits. 

3.3.5 Hydrology and Hydro-geological studies 

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

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

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

encountered at the depth between 59-64 m. The maximum depth of the proposed project is 33 m BGL (2m topsoil 

+ 1m weathered rock + 30m Multi-coloured granite) for the entire lease period. Hence there is no possibilities of 

water table intersection during the entire mine life period besides it is also inferred topographically that there are 

no major water bodies intersecting the project area. There is no necessity of stream, channel diversion due to these 

proposed projects. 

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

this is due to the high intensity of fracture and weathered portion upto a depth of 15m thus the collected seepage 

water will be 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. 

FIGURE 3.11: WATER SAMPLE COLLECTIONS PHOTOGRAPHS 
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FIGURE 3.12: DRAINAGE MAP AROUND 10 KM RADIUS FROM PROJECT SITE 

 



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) Draft EIA/ EMP Report 

50 

 

FIGURE 3.13: GROUND WATER PROSPECT MAP 
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3.4 AIR ENVIRONMENT  
 The existing ambient air quality of the area is important for evaluating the impact of mining activities on the 

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

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

the cluster forms the baseline information. The sources of air pollution in the region are mostly due to vehicular traffic, 

dust arising from unpaved village road and domestic & agricultural activities. The prime objective of the baseline air 

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

the conformity to standards of the ambient air quality during the operation of proposed projects in cluster. 

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

period and sampling frequency. 

3.4.1 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. According to Köppen and Geiger, this climate is classified as BSh. 

➢ The average temperature in Karur is 28.7 °C | 83.7 °F. 

➢ The average annual rainfall is 655mm | 23.4 inch. 

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

October, with an average of 166 mm | 6.5 inch. 

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 

2017 2018 2019 2020 2021 

715.3 468.4 524.5 684.2 919.8 628.9 

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

TABLE 3.14: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

S.No Parameters Mar – 2022 Apr – 2022 May – 2022 

1 Temperature (0C) 

Max 30.97 31.12 30.58 

Min 24.5 27.65 26.26 

Avg 27.735 29.385 28.42 

2 Relative Humidity (%) Avg 63.06 68.875 76.69 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 4.07 3.4 6.95 

Min 1.55 1.59 2.02 

Avg 2.81 2.495 4.485 

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

5 Wind Direction    SE,ESE SE,SSE W,WSW 
 

Correlation between Secondary and Primary Data  

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

station. A comparison of site data generated during the three months with that of IMD,  

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

study season is North - East to South West. 
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FIGURE 3.14: 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.3.9 during the monitoring period in 

the study area  

• Predominant winds were from NE- SW  

• Wind velocity readings were recorded between 1.55 to 6.95 m/s  

• Temperature readings ranging from 24.5 to 331.12 °C  

• Relative humidity ranging from 63.06 to 76.69 %  

3.4.2 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.,  

3.4.3 Sampling and Analytical Techniques 

TABLE 3.15: SAMPLING AND ANALYTICAL TECHNIQUES 

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 modified method) 
Respirable Dust Sampler with gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 
Source: Sampling Methodology followed by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories &CPCB Notification 
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TABLE 3.16: NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS 

SI. 

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

** 24 hourly / 8 hourly or 1 hourly monitored values as applicable shall be complied with 98 % of the time in a year. However, 2% of the time, 

they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring. 

3.4.4  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, 2022. 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. 

3.4.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 
Eight (8) monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.6.1 for assessment of the 

existing ambient air quality. Details of the sampling locations are as per given below. 

TABLE 3.17: AMBIENT AIR QUALITY (AAQ) MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 AAQ-1  Project Area NE Corner  10°47'3.23"N 78° 5'27.97"E 

2 AAQ-2  Near Gudalur 1.2km NE 10°47'15.82"N 78° 6'2.61"E 

3 AAQ-3  K. Pitchampatti 1.8km NW  10°47'58.61"N 78° 4'49.58"E 

4 AAQ-4  Mustakinathupatti 6km NW 10°49'26.02"N 78° 2'56.79"E 

5 AAQ-5  Pachapatty South 5km NE  10°48'55.70"N 78°7'26.98"E 

6 AAQ-6 Vellaparai 5.5km SE 10°45'15.68"N 78° 7'56.70"E 

7 AAQ-7 Kottanatham 3.5km South 10°45'0.97"N 78° 5'35.98"E 

8 AAQ-8 Vasanthakathirpalayam 1.5km SW 10°46'30.54"N 78° 4'27.90"E 
Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories in association with GEMS 

FIGURE 3.15: SITE PHOTOGRAPHS OF AMBIENT AIR QUALITY MONITORING 
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FIGURE 3.16: AMBIENT AIR QUALITY LOCATIONS AROUND 5 KM RADIUS 
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Table No.3.18 : AAQ1 – PROJECT AREA – NORTHEAST CORNER 

Period : March – May 2022     Location: North East Corner    Samplig Timing : 34 hours 

Ambient Air Monitoring Details Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 5:30-5:30 116 54.6 29.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 5:45-5:45 102 57.8 32.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 5:30-5:30 107 51.4 31.6 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 5:45-5:45 103 59.3 29.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 5:30-5:30 108 52.1 30.8 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 5:45-5:45 104 54.8 32.7 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 5:30-5:30 117 67.4 29.9 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 5:45-5:45 113 59.6 31.2 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 5:30-5:30 109 61.5 30.1 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 5:45-5:45 115 66.3 33.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 5:30-5:30 113 58.2 32.3 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 5:45-5:45 117 64.9 29.9 10.3 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 5:30-5:30 101 63.7 32.3 9.2 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 5:45-5:45 115 66.6 31.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 5:30-5:30 118 69.4 32.2 10.3 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 5:45-5:45 113 62.5 30.1 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 5:30-5:30 104 56.3 32.3 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 5:45-5:45 128 64.5 30.8 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 5:30-5:30 122 63.9 33.1 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 5:45-5:45 109 65.6 29.7 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 5:30-5:30 121 68.7 33.6 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 5:45-5:45 127 53.9 33.1 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 5:30-5:30 105 61.1 30.9 9.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 5:45-5:45 123 62.7 31.8 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 5:30-5:30 115 66.5 29.3 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 5:45-5:45 113 58.7 31.4 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 5:30-5:30 107 55.9 33.7 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 5:45-5:45 121 56.6 31.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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TABLE 3.19: AAQ2 – NEAR GUDALUR 

Period: March - May 2022 Location: AAQ2- Near Gudalur        Sampling Time: 24-hourly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambient Air Monitoring Details Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 6:30-6:30 105 54.4 30.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 6:45-6:45 116 59.9 27.6 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 6:30-6:30 108 66.2 32.8 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 6:45-6:45 103 61.4 30.5 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 6:30-6:30 119 59.8 28.7 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 6:45-6:45 121 62.2 30.1 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 6:30-6:30 108 57.7 33.6 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 6:45-6:45 103 65.1 25.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 6:30-6:30 115 61.6 29.9 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 6:45-6:45 120 63.9 26.4 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 6:30-6:30 104 59.5 34.6 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 6:45-6:45 107 56.7 31.8 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 6:30-6:30 116 59.6 33.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 6:45-6:45 112 60.2 28.7 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 6:30-6:30 106 58.5 25.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 6:45-6:45 119 63.8 27.5 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 6:30-6:30 102 61.6 30.9 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 6:45-6:45 121 59.1 32.1 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 6:30-6:30 103 54.7 28.4 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 6:45-6:45 114 65.5 25.8 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 6:30-6:30 105 57.9 29.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 6:45-6:45 111 59.1 32.2 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 6:30-6:30 116 56.4 36.8 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 6:45-6:45 118 63.8 28.9 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 6:30-6:30 102 61.6 30.4 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 6:45-6:45 122 57.7 32.2 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 6:30-6:30 115 62.2 26.8 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 6:45-6:45 107 59.1 31.5 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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Table No.3.20 : AAQ3 – NEAR K.PITCAMPATTI (BUFFER ZONE) 

Period : March – May 2022     Location: Near K.Pitcampatti   Samplig Timing : 34 hours 

 

 

 

 

 

Ambient Air Monitoring Details Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 7:00-7:00 117 63.6 27.4 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 7:15-7:15 115 55.4 31.9 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 7:00-7:00 109 58.1 28.1 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 7:15-7:15 121 62.9 29.8 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 7:00-7:00 105 57.8 32.7 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 7:15-7:15 103 55.6 30.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 7:00-7:00 114 64.7 28.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 7:15-7:15 120 62.2 31.5 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 7:00-7:00 113 61.4 24.8 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 7:15-7:15 118 60.6 29.2 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 7:00-7:00 114 57.3 31.3 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 7:15-7:15 119 58.7 33.4 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 7:00-7:00 105 62.2 30.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 7:15-7:15 107 58.4 26.8 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 7:00-7:00 121 66.1 31.4 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 7:15-7:15 116 59.8 24.7 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 7:00-7:00 110 57.2 30.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 7:15-7:15 108 55.9 32.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 7:00-7:00 106 61.4 26.1 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 7:15-7:15 114 59.8 27.8 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 7:00-7:00 102 56.6 29.4 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 7:15-7:15 122 58.1 26.6 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 7:00-7:00 109 54.5 30.8 10.3 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 7:15-7:15 104 57.7 33.9 92 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 7:00-7:00 116 59.9 29.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 7:15-7:15 112 63.5 32.1 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 7:00-7:00 122 54.3 24.6 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 7:15-7:15 109 61.1 31.4 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) Draft EIA/ EMP Report 

58 

 

ABLE 3.21: AAQ4 – NEAR MUSTAKINATHUPATTI  (BUFFER ZONE) 

Period: March -  May 2022                                               Location: AAQ4 – Near Mustakinathupatti    Sampling Time: 24-hourly 

 

 

 

 

 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 7:30-7:30 112 62.7 30.2 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 7:45-7:45 110 60.4 31.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 7:30-7:30 119 59.3 28.1 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 7:45-7:45 104 61.6 27.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 7:30-7:30 116 63.1 29.9 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 7:45-7:45 105 58.6 28.6 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 7:30-7:30 121 64.3 32.1 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 7:45-7:45 109 56.0 30.6 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 7:30-7:30 102 57.2 29.7 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 7:45-7:45 113 56.3 27.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 7:30-7:30 115 61.9 30.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 7:45-7:45 108 55.1 27.3 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 7:30-7:30 118 59.4 30.1 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 7:45-7:45 121 60.2 31.4 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 7:30-7:30 122 64.0 32.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 7:45-7:45 116 61.1 30.2 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 7:30-7:30 102 57.8 28.6 9.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 7:45-7:45 108 59.0 29.1 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 7:30-7:30 104 58.2 27.4 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 7:45-7:45 106 57.6 28.0 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 7:30-7:30 120 59.5 29.6 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 7:45-7:45 115 63.0 32.4 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 7:30-7:30 113 65.8 32.0 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 7:45-7:45 105 61.4 30.7 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 7:30-7:30 114 59.3 31.8 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 7:45-7:45 119 55.8 29.3 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 7:30-7:30 105 56.1 30.7 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 7:45-7:45 117 59.5 31.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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TABLE 3.22: AAQ5 – NEAR PACHAPATTY SOUTH (BUFFER ZONE) 

Period: March – May  2022                                         Location: AAQ5- Near Pachapatty South  Sampling Time: 24-hourly 

 

 

Ambient Air Monitoring Details Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 8:00-8:00 118 59.4 28.3 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 8:15-8:15 110 58.3 29.1 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 8:00-8:00 102 61.6 32.4 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 8:15-8:15 109 63.1 30.7 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 8:00-8:00 113 60.7 29.0 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 8:15-8:15 118 63.4 32.2 10.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 8:00-8:00 105 61.5 30.6 10.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 8:15-8:15 105 59.0 31.8 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 8:00-8:00 113 58.6 29.3 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 8:15-8:15 115 63.6 31.5 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 8:00-8:00 108 57.4 28.0 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 8:15-8:15 107 59.9 29.1 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 8:00-8:00 104 56.2 27.6 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 8:15-8:15 116 58.1 28.1 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 8:00-8:00 117 59.2 30.0 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 8:15-8:15 120 62.3 31.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 8:00-8:00 115 64.7 32.6 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 8:15-8:15 118 65.0 31.1 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 8:00-8:00 110 63.6 30.9 9.8 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 8:15-8:15 117 60.1 32.3 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 8:00-8:00 110 59.5 28.6 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 8:15-8:15 115 61.4 29.9 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 8:00-8:00 109 60.3 32.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 8:15-8:15 105 59.6 30.9 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 8:00-8:00 116 58.1 27.6 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 8:15-8:15 117 62.8 32.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 8:00-8:00 113 64.6 33.0 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 8:15-8:15 108 61.2 30.2 9.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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TABLE 3.23: AAQ6 – (BUFFER ZONE) 

Period: March – May 2022                                               Location: AAQ6 - Near Vellaparai (Buffer Zone)                                              Sampling Time: 24-hourly 

 

 

 

 

 

Ambient Air Monitoring Details Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 8:30-8:30 103 61.0 30.2 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 8:45-8:45 112 53.3 31.2 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 8:30-8:30 115 59.4 30.6 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 8:45-8:45 106 62.7 32.5 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 8:30-8:30 109 64.0 32.1 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 8:45-8:45 115 61.8 30.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 8:30-8:30 119 62.3 29.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 8:45-8:45 113 58.0 27.4 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 8:30-8:30 118 60.5 28.1 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 8:45-8:45 116 63.2 29.6 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 8:30-8:30 106 58.6 27.3 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 8:45-8:45 113 59.7 28.1 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 8:30-8:30 107 56.1 27.0 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 8:45-8:45 109 57.6 28.6 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 8:30-8:30 113 59.3 28.2 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 8:45-8:45 119 62.4 30.7 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 8:30-8:30 110 61.1 31.3 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 8:45-8:45 106 56.3 29.4 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 8:30-8:30 107 55.6 29.1 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 8:45-8:45 116 58.0 30.6 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 8:30-8:30 110 59.7 31.0 9.2 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 8:45-8:45 112 62.8 32.4 9.2 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 8:30-8:30 118 63.7 31.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 8:45-8:45 115 60.9 30.7 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 8:30-8:30 106 57.6 30.9 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 8:45-8:45 109 58.2 29.8 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 8:30-8:30 112 59.1 30.7 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 8:45-8:45 117 61.7 31.2 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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TABLE 3.24: AAQ7 – NEAR KOTTANATHAM (BUFFER ZONE) 

Period: March - May 2022                                               Location: AAQ7 - Near Kottanatham (Buffer Zone)                                              Sampling Time: 24-hourly 

 

 

 

 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 9:00-9:00 116 60.2 27.1 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 9:15-9:15 104 59.6 28.9 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 9:00-9:00 113 59.3 31.0 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 9:15-9:15 109 58.1 30.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 9:00-9:00 118 59.0 32.2 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 9:15-9:15 119 62.6 30.8 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 9:00-9:00 107 56.5 30.4 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 9:15-9:15 103 55.4 28.3 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 9:00-9:00 108 56.7 27.3 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 9:15-9:15 113 59.2 27.9 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 9:00-9:00 103 56.0 28.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 9:15-9:15 109 58.1 30.2 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 9:00-9:00 115 60.4 31.4 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 9:15-9:15 118 61.1 32.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 9:00-9:00 119 63.8 32.1 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 9:15-9:15 115 61.6 30.4 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 9:00-9:00 109 63.7 30.5 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 9:15-9:15 105 60.1 31.6 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 9:00-9:00 107 58.7 29.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 9:15-9:15 116 59.3 28.1 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 9:00-9:00 112 63.6 29.3 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 9:15-9:15 109 56.7 29.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 9:00-9:00 106 57.6 30.1 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 9:15-9:15 118 59.5 31.5 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 9:00-9:00 119 58.2 32.4 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 9:15-9:15 115 61.6 28.5 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 9:00-9:00 104 63.0 27.9 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 9:15-9:15 106 60.7 29.2 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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TABLE 3.25: AAQ8 – NEAR VASANTHAKATHIRPALAYAM (BUFFER ZONE) 

Period: March - May 2022                                              Location: AAQ8 - Near Vasanthakathirpalayam  (Buffer Zone)                                              Sampling Time: 24-hourly 

Note : BDL: Below Detection Limit; DL: Detection Limit ;   NH3: BDL (DL:20);   O3: BDL (DL:20);   CO: BDL (DL:1.0);  Pb: BDL (DL:0.1);   Ni: BDL (DL:1.0);   As: BDL (DL:1.0);   C6H6: BDL (DL:1.0);   BaP: 

BDL (DL:0.1) 

Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards..

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic Pollutant 

Parameters SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 9:30-9:30 109 60.5 28.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 9:45-9:45 113 59.2 27.1 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 9:30-9:30 105 63.1 29.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 9:45-9:45 110 60.8 29.9 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 9:30-9:30 112 61.3 30.6 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 9:45-9:45 110 62.0 31.6 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 9:30-9:30 108 59.4 33.0 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 9:45-9:45 104 57.5 30.6 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 9:30-9:30 112 59.2 31.4 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 9:45-9:45 116 64.0 29.7 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 9:30-9:30 118 63.2 32.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 9:45-9:45 106 60.1 31.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 9:30-9:30 1107 61.5 30.6 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 9:45-9:45 113 62.1 32.5 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 9:30-9:30 115 60.0 30.7 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 9:45-9:45 105 63.8 30.9 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 9:30-9:30 118 59.0 29.1 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 9:45-9:45 109 58.0 28.9 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 9:30-9:30 110 59.2 29.6 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 9:45-9:45 112 61.0 30.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 9:30-9:30 117 60.9 31.5 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 9:45-9:45 119 63.1 30.7 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 9:30-9:30 108 56.3 29.0 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 9:45-9:45 106 58.5 27.5 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 9:30-9:30 113 59.4 28.6 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 9:45-9:45 112 58.2 30.1 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 9:30-9:30 107 57.0 29.3 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 9:45-9:45 109 59.3 30.5 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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TABLE 3.26: SUMMARY OF AAQ – 1 to AAQ – 8 
Particulate matter PM-2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 33.7 29.2 31.4 33.6 1.40 

AAQ-2 36.8 25.2 30.0 35.6 2.91 

AAQ-3 33.9 24.6 29.5 33.63 2.57 

AAQ-4 32.5 27.3 29.8 32.45 1.62 

AAQ-5 33 27.6 30.4 37.78 1.66 

AAQ-6 32.5 27 30.0 32.45 1.49 

AAQ-7 32.5 27.1 29.9 32.44 1.61 

AAQ-8 33 27.1 30.1 32.78 1.39 

Particulate matter PM-10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 

STDEV 

AAQ-1 69.4 51.4 60.8 69.02 5.02 

AAQ-2 66.2 54.4 60.3 65.82 3.07 

AAQ-3 66.1 54.3 59.4 65.34 3.23 

AAQ-4 65.8 55.1 59.7 64.99 2.89 

AAQ-5 65 56.2 60.8 64.83 2.40 

AAQ-6 64 53.3 59.8 63.84 2.53 

AAQ-7 63.8 55.4 59.6 63.74 2.43 

AAQ-8 64 56.3 60.2 63.89 2.07 

Sulphur Di-oxide as SO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 10.3 8.7 9.5 10.3 0.60 

AAQ-2 10.3 8.7 9.5 10.3 0.59 

AAQ-3 10.3 8.7 9.4 10.3 0.69 

AAQ-4 10.3 8.7 9.4 10.3 0.62 

AAQ-5 10.7 8.7 9.4 10.7 0.75 

AAQ-6 10.3 8.7 9.4 10.3 0.62 

AAQ-7 10.3 8.7 9.4 10.3 0.62 

AAQ-8 10.3 8.7 9.5 10.3 0.63 

Oxide of Nitrogen as NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 

 
STDEV 

AAQ-1 23.7 20.7 22.6 23.7 0.76 

AAQ-2 23.7 20.7 22.1 23.7 0.98 

AAQ-3 23.7 20.7 22.0 23.7 1.05 

AAQ-4 23.7 20.7 22.2 23.7 1.03 

AAQ-5 23.7 20.7 22.2 23.7 1.03 

AAQ-6 23.7 20.4 22.0 23.7 1.11 

AAQ-7 23.7 20.7 22.0 23.7 1.11 

AAQ-8 23.7 20.7 22.1 23.7 1.00 
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TABLE 3.27: ABSTRACT OF AMBIENT AIR QUALITY DATA 

SI.No No. of Observations 224 224 224 224 

1 10th Percentile Value 27.52 56.22 8.70 20.70 

2 20th Percentile Value 28.28 57.70 8.70 21.20 

3 30th Percentile Value 29.10 58.56 9.20 21.60 

4 40th Percentile Value 29.60 59.30 9.20 21.60 

5 50th Percentile Value 30.20 59.70 9.20 22.30 

6 60th Percentile Value 30.70 60.70 9.80 22.50 

7 70th Percentile Value 31.18 61.56 9.80 22.90 

8 80th Percentile Value 31.60 62.66 10.30 23.30 

9 90th Percentile Value 32.40 63.60 10.30 23.70 

10 95th Percentile Value 32.73 64.00 10.30 23.70 

11 98th Percentile Value 33.60 64.80 10.30 23.70 

12 Arithmetic Mean 30.63 60.80 9.62 22.47 

13 Geometric Mean 30.57 60.74 9.60 22.45 

14 Standard Deviation 1.91 2.78 0.64 1.08 

15 NAAQ Norms* 60 100 80 80 

16 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 

 

Legend: PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 µm; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 

µm; SO2-Sulphur dioxide; NO2-Nitrogen Dioxide; CO-Carbon monoxide; O3-Ozone; NH3-Ammonia; Pb-

Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in 

particulate phase levels were monitored below their respective detectable limits. 
 

* NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for 

Industrial, Residential, Rural and other Area. 

FIGURE 3.17: BAR DIAGRAM OF SUMMARY OF AAQ  (AAQ1 – AAQ8) 
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FIGURE 3.17A: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER (PM10& PM2.5) 
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FIGURE 3.18: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER (SO2& NO2) 

 

 

3.3.6 Interpretations & Conclusion 

As per monitoring data, PM10 ranges from 51.4 µg/m3 to 69.4µg/m3, PM2.5 data ranges from 24.6 µg/m3 

to 36.8 µg/m3, SO2 ranges from 8.7 µg/m3 to 10.3 µg/m3 and NO2 data ranges from 20.4 µg/m3 to 23.7 µg/m3. 

The concentration levels of the above criteria pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS 

prescribed by CPCB. 
 

3.3.7 FUGITIVE DUST EMISSION – 

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

Table 3.28 : AVERAGE FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES IN μg/m3 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 113.0 

AAQ 2 111.3 

AAQ 3 112.5 

AAQ 4 112.1 

AAQ 5 111.8 

AAQ 6 111.8 

AAQ 7 111.2 

AAQ 8 110.9 

Source: Onsite monitoring/ sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories 
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FIGURE 3.19: LINE CHART OF TABLE 3.16 

 

TABLE 3.29 : FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES IN μg/m3 

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

Average 128 122 122 122 120 119 119 119 

Max 101 102 102 102 102 103 103 104 

Min 113 111.3 112.5 112.1 111.8 111.8 111.2 110.9 

FIGURE 3.20: FUGITIVE DUST SAMPLE VALUES (μg/m3) 
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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. 
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3.5.1 Identification of Sampling Locations 

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

Eight (8) locations. The noise level monitoring locations were carried out by covering commercial, residential, 

rural areas within the radius of 10 km. A noise monitoring methodology was chosen such that it best suited the 

purpose and objectives of the study. 

TABLE 3.30: DETAILS OF NOISE MONITORING LOCATIONS 

S. No Location code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 N-1 Project Area SW Corner 10°47'0.39"N 78° 5'17.16"E 

2 N-2 Near Gudalur 1.2km NE 10°47'15.72"N 78° 6'2.49"E 

3 N-3 k. Pitchampatti 1.6km NW 10°47'49.54"N 78° 4'50.63"E 

4 N-4 Mustakinathupatti 6km NW  10°49'25.85"N 78° 2'56.36"E 

5 N-5 Pachapatty South 5km NE  10°48'55.66"N 78° 7'26.07"E 

6 N-6 Vellaparai 5.5km SE  10°45'15.24"N 78° 7'56.38"E 

7 N-7 Kottanatham 3.5km South  10°45'0.75"N 78° 5'35.96"E 

8 N-8 Vasanthakathirpalayam 1.5km SW  10°46'30.56"N 78° 4'30.07"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories in association with 

GEMS 

3.5.2 Method of Monitoring  

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

reading and it is quite difficult to assess the actual sound level over the entire monitoring period. To mitigate this 

shortcoming, the Continuous Equivalent Sound level, indicated by Leq, is used. Equivalent sound level, ‘Leq’, 
can be obtained from variable sound pressure level, ‘L’, over a time period by using following equation.  
 Measured noise levels, displayed as a function of time, is useful for describing the acoustical climate of 

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

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

levels.  

Leq = 10 Log L / TΣ (10Ln/10)  
Where L = Sound pressure level at function of time dB (A)  

T = Time interval of observation 

3.5.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area  

 The Digital Sound pressure level have been measured by a sound level meter (Model : HTC SL-1352)  

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

the day-time as well as night-time. The results are presented in below Table 3.30  

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours.  

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

TABLE 3.31: AMBIENT NOISE QUALITY RESULT 

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

Standards Day Time Night Time 

1 Project Area 57.0 48.2 Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 
2 

Near Gudalur 
56.9 51.1 

3 K. Pitchampatti 54.9 50.3 

Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

4 Mustakinathupatti 54.7 49.3 

5 Pachapatty South 53.0 42.9 

6 Vellaparai 53.6 43.0 

7 Kottanatham 53.6 42.5 

8 Vasanthakathirpalayam 53.9 43.4 
Source: On-site monitoring/sampling by Chennai Mettex Lab Private Limited Laboratories in association with GEMS 
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FIGURE 3.21: DAY AND NIGHT TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER 

 

 

FIGURE 3.21A: DAY TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER 
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FIGURE 3.21B: NIGHT TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER 
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FIGURE 3.22: NOISE MONITORING STATIONS AROUND 5 KM RADIUS 
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3.5.4 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 were from 54.9 – 57.0 dB (A) Leq and during night time were 

from 48.2 – 51.1 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 53.0-54.7 dB (A) 

Leq and during night time were from 42.5 – 49.3 dB (A) Leq.  

The values of noise observed in some of the areas are primarily owing to quarrying activities due to 

cluster of quarries within 500m radius, movement of vehicles and other anthropogenic activities. Noise 

monitoring results reveal that the maximum & minimum noise levels at day time were recorded in the range of 

73.1 dB(A) in K. Pachapatti south village and 45.1 dB(A) Core Zone and 45.1dB(A) in Pachapatty South village 

& 59.8 dB(A) in K.Pitchampatti village at night time. Thus, the noise level for Industrial and Residential area 

meets the requirements of CPCB. 

3.6 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 
There is no Forest land, National Parks, Eco sensitive areas, Wild life sanctuaries within the radius of 

10 km. An ecological survey of the study area was conducted particularly with reference to the listing of species 

and assessment of the existing baseline ecological (terrestrial) condition in the study area. 

3.6.1 Methodology Adopted & Objective 

To achieve the above objective, a detailed study of the area was undertaken in 10 km radius from the 

proposed project area. The different methods adopted were as follows: 

• Primary field surveys to establish primary baseline of the study area; and  

• Compilation of information available in published literatures and as obtained from Forest survey of 

India, Environmental Information Centre, Botanical Survey of India and Zoological Survey of India. 

• The present report gives the review of published secondary data and the results of field sampling 

conducted during Summer Season i.e. March to May, 2022 and there are no forest blocks in study area. 

The detailed ecological assessment of the study area has been carried out with the following objectives:  

• Identification of flora and fauna within the study area;  

• Preparation of checklist of species which also include endangered, endemic and protected (both floral 

and faunal categories); and Evaluation of impact of proposed expansion on flora and fauna of the area. 

3.6.2.Study area Ecology 

In this project, the total area of Cluster with in 10km radius from the periphery of this quarry is reported 

as 6.97.0 ha with 2 Nos of quarries. In such cluster situation a common Ecology and Biodiversity study for the 

entire cluster of quarries is enough to capture all the possible externalities. The common EIA/EMP data can be 

used for all quarries fall under this cluster. The Core mining area is dry land with scanty vegetation whereas in 

buffer zone agricultural land is dominated. The following methods were applied during the baseline study of flora, 

fauna and diversity assessment. 

3.6.3. Objectives of Biological Studies 

▪ Generation of primary data by undertaking systematic ecological studies in the area. 

▪ Discussion with local people so as to elicit information about local plants, animals  

▪ Generation of Primary Data. 

To prepare a general checklist of all plants encountered in study area. This would indicate the biodiversity for 

wild and cultivated plants.  
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FIG NO: 3.23. A SCHEMATIC DIAGRAM SHOWS 10-KM RADIUS BUFFER AREA INTO 4 

QUADRATES FOR FLORAL RANDOM SAMPLING (SE, SW, NE, AND NW) 

 

3.6.4.Phyto-sociological Survey method 

Phyto-sociological parameters, viz., Abundance, Density, Frequency (%) were measured.  A total of 10 

quadrats were laid down randomly within core area and 40 quadrats were laid down within four quartiles randomly 

(10/quartile) in buffer area. In core area 10 quadrats were laid randomly to enumerated trees, shrubs, and herbs as 

per the  Following formulae used for calculating the frequency (%), abundance and density of the floral species 

encountered in the 10 quadrats studied. 

3.6.5.Quadrats method 

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

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

quadrats were laid randomly to cover the area to maximize the sampling efforts and minimize the species 

homogeneity, such as small stream area, trees in agricultural bunds, tank bunds, farm forestry plantations, wildlife 

areas, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. In each quadrat individuals belonging to tree 

(25 × 25-m) and shrub (10 × 10-m) were recorded separately and have been identified on the field.quadrates 

sampling methods is given in Fig no.3.23. 

3.6.6 Flora in Core Zone 

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

lease area. Baseline study of cluster area showed that very low species (12) comprising of four trees 4 (30.76%), 

shrub 3 (23.07%) and herbs 4 (30.76%), Climber 2 (15.38%). The result of core zone of flora studies shows that 

very less species, because of dry land with scanty vegetation. Details of flora with the scientific name were 

mentioned in Table No. 3.31. No species found as threatened category. The diversity of flora families is given in 

Fig No.3.24. 
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3.6.7. Flora in Buffer Zone 

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

area because nearby agriculture land. It contains a total of 39 species belonging to 28 families have been recorded 

from the buffer zone.  The floral (39) varieties among them twenty-two tree 22 (56.41%) followed by shrubs 6 

(15.38%), Herbs 7 (17.94%) and Climber 4 (10.25%) were identified. The result of buffer zone of flora studies 

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

in Table No.3.31 

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.3.31. The diversity of flora families is given 

in Fig No.3.25. 

FIG NO.3.24. FLORA DIVERSITY PATTERN IN CORE ZONE AREA. (3.19 DOWN) 
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FIG NO.3.25. FLORA DIVERSITY PATTERN IN BUFFER ZONE AREA 
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TABLE NO: 3.32. FLORA IN CORE AND 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 Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 

3 Millettia pinnata Pongam Pongamia pinnata Fabaceae M 

4 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae E 

5 Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 

6 Indian fig tree Athi Ficus recemosa Moraceae. EM 

7 gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 

8 Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 

9 Jack fruit Palamaram Artocarpus heterophyllus Moraceae E 

10 Asian Palmyra plam Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 

11 banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 

12 Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 

13 Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 

14 Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 

15 Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 

16 Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 

17 Papaya  Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 

18 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae M 

19 Manilkara zapota Sapota Manilkara zapota Sapotaceae E 

20 Custard apple seethapazham Annona reticulata Annonaceae E 

21 Curry tree Velipparuthi Murraya koenigii Asclepiadaceae EM 

22 Banana tree Vazhaimaram Musa Musaceae EM 

SHRUBS  

23 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 

24 Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 

25 Shoe flower. Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae EM 

26 Milk Weed Erukku or Crown flower Calotropis gigantea Apocynaceae M 

27 Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 

28 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae M 

HERBS  

29 Carrot grass Parttiniyam Parthenium hysterophorus Asteraceae NE 

30 Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 

31 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 

32 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 

33 Red Hogweed Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

34 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 

35 European Black nightshade Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

CLIMBER 

36 Wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae M 

37 Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 

38 Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 

39 Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae M 

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



Tmt.Nama Umadevi Multi-coloured Granite quarry (Extent: 2.95.5 ha) Draft EIA/ EMP Report 

77 

 

3.6.8 Fauna 

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

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

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

core area. 

3.6.8.1. Fauna methodology 

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

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

presence was also confirmed from the local inhabitants depending on the animal sightings and the frequency of 

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

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

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

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

(ZSI). Detailed faunas are mentioned in the Table No. 3.6 and 3.7. 

a) Survey and Monitoring of Mammals 

Intensive survey has been done by line transect methods (Walking and in vehicle) for all major habitats 

for surveying of mammals by direct and indirect evidence. Indirect methods such as faecal matter (i.e., scat) and 

pug mark by establishing 10 × 100-m linear transects depending on the habitat (i.e., existing wildlife game 

routes/forest trails used). 

 Direct observation technique has been used for surveying large and medium sized mammals. But this 

technique is perfectly suitable for surveying of diurnal mammals; however, good photographs were also taken for 

species identification. 

b) Survey and Monitoring of Birds  

Birds are sampled by using point count methods, and opportunistic bird sightings. By this bird vocal 

sounds and photographs, the species were identified in consultation with village local people. 

Point count: in these methods, the observer will stand in a randomly chosen point and birds seen or heard 

in 50m radius are recorded for 5-min. this observation is repeated in another point at least 30m from the first point. 

We have enumerated 20 point – counts in each quartile, which constitute a total of 80 points-count (20 x 4) within 

10 km radius area. 

Opportunistic bird sightings: while traveling in study area, many bird species will be detected in survey 

time. Such species are recoded by their appearance or by their call. 

c) Survey and Monitoring of reptiles  

Several survey techniques such as standard walk transect visual encounter survey methods were used to 

sampling reptiles in each and every habitat of the study area. While doing this survey, photographs were taken for 

identification of species. Species identification was done by using standard field guides in consultation with 

village people expert. 

The butterfly was enumerated by 2 linear transects of 10 × 100 m were laid within each quartile at minimum 

interval of 1 km. Further, amphibians and fishes documented in existing literature and secondary information in 

consultation with local people and wildlife experts.  

3.6.8.2. Fauna in Core Zone 

Baseline study reported that there is very low species richness (20) species belonging to 17 families have 

been recorded from the cluster area of mining. Based on habitat classification the majority of species were Insects 

9 (45%), Birds 7 (35%), Reptiles 3 (15%) and Mammals 1 (5%) in core zone of K.Pitchampatti village Cluster 

area Multicolour Granite quarry, Karur, Tamil Nadu. The result of core zone of fauna studies shows that 

Nymphalidae (3) and Agamidae (2) are the main dominating species in the core zone area it mentioned in Table 

No.3.32. The diversity of faunal family’s pattern is given in Fig No. 3.26. No species is under endemic, endangered 

or vulnerable status in around the mining lease. 
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Dominant species are mostly birds and insects no amphibians were observed during the extensive field 

visit. 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 NO: 3.33. FAUNAL DIVERSITY IN CORE AREA 

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 

2 Acraea violae Nymphalidae Acraea violae NL LC 

3 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

4 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

5 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

6 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

7 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

8 Termite  Blattodea Hamitermes silvestri NL LC 

9 Stick insect Lonchodidae carausius morosus NL LC 

REPTILES 

10 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

11 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 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

16 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

17 common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

18 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

19 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

20 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least Concern 

3.6.9. Fauna in Buffer Zone 

Baseline study reported that there is more species richness 32 species belonging to 24 families have been 

recorded from the buffer mining lease area. Based on habitat classification the majority of species were Birds 13 

(40.62%) followed by Insects 11 (34.37%), Mammals 2 (6.25%) and Reptiles 3 (9.37%) in Buffer Zone of 

K.Pitchampatti village Cluster area Multicolour Granite quarry Karur Tamil Nadu. The result of Buffer zone of 

fauna studies shows that Nymphalidae (6) and Dicruridae (2) and Agamidae (2) are the main dominating species 

in the buffer zone area it mentioned in Table No.3.33.  There is no schedule I&II, III Species in study area. A 

detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Fig No.3.27. There are no critically endangered, 

endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of faunal diversity in buffer zone are given 

in Table No.3.33.  
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TABLE NO: 3.34. FAUNAL DIVERSITY IN BUFFER AREA 

SI.No Common 

name/English Name 

Family Name Scientific Name Schedule list wildlife 

Protection act 1972 

IUCN Red 

List data 

INSECTS 

1 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

2 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

3 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

4 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

5 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

6 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 

7 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

8 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

9 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

10 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

11 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

REPTILES 

12 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

13 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

14 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

MAMMALS 

15 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 

16 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

AVES 

17 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

18 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

19 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

20 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

21 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

22 Red-vented Bulbul Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

23 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

24 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

25 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

26 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

27 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

28 White-breasted waterhen Rallidae Amaurornis phoenicurus NL LC 

29 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 

AMPHIBIANS 

30 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps IV LC 

31 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla IV LC 

32 Tiger Frog Chordata Hoplobatrachus tigerinus 

(Rana tigerina) 

IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least concern, NT- Near threatened 
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FIG NO.3.26. FAUNA DIVERSITY PATTERN IN CORE ZONE AREA 
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FIG NO.3.27. FAUNA DIVERSITY PATTERN IN BUFFER ZONE AREA 

 

 

3.6.10 Interpretation  
 The result of core & Buffer zone of fauna studies shows.  There is no schedule I & II Species in study 

area. A detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Fig No.3.27. Th0ere are no critically endangered, 

endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of faunal diversity in buffer zone are given 

in Table No.3.33. 
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3.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 
 There is no habitation/ village within the radius of 300m from the project area. 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. 

3.7.1 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. 

 

3.7.2 Scope of Work  
▪ To study the Socio-economic Environment of the area from the secondary sources; 

▪ Data Collection & Analysis 

▪ Prediction of project impact 

▪ Mitigation Measures 

 

3.7.3 Administrative Setup of Karur District  

 Karur district includes 2 Revenue Divisions, 7 Taluks. There are 203 Revenue Villages, 157 Village 

panchayats in this district. In 2011, Karur had population of 1,064,493 of which male and female were 528,184 

and 536,309 respectively. In 2001 census, Karur had a population of 935,686 of which males were 465,538 and 

remaining 470,148 were females. Karur District population constituted 1.48 percent of total Maharashtra 

population. In 2001 census, this figure for Karur District was at 1.50 percent of Maharashtra population. There 

was change of 13.77 percent in the population compared to population as per 2001. In the previous census of India 

2001, Karur District recorded increase of 9.54 percent to its population compared to 1991. 

 

3.7.4 Study area  
 As per the Population Census 2011 report, K.Pitchampatti Village has population of 3808 of which 1,889 

are males while 1,919 are females. Population of Children with age of 0-6 is 301 which is 7.9 % of total population 

of K.Pitchampatti Village. In K.Pitchampatti Village., Female Sex Ratio is of 1016 against state average of 996. 

Moreover Child Sex Ratio in K.Pitchampatti Village. is around 881 compared to Tamil Nadu state average of 943. 

Literacy rate of K.Pitchampatti Village.is 66.84 % lower than state average of 80.09 %. In K.Pitchampatti Village. 

Male literacy is around 79.76 % while female literacy rate is 54.27%. 

 The Schedule Caste (SC) population is 823 and there are no Schedule Tribe (ST) people in 

K.Pitchampatti Village. 

 Out of total population, 2,408 were engaged in work or business activity. Of this 1,278 were males 

while 1,130 were females. In census survey, worker is defined as person who does business, job, service, and 

cultivator and labour activity. 

TABLE 3.35: POPULATION CHARACTERISTICS AROUND 10KM RADIUS 

Total No 

of Villages  

No. of 

Households 

Total 

Population 

Populati

on Male 

Populati

on 

female 

SC 

Populat

ion 

Male 

SC 

Populat

ion 

female 

Total 

Literat

es Male 

Total 

Literates 

Female 

Total 

Illiterate

s Male 

Total 

Illiterates 

Female 

17 1,093 3,808 1,889 1,919 401 422 1,379 965 510 954 
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TABLE 3.36: OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS AROUND 10KM RADIUS 

Total 

Worker 

Population 

Male 

Total 

Worker 

Populatio

n Female 

Main 

Working 

Population 

Male 

Main 

Working 

Populatio

n Female 

Main 

Cultivator 

Population 

Male 

Main 

Cultivato

r 

Populati

on 

Female 

Main 

Agricultural 

Labourers 

Population 

Male 

Main 

Agricultural 

Labourers 

Population 

Female 

Non 

Working 

Population 

Male 

Non 

Working 

Population 

Female 

1278 1130 1,255 1,099 478 456 383 480 611 789 

3.7.5 Basic Amenities 

 A better network of physical infrastructure facilities (well-built roads, rail links, irrigation, power and 

telecommunication, information technology, market-network and social infrastructure support, viz. health and 

education, water and sanitation, veterinary services and co-operative) is essential for development of the rural 

economy. 

A review of infrastructure facilities available in the area has been given on the basis of field survey. In 

this study the villages which fall within 10 km radius around the site has been covered. Infrastructure facilities 

available in the area are presented below. 

 All basic amenities Education (higher education, colleges, universities, Medical college, Transport 

facilities, Railway station, Bus station area available in the district headquarters Karur at a distance of 18km – 

North. 
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4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.1 GENERAL 

 Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to proposed 

mining activity will be created in the surrounding environment, during the operational and post–operational 

phases. The occurrence of mineral deposits, being site specific, their exploitation, often, does not allow for any 

choice except adoption of eco-friendly operation. The methods are required to be selected in such a manner, so as 

to maintain environmental equilibrium ensuring sustainable development. 

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is essential to 

undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on different environmental 

components. This would help in formulating suitable management plans sustainable resource extraction.  

The following parameters are of significance in the Environmental Impact Assessment and are being discussed in 

detail. 

▪ Land environment  

▪ Soil environment  

▪ Water Environment  

▪ Air Environment  

▪ Noise Environment  

▪ Socio economic environment  

▪ Biological Environment  

 Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors that are likely to 

be affected (Impacts) are identified, quantified and assessed. 

4.2 LAND ENVIRONMENT 

4.2.1 Anticipated Impact 

 The main anticipated impact on the Land Environment due to quarrying operation is change in 

Landscape, change in Land – use Pattern. The total area applied for quarry lease is 2.95.50 Ha, the total extent of 

the cluster is 6.97.0 Ha including existing and proposed quarries. The proposed project area is a patta land 

registered in the name of the proponent Tmt.Nama Umadevi, W/o Nama Krishnaiah. No forest land involved in 

this lease applied area. The ultimate depth of the proposed project is 33m (2m topsoil + 1m weathered rock + 30m 

Multi-coloured granite) below the ground level and will not intersect the ground water table. The project is site 

specific. 

4.2.2 Mitigation measures 

 Due to the quarrying activities, the land use pattern will be altered. In order to minimize the adverse 

effects, the following control measures will be implemented: 

• In the Opencast Method of Mining the degradation of land is insignificant, after completion of the 

quarrying operation the land, the land will be partially backfilled with dumped material and part of the 

area will be allowed to collect rainwater which will act as temporary reservoir, this Granite waste, 

overburden not produce any toxic effluents in the form of solid, liquid or gas.  

• Top Soil will be removed and utilized for greenbelt development in the safety barrier.  

• The periphery of the mining lease area will be converted to a greenbelt to prevent Noise and sound 

propagation to the nearby lands.  

• Construction of garland drains all around the quarry pit and construction of check dam at strategic 

location in lower elevations to prevent soil erosion due to surface runoff during rainfall and also to 

collect the storm water for various uses within the proposed area.  

• Barbed wire fencing will be re constructed at the conceptual stage, Security will be posted round the 

clock, to prevent inherent entry of the public and cattle.  
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4.2.4 Soil Environment  

4.2.4.1 Impact on Soil Environment  

 Soil characteristics indicate favourable condition for plant growth. The quantity of topsoil generated for 

the entire period of the mine will be 43,086 m3. 

4.2.4.2 Mitigation measures for Soil Conservation 
 

• The top soil will be preserved in the safety barrier and kept in moisture condition. The preserved top soil 

will be utilized for greenbelt development in the safety barrier and utilized for plantation on the top 

bench. 

• Garland drains will be constructed around the project area to arrest any soil from the quarry area being 

carried away by the rainwater. This will also avoid the soil erosion and siltation in the mining pits and 

maintaining the stability of the benches. 

 

4.2.4.3 Waste Dump Management 

4.2.5 Anticipated Impact 
 Solid waste is in the form of Granite waste which does not produce any toxic effluent during dumping. 

Garland drains will be constructed around the waste dump to prevent the rainwater entering into the quarrying pit 

besides this garland drain will also help in facilitating the rainwater to the natural gradient.  

 There is generation of topsoil is about 69,146 for the entire period and 43,086m3 during this five year 

mining plan period. The top soil will be preserved all along the safety barrier and utilized for construction of bund 

and afforestation purpose. The total waste to be produced during this plan period is around 58,156m3 (Granite 

waste(40%) 23,368m3+ Weathered rock 18,283m3 + Side Burden 16,505m3) the same will be temporarily dump 

on the Western side with Dimensions of (L)76m x (W)35m x (H)21.86m. As and when there is accumulation of 

waste, the same is loaded into the tipper by loading machines and dumped in the respective places ear-marked for 

the purpose. 

 

4.2.6Mitigation measures  

• Retaining wall with weep hole, Garland drain will be provided around the dump areas  

• Proper angle of repose to be maintained  

• Grasses to be done over the dump areas for stability.  

• Soil erosion may also be accelerated on areas where the overburden from the ore excavation operation 

will be dumped. As there is neither a toxic effluent nor solid waste from the mine, quality of soil is not 

expected to be adversely affected.  

4.3 WATER ENVIRONMENT (IMPACT & MITIGATION MEASURES) 

4.3.1 Anticipated Impact on Surface and ground water  

 The impact due to mining on the water quality is expected to be insignificant because of no use of 

chemicals or hazardous substances during quarrying process. For the quarrying activity water will be utilized for 

wire saw cutting (which will be recycled), water sprinkling on haul roads and greenbelt development. The 

quarrying activity will not intersect ground water table as ultimate depth of the quarry is 33m BGL and water 

table is found at a depth of 59 m to 64 m BGL. 

4.3.2 Mitigation measures  
 

The following mitigation measures are suggested for water management  

 The quarrying operation will be carried out well above the water table. There is no intersection of surface 

water bodies (Streams, Canal, Odai etc.,) in the proposed project area. During rainy season rain water will be 

collected in the quarry pit and later used for greenbelt development and for the water sprinkling in the haul roads. 

There is no proposal for discharging of quarry pit water outside the project area.  

 There is no proposal Granite processing or workshop within the project area thus there is no effluent 

anticipated in the mine. 
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Detail of water requirements in KLD as given below: 

TABLE 4.1 WATER REQUIREMENT FOR THE PROJECT 

Purpose Quantity Source 

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

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

*Drinking and Domestic purpose 1.0 KLD Approved Water vendors 

Total 3.0 KLD  

Source: Prefeasibility report  
 

• With respect to Turbidity, Total Iron and Silica, Pre-treatment methods like settling or filtration, Water 

Softening (Ion Exchange) shall be adopted to make it fit for drinking purposes. But it can be used for 

other domestic purposes.  

• Rainwater will be collected in sump in the mining pit and will be allowed to store and pumped out to 

surface setting tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended solids if any. This collected water will 

be judiciously used for dust suppression onwards and such sites where dust likely to be generated and 

for developing green belt. The proponent will collect and judicially utilize the rainwater as part of 

rainwater harvesting.  

• Construction of garland drains to divert surface run-off into the quarrying area.  

• Retaining walls with weep hole will be constructed around the dump to arrest silt wash off. 

• Periodic analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages.  

• Domestic sewage from site office & urinals/latrines provided in ML is discharged in septic tank 

followed by soak pits.  

• Wastewater discharge from mine will be treated in settling tanks before using for dust suppression and 

tree plantation purposes.  

• De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season. 

• Regular monitoring and analysing the quality of water in open well, bore wells and surface water. 

4.4 AIR ENVIRONMENT (IMPACT & MITIGATION MEASURES) 
 The air borne particulate matter is the main air pollutant in this opencast mining. The mining operation 

will be carried out by Diamond wire saw cutting, jackhammer drilling (35mm dia) and Hydraulic Excavators will 

be utilized for handling of Granite waste. 

4.4.1. Anticipated Impact  
 The air borne particulate matter is generated by quarrying operation, and transportation. The emissions 

of Sulphur dioxide (SO2), Oxides of Nitrogen (NOx) due to excavation/loading equipment and vehicles plying on 

haul roads are marginal. Loading - unloading and transportation of Granite and overburden, wind erosion of the 

exposed area and movement of light vehicles will be the main polluting source in the mining activities releasing 

Particulate Matter (PM10) affecting Ambient Air of the area. Prediction of impacts on air environment has been 

carried out taking into consideration proposed production of 2,16,005cbm (ROM) on air environment and net 

increase in emissions by Open pit source modelling in AERMOD Software. 

4.4.2 AERMOD Frame work of Computation & details  
 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying activities have 

been estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and impact in the study area. The 

effect of air pollutants upon receptors are influenced by concentration of pollutants and their dispersion in the 

atmosphere. Air quality modelling is an important tool for prediction, planning and evaluation of air pollution 

control activities besides identifying the requirements for emission control to meet the regulatory standards and 

to apply mitigation measures to reduce impact caused by quarrying activities. PM10 was the major pollutant 

occurred during quarrying activities. The prediction included the impact of Excavation, Drilling, Blasting 

(Occasionally), loading and movement of vehicles during transportation and meteorological parameters such as 

wind speed, wind direction, temperature, rainfall, humidity and Cloud cover. 

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact at each receptor 

separately at the various locations and maximum incremental GLC value at the project site. Maximum impact of 

PM10was observed close to the source due to low to moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was 

superimposed on the base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined 

impacts. 
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4.4.2.1 Emission Rate  
An emissions factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a pollutant released 

to the atmosphere with an activity associated with the release of that pollutant.  

The general equation for emissions estimation is:  

E = A x EF x (1-ER/100) 

Where:  

E =  Emissions;  

A =  Activity rate;  

EF =  Emission factor, and  

ER = Overall emission reduction efficiency, %  

 The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, excavation, handling 

and transport of 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 4-2. 

TABLE 4.2: ESTIMATED EMISSION RATE FOR PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.054422538 g/s 

Blasting Point Source 0.000115480 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.040793817 g/s 

Haul Road Line Source 0.002488834 g/s 

Overall Mine Area Source 0.060020774 g/s 

TABLE 4.3: ESTIMATED EMISSION RATE FOR SO2 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.000417748 g/s 

TABLE 4.4: ESTIMATED EMISSION RATE FOR NOX 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.000026746 g/s 

 

4.4.2.2 Frame work of Computation & Model details 

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying activities have 

been estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and impact in the study area. The 

effect of air pollutants upon receptors are influenced by concentration of pollutants and their dispersion in the 

atmosphere. Air quality modelling is an important tool for prediction, planning and evaluation of air pollution 

control activities besides identifying the requirements for emission control to meet the regulatory standards and 

to apply mitigation measures to reduce impact caused by quarrying activities. PM10 was the major pollutant 

occurred during quarrying activities. The prediction included the impact of Excavation, Drilling, Blasting, loading 

and movement of vehicles during transportation and meteorological parameters such as wind speed, wind 

direction, temperature, rainfall, humidity and Cloud cover. 

Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact at each receptor 

separately at the various locations and maximum incremental GLC value at the project site. Maximum impact of 

PM10 was observed close to the source due to low to moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was 

superimposed on the base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined 

impacts.  
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FIGURE 4.1: AERMOD TERRAIN MAP 

 

 

FIGURE 4.2: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF FUGITIVE DUST 

 

 

FIGURE 4.3: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM10 
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FIGURE NO 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM2.5 

 

 

FIGURE NO 4.5: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF SO2 

 

FIGURE NO  4.6: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF NOX 
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4.4.2.3 Model Results  

The post project Resultant Concentrations of Fugitive Dust emission, PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) is given in 

the 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) 

(5+6) 

AAQ1 10°47'3.23"N   78° 5'27.97"E 175 76 60.9 12.92 73.82 

AAQ2 10°47'15.82"N  78° 6'2.61"E 1239 450 60.1 12.41 72.51 

AAQ3 10°47'58.61"N  78° 4'49.58"E -1004 1790 59.5 11.32 70.82 

AAQ4 10°49'26.02"N  78° 2'56.79"E -4467 4503 59.8 5.00 64.8 

AAQ5 10°48'55.70"N  78° 7'26.98"E 3829 3562 60.8 3.21 64.01 

AAQ6 10°45'15.68"N  78° 7'56.70"E  4744 -3266 59.8 7.96 67.76 

AAQ7 10°45'0.97"N  78° 5'35.98"E 421 -3723 59.7 0 59.7 

AAQ8 10°46'30.54"N  78° 4'27.90"E -1671 -941 60.3 1.06 61.36 

 

 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) 

(5+6) 

AAQ1 10°47'3.23"N  78° 5'27.97"E 175 76 31.4 5.83 37.23 

AAQ2 10°47'15.82"N  78° 6'2.61"E 1239 450 30.0 5.17 35.17 

AAQ3 10°47'58.61"N  78° 4'49.58"E -1004 1790 29.6 4.46 34.06 

AAQ4 10°49'26.02"N  78° 2'56.79"E -4467 4503 30.0 2.51 32.51 

AAQ5 10°48'55.70"N  78° 7'26.98"E 3829 3562 30.4 1.39 31.79 

AAQ6 10°45'15.68"N  78° 7'56.70"E  4744 -3266 30.0 3.60 33.6 

AAQ7 10°45'0.97"N  78° 5'35.98"E 421 -3723 29.9 0 29.9 

AAQ8 10°46'30.54"N  78° 4'27.90"E -1671 -941 30.2 0.67 30.87 

 TABLE 4.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF SO2  

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

So2 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

So2 due 

to mining (μg/m3) 

Total 

So2 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°47'3.23"N  78° 5'27.97"E 175 76 9.6 2.49 12.09 

AAQ2 10°47'15.82"N  78° 6'2.61"E 1239 450 9.5 2.12 11.62 

AAQ3 10°47'58.61"N  78° 4'49.58"E -1004 1790 9.4 1.89 11.29 

AAQ4 10°49'26.02"N  78° 2'56.79"E -4467 4503 9.4 0.59 9.99 

AAQ5 10°48'55.70"N  78° 7'26.98"E 3829 3562 9.4 0 9.4 

AAQ6 10°45'15.68"N  78° 7'56.70"E  4744 -3266 9.4 1.08 10.48 

AAQ7 10°45'0.97"N  78° 5'35.98"E 421 -3723 9.5 0 9.5 

AAQ8 10°46'30.54"N  78° 4'27.90"E -1671 -941 9.5 0 9.5 

TABLE 4.8: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF NO2  

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

Nox (μg/m3) 

Incremental 

value of 

Nox due 

to mining (μg/m3) 

Total 

Nox (μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°47'3.23"N  78° 5'27.97"E 175 76 22.6 7.79 30.39 

AAQ2 10°47'15.82"N  78° 6'2.61"E 1239 450 22.2 7.13 29.33 

AAQ3 10°47'58.61"N  78° 4'49.58"E -1004 1790 22.3 3.69 25.99 

AAQ4 10°49'26.02"N  78° 2'56.79"E -4467 4503 22.3 0 22.3 

AAQ5 10°48'55.70"N  78° 7'26.98"E 3829 3562 22.2 0 22.2 

AAQ6 10°45'15.68"N  78° 7'56.70"E  4744 -3266 22.1 0 22.1 

AAQ7 10°45'0.97"N  78° 5'35.98"E 421 -3723 22.1 0 22.1 

AAQ8 10°46'30.54"N  78° 4'27.90"E -1671 -941 22.1 0 22.1 
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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, 60, 80 & 80 μg/m3 for PM10, PM2.5, SO2 & NOX respectively. By adopting suitable mitigation 

measures, the pollutant levels in the atmosphere can be further being controlled. 

4.4.3. Mitigation Measures  
 

Drilling – To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of water, suitably 

designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at the mouth of the drill-hole 

collar.  

Advantages of Wet Drilling:- 

• In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression become very effective and 

the work environment will be improved from the point of occupational comfort and health.  

• Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased.  

• The life of drill bit will be increased.  

• The rate of penetration of drill will be increased.  

• Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working conditions.  

 

Blasting –  

• Blasting will be carried out only to remove the overburden and weathered portion 

• Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting face  

• Controlled blasting include Adoption of suitable explosive charge and short delay detonators, adequate 

stemming of holes at collar zone and restricting blasting to a particular time of the day i.e. at the time 

lunch hours, controlled charge per hole as well as charge per round of hole  

Haul Road & Transportation –  

• Water will be sprinkled on haul roads, Loading Points twice a day to avoid dust generation during 

transportation.  

• Transportation of material will be carried out during day time and material will be covered with 

taurpaulin.  

• The speed of tippers plying on the haul road will be limited below 20 km/hr to avoid generation of dust.  

• Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of mineral; therefore 

weekly maintenance of machines improves combustion process & makes reduction in the pollution.  

• The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use.  

• Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage.  

• It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate.  

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials.  

 

Green Belt –  

• Planting of trees all along main mine haul road and regular grading of haul roads will be practiced to 

prevent the generation of dust due to movement of dumpers/trucks.  

• Green belt of adequate width will be developed around the project area.  

Occupational Health –  

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored  

• Annual medical check-ups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness about 

importance of wearing dust masks among all mine workers & tipper drivers  

• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six month once to assess effectiveness of mitigation 

measures proposed. 
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4.5  NOISE ENVIRONMENT 
 Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting (Occasionally) and plying of trucks & 

HEMM. These activities will not cause any problem to the inhabitants of this area because there is no human 

settlement in close proximity to the project area. Noise modelling has been carried out considering blasting and 

compressor operation (drilling) and transportation activities.  

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the working pit due to 

these major noise-generating sources.  

 Noise at a point generates spherical waves, which are propagated outwards from the source through the 

air at a speed of 1,100 ft/sec, with the first wave making an ever-increasing sphere with time. As the wave spreads 

the intensity of noise diminishes as the fixed amount of energy is spread over an increasing surface area of the 

sphere. The assumption of the model is based on point source relationship i.e., for every doubling of the distance 

the noise levels are decreased by 6 dB (A).  

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can estimate noise levels 

at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where:  

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source.  

Ae1,2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be determined 

at various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 Anticipated Impact  

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are:  

• Source data  

• Receptor data  

• Attenuation factor  

Source data has been computed considering of all the machinery and activities used in the mining process. Same 

has been listed in Table 4-10. 

 The total noise to be produced by mining activity is calculated to be 95.8 dB (A). Generally, most mining 

operations produce noise between 100-109 dB (A). We have considered equipment and operation noise levels 

(max) to be approx. 109 dB (A) for nose prediction modelling. 

 TABLE 4.9: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES 

Description N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Maximum Monitored Value (Day) dB(A)  71.5 67.5 63.3 64.7 73.1 71.5 72.8 71.2 

Incremental Value dB(A) 42.6 42.0 41.8 40.5 40.1 38.9 37.8 36.6 

Total Predicted Noise level dB(A)  71.5 67.5 63.3 64.7 73.1 71.5 72.8 71.2 

NAAQ Standards Industrial Day Time- 75 dB (A) & Night Time- 70 dB (A)  

Residential Day Time– 55 dB (A) & Night Time- 45 dB (A) 

 The incremental noise level is found within the range of 41.8 – 42.6 dB (A) in Core Zone and 36.6 – 40.5 

dB (A) in Buffer zone. The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved 

and other topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values 

and calculated values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to Green 

Belt as 4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the 

locations are within permissible limits of Industrial area (core zone) & Residential area (buffer zone) as per THE 

NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in 

the Gazette of India, vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 

22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 

under the Environment (Protection) Act, 1986.). 
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4.5.2  Mitigation measures for Control of Noise  

The following noise mitigation measures are proposed for control of Noise  

• Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise;  

• Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker are utilized for breaking boulders;  

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay will reduce noise;  

• The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less human activity timings 

by using nonelectrical initiation system;  

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to reduce generation of 

noise;  

• Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines (HEMM) producing higher 

levels of noise;  

• Silencers / mufflers will be installed in all machineries;  

• Green Belt will be developed around the project areas and along the haul roads. The plantation minimizes 

propagation of noise;  

• Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the operators of HEMM 

and persons working near HEMM and their use will be ensured though training and awareness.  

• Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about adverse noise level 

effects. 
 

4.5.3 Ground Vibrations 
 Ground vibrations due to mining activities in the project area 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 proposed mine is moving of Heavy Earth Moving Machineries vibration due to blasting is very 

minimal since the blasting will not carried out frequently in this type of Granite quarry operation. 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 project area is located 1Km North. The ground vibrations due to the blasting in proposed mine 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) 
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FIGURE NO  4.7: GROUND VIBRATION PREDICTION 

 

 From the above graph, the charge at one blast should not exceed more than 32kg at any point of 

time. However, as per statutory requirement control measures will be adopted to avoid the impacts due to ground 

vibrations and fly rocks due to blasting. Per blast of 32 kg is well below the Peak Particle Velocity of 0.184 mm/s 

as per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. It should 

be ensured that the explosives used for blasting.  

 

4.5.3.1 Mitigation measures for Control of Vibration 

• The blasting operations in the mine are proposed to be carried out by jackhammer drilling and blasting 

using delay detonators, which reduces the ground vibrations;  

• Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay system should be 

adopted to avoid overcharging and for safe blasting;  

• Adequate safe distance from blasting should be maintained as per DGMS guidelines;  

• Blasting shelter will be provided as per DGMS guidelines;  

• Blasting operations will be carried out only during day time;  

• The charge per delay will be minimized and preferably a greater number of delays will be used per 

blasts;  

• During blasting, other activities in the immediate vicinity shall be temporarily stopped;  

• Drilling parameters like depth, diameter and spacing will be properly designed to give proper blast;  

• A fully trained explosives blast man (Mining Mate, Mines Foreman, 2nd Class Mines Manager/ 1st 

Class Mines Manager) will be appointed.  
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4.6  ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.6.1. Anticipated Impact on Flora 

▪ None of the plants will be cut during operational phase of the mine. 

▪ There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading the truck, dust 

generation will be likely. This shall be a temporary effect and not anticipated to affect the surrounding 

vegetation significantly. 

▪ Most of the land in the buffer area is undulating terrain with crop lands, grass patches and small shrubs. 

Hence, there will be no effect on flora of the region. 

4.6.2 Mitigation Measures 

4.6.2.1. Green Belt Development 

The project site has a land to develop greenbelt within the lease area, along roads and other vacant areas. 

The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution and the surrounding 

areas. Although, the project will not lead to any tree cutting, it is proposed to improve the greenery of the locality 

by plantation services. To avoid dust emissions, the mined materials will be covered with tarpaulin during 

transportation. 

▪ Plants that grow fast will be preferred. 

▪ Preference for high canopy covers plants with local varieties. 

▪ Perennial and evergreen plants will be preferred. 

▪ The development of Green Belt is an important aspect for any plant because: 

▪ It helps in noise abatement for the surrounding area. 

▪ It maintains the ecological balance. 

▪ It increases the aesthetic value of site. 

4.6.2.2. Afforestation 

More number of trees has been observed along the approach road to the lease area, the trees will be 

maintained in good condition. The 7.5m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for 

subsequent Afforestation. However, the afforestation should always be carried out in a systematic and scientific 

manner. Regional trees like Neem, Pongamia, Pinnata, Mango will be planted along the Lease boundary and 

avenues as well as over Non-active dumps at a rate of 30 trees per annum with interval 3m in between. A retaining 

wall will be constructed around the dumping yard. The rate of survival expected to be 80% in this area. 

Afforestation Plan is given in Table No.4.1 and preparation of green belt details are given inn Table No.4.2. 

 TABLE NO: 4.10. GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Year 
No.of trees proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be covered 

sq.m 
Name of the species  

I 1500 80% 
Safety zone, approach 

Road and village roads  

Neem, Pongamia Pinnata, 

Tamarind, etc., 

 TABLE NO: 4.11. PREPARATION OF GREEN BELT DETAILS 

S.No Details of work 

Year wise details plantation for each area 

1st five 

year 

2nd  five 

year 

3rd  five 

years 

4th five 

years 
Rate 

Total 

Cost (Rs.) 

1 Plant Saplings  1500 500 500 500 (Approximately cost 

@ INR 200 per 

sapling/ plant). 

6,00,000 
2 

Plantation and 

maintenance 
3,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 

3 
Wire fencing 

(920m) 
2,76,000 - - - @300Rs Per Meter 2,76,000 

4 
Garland drain 

(800m) 
2,40,000 - - - 

@100Rs per sapling 

including 

maintenance 

2,40,000 

 Total  Rs. 11,16,000/- 
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Note: 

➢ 1st five years greenbelt will be proposed on the 7.5m and 10m safety barriers. 

➢ 2nd & 3rd five years greenbelt will be proposed on the approach roads and village road. 

➢ 4th Five years greenbelt will be backfilled area of the proposed project. 

 

4.6.2.2.1. Species Recommendation for Plantation granted in the district  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

▪ Natural growth of existing species and survival rate of various species. 

▪ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

▪ Creating of biodiversity. 

▪ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

▪ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth. 

▪ The following species may be considering primary for plantation best suited for the prevailing climate 

condition in the area. 

TABLE NO: 4.12 RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

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  

5 Psidium guajava Myrtaceae Koyya Tree  

6 Acacia nilotica Mimosaceae Karuvlam Tree 

7 Sygygium cumini Myrtaceae Navalmaram Tree  

8 Tectona grandis Verbenaceae Thekku Tree  

4.6.3. Anticipated Impact on Fauna 

▪ There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the project site.  

▪ No Rare, Endemic &Endangered species are reported in the buffer zone. However, during the course of 

mining, the management will practice scientific method of mining with proper Environmental 

Management Plan including pollution control measures especially for air and noise, to avoid any adverse 

impact on the surrounding wildlife. 

▪ Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals.  

▪ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on the flora 

found in the area.            
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TABLE NO 4.13. ECOLOGICAL IMPACT ASSESSMENTS 

SI.No Attributes Assessment 

1 Activities of the project affects the 

breeding/nesting sites of birds and animals 

No breeding and nesting site was identified in mining lease site. The fauna sighted 

mostly migrated from buffer area. 

2 Located near an area populated by rare or endangered species No endangered, critically endangered, vulnerable species sighted in core mining lease 

area. 

3 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ coastline/estuary/sea 

No national park or eco-sensitive zone around 10km radius. 

4 Proposed project restricts access to waterholes for wildlife ‘NO‘ 
5 Proposed mining project impact surface water quality that also provide water 

to wildlife 

‘NO ‘scheduled or threatened wildlife animal sighted regularly core in core area. 

6 Proposed mining project increase siltation that would affect nearby biodiversity 

area. 

Surface runoff management such as drains is constructed properly so there will be no 

siltation affect in nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to wild animals due to project activities ‘NO‘ 
8 The project release effluents into a water body that also supplies water to a 

wildlife 

No water body near to core zone so chances of water become polluted is low. 

9 Mining project effect the forest based livelihood/ any specific forest product on 

which local livelihood depended 

‘NO‘ 

10 Project likely to affect migration routes ‘NO ‘migration route observed during monitoring period. 
11 Project likely to affect flora of an area, which have medicinal value ‘NO‘ 
12 Forestland is to be diverted, has carbon high sequestration ‘NO ‘There was no forest land diverted. 
13 The project likely to affect wetlands, 

Fish breeding grounds, marine ecology 

‘NO‘. Wetland was not present in near core 

Mining lease area. No breeding and nesting ground present in core mining area. 

 

*(Format Source: EIA Guidance Manual-Mining and Minerals, 2010) 
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4.7 SOCIO ECONOMIC 
 The socio-economic impacts of mining are many. Impacts of a mine project may be positive or Negative. 

The adverse impacts attribute to physical displacement due to land acquisition, which is followed by loss of 

livelihood, mental agony, changes in social structure, and risk to food security etc., People are also directly 

affected due to pollution. Social Impact Assessment (SIA) is a process of analysis, monitoring and managing the 

social consequences of a project. Study on Socio-economic status has already been carried out using primary 

socio-economic survey for generating the baseline data of Socio-economic status. 

4.7.1 Anticipated Impact  

 From the primary Socio-economic survey & through secondary data available from established literature 

and census data 2011, it is found that there would be positive impact on Socio-economic condition of the nearby 

area. There is no habitation within 300 m of the proposed mining lease area. Therefore, no major impact is 

anticipated on the nearby habitation during the entire life of the mine. 

4.7.2 Mitigation Measures  

• Good maintenance practices will be adopted for plant machinery and equipment, which will help to 

avert potential noise problems.  

• Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution Control Board 

(CPCB) guidelines.  

• Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact within the core zone  

• For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, safety shoes, 

goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as per mines act and rules.  

• Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of royalty, tax, 

duties, etc., from this project directly and indirectly.  

• From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in the area.  

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
Occupational health and safety hazards will occur during the operational phase of mining and primarily include 

the following:  

 

• Respiratory hazards  

• Noise  

• Physical hazards  

• Explosive storage and handling  

 

4.8.1 Respiratory Hazards  

Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are proposed:  

• Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof  

• Use of personal dust masks will be made compulsory  

4.8.2 Noise  

 Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The following 

measures are proposed for implementation  

• The use of hearing protection will be enforced actively when the equivalent sound level over 8 hours 

reaches 85 dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the average maximum sound level 

reaches 110 dB(A)  

• No employee will be exposed to a noise level greater than 85 dB(A) for a duration of more than 8 hours 

per day without hearing protection  

• Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 85 dB(A)  

• Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise levels  
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4.8.3 Physical Hazards  

The following measures are proposed for control of physical hazards  

• Specific personnel training on work-site safety management will be taken up;  

• Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to prevent 

accidental rock falling and / or landslide, especially after blasting activities;  

• Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along rock benches or 

other pit areas where work is performed at heights more than 2m from ground level;  

• Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and preventing slippery 

surfaces with an all-weather surface, such as coarse gravel will be taken up  

4.8.4 Occupational Health Survey  

All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. Employees will be monitored 

for occupational diseases by conducting the following tests  

• General physical tests  

• Audiometric tests, Full chest, X-ray, Lung function tests, Spirometric tests  

• Periodic medical examination – yearly, Lung function/ Silicosis test – yearly, those who are exposed to 

dust  

• Eye test  

 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities will be provided 

at free of cost. The first aid box will be made available at the mine for immediate treatment. First aid training will 

be imparted to the selected employees regularly. The lists of first aid trained members shall be displayed at 

strategic places. 

4.8.5 Post COVID Health Management Plan for Workers  

 The following Health Management plan will be strictly implemented in the Mines, Mine officials like 

Mines Manager and Foreman will be Act as a Controller of Health Management of the workers.  

• Temperature will be checked to all the workers while arriving to work on each day  

• If any persons/employees have fever of 100.4 or higher, chills, shortness of breath will be sent to Hospital 

and the persons will be employed after fourteen days  

• All the persons inside the mine area instructed to wear fabric or disposable pleated masks covering Nose 

and Mouth  

• Social distancing of 6 feet will be maintained all the time  

• Temporary Hand washing points will be installed near the working places, workers will be initiated to 

Wash hands frequently with soap and water for a minimum of 20 seconds and advised to avoid touching 

face. This is an essential contagion-control mechanism  

4.8.6 Plastic Waste Management  

 As per the Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 84 Environment and Forest (EC.2) Department 

Dated 25.06.2018 following kind of plastics will not be used in the mines area.  

• Use and throw away plastics such as carry bags, plastic bags, plastic sheets used for food wrapping, 

spreading, plastic plates, plastic coated tea cups and plastic tumblers will not be used in the mines  

TABLE NO 4.14: ACTION PLAN 

Action Plan Responsibility 

All the employees will be checked for plastics before entering the quarry.  Watchman  

Every week or month a meeting of workers under the chairmanship of the mine 

manager will be held to explain the disadvantages of plastic use.  

Mine Foreman & 

Mining Mate  

They will be advised not to bring plastic materials into the mines and those who are 

involved in such activities will not be allowed to work on the day of the snow.  

Mines Manager  

The miners will be provided with areca nut plates and mugs to help reduce the use of 

plastics.  

Mines owner  
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4.9 MINE CLOSURE 
 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mineral mining projects. The mine 

closure plan should cover technical, environmental, social, legal and financial aspects dealing with progressive 

and post closure activities. The closure operation is a continuous series of activities starting from the 

decommissioning of the project.  

Objective of Mine closure 

• To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, regulatory 

agencies, and the public  

• To protect public health and safety of the surrounding habitation  

• To minimize environmental damage  

• To conserve valuable attributes and aesthetics  

• To overcome adverse socio-economic impacts.  

 

4.9.1 Mine Closure criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.9.1.1 Physical Stability  

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., remaining after 

mine decommissioning should be physically stable. They should present no hazard to public health and safety as 

a result of failure or physical deterioration and they should continue to perform the functions for which they were 

designed. The design periods and factors of safety proposed should take full account of extreme events such as 

floods, hurricane, winds or earthquakes, etc. and other natural perpetual forces like erosion, etc.,  

 

4.9.1.2 Chemical Stability  

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the consequences of 

chemical changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic compounds should not endanger 

public health and safety nor result in the deterioration of environmental attributes. If the pollutant discharge likely 

to cause adverse impacts is predicted in advance, appropriate mitigation measures like settling of suspended solids 

or passive treatment to improve water quality as well as quantity, etc. could be planned. Monitoring should 

demonstrate that there is no adverse effect of pollutant concentrations exceeding the statutory limits for the water, 

soil and air qualities in the area around the closed mine.  

 

4.9.1.3 Biological Stability  

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical and chemical 

characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself is closely related to rehabilitation 

and final land use. Nevertheless, biological stability can significantly influence physical or chemical stability by 

stabilizing soil cover, prevention of erosion/wash off, leaching, etc., 

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the rehabilitation 

programme, as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the site. When the major earthwork 

components of the rehabilitation programme have been completed, the process of establishing a stable vegetation 

community begins. For re-vegetation, management of soil nutrient levels is an important consideration. Additions 

of nutrients are useful under three situations.  

• Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g. for development of social 

forestry  

• Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those occurring naturally 

e.g. planning for agriculture  

• Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those times when 

moisture is not a limiting factor e.g. development of green barriers  

 

 The Mine closure plan should be as per the approved mine plan. The mine closure is a part of approved 

mine plan and activities of closure shall be carried out as per the process described in mine closure plan (Annexure 

I) 
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5. ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.1  INTRODUCTION 
 Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. During the scoping 

process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either directly or by reference to the key issues 

identified. A comparison of alternatives helps to determine the best method of achieving the project objectives 

with minimum environmental impacts or indicates the most environmentally friendly and cost effective options. 

The quarrying operation like drilling, blasting, excavation, loading & transportation are being carried out. The 

site has been selected based on geological investigation and exploration as below:  

• Transportation facility for materials & manpower  

• Overall impact on environment and mitigation feasibility  

• Socio – economic background.  

 

 Enough infrastructure exists and lesser resources are required to be deployed. Since, any further 

construction for infrastructure is not required and hence does not affect the environment considerably. The mineral 

deposits are site specific in nature; hence question of seeking alternate site does not arise for this project.
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6. ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

 

6.1  GENERAL 
 The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes occurring in the 

environment, which paves way for implementation of rectifying measures wherever required to maintain the status 

of the natural environment. Evaluation is also a very effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the 

measures adopted and provides insight for future corrections.  

 The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in respect of 

environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in conformity with the prediction 

during the planning stage. In case of substantial deviation from the earlier prediction of results, this forms as base 

data to identify the cause and suggest remedial measures. Environmental monitoring is mandatory to meet 

compliance of statutory provisions under the Environment (Protection) Act, 1986, relevant conditions regarding 

monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA as well as the conditions set forth under the order issued 

by Tamil Nadu Pollution Control Board while granting CTE/CTO. 

6.2  METHODOLOGY OF MONITORING MECHANISM 
 Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by Project Proponents. A 

comprehensive monitoring mechanism has been devised for monitoring of impacts due to proposed project; 

Environmental protection measures like dust suppression, control of noise and blast vibrations, maintenance of 

machinery and vehicles, housekeeping in the mine premises, plantation, implementation of Environmental 

Management Plan and environmental clearance conditions will be monitored by the Mine Management. On the 

other hand, implementation of area level protection measures like green belt development, environmental quality 

monitoring etc., are taken up by a senior executive who reports Mine Management. 

 An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of EMP and 

other environmental protection measures.  

The responsibilities of this cell will be:  

• Implementation of pollution control measures  

• Monitoring programme implementation  

• Post-plantation care  

• To check the efficiency of pollution control measures taken  

• Any other activity as may be related to environment  

• Seeking expert’s advice when needed  
 

 The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data thus 

generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status reports.  

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be submitted to the Tamil Nadu 

Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly and yearly. The half-yearly reports are submitted 

to Ministry of Environment and Forest, Regional Office and SEIAA as well.  

The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines of Central Pollution Control 

Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC). 

6.3 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 
 The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce the impact on the 

environment due to the operations of the proposed project. Implementation schedule of mitigation measures is 

given in Table 6.1.
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TABLE 6.1: IMPLEMENTATION SCHEDULE 

S.No. Recommendations Time Period Schedule 

1 Land Environment Control 

Measures  

Before commissioning of the project  Immediate  

2 Soil Quality Control Measures  Before commissioning of the project  Immediate  

3 Water Pollution Control Measures  Before commissioning of the project 

and along with mining operation  

Immediate and as 

 project progress  

4 Air Pollution Control Measures  Before commissioning of the project 

and along with mining operation  

Immediate and as  

project progress  

5 Noise Pollution Control Measures  Before commissioning of the project 

and along with mining operation  

Immediate and as  

project progress  

6 Ecological Environment  Phase wise implementation every 

year along with mine operations  

Immediate and as  

project progress  

6.4 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 
 Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of direct measurement 

and recording of quantitative information, such as amounts and concentrations of discharges, emissions and 

wastes, for measurement against statutory standards. Monitoring may include socio-economic interaction, through 

local liaison activities or even assessment of complaints.  
 

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows:  

• Air quality;  

• Water and wastewater quality;  

• Noise levels;  

• Soil Quality; and  

• Greenbelt Development  

The details of monitoring are detailed in Table 6.2 

  TABLE 6.2: MONITORING SCHEDULE FOR THE PROJECT AREA 

S. No.  Environment 

Attributes  

Location  Monitoring Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality  2 Locations (1 Core & 1 

Buffer)  

24 hours  Once in 6 

months  

Fugitive Dust, PM2.5, 

PM10, SO2 and NOx.  

2 Meteorology  At mine site before start of 

Air Quality Monitoring & 

IMD Secondary Data  

Hourly / Daily  Continuous 

online 

monitoring  

Wind speed, Wind 

direction, 

Temperature, Relative 

humidity and Rainfall  

3 Water 

Quality 

Monitoring  

2 Locations (1SW & 1 GW)  -  Once in 6 

months  

Parameters specified 

under IS:10500, 1993 

& CPCB Norms  

4 Hydrology  Water level in open wells in 

buffer zone around 1 km at 

specific wells  

-  Once in 6 

months  

Depth in bgl  

5 Noise  2 Locations (1 Core & 1 

Buffer)  

Hourly – 1 

Day  

Once in 6 

months  

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

Day & Leq Night  

6 Vibration  At the nearest habitation (in 

case of reporting)  

–  During 

blasting 

Operation  

Peak Particle Velocity  

7 Soil  2 Locations (1 Core & 1 

Buffer)  

–  Once in six 

months  

Physical and 

Chemical 

Characteristics  

8 Greenbelt  Within the Project Area  Daily  Monthly  Maintenance  
Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010 
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6.5 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 for Tmt.Nama Umadevi is Rs. 

3,80,000/- for conducting Air Quality, Meteorology, Water Quality, Hydrology, Soil Quality, Noise Quality 

Vibration Study, Greenbelt. 

 TABLE 6.3: ENVIRONMENTAL MONITORING BUDGET 

Sl.No.  Parameter  Capital Cost  Recurring Cost per annum (for 5 yr plan period) 

1  Afforestation  - Rs 20,000/- 

2  Water sprinkling - Rs 50,000/- 

3  Water Quality test - Rs 25,000/- 

4  Air Quality test - Rs 25,000/- 

5  Noise and vibration test - Rs 25,000/- 

6  Cost  towards Charity - Rs 1,00,000/- 

Total - Rs 3,80,000 

6.6 REPORTING SCHEDULES OF MONITORED DATA 
 The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental attributes will be 

periodically examined by the Mine Management level and Head of Organization for taking necessary corrective 

measures. The monitoring data will be submitted to Tamil Nadu State Pollution Control Board in the Compliance 

to CTO Conditions & environmental audit statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly Compliance 

Monitoring Reports to MoEF & CC Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to:- 

▪ MoEF & CC – Half yearly status report  

▪ TNPCB - Half yearly status report  

▪ Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports  
 

Besides the Mines Manager/Agent will submit the periodical reports to –  

▪ Director of mines safety,  

▪ Labour enforcement officer,  

▪ Controller of explosives as per the norms stipulated by the department.  

Tmt.Nama Uma devi 

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empanelled Consultant / 

External Laboratory 

Approved by NABL / 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler 

Operator 
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CHAPTER – 7: ADDITIONAL STUDIES 

7.1 GENERAL 
 The following Additional Studies were done as per items identified by project proponent and items 

identified by regulatory authority. And items identified by public and other stakeholders will be incorporated after 

Public Hearing.  

 

▪ Public Consultation 

▪ Risk Assessment 

▪ Disaster Management Plan 

▪ Cumulative Impact Study 

▪ Plastic Waste Management 

▪ Post-COVID Health Management Plan 

7.2 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. 

7.3  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 risk assessment process is intended to identify existing and probable hazards in the work environment 

and all operations and assess the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need immediate 

attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and their control measures, set to 

timetable are recorded along with pinpointed responsibilities.  

 The whole quarry operation will be carried out under the direction of a qualified Competent Mine 

manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine granted by the DGMS, Dhanbad. Risk 

Assessment is all about prevention of accidents and to take necessary steps to prevent it from happening.  

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with mining & allied activities with 

detailed analysis of causes and control measures for the mine is given in below Table 7.1. 
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TABLE 7.1 RISK ASSESSMENTS 

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, Metalliferrous Mines Regulation, 

1961 and Mines Rules, 1955 will be strictly 

followed during all mining operations;  

▪ Entry of unauthorized persons will be 

prohibited;  

▪ Fire fighting and first-aid provisions in the 

mine office complex and mining area;  

▪ Provisions of all the safety appliances such as 

safety boot, helmets, goggles etc. will be 

made available to the employees and regular 

check for their use  

▪ Working of quarry, as per approved plans and 

regularly updating the mine plans. 

▪ Cleaning of mine faces 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 guidelines.  

2 OB / Waste Dump  Sliding of benches  

Height and slope of the 

benches  

Drainage facilities  

▪ Dumps benches are maintained with proper 3 

m height and 37° slope to prevent slope failure 

and terraced.  

▪ Dumping in the waste dump in layers and 

dozing daily.  

▪ Vegetation of the top and slopes of the dump 

to prevent erosion and providing water 

drainage channels  

▪ Providing proper drainage facilities in mine 

and dump area.  

▪ Construction of retaining wall around dump 

area to stop sliding of material.  

▪ Garland drain to be made around OB dump 

area  

 Drilling& Wire Saw 

Cutting  

Due to 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,  

▪ Drill& Wire saw operator shall examine the 

drilling and wire saw equipment and satisfy 

himself  

▪ Drilling & cutting operations 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 and wire saw 

equipment as per operator manual. 

▪ All drills and wire saw unit shall be provided 

with wet drilling and cutting arrangement and 

it shall be maintained in efficient working in 

condition. 
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▪ 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 

▪ The maximum charge per delay and by 

optimum blast hole pattern, vibrations will be 

controlled within the permissible limit and 

blast 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 is and 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 

▪ Garland drains will be provided at the toe of 

dump 

▪ 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.  
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7.4 DISASTER MANAGEMENT PLAN 
 The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety of life, protection of environment, protection 

of installation, restoration of production and salvage operations in this same order of priorities.  

The objective of the Disaster Management Plan is to make use of the combined resources of the mine and the 

outside services to achieve the following:  

• Effect the rescue and medical treatment of casualties;  

• Safeguard other people;  

• Minimize damage to property and the environment;  

• Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

• Secure the safe rehabilitation of affected area; and  

• Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and circumstances of 

the emergency.  

 
 

 It is to optimize operational efficiency to rescue rehabilitation and render medical help and to restore 

normalcy. To tackle the consequences of a major emergency inside the mines or immediate vicinity of the mines, 

a Disaster Management Plan must be formulated, and this planned emergency document is called “Disaster 
Management Plan”.  
 In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have to be done in 

line with the descriptions below. There is an organization proposed for dealing with the emergency situations and 

the coordination among key personnel and their team has been shown in Fig 7.1.  
 

FIGURE 7.1: KEY PERSONNEL DEALING WITH THE EMERGENCY SITUATIONS 

 

 

 

 

 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified competent 

mine manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency coordinator till arrival 

of mine manager. There would be three teams for taking care of emergency situations – Fire-Fighting Team, 

Rescue Team and Support Team. The proposed composition of the teams is given in Table 7.2. 

TABLE 7.2: PROPOSED TEAMS TO DEAL WITH EMERGENCY SITUATION 

Designation Qualification 

Fire-Fighting Team 

Team Leader  Mines Manager  

Team Member  Mines Foreman  

Team Member  Mining Mate  

Rescue Team 

Team Leader  Mines Manager  

Team Member  Environment Officer  

Team Member  Mining Foreman  

Support Team 

Team Leader  Mines Manager  

Assistant Team Leader  Environment Officer  

Team Member  Mining Mate  

Security Team  Mines Foreman  

Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will be prepared and made 

easily available to workers. A mobile communication network and wireless shall connect Mine Emergency 

Control Room (MECR) to control various departments of the mine, fire station and neighbouring industrial 

units/mines. 
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Roles and responsibilities of emergency team –  

(a) Emergency coordinator (EC)  

 The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at MECR.  

(b) Incident controller (IC)  

 Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and supervise the action 

 plan to overcome or contain the emergency. Shift supervisor or Environmental Officer shall assume the 

 charge of IC.  

(c) Communication and advisory team  

 The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments i.e., Mines 

 Manager  

(d) Roll call coordinator  

 The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll call 

 and will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for all 

 personnel on duty.  

(e) Search and rescue team  

 There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped 

 personnel. The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue team.  

(f) Emergency security controller  

 Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office and 

 directing the outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc.,  

Emergency control procedure –  

 The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or explosion or collapse of 

wall along excavation and shall be detected by various safety devices and also by members of operational staff on 

duty. If located by a staff member on duty, he (as per site emergency procedure of which he is adequately briefed) 

will go to nearest alarm call point, break glass and trigger off the alarms. He will also try his best to inform about 

location and nature of accident to the emergency control room. In accordance with work emergency procedure 

the following key activities will immediately take place to interpret and take control of emergency.  

• On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders and necessary 

equipment.  

• 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. 

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  

Location  Type of Fire Extinguishers  

 

Alarm system to be followed during disaster – 

 On receiving the message of disaster from Site Controller, fire-fighting team, the mine control room 

attendant will sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange to broadcast disaster message 

through public address system.  

On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the emergency control room 

attendant will give "All Clear Signal”, by sounding alarm straight for 2 minutes.  

The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or misunderstanding during 

disaster.  
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In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control measures have been adopted.  

• All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly 

followed during all mining operations.  

• Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

• Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited.  

• Fire fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are provided.  

• Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, ear plugs 

and ear muffs etc. are made available to the employees and the use of same is strictly adhered to 

through regular monitoring.  

• Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises.  

• Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.  

• Cleaning of mine faces is regularly done.  

• Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons following 

SOP.  

• Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any inflow of 

surface water in the mine pit.  

• Provision of high capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of diesel for 

emergency pumping especially during monsoon.  

• A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

• Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  

• Checking of blasting area for any un-blasted hole or material.  

• 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.  

 

7.5  CUMULATIVE IMPACT STUDY 
 There is an existing quarry within a radius of 500 meters from the proposed project area. The list of 

quarries in the cluster is given below – 

TABLE 7.3 : CLUSTER QUARRY DETAILS 

PROPOSED QUARRIES FOR PUBLIC HEARING 

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

P1 

Tmt. Nama Umadevi, 

W/o, Nama Krishnaiah, 

No.742/30, 12th Main, 

Shubh Enclave, Harlur Road, 

Sarjapur Bengaluru, 

Karnataka – 560 102. 

270/1(P), 271/A1A(P) 

and 278/1(P) 
2.95.5 ha 

Tor obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/To

R-1063/2022 Dated: 

01.03.2022 

TOTAL 2.95.5 ha 

EXISTING QUARRIES 

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

E1 

M/s. M. P. Granite, 

No.131/29, 

R.R.Complex, 

Kollapatti, Animoor post, 

Tiruchengodu Taluk, 

Namakkal - 637 211. 

260/A1, 260/A2, 260/A3, 

260/B1, 260/B2, 260/B3, 

260/C, 262/A3 (Part), 

262/A4 (Part), 262/A5 

(Part), 262/A6(Part), 

262/A7, 262/A8(Part), 

262/B1 and 262/B2 

4.01.5 ha 18.08.2017 to 17.08.2037 

TOTAL 4.01.5 ha 

TOTAL CLUSTER EXTENT 6.97.0 ha 
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TABLE 7.4A : SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P1” 

Name of the Project  Tmt.Nama Umadevi Multi-Colour Granite quarry 

Toposheet No 58 - J/01 

Latitude between 10046’58.96” N to 10047’03.63” N 

Longitude between 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

Highest Elevation 202m AMSL 

Proposed Depth of Mining 33m bgl (2m Topsoil + 1m Weathered Rock + 30 m Multi-Colour Granite) 

Resources ROM (m3) Side burden (m3) Weathered rock (m3) Topsoil (m3) 

Geological Resources 5,17,200 m3 5,19,990 34,573 69,146 

Mineable Resources 2,16,005 m3 71,950 21,768 49,308 

Year wise Production Resources 58,420 m3 16,505 18,283 43,086 

Ultimate Pit Dimension 
Pit-I: 145m (L) x 62m (W) x 33m (D) 

Pit-II: 239m (L) x 72m (W) x 33m (D) 

Water Level measured in the 

surrounding area 
59 - 64m bgl 

Method of Mining Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and blasting 

Topography 

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

towards North east side. The altitude of the area is 202m (max) above mean 

sea level. The area is covered by 2m thickness of Topsoil soil and 1m 

thickness of Weathered Rock. Massive Charnockite is found after 3m (2m 

Topsoil + 1m Weathered Rock) which is clearly inferred from the nearby 

existing quarrying pit. 

Machinery proposed 

Wagnor Drill 1 No 

Jack Hammer 7 Nos 

Compressor 2 Nos 

Diamond Wire saw 2 Nos 

Diesel Wire Saw 2 Nos 

Crawler Crane 1 No 

Excavator 2 Nos 

Tipper 2 Nos 

Blasting method  
Controlled blasting using Small dia slurry explosives only for overburden 

and weathered rock removal  

Proposed Manpower Deployment 42 Nos 

Project Cost Rs.3,65,99,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs.7,32,000/- 

Nearby Water Bodies 

Tank 1.2km West 

Odai 1.5km NW 

Odai 4km NE 

Velliananikulam 5.5km NE 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 1500 trees in Safety Zone, approach and village roads. 

Proposed Water Requirement 3.0 KLD 

Nearest Habitation 750m North West 

 

TABLE 7.4 B: SALIENT FEATURES OF EXISTING QUARRY “E1” 

SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Mine M/s.M.P.Granite Mutli – Coloured Granite Quarry 

Survey Nos 
260/A1, 260/A2, 260/A3, 260/B1, 260/B2, 260/B3, 260/C, 262/A3 (Part), 262/A4 

(Part), 262/A5 (Part), 262/A6(Part), 262/A7, 262/A8(Part), 262/B1 and 262/B2 

Land Type Patta land vide patta no: 2829, 2852, 2842, 2829 

Extent 4.01.5 Ha 

Mining Plan Period / 

Lease Period 
5years/20 years 

Ultimate Pit Dimension 213m (L) * 105m (W) * 33m (D) 

Latitude between  10046’47.17” N to 10046’54.91”N 

Longitude between 78005’01.75”E to 78005’09.54”E  
Highest Elevation 204m AMSL 
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Machinery Proposed  

Jack Hammer  10 nos 

Compressor 3 nos 

Diamond Wire Saw 2 nos 

Hydraulic Crane 1 no 

Excavator 2 nos 

Tipper 2 nos 

Proposed Blasting Method Controlled blasting 

Manpower Proposed 40 

Total Project Cost  Rs.2,28,50,000/- 
 

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 Movement of HEMM and operating of machineries in the cluster. 

TABLE 7.5: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRANITE 

Quarry Mineable 

Reserves ROM 

In m3 

Mineable 

Reserves of 

Granite 

Proposed 

production 

(ROM) for five 

year period 

Production 

of ROM Per 

Day m3 

Production of 

Granite Per 

day in m3 

Number of 

Lorry loads per  

day (ROM) 

P1 2,16,005 1,29,603 58,420 39 23 7 trips 

E1 2,43,000  1,45,800  60,075  40  24  7 trips 

Total  4,59,005 2,75,403 1,18,495 79 47 14 trips 

On a cumulative basis considering the 2 quarries (1 Existing and 1 Proposed) it can be seen that the overall 

production of Granite ROM per day is 79 m3 and overall production of Granite is 47m3 per day (recovery 

percentage varies from one quarry to another), No of Lorry loads per day is 14. 

Air Environment –  

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.5. Based on the 

above production quantities the emissions due to various activities in all the 3 mines including 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 7.6. 

TABLE 7.6: EMISSION ESTIMATION FROM QUARRIES WITHIN 500 METER RADIUS 

Emission Estimation for quarry P1 

Estimated Emission Rate for 

PM10 

Activity  Source type  Value  Unit  

Drilling  Point Source  0.054422538 g/s  

Blasting  Point Source  0.000115480 g/s  

Mineral Loading  Point Source  0.040793817 g/s  

Haul Road  Line Source  0.002488834 g/s 

Overall Mine  Area Source  0.060020774 g/s  

Estimated Emission rate for SO2 Overall Mine  Area Source  0.000417748 g/s  

Estimated Emission rate for NOX Overall Mine  Area Source  0.000026746 g/s  

Emission Estimation for quarry E1 

Estimated Emission Rate for 

PM10 

Activity  Source type  Value  Unit  

Drilling  Point Source  0.088679314 g/s  

Blasting  Point Source  0.001326557 g/s  

Mineral Loading  Point Source  0.043809523 g/s  

Haul Road  Line Source  0.00249578 g/s 

Overall Mine  Area Source  0.069734883 g/s  

Estimated Emission rate for SO2 Overall Mine  Area Source  0.000946178 g/s  

Estimated Emission rate for NOX Overall Mine  Area Source  0.000081267 g/s  
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TABLE 7.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC WITHIN CLUSTER 

PM10 in μg/m3 

Location  CORE  

Background  60.9 

Highest Incremental  12.92 

Resultant  73.82 

NAAQ standard  100 μg/m3 

PM2.5 in μg/m3
 

Location  CORE  

Background  31.4 

Highest Incremental  5.83 

Resultant  37.23 

NAAQ standard  60 μg/m3 

SO2 in μg/m3 

Location  CORE  

Background  9.6 

Highest Incremental  2.49 

Resultant  12.09 

NAAQ standard  80 μg/m3 

NOx in μg/m3 

Location  CORE  

Background  22.6 

Incremental  7.79 

Resultant  30.39 

NAAQ standard  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. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are:  

Source data has been computed considering of all the machinery and activities used in the mining process. 

TABLE 7.8: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES FROM CLUSTER 

Location ID  Background Value 

(Day) dB(A)  

Incremental Value 

dB(A)  

Total Predicted 

dB(A)  

Residential Area 

Standards dB(A)  

Habitation Near P1 46.5 42.6 48.0 
55 

Habitation Near E1 45.6 43.2 47.6 
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The incremental noise level is found within the range of 41.8 – 42.6 dB (A) in Core Zone and 36.6 – 40.5 

dB (A) in Buffer zone. The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved 

and other topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values 

and calculated values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to Green 

Belt as 4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the 

locations are within permissible limits of Industrial area (core zone) & Residential area (buffer zone) as per THE 

NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in 

the Gazette of India, vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 

22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 

under the Environment (Protection) Act, 1986.). 

Socio Economic Environment – 

The 2 mines shall create employment to 100 peoples and revenue will be created to government. In which 

80 were already employed in the existing quarry. 

TABLE 7.9: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 2 MINES 

Location code Employment Project Cost CER @ 2% 

P1 42 Rs.3,65,99,000/- Rs. 7,32,000/- 

E1 40 Rs.2,31,05,000/- Rs.4,62,100/- 

Total 82 Rs. 5,97,04,000/- Rs.11,94,100/- 

A total of 40 people will get employment from the proposed quarry. 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 by all the mines 

As per para 6 (II) of the office memorandum, the mine being a green field project & Capital Investment is ≤ 100 
crores, they shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions of EAC/SEAC and the total 

CER amount from the 2 mines is Rs. 11,94,100/- 

TABLE 7.10: EMPLOYMENT BENEFITS FROM 2 MINES 

Location ID Direct Employment Indirect Employment 

P1 42 Nos 20 Nos 

E1 40Nos 20 Nos 

Total 82 Nos 40 Nos 

A total of 82 people will get employment due to these 2 mines in cluster. 

Greenbelt Development – 

TABLE 7.11: GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS FROM 2 MINES 

Proponent 
No of Trees proposed to be 

planted 

Survival 

% 
Area Covered Sq.m Name of the Species 

Tmt.Nama 

Umadevi 

1500 nos tress is proposed in 

the 1st year  
80% 

Safety barrier, Un utilized 

areas and nearby 

 village roads  

Neem, Pungam, Panai, 

vengai, naval trees 

Based on the Proposed Mining Plans its anticipated that there shall growth of native species of Neem, 

Pungam, Panai, vengai, naval trees etc., in the Cluster at a rate of 800 Trees Planted over a period of 5 Years with 

Survival Rate of 80% and expected growth is around 1200 Trees over an area Safety barrier, Un utilized areas and 

nearby village roads. 
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7.6 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN 

The Project Proponent shall comply with Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 84 Environment and 

Forest (EC.2) Department Dated: 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics irrespective 

of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act, 1986. 

Objective – 

• To investigate the actual supply chain network of plastic waste. 

• To identify and propose a sustainable plastic waste management by installing bins for collection of 

recyclables with all the plastic waste 

• Preparation of a system design layout, and necessary modalities for implementation and monitoring. 

TABLE 7.12: 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 

7.7 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN 

COVID – 19 diseases caused by SARS-CoV-2 Coronavirus is relatively a new disease, with fresh 

information being known on a dynamic basis about the natural history of the disease, especially in terms of post-

recovery events. 

After acute COVID-19 illness, recovered patients may continue to report wide variety of signs and 

symptoms including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in breathing, etc. As of now there is limited 

evidence of post-COVID sequalae and further research is required and is being actively pursued. A holistic 

approach is required for follow up care and well-being of all post COVID recovering patients. 

Post-COVID Follow Up Protocol – 

• Continue COVID appropriate behaviour (use of mask, hand & respiratory hygiene, physical distancing). 

• Drink adequate amount of warm water (if not contra-indicated). 

• Make sure your workplaces are clean and hygienic 

• Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, helmet) need to be wiped with disinfectant 

regularly 

• Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure these dispensers 

are regularly refilled 

• Display posters promoting hand-washing 

• Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can wash their hands with 

soap and water 

• Display posters promoting respiratory hygiene. 

• Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in your community 

anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3°C or more) need to stay at home. They should 

also stay home (or work from home) if they have had to take simple medications, such as 

paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may mask symptoms of infection 
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• Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even if they have just 

mild symptoms of COVID-19. 

• Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a teleconference or 

online event? 

• Could the meeting or event be scaled down so that fewer people attend? 

• Pre-order sufficient supplies and materials, including tissues and hand sanitizer for all employees. Have 

surgical masks available to offer anyone who develops respiratory symptoms. 

• It is also suggested by the Ministry of AYUSH that the use of Chyawanprash in the morning (1 teaspoonful) 

with luke warm water/milk is highly recommended (under the direction of Registered Ayurveda physician) 

as in the clinical practice Chyawanprash is believed to be effective in post-recovery period. 

• If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. The addition of 

herbs/spices for gargling/steam inhalation. Cough medications, should be taken on advice of medical 

doctor or qualified practitioner of Ayush. 

• Look for early warning signs like high grade fever, breathlessness, Sp02 < 95%, unexplained chest pain, 

new onset of confusion, focal weakness. 

• Avoid smoking and consumption of alcohol. 

• Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they are aware of what they 

need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points such as the importance of staying away from 

work even if they have only mild symptoms or have had to take simple medications (e.g. paracetamol, 

ibuprofen) which may mask the symptoms 

• The plan should address how to keep your business running even if a significant number of employees, 

contractors and suppliers cannot come to your place of business - either due to local restrictions on travel 

or because they are ill. 
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CHAPTER – 8: PROJECT BENEFITS 

8.1 GENERAL 
Multi Colour Granite Quarry of Tmt.Nama Umadevi is expected to produce 1,29,603m3 of Granite @ 60% 

recovery (ROM 2,16,005m3 for the entire period- Life of the mine) for Life of Mine of 20 Years. This will enhance 

the socio-economic activities in the adjoining areas and will result in the following benefits  

• Increase in Employment Potential  

• Improvement in Socio-Economic Welfare  

• Improvement in Physical Infrastructure  

• Improvement in Social infrastructure  

• To meet out the demand supply gap of Granite and enhance the foreign exports  

8.2 EMPLOYMENT POTENTIAL 
 It is proposed to provide employment to about 42 persons for carrying out mining operations and give 

preference to the local people in providing employment. In addition there will be opportunity for indirect 

employment to many people in the form of contractual jobs, business opportunities, service facilities etc., the 

economic status of the local people will be enhanced due to mining project. 

8.3 SOCIO-ECONOMIC WELFARE MEASURES PROPOSED 
 The impact of mining activity in the area will be more positive than negative on the socio-economic 

environment in the immediate project impact area. The employment opportunities both direct and indirect will 

contribute to enhanced money incomes to job seekers with minimal skill sets especially among the local 

communities. 

8.4 IMPROVEMENT IN PHYSICAL INFRASTRUCTURE 
 The proposed mine is located in K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District of Tamil Nadu and 

the area have communications, roads and other facilities already well established. The following physical 

infrastructure facilities will further improve due to proposed mine.  
 

• Road Transport facilities  

• Communications  

• Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian population in 

addition to the workmen employed in the mine.  

8.5 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 
 Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, sanitation and other 

ancillary services, Employment in these sectors will be primarily temporary or contractual and involvement of 

unskilled labour will be more. A major part of the labour force will be mainly from local villagers who are 

expected to engage themselves both in agriculture and mining activities. This will enhance their income and lead 

to overall economic growth of the area. 

8.6 OTHER TANGIBLE BENEFITS 
The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below.  

• Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of 

infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine and 

other community services.  

• Additional housing demand for rental accommodation will increase  

• Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve  

• Improvement in communication, transport, education, community development and medical facilities 

and overall change in employment and income opportunity  

• The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased revenue 

from royalties, cess, DMF, GST etc.,  
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8.6.1 Corporate Social Responsibility  
 The project proponent Tmt.Nama Umadevi will take responsibility to develop awareness among all 

levels of their staff about CSR activities and the integration of social processes with business processes. Those 

involved with the undertaking of CSR activities will be provided with adequate training and re-orientation.  

 Under this programme, the project proponent will take-up following programmes for social and 

economic development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, separate budget will be 

provided every year. For finalization of these schemes, proponent will interact with LSG. The schemes will be 

selected from the following broad areas –  

▪ Health Services  

▪ Social Development  

▪ Infrastructure Development  

▪ Education & Sports  

▪ Self-Employment  

 

8.6.2 CSR Cost Estimation  
CSR activities will be taken up in the K.Pitchampatti village mainly contributing to education, health, 

training of women self-help groups and contribution to infrastructure etc., CSR budget is allocated as 2% of the 

profit. 

8.6.3 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, Tmt.Nam Umadevi Multi coloured Granite Quarry shall contribute 2% of Capital Investment towards CER 

as per directions of EAC/SEAC.  

Capital cost is Rs. 3,65,99,000 and 2% of the same works out to Rs 7,32,000/-. 

TABLE 8.1: CER – 3 YEARS ACTION PLAN 

Activity  Beneficiaries  Total in Rs 

Sanitation –  

Maintenance & repairs of toilets in nearby schools  

Government school in K.Pitchampatti 

village  

2,50,000/- 

Solar Power –  

Installation of Solar Street Lamps  

K.Pitchampatti village roads  2,50,000/- 

Plantation proposed – 500 tresses  Village Road 2,32,000/- 

 Total  Rs. 7,32,000/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent 
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CHAPTER – 9: ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 
Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping stage. 
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CHAPTER - 10: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.1  GENERAL 
 Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by considering in-

built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental Management plan will 

ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient Air quality, Water quality, 

Socio – economic improvement standards.  

 Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study area 

are elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter 

discusses the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness 

monitored after approval of the EIA. 

10.2  ENVIRONMENTAL POLICY 
 The Project Proponent committed to conduct all its operations and activities in an environmentally 

responsible manner and to continually improve environmental performance.  

 

The Proponent will –  

• Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy  

• 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  

• Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development and that 

progressive reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential long-term environmental 

and community impacts  

• Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or unanticipated 

performance in environmental safeguards  

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 

improvement  

 

10.2.1 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 the proposed quarry.  

The said team will be responsible for:  

• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory  

• Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated  

• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which shall 

include financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste water 

treatment plant, etc.,  

• Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with outside agencies  

• Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages  

• Green belt development  

• Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme  

• Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry of Environment 

and Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the consents to establish and 

consents to operate.  
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10.3  LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT – 
 Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by 

converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the area (un utilized areas, 

infrastructure, haul Roads) will be utilized for greenbelt development. Aesthetic of the Environment will not be 

affected. There is no major vegetation in the project area during the course of quarrying operation and after 

completion of the quarrying operation thick plantation will be developed under greenbelt development 

programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT 

Control  Responsibility  

Designing vehicle wash-down system so that all washed water is captured and passed 

through grease and oil separators.  

Mines Manager  

Refuelling will be carried out in a safe location, away from vehicle movement 

pathways  

Mine Foreman & 

Mining Mate  

No external dumping i.e., outside the project area  Mine Foreman  

Greenbelt on dumps and its maintenance  Environment Officer  

Garland drains with catch pits to be provided all around the project area to prevent 

run off affecting the surrounding lands.  

Environment Officer  

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to arrest the 

fugitive dust, which will also act as acoustic barrier.  

Mines Manager  

Thick plantation using native flora spices will be carried out on the backfilled area.  Mines Manager  

There will be formation of a small surface water body in the mined out area, which 

can be used for watering the greenbelt at the conceptual stages.  

Environment Officer  

10.4  SOIL MANAGEMENT 
10.4.1 Top Soil Management – 

It is anticipated to remove 43,086 m3 of topsoil and preserve it to facilitate greenbelt development on the 

backfilled area during mine closure.  

10.4.2 Overburden / Waste and Side Burden Management –  

It is anticipating to remove 58,156 m3 of waste (Granite waste + Weathered rock + Side Burden) which 

will temporarily store at predetermined places as per mining plan and will be backfilled during mine closure.  

TABLE 10.2: PROPOSED CONTROLS FOR SOIL MANAGEMENT 

Control Responsibility 

backfilling process during mine closure as per mining plan  Mines Manager  

The dump slopes will be planted with deep rooting shrubs, grasses and 

creepers for stabilizing them  

Environment Officer  

Garland drains are to be paved around the dump area to arrest possible wash 

off in the rainy seasons  

Mines Manager  

Surface run-off from the surface dumps via garland drains will be diverted to 

the mine pits  

Mine Foreman & 

Mining Mate  

The backfilled area shall be covered with the soil for green belt development  Environment Officer  

Design haul roads and other access roads with drainage systems to minimize 

concentration of flow and erosion risk  

Environment Officer  

keeping records of mitigation of erosion events, to improve on management 

techniques  

Environment Officer  

The overall slope of the dump is maintained at angle of repose not exceeding 

37° from horizontal  

Mines Manager  

The retaining wall has to be made to arrest the waste dump spills  Mines Manager  

A monitoring map with information including their GPS coordinates, erosion 

type, intensity, and the extent of the affected area, as well as existing control 

measures and assessment of their performance  

Environment Officer  

Empty sediment from sediment traps  

Maintain, repair or upgrade garland drain system  

Environment Officer  

Test soils for pH, EC, chloride, exchangeable cations, particle size and water 

holding capacity  

Mines Manager  
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10.5  WATER MANAGEMENT 
 Water is a key component in mining projects as it is required for, and affected by, mining activities. 

Effective water management is important for a variety of reasons including: uninterrupted operation of the mine, 

compliance with operational permissions and applicable legislation, and minimization of effects on the receiving 

environment. 

 This section focuses on actions for avoidance, mitigation, and control, as well as a water management 

monitoring program – 

• To protect water-related resources, and avoid harmful impacts;  

• To supply and retain water for mine operations;  

• to Define water-related environmental control structures; and  

• To manage water to ensure that any discharges are following the applicable water quality levels and 

guidelines.  

 

TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT 

Control Responsibility  

To maximize the reuse of pit water for water supply  Mines Manager  

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain the 

catchments of the mining area and to divert runoff from undisturbed areas 

through the mining areas  

Environment Officer  

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be disturbed 

at any point of mining operations. Safety distance of 50m will be always 

maintained for the odai and oorani  

Mines Manager  

Mine pit water is used for dust suppression and greenbelt development 

utilization of mine pit water is optimal and effective ways  

Environment Officer  

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the project area 

into water bodies  

Environment Officer  

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in septic tank 

and soak pit system  

Mines Manager  

Fast growing grasses, small plants and bushes will be grown on the overburden 

dumps to control soil erosion and siltation  

Mines Manager  

Retention walls and garland drains will be constructed around toe of waste 

dumps to arrest silt wash off from dumps during monsoon  

Environment Officer  

Rainwater harvesting measures will be adopted in the project area and in nearby 

villages to maintain and enhance the ground water table of the area  

Environment Officer  

Regularly assess and modify Water Management Plan to adapt to changing work 

plans and site conditions  

Environment Officer  

Familiarize all site personnel with the purpose and content of the Water 

Management Plan, and their responsibilities in its implementation  

Environment Officer  

Water management and sediment control structures and facilities will be 

regularly inspected and maintained according to the monitoring schedules  

Environment Officer  

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water management 

structures and systems  

Environment Officer  

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters specified by 

State Pollution Control Board (SPCB)  

Mines Manager  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 
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10.6  AIR QUALITY MANAGEMENT 
 The proposed mining activity would result in the increase of particulate matter concentrations due to 

fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads in the vicinity would be undertaken and 

will be continued as there is possibility for dust generation due to truck mobility. It will be ensured that vehicles 

are properly maintained to comply with exhaust emission requirements. 

TABLE 10.4: PROPOSED CONTROLS FOR AIR ENVIRONMENT 

 Control  Responsibility  

Generation of dust during excavation is minimized by water sprinkling on 

working face  

Mines Manager  

Develop thick Greenbelt with tall growing trees and thick foliage cover all along 

the boundary of the project (7.5 Meter Buffer Zone) to arrest dust spreading 

outside the project area and to be maintained. This plantation cover will also act 

as an acoustic barrier  

Environment Officer  

Daily maintenance of haul roads and daily water sprinkling to minimize the 

generation of fugitive dust due to movement of heavy earth moving machineries 

on it  

Mines Manager  

Handle the waste from the mine pit to respective dumps and backfilling during 

closure process, fugitive dust is anticipated. this fugitive emission can be 

controlled by well-maintained machineries, well maintained haul roads water 

sprinkling on haul roads twice a day. Besides it is also advised not to handle the 

waste during high windy periods  

Mines Manager & 

Environment Officer  

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control dust 

generation during drilling at source itself to be implemented  

Environment Officer  

Plantation will be carried out on surface dumps, backfilled area and top benches 

of the mined out area  

Environment Officer  

Water reservoir will be developed in the left over mined out pit, which will serve 

as additional surface water resources for the nearby villages  

Environment Officer  

Maintenance as per operator manual of the equipment and machinery in the mines 

to minimizing air pollution and noise generation  

Mines Manager  

Over loading of trucks should be avoided  Mines Manager  

All the mining equipment and trucks has been controlled with emission norms  Environment Officer  

The village roads used for mineral transport will be maintained weekly and 

monthly basis to avoid fugitive dust emissions  

Mines Manager  

Dust mask are provided to the workers working in high dust generating areas and 

continue to provide the same  

Mines Manager  

Weekly and Monthly maintenance of deployed machineries, to reduce gaseous 

emission  

Mines Manager  

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and in surrounding 

villages to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the 

adopted air pollution control measures  

Environment Officer  

Monitor meteorological conditions (temperature, wind, rainfall)  Environment Office  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 
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10.7  NOISE MANAGEMENT 
 There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, drilling and blasting 

and cutting activities. No mining activities are planned during night time. 

TABLE 10.5: PROPOSED CONTROLS FOR NOISE ENVIRONMENT 

 Control  Responsibility  

A thick greenbelt to be developed all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the 

project area to attenuate the noise and the same will be maintained  

Mines Manager  

Plantation activities to be carried out on surface dumps and infrastructure 

facilities, these plantations will help in attenuating the noise levels  

Environment Officer  

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn out 

accessories to control noise generation  

Mines Manager  

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise  Environment Officer  

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the 

mines  

Environment Officer  

Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles  Environment Officer  

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM  Environment Officer  

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling  Environment Officer  

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to 

minimize noise from blasting  

Mines Manager  

Annual ambient noise level monitoring to be carried out in the project area and 

in surrounding villages to access the impact due to the mining activities and the 

efficacy of the adopted noise control measures. Additional noise control 

measures will be adopted if required as per the observations during monitoring  

Environment Officer  

Undertake noise or vibration monitoring in response to a complaint (from any 

sensitive receptor).  

Mines Manager  

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay 

layout, or altering the hole inclination during initial stage of operation  

Mines Manager  

If a noise or vibration complaint is received, follow the complaints and inquiries  Environment Officer  

Undertake noise or vibration monitoring half yearly  Environment Officer  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 

10.8  GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

TABLE 10.6: PROPOSED CONTROLS FOR GROUND VIBRATION & FLY ROCKS 

  Control  Responsibility  

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to maintain the 

PPV value (below 8Hz) well within the prescribed standards of DGMS  

Mines Manager  

Drilling and blasting during initial stage will be carried under the supervision of 

qualified persons  

Mines Manager  

Proper stemming of holes should be carried out with statutory competent 

qualified blaster under the supervision of statutory mines manager to avoid any 

anomalies during blasting  

Mines Manager  

Prior to blasting within 500 meters of the lease boundary, establish a fly rock 

exclusion zone within adjacent properties and check with landholders that the 

area is not occupied by humans, blast clearance zones are applied for all blasts.  

Environment Officer  

Undertake vibration monitoring  Environment Officer  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 
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10.9  BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT 
 The mine management 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 mined out 

area, backfilled area, etc., the water reservoir will be developed in lower benches of the mined out area at 

conceptual stage will be used for the maintenance of green belt after the closure of mine. 

 Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of the 

environment officer. 

• Greenbelt development all along the safety barrier of the project area  

• The main attributes that retards the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust can be 

controlled by water sprinkling on the haul roads and constructing a sprinkler near the newly planted 

area.  

• Year wise plantation should 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. 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. 

 

10.9.1 Species Recommended for Plantation 
 

Following points have been considered while recommending the species for plantation:  

• Creating of bio-diversity.  

• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area,  

• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth  

TABLE 10.7: RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

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  

5 Psidium guajava Myrtaceae Koyya Tree  

6 Acacia nilotica Mimosaceae Karuvlam Tree 

7 Sygygium cumini Myrtaceae Navalmaram Tree  

8 Tectona grandis Verbenaceae Thekku Tree  
Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator
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10.10  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 in mines are fugitive dust and noise. Safety of employees 

during mining 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. 

10.10.1 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’s medical examination at the time of 
employment. The medical examination covers the following tests under mines act 1952. 

• General Physical Examination and Blood Pressure  

• X-ray Chest and ECG  

• Sputum test  

• Detailed Routine Blood and Urine examination  

 The medical histories of all employees will be maintained in a standard format annually. Thereafter, the 

employees will be subject to medical examination annually. The above tests keep upgrading the database of 

medical history of the employees. 

10.10.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures –  

• Providing a clean working environment that is conductive to safety & health annually  

• Employee involvement and commitment in the implementation of health and safety guidelines  

• Implementing safety and health management system and assessing the effectiveness through periodic 

audits  

• Setting of safety and health objectives based on comprehensive strategic plans and measure 

performance against these plans  

• Provision of necessary standard personal protective equipment  (PPE)  

• Ensuring that all employees at all levels receive appropriate training and are competent to carry out 

their duties and responsibilities.  

• Provision of rest shelters for mine workers with amenities like drinking water, fans, toilets urinals, 

canteen etc.,  

• Rotation of workers exposed to noisy areas.  

• Daily dust suppression on haul roads to prevent fugitive dust emission into the air.  

• First-aid facility at the mine office.  

 

10.10.3  Health and Safety Training Programme 

 The company shall provide special induction program along with machinery manufacturers for the 

operators and co-operators to run and maintain the machinery effectively and efficiently. The training program 

for the supervisors and office staffs will be arranged in the Group Vocational Training Centres in the State. And 

engage an Environmental Consultants to provide periodical training to all the employ to carry out the mining 

operation in and eco-friendly manner. 
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TABLE 10.8: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES 

Course  Personnel  Frequency  Duration  Instruction  

New-hire Training  All new hires 

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 

Budgetary Provision for Environmental Management – 

 Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Table 5.2 and 5.3 give overall investment on the environmental safeguards and recurring 

expenditure for successful monitoring and implementation of control measures (including reclamation). 
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TABLE 10.9: CAPITAL AND RECURRING COST OF EMP 

Activity Mitigation measure 
Provision for 

Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital 

Cost INR 

Recurring 

Cost INR 

Haul Road Dust 

Suppression 

Compaction, gradation and drainage 

on both sides 

Rental Dozer & drainage 

construction on haul road 

length 400 m @ 300/ 

Meter  

1,20,000/- 40,000/- 

Fixed Water Sprinkling 

Arrangements + thrice a day water 

sprinkling by own water tankers 

Water @ Rs 150/- per 

tanker 
7,00,000/- 1,50,000/- 

Air Quality will be regularly 

monitored as per norms within ML 

area & Ambient Area 

Yearly Compliance as 

per CPCB norms 
0 76,000/- 

Mine Pit Operations 

Muffle blasting to control fly rocks 

during blasting  

Blasting face will be 

covered with sand bags/ 

steel mesh/ old tyres 

used conveyor belts 

0 5,000/- 

Wet drilling procedure/ latest eco 

friendly drill machine with separate 

dust extractor unit 

Provision made in 

operational cost  
0 0 

Truck Loading 

No overloading of 

trucks/tippers/tractors 

Manual Monitoring 

through Security guard 
0 5,000/- 

Stone carrying trucks will be covered 

by tarpaulin to avoid escape of fines 

to the atmosphere 

Monitoring if trucks will 

be covered by tarpaulin 
0 10,000/- 

Enforcing speed limits of 20 km/hr 

within ML area 

Manual Monitoring 

through Security guard 
0 5,000/- 

Regular monitoring of exhaust fumes 

as per RTO norms 

Monitoring of Exhaust 

Fumes 
0 5,000/- 

Transportation over 

roads 

Regular sweeping and maintenance 

of roads for at least about 400m from 

quarry entrance 

Provision for 3 labours 

@ Rs.20,000/labour 

(Contractual) 

0 60,000/- 

Installing wheel wash system near 

exit gate of quarry 

Installation + 

Maintenance + 

Supervision 

50,000/- 20,000/- 

Noise 

Managemen

t 

Mine Pit 

Operations 

Source of noise will be during 

operation of transportation vehicles, 

HEMM for this proper maintenance 

will be done at regular intervals. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

 

Oiling & greasing of Transport 

vehicles and HEMM at regular 

interval will be done 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Adequate silencers will be provided 

in all the diesel engines of vehicles. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

It will be ensured that all 

transportation vehicles carry a 

fitness certificate. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Plantation along periphery of lease 

area will act as attenuation. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 
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Vibrations 

Drilling & 

Blasting 

Safety tools and implements that are 

required will be kept adequately near 

blasting site at the time of charging. 

Provision made in OHS 

part 
0 0 

 

Line drilling in opposite side of 

bench face to reduce vibration 

during blasting 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Proper warning system before 

blasting will be adopted and 

clearance of the area before blasting 

will be ensured. 

Installation of Warning 

System 
20,000/- 2,000/ 

Provision for Portable blaster shed 
Installation of Portable 

blasting shelter 
50,000/- 2,000/- 

Occasionally NONEL Blasting to 

control Fly rocks & ground vibration 

Provision made in 

Operating Cost 
0 5,00,000 

Surface 

Water 

Water 

collected 

during 

Monsoon 

period 

During monsoon period surface runoff 

around the quarry will follow the 

garland drains/storm water drains as 

per natural drain pattern. Eroded 

sediments, through a garland drain will 

be entrapped before being discharged 

to the natural drainage system. 

Otherwise the water from garland 

drains shall be collected in temporary 

pit reservoirs, after settling and this 

collected water shall be used for a 

plantation and dust suppression. 

Provision for garland 

drain drains @ Rs. 

300/Running Meter 

(Provision for Peripheral 

Length 800m) + 

Recurring for 

maintenance 

*2,40,000/- 40,000/- 

Solid Waste 
Mine Pit 

Operations 

Any domestic waste generated due to 

human activity will be collected and 

handed over to solid waste handling 

agency. 

Provision for domestic 

waste collection and 

disposal through 

authorized agency 

(Capital Cost Member 

ship fee + Recurring for 

collection /disposal 

charges) 

5,000/- 20,000/- 

Provision for dust bins etc. Installation of dust bins 10,000/- 1000/- 

Toilets/ 

Sanitation 

Mine Pit 

Operations 

Bio toilets will be made available 

outside mine lease on the land of 

owner itself 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

EC Condition Display Board 

Size 6’ X  5’ with blue background and 
white letters mentioning detailing as 

per Appendix – II in SEAC, Minutes 

Fixed Display Board at 

the Quarry Entrance as 

permanent structure 

30,000/- 1,000/- 

Occupational 

Health 

and Safety 

Mine Pit 

Operations 

Workers will be provided with 

Personal Protective Equipment's 
Provision of  42 kits 0 1,26,000/- 

Health check up for workers will be 

provisioned 

IME & PME Health check 

up 
0 1,26,000/- 

First aid facility will be provided Provision of 10 kits 0 30,000/- 

Mine will have safety precaution 

signages, boards. 

Provision for signages 

and boards made 
20,000/- 2,000/- 

Barbed Wire Fencing to quarry area 

will be provisioned. 

Wire Fencing @ 300 per 

Meter for 920m 
*2,76,000/- 40,000/- 
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Development 

of 

Green Belt 

Mine Pit 

Operations 

Transportatio

n over roads 

About 1500 trees along peripheral 

length within safety zone, approach 

roads and village roads 

Site clearance, 

preparation of land, 

digging of pits / trenches, 

soil amendments, 

transplantation of 

saplings @ 200 per plant 

and maintenance 

3,00,000/- 40,000/- 

Mine Closure 

Activity 

Mine Pit 

Operations 

Closure includes Greenbelt 

development, wire fencing, garland 

drains 

Provision made in 

Closure Cost 
*5,36,000/- 0 

Traffic 

Management 

Mine Pit 

Operations 

Transportatio

n over roads 

No parking will be provided on the 

transport routes. Separate provision 

NE ML will be made for vehicles 

/HEMMs. Flaggers will be deployed 

for traffic management 

Parking area with shelter 

and flags 
1,00,000/- 10,000/- 

Monitoring 

System 

Mine pit, 

Operation & 

Vehicle 

movement 

Installation of CCTV cameras in the 

mines and mine entrance 

Camera 5 Nos, DVR, 

Monitor with internet 

facility  

25,000/- 6,000/- 

Employment 

of Statutory / 

Competent 

Personnel 

Supervision 

of Quarrying 

activities 

Implementation as per Mining Plan 

and ensure safe quarry working 

Mines Manager (1st Class 

/ 2nd Class / Mine 

Foreman) under 

regulation 34 / 34 (6) of 

MMR, 1961 and Mining 

Mate under regulation 

116 of MMR,1961 

0 7,80,000/- 

TOTAL EMP BUDGET 14,30,000/- 21,02,000/- 

 

Year Total Cost Year Total Cost 

1st Rs  35,32,000/- 11th  Rs  57,53,256/- 

2nd Rs  22,07,100/- 12th  Rs  35,95,133/- 

3rd Rs  23,17,455/- 13th  Rs  37,74,890/- 

4th Rs  24,33,328/- 14th  Rs  39,63,634/- 

5th Rs  25,54,994/- 15th  Rs  41,61,816/- 

6th Rs  45,07,826/- 16th  Rs  73,42,774/- 

7th  Rs  28,16,881/- 17th  Rs  45,88,402/- 

8th  Rs  29,57,725/- 18th  Rs  48,17,823/- 

9th  Rs  31,05,611/- 19th  Rs  50,58,714/- 

10th  Rs  32,60,892/- 20th  Rs  53,11,649/- 

Cost inflation   5% per annum  

Note : This Environmental Management plan cost will vary according to the public consultation comments   

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs. 14.30 lakhs as capital cost and 

recurring cost as Rs. 21.02 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price considering present 

market scenario. 
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CHAPTER – 11: SUMMARY AND CONCLUSIONS 

 
Tmt.Nama Umadevi Multicolored Granite Quarry (Extent: 2.95.5 ha) falls under “B” category as per 

MoEF & CC Notification (S.O. 3977 (E)). 

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

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

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

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

cluster situation. 

A detailed Draft EIA EMP Report is prepared for public and other stakeholders’ suggestions and a Final 

EIA EMP Report will be prepared based on the outcome of Public Consultation. 

Environmental monitoring and audit mechanism have been recommended before and after 

commencement of the project, where necessary, to verify the accuracy of the EIA predictions and the effectiveness 

of recommended mitigation measures. 

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

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

emission sources, emissions control equipment, background Air quality levels, Meteorological measurements, 

Dispersion model and all other aspects of pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been 

discussed in this report. The baseline monitoring study has been carried out during the months March to May 2022 

for various environmental components so as to assess the anticipated impacts of the cluster quarry projects on the 

environment and suitable mitigation measures for likely adverse impacts due to the proposed project is suggested 

individually for the respective proposed project under Chapter 10. 

The project proponent ensures to obtain necessary clearances and quarrying will be carried out as per 

rules and regulations. The Mining Activity will be carried out in a phased manner as per the approved mining plan 

after obtaining EC, CTO from TNPCB, execution of lease deed and obtaining DGMS Permission and working 

will be carried out under the supervision of Competent Persons employed. 

Overall, the EIA report has predicted that the project will comply with all environment standards and 

legislation after commencement of the project and operational stage mitigation measures are implemented. 

Mining operations has positive impact on environment and socio economy such as landscape 

improvement, water as by-product, economy development and better public services, providing and supply of 

Multicolored Granite as per market demand. 

Sustainable and modern mining leads us to see positive impact of mining operation and providing 

consistent employment for nearly 42 people directly in the cluster and indirectly around 10 people. 

As discussed, it is safe to say that the proposed quarries are not likely to cause any significant impact to 

the ecology of the area, as adequate preventive measures will be adopted to keep the various pollutants within the 

permissible limits. Green belt development around the area will also be taken up as an effective pollution mitigate 

technique, as well as to serve as biological indicators for the pollutants released from the Tmt.Nama Umadevi 

Multicolored Granite Quarry (Extent: 2.95.5 ha) 
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12.  DISCLOSURE OF CONSULTANTS 

 Tmt.Nama Umadevi have engaged M/s Geo Exploration and Mining Solutions, an Accredited 

Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for Education & Training, New 

Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued and Standard ToR Deemed Approved. 

Name and address of the consultancy:   

GEO EXPLORATION AND MINING SOLUTIONS  

No 17, Advaitha Ashram Road,  

Alagapuram, Salem – 636 004  

Tamil Nadu, India  

Email: infogeoexploration@gmail.com  

Web: www.gemssalem.com  

Phone: 0427 2431989. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below 

Sl.No. Name of the expert In house/ Empanelled 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 
Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 
In-house 1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 Dr. P. Thangaraju In-house - - 
HG 

GEO 

A 

A 

3 Mr. A. Jagannathan In-house - - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 Mr. N. Senthilkumar Empanelled 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 Mrs. Jisha parameswaran In-house - - SW B 

6 Mr. Govindasamy In-house - - WP B 

7 Mrs. K. Anitha In-house - - SE A 

8 Mrs. Amirtham In-house - - EB B 

9 Mr. Alagappa Moses Empanelled - - EB A 

10 Mr. A. Allimuthu In-house - - LU B 

11 Mr. S. Pavel Empanelled - - RH B 

12 Mr. J. R. Vikram Krishna Empanelled - - 
SHW 

RH 

A 

A 

 
Abbreviations 

EC EIA Coordinator 

AEC Associate EIA Coordinator 

FAE Functional Area Expert 

FAA Functional Area Associates 

TM Team Member 

GEO Geology 

WP Water pollution monitoring, prevention and control 

AP Air pollution monitoring, prevention and control 

LU Land Use 

AQ Meteorology, air quality modeling, and prediction 

EB Ecology and bio-diversity 

NV Noise and vibration 

SE Socio economics 

HG Hydrology, ground water and water conservation 

SC Soil conservation 

RH Risk assessment and hazard management 

SHW Solid and hazardous wastes 

MSW Municipal Solid Wastes 

ISW Industrial Solid Wastes 

HW Hazardous Wastes 
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DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA/EMP 

 
Declaration by experts contributing to the EIA/EMP for Tmt.Nama Umadevi Multi colour Granite quarry 

over an Extent of 2.95.5 ha in K.Pitchampatti Village of Karur 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 EIA team in the following capacity that developed the EIA/EMP Report. 

Name:    Dr. M. Ifthikhar Ahmed 

Designation:   EIA Coordinator 

Date & Signature:       

Period of Involvement:  October 2020 to till date 

Associated Team Member with EIA Coordinator: 

1. Mr. S.Nagamani 

2. Mr. P.Viswanathan 

3. Mr. M.Santhoshkumar 

4. Mr. S. Ilavarasan 

 FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 

Sl. 

No. 

Functional 

Area 
Involvement 

Name of the 

Expert/s 
Signature 

1 AP 

▪ Identification of different sources of air 

pollution due to the proposed mine activity 

▪ Prediction of air pollution and propose 

mitigation measures / control measures 

Mr. A. Jagannathan  

2 WP 

▪ Suggesting water treatment systems, drainage 

facilities 

▪ Evaluating probable impacts of effluent/waste 

water discharges into the receiving 

environment/water bodies and suggesting 

control measures. 

Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 

 

Mr. N. 

Senthilkumar 

 

3 HG 

▪ Interpretation of ground water table and 

predict impact and propose mitigation 

measures. 

▪ Analysis and description of aquifer 

Characteristics  

Dr. P. Thangaraju 
 

4 GEO 

▪ Field Survey for assessing the regional and 

local geology of the area. 

▪ Preparation of mineral and geological maps. 

▪ Geology and Geo morphological 

analysis/description and 

Stratigraphy/Lithology. 

Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 
 

Dr. P. Thangaraju 
 

5 SE 

▪ Revision in secondary data as per Census of 

India, 2011. 

▪ Impact Assessment & Preventive 

Management Plan 

▪ Corporate Environment Responsibility. 

Mrs. K. Anitha 
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6 EB 

▪ Collection of Baseline data of Flora and 

Fauna. 

▪ Identification of species labelled as Rare, 

Endangered and threatened as per IUCN list. 

▪ Impact of the project on flora and fauna. 

▪ Suggesting species for greenbelt 

development. 

Mrs. Amirtham 
 

Mr. Alagappa 

Moses 
 

7 RH 

▪ Identification of hazards and hazardous 

substances 

▪ Risks and consequences analysis 

▪ Vulnerability assessment 

▪ Preparation of Emergency Preparedness Plan 

▪ Management plan for safety. 

Mr. N. 

Senthilkumar  

Mr. S. Pavel  

Mr. J. R. Vikram 

Krishna 
 

8 LU 

▪ Construction of Land use Map 

▪ Impact of project on surrounding land use 

▪ Suggesting post closure sustainable land use 

and mitigative measures. 

Mr. A. Allimuthu 
 

9 NV 
▪ Identify impacts due to noise and vibrations 

▪ Suggesting appropriate mitigation measures 

for EMP. 

Mr. A. Jagannathan  

10 AQ 

▪ Identifying different source of emissions and 

propose predictions of incremental GLC using 

AERMOD. 

▪ Recommending mitigations measures for 

EMP 

Mr. N. 

Senthilkumar  

11 SC 
▪ Assessing the impact on soil environment and 

proposed mitigation measures for soil 

conservation 

Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 

 

12 SHW 

▪ Identify source of generation of non-

hazardous solid waste and hazardous waste. 

▪ Suggesting measures for minimization of 

generation of waste and how it can be reused 

or recycled. 

Mr. A. Jagannathan  

Mr. J. R. Vikram 

Krishna 
 

 
LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

Sl.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 
Mr. S. 

Nagamani 

AP; GEO; 

AQ 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources 

of Air Pollution, its impact and suggest control 

measures 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Analyse & provide inputs and assist FAE with 

meteorological data, emission estimation, 

AERMOD modelling and suggesting control 

measures 

 

2 
Mr. 

Viswanathan 

AP; WP; 

LU 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources 

of Air Pollution, its impact and suggest control 

measures 
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▪ Assisting FAE on sources of water pollution, 

its impacts and suggest control measures 

▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 

3 
Mr. 

Santhoshkumar 
GEO; SC 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual 

Plan 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 

conservation methods and identifying impacts 

 

4 
Mr. 

Umamahesvaran 
GEO 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual 

Plan 

 

5 
Mr. A. 

Allimuthu 
SE 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of data’s 

▪ Provide inputs by analysing primary and 

secondary data 

 

6 
Mr. S. 

Ilavarasan 
LU; SC 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 

conservation methods and identifying impacts 

 

7 Mr. E. Vadivel HG 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE & provide inputs on aquifer 

characteristics, ground water level/table 

▪ Assist with methods of ground water recharge 

and conduct pump test, flow rate 

 

8 Mr. D. Dinesh NV 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE and provide inputs on impacts due 

to proposed mine activity and suggest 

mitigation measures 

▪ Assist FAE with prediction modelling 

 

9 
Mr. Panneer 

Selvam 
EB 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of baseline data 

▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna. 

 

10 Mrs. Nathiya EB 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of baseline data 

▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna. 
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATION 

I, Dr. M. Ifthikhar Ahmed, Managing Partner, Geo Exploration and Mining Solutions, hereby, confirm 

that the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the EIA/EMP for Tmt.Nama 

Umadevi Multicolour Granite quarry over an Extent of 2.95.5 ha in K.Pitchampatti Village of Karur 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. M. Ifhikhar Ahmed 

Designation:      Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization:  M/s. Geo Exploration and Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date:  NABET/EIA/1922/SA0139 Dated: 11-10-2021 

 
 



வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்ரக 
& 

   சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம்     
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் -குழும வரக-வனம் அல்லாத நிலம் 

குழும சுைங்கங்களின் பைப்பளவு = 6.97.0 பெக்டை ்

(1 உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் + 1 நடப்பில் உள்ள சுைங்கம்) 

 

 

 
உத்தேசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி (கிரானைட்) = 58,420மீ3 

உத்தேசிக்கப்பட்ட ஆழம் = 33 மீ ஆழம் 
 

சரவ்ே. எண்.270/1(P), 271/A1A(P) மற்றும் 278/1(P) 

   பரப்பளவு – 2.95.5 ஹெக்வேர,் வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமம், 

    கரூர ்ேே்ேம் & மாேே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 
திட்ட ஆதைவாளை் 

திருமதி. நாம உமாமதவி, 

க\பப. நாம கிருஷ்ணய்யா, 

எண்.742/30, 12வது பமயின், 

ஷுப் என்கிமளவ், ெை்லூை் சாரல, 

சை்ஜாபூை், பபங்களூரு, கை்நாடகா - 560 102 

பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

கடித எண். SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/TOR-1063/2022 மததி: 01.03.2022 

                சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

       ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யூசன்ஸ் 

                         பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம், 

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’ 
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ேலலயதளம்: www.gemssalem.com 

கண்காணிப்பு காலம் – மாை்ச ்– மம 2022 
 

பசன்ரன மமட்படக்ஸ் மலப் பி லிமிபடட்

திருமதி. நாம உமாதேவி பல வண்ண  கிரானைட் சுரங்கம் 

http://www.gemssalem.com/


 

எளிதான பிரதிநிதித்துேத்திற்காக முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்கள் மற்றும் ஏற்கனவே 

உள்ள சுரங்ங்கள் கீவழ குறிப்பிேப்பே்டுள்ளன – 

 

500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்கள் 

பபாது விசாைரணக்காக முன்பமாழியப்பட்ட சுைங்கங்கள் 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திருமதி. நாம 

உமாவதவி, 

க\ஹப நாம 

கிருஷ்ணய்யா, 

எண்.742/30, 12ேது 

ஹமயின், 

ஷுப் என்கிவளே், 

ெரல்ூர ்சாலல, 

சரஜ்ாபூர ்ஹபங்களூரு, 

கரந்ாேகா - 560 102. 

270/1(P), 

271/A1A(P) 
மற்றும் 

278/1(P) 

2.95.5 

Tor obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/To

R-1063/2022 Dated: 

01.03.2022 

பமாத்தம் 2.95.5 பெக்மடை ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீ
டு 

உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

M/s. M.P. கிைாரனட், 

எண்.131/29, 

ஆர.்ஆர.்காம்ப்ளக்ஸ், 

ஹகால்லப்பே்டி, 

அணிமூர ்அஞ்சல், 

திருசஹ்சங்வகாடு 

ேே்ேம், 

நாமக்கல் - 637 211. 

260/A1, 

260/A2, 

260/A3, 

260/B1, 

260/B2, 

260/B3, 260/C, 

262/A3 (Part), 

262/A4 (Part), 

262/A5 (Part), 

262/A6(Part), 

262/A7, 

262/A8(Part), 

262/B1 and 

262/B2 

4.01.5 
13.06.2018 முதல் 

12.06.2028 ேலர 

பமாத்த பைப்பளவு 4.01.5   

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 6.97.0 பெக்மடை் 
குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிேப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) வததி: 

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

திருமதி. நாம உமாமதவி 

“ToR issued vide Lr No. SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/TOR-1063/2022 Dated :01.03.2022” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள்     

1 சுரங்கம் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்புகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு 

மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் ஆகியேற்றின் 

அடிப்பலேயில் சுற்றுசச்ூழலலக் குறிக்கும் 

ேலகயில் சுரங்க குழுமத்தில் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும் சுரங்க 

நேேடிக்லககளின் ஒே்டுஹமாத்த மற்றும் 

விரிோன தாக்க ஆய்லே ஆதரோளர ்

வமற்ஹகாள்ோர,் அதன்படி சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்லமத் திே்ேம் தயாரிக்கப்பே 

வேண்டும்.  

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் எண்.30-91 இல் 

விோதிக்கப்பே்ே விேரம் 

2 15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் சுரங்க 

நேேடிக்லகலய முன்ஹமாழிபேர ் ஏற்கனவே 

வமற்ஹகாண்டிருந்தால், முன்ஹமாழிபேர ்

AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து பின்ேரும் 

விேரங்கலள அளிக்க வேண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் ேழங்கப்பே்ே கலேசி 

பணி அனுமதியுேன் முந்லதய சுரங்கங்களின் 

ஹசயல்பாடு மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 

என்ன? 

b) ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே கனிமங்களின் 

அளவு. 

c) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஆழத்தின் 

விேரம். 

ஈ) முன்னர ் அலேயப்பே்ே சுரங்கத்தின் 

உண்லமயான ஆழம். 

இ) அந்த குத்தலக பகுதியில் ஏற்கனவே 

ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே நபரின் ஹபயர.் 

f) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவே ஹபற்றிருந்தால், 

அதன் நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

g) அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத ்திே்ேத்தின்படி 

(அல்லது EC ேழங்கப்பே்ோல்) 

நிரண்யிக்கப்பே்ே ஹபஞ்சுகளுேன் சுரங்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேதா. 

ஹபாருந்தாது 

இது ஒரு புதிய குத்தலக 

3 சுரங்க குத்தலக பகுதியின் அலனத்து மூலல 

ஒருங்கிலணப்புகளும், உயர ் ஹதளிவுத்திறன் 

ஹகாண்ே இவமஜரி/நிலப்பரப்பு ேலரபே தாள், 

வோவபாகிராஃபிக் ஷீே், புவியியல், லித்தாலஜி 

மற்றும் சுரங்க குத்தலக பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியேற்றில் மிலகப்படுத்தப்பே்டிருக்க 

வேண்டும். முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 

அத்தலகய பேம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ேலரபேம் காே்டுகிறது - 

i). ஆயத்ஹதாலலவுகளுேன் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி-பேம்.2.3-பக்.12 

ii). மிலகப்படுத்தப்பே்ே கூகுள் பேங்கள் –
பேம்.2.4-பக்.13 

iii) புவியியல்- பேம்.2.8-பக்.19. 



 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமயம் மற்றும் இலேயக 

மண்ேலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலள 

ஹதளிோகக் காே்ே வேண்டும். 

iv) புவிவமற்பரப்பு -பேம்.2.9-பக்.20 

v). நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு-

பேம்.3.1-பக்.30 

4 அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத ் திே்ேத்தின்படி, 

தற்வபாதுள்ள மரங்கலள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் 

நீரந்ிலலகளுக்கு இலேவய உள்ள பாதுகாப்பு 

தூரம் உள்ளிே்ே சுற்றளவில் வபாதுமான 

வேலிகள், பசுலம அரண் ஆகியேற்றின் 

புலகப்பேங்கலள ஆதரோளர ் ேழங்க 

வேண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

வேலி புலகப்பேங்கள் - அத்தியாயம் 

எண்.2 பக்கம் எண்.10  

5 திே்ே ஆதரோளர ்கனிம இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள், திே்ேமிேப்பே்ே உற்பத்தி 

திறன், முன்ஹமாழியப்பே்ே வேலல முலற, 

நியாயங்களுேன், சுரங்க நேேடிக்லககளால் 

சுற்றியுள்ள சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 

நேேடிக்லககள் பற்றிய விேரங்கலள ேழங்க 

வேண்டும். 

ேளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

அத்தியாயம் எண்.2, பக்கம் எண்.17 இல் 

விோதிக்கப்பே்டுள்ளது 

6 சுரங்கச ் சே்ேம், 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன் 

விதிகளின்படி, பாதுகாப்லப உறுதி 

ஹசய்ேதற்காக அறிவியல் ரீதியாகவும் 

முலறயாகவும் சுரங்கங்கலள 

வமற்ஹகாள்ேதற்காக நியமிக்கப்பே்ே 

பல்வேறு சே்ேப்பூரே் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 

திறலமயான நபரக்லள நியமிப்பலதக் 

குறிக்கும் நிறுேன விளக்கப்பேத்லத திே்ே 

ஆதரோளர ் ேழங்குோர.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலல பாதுகாக்க வேண்டும். 

அத்தியாயம் எண்.6, பக்கம் எண்.105 இல் 

விோதிக்கப்பே்ேது.   

7 திே்ே முன்ஹமாழிபேர,் 1 கிமீ (சுற்றளவு)க்குள் 

நிலத்தடி நீர ்இலறத்தல் மற்றும் திறந்தஹேளி 
கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு 

நீரந்ிலலகளான ஆறுகள், ஹதாே்டிகள், 

கால்ோய்கள், குளங்கள் வபான்றேற்றின் 

எண்ணிக்லகலய விேரிக்கும் நீரம்ே்ேத்தின் 

விளிம்பு ேலரபேத்லத கருத்தில் ஹகாண்டு 

நீர-்புவியியல் ஆய்லே வமற்ஹகாள்ள 

வேண்டும். சுரங்க நேேடிக்லகயால் 

கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

மதிப்பிடுேதற்காக PWD/TWAD இலிருந்து 

பருேமலழ மற்றும் பருேமலழ அல்லாத 

பருேங்களுக்கு வசகரிக்கப்பே்ே நீர ் நிலல 

தரவுகளுேன். 

1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள திறந்தஹேளி 
கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துலள கிணறுகள் 

பற்றிய தரவு வசகரிக்கப்பே்டு, 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண். 38-44-ன் கீழ் 

விோதிக்கப்படுகிறது.   

8 மர ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின் ஹபயர,் 

ேயது, விே்ேம் வபான்றலே) சுரங்க 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி & 300 

மீ இலேயக மண்ேலம் மற்றும் சுரங்க 

நேேடிக்லகயின் வபாது அதன் வமலாண்லம 

ஆகிய இரண்டிலும் வமற்ஹகாள்ளப்பே 

வேண்டும். 

பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி ஹபரிய 

தாேரங்கள் இல்லாதது மற்றும் 

மரங்கலள ஹேே்டுேது 

எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்லல. சூழலியல் 

சூழல் அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 95 இன் 

கீழ் விோதிக்கப்படுகிறது 



 

9 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கான 

விரிோன சுரங்க மூேல் திே்ேம் EIA/EMP 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்படும் 

சுரங்க மூேல் திே்ேம் அத்தியாயம்-4 

பக்க.எண்:100 இல் ஹேளியிேப்பே்டுள்ளது.   

10 ஹபாது விசாரலண விளம்பரம் ஒரு ஹபரிய 

வதசிய நாளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில் 

இருக்கும் ஒரு ேே்ோர ஹமாழி நாளிதழிலும் 

ஹேளியிேப்படும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

11 2016 ஆம் ஆண்டின் O.A எண். l86 

(M.A.No.350/2016) மற்றும் O.A.No.200/2016 இல் 

உள்ள மாண்புமிகு NGT, முதன்லம ஹபஞ்ச,் புது 

தில்லியின் "குறிப்பு விதிமுலறகள்" 

பிரசச்ிலனக்கான பரிந்துலரக்கு உே்பே்ேது. 

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

மற்றும் O.A.No. l02/20l7 மற்றும் O.A.No.404/2016 

(M.A.No. 758/2016, M.A.No.920/2016, 

M.A.No.1122/2016, M.A.No.12/20l7 & M.A. No. 8743)/2. 

405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 (M.A.No. 

981/2016, M.A.No. 982/2016 & M.A.No. 384/20l7). 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

12 திே்ேத்லதச ்சுற்றி பசுலம அரணின் வநாக்கம் 

தப்பிவயாடிய உமிழ்வுகள், காரப்ன் 

ேரிலசப்படுத்துதல் மற்றும் உருோக்கப்படும் 

இலரசச்லலக் குலறப்பது, வமலும் 

அழகியலல வமம்படுதத்ுேது. DFO, மாநில 

வேளாண்லமப் பல்கலலக்கழகம் மற்றும் 

உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுேன் 

கலந்தாவலாசித்து பின்னிலணப்பில் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளபடி பரந்த அளவிலான 

உள்நாே்டு தாேர இனங்கள் நேப்பே 

வேண்டும். பூரவ்ீக வதாற்றம் ஹகாண்ே 

அேரத்்தியான/மிதமான விதானம் ஹகாண்ே 

தாேர ேலககலளத் வதரந்்ஹதடுக்க 

வேண்டும். புதரக்ளுேன் மாறி மாறி சிறிய / 

நடுத்தர / உயரமான மரங்களின் இனங்கள் 

கலலேயான முலறயில் நேப்பே வேண்டும். 

பாதுகாப்புத் தடுப்புசச்ுேர ் மற்றும் 

கிராமச ் சாலலகளில் 1,500 மரங்கலள 

நேவு ஹசய்ய உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ளது, 

வமலும் சுரங்க அலுேலகத்லதச ் சுற்றி 

பழம் தரும் தாேரங்கள் உருோக்க 

உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ளது. இப்பகுதியில் 

சுரங்க நேேடிக்லகயால் ஏற்படும் நில 

பயன்பாே்டு மாற்றங்கலளக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு பசுலம மண்ேல வமம்பாே்டுத் 
திே்ேம் தயாரிக்கப்பே்டுள்ளது.   

13 உயரமான/ஒரு ேருேம் பழலமயான 

மரக்கன்றுகலள ஹபாருத்தமான அளவிலான 

லபகளில் ேளரக்்க வேண்டும், முன்னுரிலம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த லபகலள, 

குறிப்பிே்ே இேத ் வதரவ்ுகள் ஹதாேரப்ாக 

உள்ளூர ் ேன 

அதிகாரிகள்/தாேரவியலாளர/்வதாே்ேக்கலல 

நிபுணரக்ளின் ஆவலாசலனயின்படி சரியான 

இலேஹேளியில் நே வேண்டும். 

முன்ஹமாழிபேர ் குலறந்தபே்சம் 3 மீே்ேர ்

அகலம் ஹகாண்ே திே்ேத ் தளத்தின் 

எல்லலஹயங்கும் GPS ஆயத்ஹதாலலவுகளுேன் 

பசுலம அரண் பகுதிலய 

ஒழுங்கலமக்கப்பே்ே முலறயில் ஒதுக்க 

வேண்டும். 

முன்ஹமாழிபேர ்மரங்கலள ோங்குேலத 

உறுதிஹசய்து, அருகில் உள்ள நரச்ரி 
வதாே்ேத்தில் லபகளுேன், ஒே்ஹோன்றும் 

3மீ இலேஹேளியில் பாதுகாப்புச ் சுேரில் 

நேப்படுோர.் 



 

14 வபரிேர ் வமலாண்லமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும்.   

அத்தியாயம் 7, பக்கம் எண் 107 இன் கீழ் 

விரிோக உள்ளது. 

15 இேர ்மதிப்பீடு மற்றும் வமலாண்லமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7, அே்ேேலண எண் 7.1, 

பக்கம் எண் 105 இன் கீழ் விரிோக 

உள்ளது. 

16 சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 

நேேடிக்லகயிலிருந்து 5 கிமீ இலேயக 

மண்ேலத்திற்குள் வமற்ஹகாள்ளப்பே 

வேண்டும். திே்ே ஆதரோளரால் ேழங்க 

முன்ஹமாழியப்பே்ே உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

சமூக-ஹபாருளாதார முக்கியத்துேம் மற்றும் 

ஹசல்ோக்கின் நேேடிக்லககள் 

சுே்டிக்காே்ேப்பே வேண்டும். முடிந்தேலர, 

ஹசயல்படுத்துேதற்கான வநர பிவரம்களுேன் 

அளவு பரிமாணங்கள் ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வுகள் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திலிருந்து 5 

கி.மீ இலேயக மண்ேலத்திற்கு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது மற்றும் 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண். 80 – 83 இன் 

கீழ் விோதிக்கப்பே்ேது. 

17 முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கம் ஹசய்யும் 

இேத்தில் தற்வபாது EC வகாரப்பே்ே 

சுரங்கங்கள் ஏவதனும் இருந்தால், திே்ே 

ஆதரோளர ்முந்லதய வதரத்ல் ஆலணயத்தில் 

ஹகாடுக்கப்பே்ே EC நிபந்தலனகளுக்கு 

விரிோன இணக்கத்லத, MoEF & CC, பிராந்திய 

அலுேலகத்தால் முலறயாக 

சான்றளிக்கப்பே்ே தள புலகப்பேங்களுேன் 

அளிக்க வேண்டும். , ஹசன்லன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பே்ே DEE/TNPCB. 

முந்லதய ஹசயல்பாே்டிற்கான இணக்க 

அறிக்லக இறுதி EIA அறிக்லக 

சமரப்்பிக்கப்படும்.   

18 எந்தஹோரு உண்லமத் தகேலலயும் 

மலறத்தல் அல்லது தேறான/புலனயப்பேே் 

தரலேச ் சமரப்்பித்தல் மற்றும் வமவல 

குறிப்பிே்டுள்ள நிபந்தலனகளுக்கு இணங்கத ்

தேறினால், சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சே்ேம், 

1986 இல் உள்ள தண்ேலன விதிகலள 

பாதிக்காமல், இந்த குறிப்பு விதிமுலறகள் 

திரும்பப் ஹபறப்பேலாம். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் 

ஸ்கிரீனிங் மற்றும் ஸ்வகாப்பிங் 

அத்தியாயம் எண்.1, பக்கம் எண்.7 இல் 

விோதிக்கப்பே்டுள்ளது 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 MoEF& CC அலுேலக குறிப்பாலண F.No.22-

65/2017-IA.III வததியிேே் வததி: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 இன் படி, முன்ஹமாழிபேர ்

ஹபாது கலந்தாய்வின் வபாது எழுப்பப்பே்ே 

சம்பந்தப்பே்ேேற்லற நிேரத்்தி ஹசய்ோர ்

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே அலனத்து 

நேேடிக்லககளும் சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லம 

திே்ேத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது & குறிப்பிே்ேது. 

2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்லே விரிோக ஆய்வு ஹசய்ேதுேன், 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் ேளரச்ச்ி மற்றும் 

ஹேப்பநிலல குலறப்பு உள்ளிே்ே பிற உமிழ்வு 

மற்றும் காலநிலல தணிப்பு 

நேேடிக்லககளின் கே்டுப்பாடு உே்பே 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது & குறிப்பிே்ேது 

 



 

காரப்ன் உமிழ்லேத் தணிப்பதற்கான 

நேேடிக்லககலள பரிந்துலரக்கும். 

3 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்லக சுற்றுசச்ூழல், மண் நுண்ணுயிரிகள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விலத 

ேங்கிகள் ஆகியேற்லற ஆய்வு ஹசய்து, 

இயற்லக சுற்றுசச்ூழல் அலமப்லபப் 

பராமரிப்பதற்கான நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்க வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிோன உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்ேலம் மற்றும் இலேயக 

மண்ேலம் (சுரங்க குத்தலகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. சுற்றளவு)] 

அத்தியாயம் எண். 3, பக்கம் எண். 72 – 81 

இன் கீழ் வமற்ஹகாள்ளப்பே்டு 

விோதிக்கப்பே்ேது. 

ேனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சே்ேம் 1972 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கேனிக்கப்பே்ே 

அே்ேேலண I ேலக விலங்குகள் இல்லல, 

வமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அசச்ுறுத்தும் ேலககளில் இல்லல. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து ேரும் சிேப்புப் 

பே்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்லல 

4 அப்பகுதியின் நிலலயான வமலாண்லம 

மற்றும் ஹபாருே்கள் மற்றும் வசலேகளின் 

ஓே்ேத்திற்கான சுற்றுசச்ூழலல 

மீே்ஹேடுப்பதற்கு நேேடிக்லக குறிப்பாக 

பரிந்துலரக்கப்பே வேண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

5 திே்ே ஆதரோளர ்மீன் ோழ்விேங்கள் மற்றும் 

நீரந்ிலல மற்றும் நீரத்்வதக்கத்தில் உள்ள 

உணவு ேலல/உணவுச ்சங்கிலி ஆகியேற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத ஆய்வு ஹசய்ோர.் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திேே்த்தின் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ேற்றாத ஆறு மற்றும் 

நீரத்்வதக்கம் இல்லல. 

5 கிமீ சுற்றளவில் சில குளங்கள் 

அலமந்துள்ளன, ஹபரும்பாலான 

காலங்கள் ேறண்ே காலநிலலயாகும், 

எனவே 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் மீன் 

ோழ்விேங்கள் இல்லல. 

6 குறிப்பு விதிமுலறகள் குறிப்பாக மண் 

ஆவராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் உேல், 

இரசாயன கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கத்லத ஆய்வு ஹசய்ய 

வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 33-71 இன் கீழ் 

விரிோக உள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

தாேரங்கள், உள்ளூர,் பாதிக்கப்பேக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து ேரும் உள்நாே்டு தாேரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு ஹசய்ய வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அே்ேேலண எண் 3.3, 

பக்கம் எண் 32 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது. 

8 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகலள ஆய்வு 

ஹசய்து, மரங்களின் எண்ணிக்லகலய 

கணக்கிே வேண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிோக, 

9 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநிலங்கள், 

நீரந்ிலலகள், ஆறுகள் ஓலேகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விேசாய இேங்கள் குறித்து ஆய்வு 

ஹசய்ய வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அே்ேேலண எண் 3.3, 

பக்கம் எண் 32 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது. 



 

10 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுலமப் பகுதி 

வமம்பாே்டிற்கான பே்ஹஜே் மற்றும் வபரிேர ்

வமலாண்லமத் திே்ேம் உள்ளிே்ே சுரங்க 

மூேல் திே்ேத்திற்கான EMP பற்றிய விரிோன 

ஆய்லே நேத்த வேண்டும். 

அத்தியாயம் 10, அே்ேேலண எண் 10.9, 

பக்கம் எண் 127 இன் கீழ் விரிோக 

உள்ளது. 

11 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, காலநிலல 

மாற்றம், ஹேப்பநிலல உயரவ்ு, மாசுபாடு 

மற்றும் மண்ணின் வமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் 

கீவழ உள்ள காரப்ன் இருப்பு ஆகியேற்றின் 

தாக்கத்லத ஆய்வு ஹசய்ய வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 51 இன் கீழ் 

விரிோக உள்ளது. 

12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகள், காப்புக் காடுகள், 

வதசிய பூங்காக்கள், தாழ்ோரங்கள் மற்றும் 

ேனவிலங்கு பாலதகள் மீதான தாக்கத்லத 

ஆய்வு ஹசய்ய வேண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அே்ேேலண எண் 3.3, 

பக்கம் எண் 32 இன் கீழ் விரிோக உள்ளது. 

 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1.  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

ோரியான உற்பத்தி விேரங்கள் 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்லதய எந்த ஒரு 

ேருேத்திலும் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்திலய ஹதளிோகக் குறிப்பிே 

வேண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நலேமுலறக்கு ேந்த பிறகு உற்பத்தியில் 

ஏவதனும் அதிகரிப்பு இருந்ததா 

என்பலதயும் திே்ேேே்ேமாக 

ஹதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச உற்பத்தி. 

ஹபாருந்தாது.  

2.  சுரங்கத்தின் உரிலமயான 

குத்தலகதாரர ்முன்ஹமாழிபேர ்என்பலத 

ஆதரிக்கும் ஆேணத்தின் நகல் 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

சுரங்கத்திற்கு விண்ணப்பித்த நிலம் திே்ே 

ஆதரோளருக்கு ஹசாந்தமான பே்ோ 

நிலமாகும். பே்ோ நகல், பிற நில 

ஆேணங்கள் இலணப்பு ஹதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பே்டுள்ளது.   

3.  அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத ் திே்ேம், EIA 

மற்றும் ஹபாது விசாரலண உேப்ே 

அலனத்து ஆேணங்களும் சுரங்க 

குத்தலக பகுதி, உற்பத்தி நிலலகள், 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

வமலாண்லம, சுரங்க ஹதாழில்நுே்பம் 

வபான்றேற்றின் அடிப்பலேயில் 

ஒன்றுக்ஹகான்று இணக்கமாக இருக்க 

வேண்டும் மற்றும் குத்தலகதாரரின் 

ஹபயரில் இருக்க வேண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர.் 

4.  சுரங்க குத்தலகப் பகுதியின் அலனதத்ு 

மூலல ஆயங்களும், உயர-்ஹதளிவுப் 

பேம்/ நிலப்பரப்பு ேலரபேம், நிலப்பரப்பு 

தாள், புவியியல் மற்றும் அப்பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியேற்றில் 

மிலகப்படுத்தப்பே்டிருக்க வேண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 

ேலரபேம் காே்டுகிறது - 

i). ஆயத்ஹதாலலவுகளுேன் சுரங்க குத்தலக 

பகுதி-பேம்.2.3-பக்.12 

ii). மிலகப்படுத்தப்பே்ே கூகுள் பேங்கள் –
பேம்.2.4-பக்.13 

iii) புவியியல்- பேம்.2.8-பக்.19. 

iv) புவிவமற்பரப்பு-பேம்.2.9-பக்.20 



 

அத்தலகய பேம் நில பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (லமயம் மற்றும் 

இலேயக மண்ேலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கலள ஹதளிோகக் காே்ே 

வேண்டும். 

v). நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு-

பேம்.3.1-பக்.30    

5.  சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

ேலரபேத்தில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் ேலரபேம், 

அப்பகுதியின் நில ேடிேங்களின் 

புவியியல், தற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க ேரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிலலகள், ஓலேகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியேற்லறக் குறிக்கும் 

தகேல் ேழங்கப்பே வேண்டும்.  

புவிவமற்பரப்பு அம்சங்கள் நிலப்பரப்பு 

ேலரபேத்தில் திே்ேப் பகுதிலயச ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ளேங்கியுள்ளன பேம் 

எண். 2.9, பக்கம் எண். 20 

6.  சுரங்க நேேடிக்லககளுக்காக 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலத்லதப் பற்றிய 

விேரங்கள், அரசின் நில பயன்பாே்டுக் 

ஹகாள்லகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகேலுேன் ஹகாடுக்கப்பே 

வேண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்லத 

மாற்றுேதற்கு மாநில நில பயன்பாே்டு 

ோரியம் அல்லது சம்மந்தப்பேே் 

அதிகாரியிேம் அனுமதி ஹபற்றிருக்க 

வேண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிலய, ேருோய்த்துலற 

அதிகாரிகளுேன் புவியியல் துலற 

அதிகாரிகள் ஆய்வு ஹசய்து, மாநில அரசின் 

ஹகாள்லகயின்படி நிலம் சுரங்கிற்க்கு 

ஏற்றது என கண்ேறியப்பே்ேது. 

7.  முன்ஹமாழியப்பே்ே நிறுேனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுோல் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே நன்கு 

ேலரயறுக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாள்லகலயக் ஹகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது ஹதளிோகக் குறிப்பிேப்பே 

வேண்டும்? அப்படியானால், சுற்றுசச்ூழல் 

அல்லது ேன விதிகள்/நிபந்தலனகலள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியேற்லற 

கேனத்தில் ஹகாள்ள பரிந்துலரக்கப்பே்ே 

ஹசயல்பாே்டு 

ஹசயல்முலற/ஹசயல்முலறகள் பற்றிய 

விளக்கத்துேன் EIA அறிக்லகயில் 

குறிப்பிேப்பேலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிலனகலளக் லகயாள்ேதற்கும், EC 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்குேலத உறுதி 

ஹசய்ேதற்கும் நிறுேனத்தின் படிநிலல 

அலமப்பு அல்லது நிரே்ாக உத்தரவு 

ேழங்கப்பேலாம். நிறுேனத்தின் 

இயக்குநரக்ள் ோரியம் மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதலே / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுலறகலள மீறுதல் 

பற்றி புகாரளிக்கும் முலறயும் EIA 

அறிக்லகயில் விேரிக்கப்பேலாம். 

முன்ஹமாழிபேர ் அேரக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாள்லகலய ேடிேலமத்துள்ளார,் வமலும் 

இது அத்தியாயம் எண் 10. பக்கம் எண் 119 ல் 

விோதிக்கப்பே்டுள்ளது. 

8.  சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஹதாேரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்தஹேளி சுரங்கத்தின் வபாது சாய்வு 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முலறயில் 

ஹசயல்பே முன்ஹமாழியப்பே்ே திறந்தஹேளி 
சுரங்க நேேடிக்லகயாகும். 



 

ஆய்வு, ஹேடிப்பு ஆய்வு வபான்றலே 

உே்பே, விரிோக இருக்க வேண்டும். 

ஒே்ஹோரு சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பாதுகாப்பு 

நேேடிக்லககள் ேழங்கப்பே வேண்டும். 

9.  குத்தலக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்ேலத்லத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளேக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு 

உருோக்கம் வபான்ற தரவுகள் சுரங்க / 

குத்தலக காலத்தின் ோழ்நாள் முழுேதும் 

இருக்க வேண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர.்  

10.  ேனப்பகுதி, விேசாய நிலம், வமய்சச்ல் 

நிலம், ேனவிலங்கு சரணாலயம், வதசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இேம்ஹபயரந்்த பாலதகள், நீரந்ிலலகள், 

மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கலளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

குறிப்பிேப்பே வேண்டும். சுரங்க 

குத்தலகப் பகுதியின் நில பயன்பாே்டுத ்

திே்ேம், ஹசயல்பாே்டுக்கு முந்லதய, 

ஹசயல்பாே்டு மற்றும் ஹசயல்பாே்டுக்கு 

பிந்லதய கே்ேங்கலள உள்ளேக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 

வேண்டும். நிலப்பயன்பாடு மாற்றத்தின் 

தாக்கம் ஏவதனும் இருந்தால் 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ஆகியலே அத்தியாயம் எண். 3, 

பக்கம் எண். 30 இல் விோதிக்கப்பே்டுள்ளன. 

11.  சுரங்க குத்தலகக்கு ஹேளிவய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தலகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விேரங்கள் 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது.  

12.  திே்ேப் பகுதியில் ஏவதனும் ேன நிலம் 

சம்பந்தப்பே்டிருந்தால் அலத 

உறுதிப்படுத்தும் ேலகயில், மாநில ேனத ்

துலறயில் உள்ள தகுதி ோய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதழ் ேழங்கப்பே 

வேண்டும். காடுகளின் நிலல குறித்து 

திே்ே ஆதரோளர ் ஏவதனும் முரணாகக் 

கூறினால், அந்த இேத்லத மாநில 

ேனத்துலற அலமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுேலகத்துேன் இலணந்து ஆய்வு 

ஹசய்து, காடுகளின் நிலலலயக் 

கண்ேறியலாம், அதன் அடிப்பலேயில், 

இதில் உள்ள சான்றிதழ் வமவல 

குறிப்பிே்டுள்ளலதப் ஹபாறுத்து 

ஹேளியிேப்படும். இதுவபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில ேனத ்துலறயின் 

பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீே்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுேது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

ஹபாருந்தாது.  



 

13.  நிகர தற்வபாலதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீே்டு காடு ேளரப்்பு (CA) லேப்பு 

உே்பே திே்ேத்தில் ஈடுபே்டுள்ள உலேந்த 

பகுதி மற்றும் கன்னி ேனப்பகுதிக்கான 

ேன அனுமதியின் நிலல குறிப்பிேப்பே 

வேண்டும். ேனத்துலற அனுமதியின் 

நகலலயும் ேழங்க வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது.  

14.  பே்டியலிேப்பே்ே பழங்குடியினர ் மற்றும் 

பிற பாரம்பரிய ேனோசிகள் (ேன 

உரிலமகலள அங்கீகரித்தல்) சே்ேம், 

2006ன் கீழ் ேன உரிலமகலள 

அங்கீகரிப்பதன் நலேமுலற நிலல 

குறிப்பிேப்பே வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது.  

15.  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாேரங்கள், 

வதலேயான விேரங்களுேன் 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

ஹதாப்பசாமிமலல R.F-14.5 கி.மீ-ஹதன் 

கிழக்கு 

16.  ஆய்வுப் பகுதியின் ேனவிலங்குகளின் 

மீது சுரங்கத ்திே்ேத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விேரங்கள் ேழங்கப்படுேலதக் 

கண்ேறிய ஒரு ஆய்வு ஹசய்யப்பே 

வேண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் வேறு 

ஏவதனும் பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதியில் 

உள்ள ேனவிலங்குகளின் மீதான 

திே்ேத்தின் தாக்கம் மற்றும் அதற்வகற்ப, 

வதலேப்படும் விரிோன தணிப்பு 

நேேடிக்லககள், ஹசலவு தாக்கங்களுேன் 

உருோக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 

வேண்டும். 

திே்ேப் பகுதியின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ேனவிலங்கு சரணாலயம் 

இல்லல.  

17.  வதசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்வகாளக் காப்பகங்கள், 

ேனவிலங்கு ேழித்தேங்கள், ராம்சர ்தளம் 

புலி/ யாலனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் 

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ேலே), 

சுரங்கக் குத்தலகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 

இருந்தால், அலே ஹதளிோகக் 

குறிப்பிேப்பே வேண்டும். தலலலம 

ேனவிலங்கு காப்பாளர ் மூலம். வமவல 

குறிப்பிே்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் ோய்ந்த பகுதிகள் 

அருகாலமயில் இருப்பதால், அத்தலகய 

திே்ேங்களுக்குப் ஹபாருந்தக்கூடிய 

வதலேயான அனுமதி, வதசிய 

ேனவிலங்கு ோரியத்தின் 

நிலலக்குழுவிலிருந்து ஹபறப்பே்டு அதன் 

நகல் ேழங்கப்பே வேண்டும். 

திே்ேப் பகுதியின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் ேனவிலங்கு சரணாலயம் 

இல்லல.   

18.  ஆய்வுப் பகுதி [லமய மண்ேலம் மற்றும் 

இலேயக மண்ேலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] 

பற்றிய விரிோன உயிரியல் ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே வேண்டும். தாேரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் விேரங்கள், 

அழிந்துேரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிோன உயிரியல் 

ஆய்வு [லமய மண்ேலம் மற்றும் 

இலேயக மண்ேலம் (சுரங்க 

குத்தலகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] அத்தியாயம் எண். 3, பக்கம் 

எண். 72 – 81 இன் கீழ் 



 

இனங்கள், தனித்தனியாக, லமய மற்றும் 

இலேயக மண்ேலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தலகய முதன்லம 

கள ஆய்வின் அடிப்பலேயில் ேழங்கப்பே 

வேண்டும், இது தற்வபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அே்ேேலணலய 

ஹதளிோகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏவதனும் திே்ேமிேப்பே்ே 

விலங்கினங்கள் காணப்பே்ோல், 

அேற்லறப் பாதுகாப்பதற்கான பே்ஹஜே ்

ஒதுக்கீடுகளுேன் வதலேயான திே்ேமும் 

மாநில ேனம் மற்றும் ேனவிலங்குத ்

துலறயுேன் கலந்தாவலாசித்து, 

விேரங்கள் அளிக்கப்பே வேண்டும். 

அலத ஹசயல்படுத்த வதலேயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திே்ே மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

ஹசய்யப்பே வேண்டும். 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டு 

விோதிக்கப்பே்ேது. 

19.  'அதிகமாக மாசுபேே்தாக' 

அறிவிக்கப்பே்ே பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரேல்லி ேரம்பின்' கீழ் ேரக்கூடிய 

திே்ேப் பகுதிகள் (சுரங்க 

நேேடிக்லககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கே்டுப்பாடுகலள ஈரக்்கும்) 

ஆகியலேயும் குறிப்பிேப்பே வேண்டும், 

வமலும் வதலேப்படும் இேங்களில், 

பரிந்துலரக்கப்பே்ே அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ்சான்றிதழ்கள், உத்வதச சுரங்க 

நேேடிக்லககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

ேலகயில் SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத ்

துலற பாதுகாக்கப்பே வேண்டும் மற்றும் 

ேழங்கப்பே வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது. 

திே்ேப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

‘அதிகமாக மாசுபே்ே’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்பேவில்லல மற்றும் ‘ஆரேல்லி 

மலலத்ஹதாேரின் கீழ் ேராது. 

20.  இவதவபால், கேவலார திே்ேங்களுக்கு, CRZ 

ேலரபேம் LTL ஐ ேலரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஏஹஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தலக w.r.t CRZ இேம், 

சதுப்புநிலங்கள் வபான்ற கேற்கலர 

அம்சங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 

ேழங்கப்பே வேண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் 

கீழ் ேரும் சுரங்கத் திே்ேங்கள் 

சம்பந்தப்பே்ே கேவலார மண்ேல 

வமலாண்லம ஆலணயதத்ின் 

ஒப்புதலலப் ஹபற வேண்டும்). 

ஹபாருந்தாது. 

இந்தத் திே்ேம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈரக்்கவில்லல. 

21.  திே்ேத்தால் பாதிக்கப்பே்ே 

மக்களுக்கான R&R திே்ேம்/இழப்பீடு 

விேரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பே வேண்டும். 

R&R திே்ேத்லதத் தயாரிக்கும் வபாது, 

ஹதாேரப்ுலேய மாநில/வதசிய மறுோழ்வு 

& மீள்குடிவயற்றக் ஹகாள்லகலய 

பாரல்ேயில் லேத்திருக்க வேண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

நலிேலேந்த பிரிவினலரப் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திேே்ப் பகுதி ஹபரிய 

சாகுபடி இல்லாதது மற்றும் 300 மீே்ேர ்

சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் இல்லல.   



 

ஹபாறுத்தமே்டில், அேரக்ளின் 

வதலேகலள மதிப்பிடுேதற்கு குடும்ப 

ோரியாக ஒரு வதலே அடிப்பலேயிலான 

மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பே 

வேண்டும், வமலும் அதற்வகற்ப ஹசயல் 

திே்ேங்கலளத் தயாரிதத்ு சமரப்்பிக்க 

வேண்டும். மாநில அரசின் ேரி துலறகள். 

சுரங்க குத்தலக பகுதியில் அலமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா இல்லலயா 

என்பலத ஹதளிோக ஹேளிப்படுத்தலாம். 

கிராமங்கலள மாற்றுேது ஹதாேரப்ான 

பிரசச்லனகள், அேற்றின் R&R மற்றும் 

சமூக-ஹபாருளாதார அம்சங்கள் உேப்ே, 

அறிக்லகயில் விோதிக்கப்பே வேண்டும். 

22.  ஒரு பருேம் (பருேமலழ அல்லாதது) 

[அதாேது. மாரச்-்வம (வகாலே காலம்); 

அக்வோபர-்டிசம்பர ்

(மலழக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிசம்பர-்

பிப்ரேரி (குளிரக்ாலம்)]படி சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் குறித்த முதன்லம 

அடிப்பலே தரவு 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் தரம், 

இலரசச்ல் நிலல, மண் மற்றும் 

தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

வசகரிக்கப்பே்டு, AAQ மற்றும் பிற 

தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்லகயில் 

வததி ோரியாக ேழங்கப்படுகின்றன. 

தளம் சாரந்்த ோனிலல தரவுகளும் 

வசகரிக்கப்பே வேண்டும். கண்காணிப்பு 

நிலலயங்களின் இருப்பிேம், ஆய்வுப் 

பகுதி முழுேலதயும் 

பிரதிநிதித்துேப்படுத்தும் ேலகயில் 

இருக்க வேண்டும் மற்றும் முன் 

வமலாதிக்க காற்றின் திலச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பிேத்லதக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு நியாயப்படுத்த 

வேண்டும். சுரங்க குத்தலகக்கு 500 

மீே்ேருக்குள் குலறந்த பே்சம் ஒரு 

கண்காணிப்பு நிலலயம் இருக்க 

வேண்டும். PM10 இன் கனிம கலலே, 

குறிப்பாக சிலிக்கா இல்லாலமக்கு, 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

ேழிகாே்டுதல்களின்படி 2022 மாரச் ்- வம ஒரு 

சீசனுக்கான (வகாலேகாலம்) அடிப்பலேத ்

தரவு வசகரிக்கப்பே்ேது. 

அத்தியாயம் எண். 3, பக்கம் எண். 30-70 ல் 

உள்ள விேரங்கள். 

23.  பகுதியின் காற்றின் தரதத்ில் திே்ேத்தின் 

தாக்கத்லத கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் வமற்ஹகாள்ளப்பே 

வேண்டும். இது கனிம 

வபாக்குேரத்துக்கான ோகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கத்லதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள வேண்டும். 

பயன்படுத்தப்பே்ே மாதிரியின் 

விேரங்கள் மற்றும் மாேலிங் ஹசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீே்டு 

அளவுருக்கள் ேழங்கப்பே வேண்டும். 

AERMOD view 9.6.1 மாேலலப் பயன்படுத்தி 

அதிகரித்து ேரும் ஜிஎல்சி மாசுபாே்டின் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

ஹசய்யப்பே்ேது.  



 

காற்றின் தர ேலரயலறகள், தளத்தின் 

இருப்பிேம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிேம், ஏவதனும் இருந்தால், 

இருப்பிேம் ஆகியேற்லறத் ஹதளிோகக் 

குறிக்கும் இருப்பிே ேலரபேத்தில் 

காே்ேப்பேலாம். முன் ஆதிக்கம் 

ஹசலுதத்ும் காற்றின் திலசலயக் காே்டும் 

ேலரபேத்தில் குறிப்பிேப்பேலாம். 

24.  திே்ேத்திற்கான நீர ்வதலே, அதன் இருப்பு 

மற்றும் ஆதாரம் ஆகியலே ேழங்கப்பே 

வேண்டும். விரிோன நீர ் சமநிலலயும் 

ேழங்கப்பே வேண்டும். திே்ேத்திற்கான 

புதிய நீர ் வதலே குறிப்பிேப்பே 

வேண்டும். 

ஹமாத்த நீர ்வதலே: 3.0 KLD  

25.  திே்ேத்திற்கு வதலேயான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிேம் இருந்து வதலேயான 

அனுமதி ேழங்கப்பே வேண்டும். 

தூசிலய அேக்குதல், பசுலம அரண் 

வமம்பாடு மற்றும் வீே்டு 

உபவயாகத்திற்கான நீர ் சுரங்க குழிகளில் 

வதங்கியுள்ள மலழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து 

ஹபறப்படும். 

26.  திே்ேத்தில் வமற்ஹகாள்ள 

உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நேேடிக்லககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பே வேண்டும். திே்ேத்தில் 

முன்ஹமாழியப்பே்டுள்ள மலழநீர ்

வசகரிப்பு பற்றிய விேரங்கள் ஏவதனும் 

இருந்தால் ேழங்கப்பே வேண்டும். 

மலழக்குப் பிறகு குழிகளில் 

வசகரிக்கப்படும் மலழநீர,் பசுலம 

அரண்கலள உருோக்கவும், தூசிலய 

அேக்கவும் பயன்படுத்தப்படும்.   

27.  வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரதத்ில் திே்ேத்தின் 

தாக்கம் மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே வேண்டும் 

மற்றும் வதலேப்பே்ோல், வதலேயான 

பாதுகாப்பு நேேடிக்லககள் ேழங்கப்பே 

வேண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிே்ே நீர ் சூழலின் தாக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நேேடிக்லககள் 

அத்தியாயம் 4 பக்கம் எண் 78 இல் 

விோதிக்கப்பே்டுள்ளன. 

28.  உண்லமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 

தரவுகளின் அடிப்பலேயில், வேலல 

ஹசய்ேது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ஹதளிோகக் காே்ேப்பேலாம். இது 

சம்பந்தமாக வதலேயான தரவு மற்றும் 

ஆேணங்கள் ேழங்கப்பேலாம். வேலல 

நிலத்தடி நீர ் அே்ேேலணயில் 

குறுக்கிடும் பே்சத்தில், விரிோன நீர ்

புவியியல் ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பே்டு 

அறிக்லக சமரப்்பிக்கப்பே வேண்டும். 

அறிக்லகக்கு இலேவய உள்ள 

நீரந்ிலலகளின் விேரங்கள் மற்றும் இந்த 

நீரந்ிலலகளில் சுரங்க நேேடிக்லககளின் 

தாக்கம் ஆகியலே அேங்கும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் வேலல ஹசய்ேதற்கும், 

நிலத்தடி நீலர உறிஞ்சுேதற்கும் மத்திய 

நிலத்தடி நீர ் ஆலணயத்திேம் 

வதலேயான அனுமதிலயப் ஹபற்று அதன் 

நகல் ேழங்கப்பே வேண்டும். 

நிலத்தடி நீர ் மே்ேம் 48-52 மீே்ேர ் நிலத்தடி 

மே்ேத்திற்கு கீவழ உள்ளதாக 

ஊகிக்கப்பே்ேது.  



 

29.  குத்தலகப் பகுதி ேழியாகச ் ஹசல்லும் 

பருேகால அல்லது வேறு எந்த 

நீவராலேயின் விேரங்கள் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே மாற்றம் / 

திலசதிருப்பல், ஏவதனும் இருப்பின், அது 

நீரியல் துலறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியேற்லறக் ஹகாண்டு ேர வேண்டும். 

திே்ேப் பகுதிக்குள் ஓலேவயா, பருேகால 

அல்லது பிற நீரந்ிலலகவளா ஹசல்ேதில்லல. 

எனவே, நீரந்ிலலகளில் மாற்றம்/திருப்பும் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்லல.  

30.  தளத்தின் உயரம், வேலல ஹசய்யும் ஆழம், 

நிலத்தடி நீர ் அே்ேேலண வபான்றலே. 

AMSL மற்றும் Bgl இரண்டிலும் ேழங்கப்பே 

வேண்டும். அதற்கான திே்ே ேலரபேமும் 

ேழங்கப்பேலாம். 

திே்ேப் பகுதியின் மிக உயரந்்த உயரம் 202 மீ 

AMSL ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 33 மீ  bgl) 

இப்பகுதியின் நீரம்ே்ேம் 59-64 மீ BGL ஆகும் 

31.  ஒரு காலக்ஹகடுவுேன் கூடிய 

முற்வபாக்கான பசுலம அரண் 

வமம்பாே்டுத் திே்ேம் அே்ேேலண 

ேடிேத்தில் (வநரியல் மற்றும் அளவு 

கேவரஜ், தாேர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியேற்லறக் குறிக்கும்) 

தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 

வேண்டும், அலத மனதில் லேத்து, 

திே்ேம் ஹதாேங்கும் வபாது அலதவய 

ஹசயல்படுத்த வேண்டும். வதாே்ேம் 

மற்றும் ஈடுஹசய்யும் காடு ேளரப்்பின் 

கே்ேம் ோரியான திே்ேம், வதாே்ேத்தின் 

கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் நேப்பே 

வேண்டிய இனங்கள் ஆகியேற்லறக் 

குறிக்கும் ேலகயில் ஹதளிோக 

பே்டியலிேப்பே வேண்டும். ஏற்கனவே 

நேவு ஹசய்த விேரங்கலள அளிக்க 

வேண்டும். பசுலம அரணுக்கு 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தாேர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்லபக் 

ஹகாண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் 

உள்ளூர ்மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசுபாே்லே ஹபாறுத்துக்ஹகாள்ளும் 

இனங்கள் ஆகியேற்றிற்கு 

முக்கியத்துேம் அளித்து உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாே்டு மதிப்பாக 

இருக்க வேண்டும். 

பசுலம அரண் வமம்பாே்டிற்காக 

பரிந்துலரக்கப்பே்ே இனங்கள் அத்தியாயம் 

4, பக்கம் எண்.95 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

32.  இத்திே்ேத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குேரத்து உள்கே்ேலமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

வேண்டும். தற்வபாலதய சாலல 

ேலலயலமப்பில் (திேே்ப் பகுதிக்கு 

ஹேளிவய உள்ளலே உேப்ே) திே்ேத்தின் 

விலளோக டிரக் வபாக்குேரத்தில் 

திே்ேமிேப்பே்ே அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுலமலயக் லகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்பலதக் குறிக்கும் ேலகயில் 

ஹசயல்பே வேண்டும். உள்கே்ேலமப்லப 

வமம்படுத்துேதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பே்ோல் (மாநில அரசு வபான்ற 

பிற நிறுேனங்களால் எடுக்கப்படும் 

IRC ேழிகாே்டுதல்கள் 1961 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதியில் வபாக்குேரத்தின் தாக்கத்லத 

பகுப்பாய்வு ஹசய்ேதற்காக வபாக்குேரத்து 

அேரத்்தி கணக்ஹகடுப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது, வமலும் திே்ேப் 

பகுதியிலிருந்து முன்ஹமாழியப்பே்ே 

வபாக்குேரத்து காரணமாக குறிப்பிேத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவும் இல்லல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2 பக்கம் 

எண்.26 இல் விேரங்கள். 



 

நேேடிக்லக உே்பே) உள்ளேக்கப்பே 

வேண்டும். இந்திய சாலல காங்கிரஸின் 

ேழிகாே்டுதல்களின்படி, திே்ே 

ஆதரோளர ்வபாக்குேரதத்ின் தாக்கத்லத 

ஆய்வு ஹசய்ய வேண்டும். 

33.  சுரங்கத ் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ேழங்கப்படும் தளத்தில் தங்குமிேம் 

மற்றும் ேசதிகள் பற்றிய விேரங்கள் EIA 

அறிக்லகயில் வசரக்்கப்பே வேண்டும். 

சுரங்க குத்தலகக்கு ேழங்கப்பே்ே பிறகு, 

சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கே்ேலமப்பு மற்றும் பிற ேசதிகள் 

ேழங்கப்படும், வமலும் இது அத்தியாயம் 

எண். 2 பக்கம் எண்.26 இல் 

விோதிக்கப்பே்டுள்ளது. 

34.  சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் ஹேேட்ிஹயடுக்கப்பே்ே 

பகுதிகலள (திே்ேங்களுேன் மற்றும் 

வபாதுமான எண்ணிக்லகயிலான 

பிரிவுகளுேன்) மீே்ஹேடுத்தல் மற்றும் 

மறுசீரலமத்தல் ஆகியலே EIA 

அறிக்லகயில் ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

கருத்தியல் திே்ேத்தின் விேரங்கள், 

இலணப்பு ஹதாகுதி 1 என இலணக்கப்பே்ே 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தில் 

விோதிக்கப்பே்டுள்ளன.   

35.  இந்தத ்திே்ேத்தின் ஹதாழில்சார ்சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பே வேண்டும் 

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 

நேேடிக்லககள் விரிோக விேரிக்கப்பே 

வேண்டும். வேலல ோய்ப்புக்கு முந்லதய 

மருத்துே பரிவசாதலன மற்றும் 

காலமுலற மருத்துே பரிவசாதலன 

அே்ேேலண விேரங்கள் EMP இல் 

இலணக்கப்பே வேண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்ஹமாழியப்பேே் 

வதலேயான ேசதிகளுேன் கூடிய திே்ேக் 

குறிப்பிே்ே ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத ்

தணிப்பு நேேடிக்லககள் விரிோக 

இருக்கலாம். 

அத்தியாயம் 10, பக்கம் எண் 126 இல் 

விேரங்கள்.   

36.  இத்திே்ேத்தின் ஹபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்ேலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

ஹதாேரப்ுலேய நேேடிக்லககள் 

முலறயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே 

வேண்டும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பேே் 

தீரவ்ு நேேடிக்லககள் பே்ஹஜே ்

ஒதுக்கீடுகளுேன் விரிோக விேரிக்கப்பே 

வேண்டும். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 98 இல் 

விேரங்கள். 

37.  திே்ே ஆதரோளரால் ேழங்க 

முன்ஹமாழியப்பே்ே உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-ஹபாருளாதார 

முக்கியத்துேம் மற்றும் ஹசல்ோக்கின் 

நேேடிக்லககள் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

வேண்டும். முடிந்தேலர, 

ஹசயல்படுத்துேதற்கான கால 

அளவுகளுேன் அளவு பரிமாணங்கள் 

ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

அத்தியாயம்-8, பக்கம் எண் 116 இல் 

விேரங்கள் 



 

38.  சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகலளத் தணிக்க 

விரிோன சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத ்

திே்ேம் (EMP), நில பயன்பாே்டின் மாற்றம், 

விேசாயம் மற்றும் வமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏவதனும் இருந்தால், 

ஹதாழில்சார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கு 

குறிப்பிே்ே பிற பாதிப்புகள் ஆகியலே 

அேங்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் திே்ேம் 

அத்தியாயம் 10, பக்கம் எண் 119–130 இன் 

கீழ் விோதிக்கப்பே்டுள்ளது.   

39.  ஹபாது கருத்துக் வகே்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திே்ே முன்ஹமாழிபேரின் அரப்்பணிப்பு 

மற்றும் காலக்ஹகடுவு ஹசயல் 

திே்ேத்துேன் அலத ஹசயல்படுத்த 

பே்ஹஜே் ஏற்பாடுகள் ேழங்கப்பே 

வேண்டும் மற்றும் திே்ேத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்லகயில் இலணக்கப்பே 

வேண்டும். 

ஹபாது விசாரலணயின் முடிவுகள் இறுதி 
EIA/AMP அறிக்லகயில் புதுப்பிக்கப்படும் 

40.  திே்ேத்திற்கு எதிராக நிலுலேயில் உள்ள 

ேழக்குகளின் விேரங்கள், ஏவதனும் 

இருந்தால், திே்ேத்திற்கு எதிராக ஏவதனும் 

நீதிமன்றத்தால் இயற்றப்பேே் 

ேழிகாே்டுதல் / உத்தரவுேன் 

ஹகாடுக்கப்பே வேண்டும். 

இந்தத் திே்ேத்திற்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் ேழக்கு நிலுலேயில் 

இல்லல. 

41.  திே்ேத்தின் ஹசலவு (மூலதன ஹசலவு 

மற்றும் ஹதாேர ் ஹசலவு) மற்றும் EMP ஐ 

ஹசயல்படுத்துேதற்கான ஹசலவு 

ஹதளிோக குறிப்பிேப்பே வேண்டும். 

திே்ேச ் ஹசலவு மற்றும் EMP ஹசலவு 

ஆகியலே அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 27 

இல் விேரிக்கப்பே்டுள்ளன. 

42.  வபரிேர ் வமலாண்லமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP அறிக்லகயில் 

வசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7 பக்கம் எண் 107 இல் 

விேரங்கள்.  

43.  திே்ேம் ஹசயல்படுத்தப்பே்ோல், 

திே்ேத்தின் பலன்கள் விேரிக்கப்பே 

வேண்டும். திே்ேத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், ஹபாருளாதாரம், 

வேலல ோய்ப்பு வபான்றேற்லற 

ஹதளிோகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8, பக்கம் எண் 116 இல் 

விேரங்கள். 

44.  மமற்கூறியவற்ரறத் தவிை, கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட மவண்டும்: - 

a)  EIA/EMP அறிக்லகயின் நிரே்ாகச ்சுருக்கம் தனி புத்தகமாக இலணக்கப்பே்டுள்ளது. 

b)  அலனத்து ஆேணங்களும் குறியீே்டு 

மற்றும் ஹதாேரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுேன் சரியாகக் குறிப்பிேப்பே 

வேண்டும். 

அலனத்து ஆேணங்களும் குறியீே்டு மற்றும் 

ஹதாேரச்ச்ியான பக்க எண்ணுேன் சரியாகக் 

குறிப்பிேப்பே்டுள்ளன. 

c)  அறிக்லகயில் குறிப்பாக 

அே்ேேலணகளில் தரவு 

ேழங்கப்பே்ோல், தரவு வசகரிக்கப்பே்ே 

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கள் 

குறிப்பிேப்பே வேண்டும். 

அே்ேேலணகளின் பே்டியல் மற்றும் 

வசகரிக்கப்பே்ே தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுே்டிக்காே்ேப்பே்டுள்ளன. 

d)  MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற 

ஆய்ேகங்கலளப் பயன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண், சத்தம் வபான்றேற்றின் 

அலனத்து பகுப்பாய்வு/வசாதலன 

அறிக்லககலளயும் திே்ே ஆதரோளர ்

அடிப்பலே கண்காணிப்பு அறிக்லககள் 

இந்த அறிக்லகயுேன் அத்தியாயம் 3 இல் 

இலணக்கப்பே்டுள்ளன.  



 

இலணக்க வேண்டும். திே்ேதத்ின் 

மதிப்பீே்டின் வபாது அலனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/வசாதலன அறிக்லககளும் 

இருக்க வேண்டும் 

e)  ேழங்கப்பே்ே ஆேணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத வேறு ஹமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு ேழங்கப்பே 

வேண்டும். 

ஹபாருந்தாது. 

f)  அலமசச்கத்தால் முன்னர ் ேகுக்கப்பே்ே 

சுரங்கத ் திே்ேங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீே்டிற்கான வகள்வித்தாள் 

நிரப்பப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்லகயுேன் 

இலணக்கப்படும். 

g)  EIA அறிக்லகலயத் தயாரிக்கும் வபாது, 

MoEF&CC ேழங்கிய 

ஆதரோளரக்ளுக்கான ேழிமுலறகள் 

மற்றும் ஆவலாசகரக்ளுக்கான 

ேழிமுலறகள் O.M. இந்த அலமசச்கத்தின் 

இலணயதளத்தில் உள்ள எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) வததி: 4 ஆகஸ்ே், 2009, 

பின்பற்றப்பே வேண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர.் 

MoEF & CC O.M ேழங்கிய ேழிமுலறகள் எண். 

J-11013/41/2006-IA.II (I) வததி: 4 ஆகஸ்ே், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது. 

h)  அடிப்பலே வநாக்கம் மற்றும் திே்ே 

அளவுருக்களில் ஏவதனும் மாற்றங்கள் 

ஹசய்யப்பே்டிருந்தால் (படிேம்-I மற்றும் 

TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பே்ேலே) அத்தலகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுேன் 

MoEF&CC இன் கேனத்திற்குக் ஹகாண்டு 

ேரப்பே வேண்டும், வமலும் TOR அனுமதி 

ஹபற வேண்டும். வமலும் மாற்றப்பே 

வேண்டும். ேலரவு EIA/EMP இன் 

கே்ேலமப்பு மற்றும் உள்ளேக்கத்தில் 

ஹபாது விசாரலணக்குப் பின் மாற்றங்கள் 

(பி.எச.் ஹசயல்முலறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கலளத் தவிர) திருத்தப்பே்ே 

ஆேணங்களுேன் PH ஐ மீண்டும் நேத்த 

வேண்டும். 

இது ஒரு புதிய திே்ேம். 

i)  சுற்றறிக்லகயின்படி எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) வததி: 30.5.2012, 

திே்ேத்தின் தற்வபாலதய 

ஹசயல்பாடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிேப்பே்டுள்ள 

நிபந்தலனகளின் இணக்க நிலலயின் 

சான்றளிக்கப்பே்ே அறிக்லக, பிராந்திய 

அலுேலகத்திலிருந்து ஹபறப்பே 

வேண்டும். சுற்றுசச்ூழல், ேனம் மற்றும் 

காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம், 

ஹபாருந்தக்கூடியது. 

ஹபாருந்தாது. 

j)  EIA அறிக்லகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்சங்கள், ேடிகால் மற்றும் சுரங்கப் 

பகுதி, (ii) புவியியல் ேலரபேங்கள் 

மற்றும் பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் 

குழியின் பகுதிகள் மற்றும் ஹேளிப்புறக் 

குப்லபகள், ஏவதனும் இருந்தால், 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேமாக 

இலணப்பு ஹதாகுதி 1 ஆக 

இலணக்கப்பே்டுள்ளது.   



 

ஹதளிோகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புத ்திே்ேமும் இருக்க வேண்டும். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கலளக் காே்டுகிறது. 
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 அத்தியாயம் 2 - திட்ட விளக்கம் 14-36 

2.1 ஹபாது விளக்கம் 14 

2.2 திே்ேத்தின் விளக்கம் 14 
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2.8 திே்ேத ்வதலே 35 

2.9 வேலல ோய்ப்பு வதலேகள்: 36 
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3.5 ஒலிசச்ூழல் 85 

3.6 சுற்றுசச்ூழல் 90 

3.7 சமூக ஹபாருளாதார சூழல் 107 

 அத்தியாயம் 4 - எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள்  

110 - 137 

4.1 ஹபாது தகேல் 110 

4.2 நிலச ்சூழல்: 111 

4.3 நீரச்ச்ூழல் 112 

4.4 காற்றுசச்ூழல் (பாதிப்பு மற்றும் தணிப்பு நேேடிக்லககள்) 114 



 

4.5 ஒலிசச்ூழல் 122 

4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்லம 127 

4.7 சமூகப்ஹபாருளாதாரம் 132 

4.8 ஹதாழில்சார ்ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 133 

4.9 சுரங்க மூேல் 135 

 அத்தியாயம் 5 - மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் தளம்)    

138 

5.1 அறிமுகம் 138 

 அத்தியாயம் 6 - சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்  139 - 144 
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6.2 கண்காணிப்பு ஹபாறிமுலறயின் முலற 139 
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6.4 கண்காணிப்பு அே்ேேலண மற்றும் அதிரஹ்ேண் 141 

6.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு காலத்திற்கான பே்ஹஜே் ஒதுக்கீடு 144 

 அத்தியாயம் 7- கூடுதல் ஆய்வுகள்  126-165 

7.1 ஹபாது 145 

7.2 ஹபாது ஆவலாசலன 145 

7.3 இேர ்மதிப்பீடு 145 

7.4 வபரிேர ்வமலாண்லமத் திே்ேம் 150 
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7.7 வகாவிே் சுகாதார வமலாண்லமத் திே்ேம் 164 

 அத்தியாயம் 8 - திட்ட நன்ரமகள்  166-168 

8.1 ஹபாது 144 

8.2 வேலல ோய்ப்பு 144 

8.3 முன்ஹமாழியப்பே்ே சமூக-ஹபாருளாதார நல நேேடிக்லககள் 144 

8.4 இயற்பியல் உள்கே்ேலமப்பில் முன்வனற்றம் 166 

8.5 சமூக உள்கே்ேலமப்பில் முன்வனற்றம் 146 

8.6 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 167 

 அத்தியாயம் 9 - சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு  169 

 அத்தியாயம் 10 - சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்   170-190 

10.1 ஹபாது 170 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்லக 170 
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10.10 ஹதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வமலாண்லம    179 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.1 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான ேளரச்ச்ிலய உறுதி 

ஹசய்ேதற்கான வமலாண்லமக் கருவியாகும், வமலும் இது ஒரு ஹசயல்திே்ேத்தின் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் ஹபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிஹேடுப்பதற்கு முன் 

கண்ேறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிஹேடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தஹோரு 

திே்ேத்திற்கும் ஹபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் முடிஹேடுப்பேரக்லள 

ேழிநேத்துகிறது. EIA திே்ேத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு ஹசய்கிறது மற்றும் திே்ே ேடிேலமப்பின் வபாது இந்த தாக்கங்கள் 

கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ளப்படுேலத உறுதி ஹசய்கிறது. இது சமூகப் பங்வகற்பு, 

தகேல், முடிஹேடுப்பேரக்லள ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வமாதல்கலளக் குலறக்கிறது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திே்ேத்திற்கான அடித்தளத்லத உருோக்க உதவுகிறது. 

கே்டுமானம் மற்றும் அலங்கார கல் ஹதாழில்களுக்கு கிராலனே் முக்கிய வதலே. 

கரூர ் மாேே்ேம், கரூர ் ேே்ேத்தில் உள்ள வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் 6.97.0 ஹெக்வேர ்

பரப்பளலேக் ஹகாண்ே ஒரு முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் தற்வபாதுள்ள ஒரு குத்தலக 

சுரங்கங்களின் ஒே்டுஹமாத்த சுலமலய கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பே்டுள்ளது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 2269(E), வததி 1 ஜூலல 2016 இன் படி 

குழுமப் பகுதி கணக்கிேப்படுகிறது.  

இந்த EIA அறிக்லக ToR ஹபறப்பே்ே கடிதம் எண்.SEIAA-TN/F.எண். 8637/SEAC/ToR-

1063/2022, வததி:01.03.2022. 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாலண வததி: 29.08.2017 மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 

996 (இ) வததி: 10.04.2015 ஆகியேற்றின் விதிகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு பருேமலழக்கு 

முந்லதய (மாரச்-்வம 2022) வபாது அடிப்பலேக் கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது.  

1.2 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனத்துலற அலமசச்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 ஹசப்ேம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O. ஆகஸ்ே் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திே்ேங்கள் 

இரண்டு ேலககளின் கீழ் ேலகப்படுத்தப்பே்டுள்ளன, அதாேது A (> 100 ஹெக்வேர)் 

மற்றும் B (≤ 100 ஹெக்வேர)், மற்றும் பின் இலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமச ் சூழ்நிலல 

உே்பே சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறித்த வதலேகலள திே்ேேே்ேமாக 

ேழங்குதல். 

இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிே்ே உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான வதலேலய ஹதளிவுபடுத்தியது, எனவே அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஹபாது 

ஆவலாசலன 5 முதல் 25 ஹெக்வேர ் ேலர B- 1 பிரிவில் ேருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிேப்படுகிறது.  



 

2 

 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் "B1" ஹசயல்பாடு 1(a) ேலகயின் கீழ் 

ேலகப்படுத்தப்பே்டுள்ளது (குழும சூழ்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 

TN இல் ஹபாது விசாரலண நேத்தி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ேழங்குேதற்கான EIA/EMP 

அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

. 

”சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச ்சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.3 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.3.1 திட்டத்தின் விவைம் 

அட்டவரண 1.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்  

திே்ேத்தின் ஹபயர ்
திருமதி. நாம உமாவதவி பல ேண்ண  கிராலனே் 

சுரங்கம் 

எஸ் எப். எண்கள். 270/1(P), 271/A1A(P) மற்றும் 278/1(P) 

பரப்பளவு 2.95.5 ஹெக்வேர ்

நில ேலக பே்ோ நிலம் 

கிராமம் மற்றும் 

மாேே்ேம் 
வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமம், கரூர ்ேே்ேம், கரூர ்மாேே்ேம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

1.3.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம்  

அட்டவரண 1.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

திே்ே முன்ஹமாழிபேரின் 

ஹபயர ்
திருமதி. நாம உமாவதவி 

முகேரி 

க\ஹப. நாம கிருஷ்ணய்யா, 

எண்.742/30, 12ேது ஹமயின், 

ஷுப் என்கிவளே், ெரல்ூர ்சாலல, 

சரஜ்ாபூர,் ஹபங்களூரு, கரந்ாேகா - 560 102. 

லகவபசி +91 77086 22111 

நிலல தனிப்பே்ேது 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

1.4 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.4.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

5.0மீ ஹபஞ்ச ் உயரமும், 5.0மீ ஹபஞ்ச ் அகலமும் ஹகாண்ே திறந்தஹேளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முலறயில், லெே்ராலிக் வதாண்டுதல், 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த லேரக் கம்பி ஹேே்டுதல் மற்றும் சிறிய அளவிலான ஹேடிப்பு 

ஆகியேற்லறப் பயன்படுத்தி, அதிக பாரம் மற்றும் தே்பஹேே்ப பகுதிகலள 

அகற்றுேதற்கு மே்டுவம சுரங்க நேேடிக்லக வமற்ஹகாள்ள பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.   

கிலேக்கும் இருப்புகளின் அடிப்பலேயில் சுரங்கத்தின் ஆயுே்காலம் 20 

ஆண்டுகள் என கணக்கிேப்பே்டு அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. 

சுரங்கத் திே்ே காலத்திற்கு (5 ஆண்டுகள்) முன்ஹமாழியப்பே்ே உற்பத்தி கீவழ 

விேரிக்கப்பே்டுள்ளது-   

60% கிராலனே்டின் ஹமாத்த சுரங்க மீே்கக்கூடிய லகயிருப்பு = 1,29,603 மீ3  

ஆண்டுக்கு சராசரி உற்பத்தி @ 60% = 35,052மீ3 / 5ஆண்டுகள் = 7,010மீ3 

சுரங்கத்தின் மதிப்பிேப்பே்ே ஆயுள் = 1,29,603மீ3 / 7,010மீ3 

சுரங்கத்தின் ஆயுள் = 18.5 ஆண்டுகள்   
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அட்டவரண 1.3: திட்ட வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

விளக்கம் 
மீ 3 இல் 

ROM 

மீ 3 இல் 

கிைாரனட் 
மீட்பு @60% 

கிைாரனட் 
கழிவுகள் @ 

40% மீடப்ு 

பக்க 

சுரம 

மீ 3 இல் 

பாரறசச்ிரதவு 

மீ 3 

இல் 

மமல் 

மண் 

புவியியல் 

ேளங்கள் 
5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

சுரண்ேக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

ஆண்டுவதாறும் 

உற்பத்தி 
58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

 

அட்டவரண 1.4: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்  

சுரங்கத்தின் ஹபயர ்
திருமதி.  நாம உமாவதவி பல ேண்ண கிராலனே் 

சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு ேலரபே எண் 58 - J/01 

அே்சவரலக 10046’58.96” N to 10047’03.63” N 

தீரக்்கவரலக 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

மிக உயரந்்த உயரம் 202 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

ஆழம் 

33 மீ தலர மே்ேத்திற்கு கீழ்  (2மீ வமல்மண் + 1மீ 

பாலறசச்ிலதவு + 30 மீ பல ேண்ண கிராலனே்) 

ேளங்கள் 

 

சுைங்கத்தின் 

பமாத்த 

இருப்பு (மீ 3) 

பக்கசச்ுரம 

(மீ 3) 

சிரதவு 

பாரற 

 (மீ 3)  

மமல் 

மண் 

(மீ 3) 

புவியியல் இருப்புகள் 

 
5,17,200 மீ 3 5,19,990 மீ 3 34,573 மீ 3 69,146 மீ 3 

சுரங்க இருப்புக்கள் 2,16,005 மீ 3 71,950 மீ 3 21,768 மீ 3 49,308 மீ 3 

ஆண்டு ோரியான 

உற்பத்தி ேளங்கள் 
58,420 மீ 3  16,505 மீ 3 18,283 மீ 3 43,086 மீ 3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி-I: 145 மீ (நீ) x 62 மீ (அ) x 33 மீ (ஆ) 

குழி-II: 239 மீ (நீ) x 72 மீ (அ) x 33 மீ (ஆ) 

சுற்றுேே்ோரப் பகுதியில் 

நீரம்ே்ேம் 
59 – 64 மீ தலர மே்ேத்திற்கு கீழ் 
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சுரங்க முலற 

திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முலற 

துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் ஆகியேற்லற 

உள்ளேக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி ஹேற்று 

நிலப்பரப்லபக் காே்டுகிறது. இப்பகுதி ேேகிழக்கு 

பக்கமாக வலசான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 202 மீ 

(அதிகபே்சம்) உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் 

ஹகாண்ே வமல்மண் மண் மற்றும் 1மீ தடிமன் ஹகாண்ே 

பாலறசச்ிலதோல் மூேப்பே்டுள்ளது. 3மீ (2மீ வமல்மண் 

+ 1மீ பாலறசச்ிலதவு)க்குப் பிறகு பாரிய சாரவ்னாலகே் 
காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் சுரங்க 

குழியில் இருந்து ஹதளிோக அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

இயந்திரங்கள் 

 

 

ஆழ்துலள துலளப்பான்கள் 1 

ஜாக் வெம்மர ்

துலளப்பான்கள் 
7 

கம்பிரசர ் 2 

லேர கம்பி ரம்பம் 2 

டீசல் கம்பி ரம்பம் 2 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 

எக்ஸவேே்ேர ் 2 

சரக்குந்து 2 

ஹேடிக்கும் முலற 

சிறிய விே்ேம் ஹகாண்ே குழம்பு ஹேடிமருந்துகலள 

கே்டுப்படுத்தி ஹேடிக்கச ் ஹசய்ேதன் மூலம் அதிக 

சுலம 

மற்றும் பாலற சிலதவுகலள அகற்றப்படுகிரது. 

வேலலோய்ப்பு 42 நபரக்ள் 

திே்ே ஹசலவு ரூ. 3,65,99,000/-  

CER ஹசலவு @ திே்ேச ்

ஹசலவில் 

2% 

ரூ.7,32,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 
குளம் வமற்கு 1.2 கிமீ 

ஓலே 1.5 கிமீ ேேவமற்கு 
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 ஓலே 4 கிமீ ேேகிழக்கு 

ஹேள்ளியலணக்குளம் 5.5 கிமீ ேேகிழக்கு 

பசுலம அரண் 

வமம்பாே்டுத் 

திே்ேம் 

பாதுகாப்பு மண்ேலம், அணுகுமுலற சாலல மற்றும் 

கிராம சாலலகளில் 1500 மரங்கள் நே 

உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ளது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நீர ்

வதலே 
3.0 ஒரு நாலளக்கு கிவலா லிே்ேர ்

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 750 மீ ேேவமற்கு 
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1.4.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

திே்ேப் பகுதி வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்திலிருந்து ஹதன்கிழக்வக 2 கிமீ 

ஹதாலலவிலும், கரூர ்நகரத்திலிருந்து 19 கிமீ ஹதற்கிலும் அலமந்துள்ளது.   

படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 

 

ஆதாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா வோவபாஷீே ்
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

திே்ேத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹசயல்முலற நான்கு நிலலகலளக் 

ஹகாண்டிருக்கும். ஹதாேரச்ச்ியான ேரிலசயில் இந்த நிலலகள் கீவழ 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன: 

1. தகுதி அடிப்பலேயில் பிரித்தல் 

2. ஹதளிவுலர 

3. ஹபாது மக்கள் ஆவலாசலன & 

4. மதிப்பீடு 

தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்– 

 

▪ முன்ஹமாழிபேர ் கிராலனே் சுரங்க குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்தார ் வததி: 

26.06.2020. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகேல்ஹதாேரப்ு கடிதம், ஹதாழில்கள் (MME.2) துலற, 

ஹசயலகத்தால் ேழங்கப்பே்ேது, கடித எண்.9102/MMB.2/2020-1-1, வததி: 21.12.2020 

▪ சுரங்கத ் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி ோய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் உதவி இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், கிண்டி, ஹசன்லன, ஆர.்சி. 

எண். 5976/ MM2/2020 வததி:08.05.2021. 

▪ மாண்புமிகு வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் 

நிலறவேற்றப்பே்ே 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிே்ே உத்தரவின்படி 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் “B1” ேலகயின் கீழ் ேருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 

எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாலண F. எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018. 

▪ முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/64344/2021 வததி: 10.07.2021 அன்று, சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கான ToRக்கு ஆதரோளர ்விண்ணப்பித்தார.் 

 

பதளிவுரை –  

▪ இந்த முன்ஹமாழிவு 11.02.2022 அன்று நலேஹபற்ற 245-ேது SEAC கூே்ேத்தில் 

லேக்கப்பே்ேது மற்றும் குழுோனது ToR ஐ ேழங்க பரிந்துலரத்தது. 

▪ இந்த முன்ஹமாழிவு 28.02.2022 அன்று நலேஹபற்ற 448ேது SEIAA கூே்ேத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பே்டு, கடித எண். SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/TOR-1063/2022 வததி :01.03.2022 

இல் ToR ேழங்கப்பே்ேது. 

பபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கே்டுப்பாே்டு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

ஹசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திே்ேத் தளத்தில் அல்லது மாேே்ேத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவில் ஹபாதுமக்களின் பங்வகற்லப உறுதிஹசய்யும் ேலகயில் 

முலறயாக, வநரக்கே்டுப்பாடு மற்றும் ஹேளிப்பலேயான முலறயில் ஹபாது விசாரலண 

நேத்த வேண்டும். இந்த ேலரவு EIA/ EMP அறிக்லக மற்றும் ஹபாது விசாரலண 

நேேடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/ EMP அறிக்லகயில் விரிோக இருக்கும். 

மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில ேல்லுநர ்மதிப்பீே்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிோன ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்லக வபான்ற பிற ஆேணங்கள், ஹபாது 

மக்கள் கருத்துவகே்பு கூே்ே நேேடிக்லககள் உள்ளிே்ே ஹபாது ஆவலாசலனகளின் முடிவு, 
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ஆதரோளரால் சமரப்்பிக்கப்பே்ே ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்திேம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ேழங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனம் அலமசச்கம், பிப்ரேரி 2010 க்கான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டின் ேழிகாே்டுதல் லகவயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 ஹசப்ேம்பர,் 2006 

• குழுமத்தில் உள்ள அலனத்து முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள 

சுரங்கங்களின் அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம். 

• ToR கடிதம் எண் SEIAA - TN/F.எண். 8637/SEAC/ToR-1063/2022 வததி: 01/03/2022. 

• இந்த திே்ேத்தின் அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

• கூடுதலாக, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் வசாதலன வபான்ற 

தனிப்பே்ே ஹசயல்பாடுகளுக்கான பிற ஹதாேரப்ுலேய தரநிலலகள் 

பின்பற்றப்பே்டுள்ளன. 

1.6 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC S.O.  5845 (இ) வததி: 26.11.2018 அறிவிப்பின்படி ஒே்ஹோரு காலண்ேர ்

ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் வததிகளில் EC ேழங்கிய பிறகு MoEF & CC 

பிராந்திய அலுேலகம் & SEIAA க்கு அந்தந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே ஆதரோளரக்ள் 

நிரண்யிக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள் 

ஹதாேரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய சமரப்்பிக்க வேண்டும்.   

 

1.7  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்லகயின் ஒே்டுஹமாத்த உள்ளேக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் ஹேளியிேப்பே்ே "மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு 

ேழிகாே்டுதல் லகவயடு" ஆகியேற்றில் பரிந்துலரக்கப்பே்ே உள்ளேக்கங்களின் 

பே்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழுமக் சுரங்கங்களால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒே்டுஹமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுேது மற்றும் ஒே்ஹோரு தனிப்பே்ே 

குத்தலகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு நேேடிக்லககலள உருோக்குேது ஆகும். உமிழ்வு 

ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கே்டுப்பாே்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், 

ோனிலல அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்ஹேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் 

வபான்ற மாசுபாே்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிோன கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விோதிக்கப்பே்டுள்ளது. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் 2022 ஆம் ஆண்டு 

பருேமலழக்கு முந்லதய பருேத்தில் (மாரச் ் முதல் வம ேலர) பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக அடிப்பலே கண்காணிப்பு ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது.  

அட்டவரண 1.5: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இேங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு ோரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணி வநர 

மாதிரிகள் ஹதாேரந்்து 

எடுக்கப்படும் 
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(2 லமயம் & 6 இலேயகம்) 

2 ோனிலல  

காற்றின் வேகம் மற்றும் 

திலச, ஹேப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்ஹபாழிவு 

திே்ேத் தளத்திற்கு அருகில், 

மணிவநரப் பதிவு மற்றும் 

IMD நிலலயத்தின் 

இரண்ோம் நிலல 

மூலங்களிலிருந்து 

ஹதாேரந்்து மூன்று 

மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், வேதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இேங்களில் 

வசகரிக்கப்பே்ேன - 4 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 

வமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள்; 

படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுலற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரே்ாழ் தாேரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

ேே்ேத்திற்குள் உள்ளன. 

ேலரயறுக்கப்பே்ே 

முதன்லம கணக்ஹகடுப்பு 

மற்றும் இரண்ோம் நிலல 

தரவு ேனத்துலறயிேம் 

இருந்து வசகரிக்கப்பே்ேது. 

5 ஒலி அளவுகள் 
dB(A) இல் இலரசச்ல் 

அளவுகள் 

8 இேங்கள் - EIA ஆய்வின் 

வபாது 24 மணிவநரத்திற்கு 

ஒருமுலற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது (2 

லமயம் & 6 இலேயகம்)  

6 
மண் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 5 

இேங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு  
பல்வேறு ேலககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

ஹசயற்லகக்வகாள் பேங்கள் 

மற்றும் முதன்லம ஆய்வு 

ஆகியேற்றின் 

அடிப்பலேயில். 

8 

சமூக 

ஹபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்ஹதாலக 

பண்புகள், ஹதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்லம கணக்ஹகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பு 

2011 வபான்ற இரண்ோம் 

நிலல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் அடிப்பலேயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் ேடிகால் 

அலமப்பு, நீவராலேகளின் 

தன்லம, நீரந்ிலல 

பண்புகள், ரீசாரஜ்் மற்றும் 

ஹேளிவயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்ோம் நிலல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பே்ே தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அறிக்லக 

தயாரிக்கப்பே்ேது. 

10 
இேர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் 

தீ மற்றும் ஹேடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

சுரங்கத்துேன் 

ஹதாேரப்ுலேய 
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வபரிேர ்

வமலாண்லம 

திே்ேம் 

ஹபாருே்களின் ஹேளியீடு 

ஆகியேற்றால் வபரழிவு 

ஏற்பேக்கூடிய பகுதிகலள 

அலேயாளம் காணவும் 

ஆபத்துக்கான இேர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பலேயில்.   

ஆதாரம்:  ஆய்ேகங்களின் தள கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் ஹேளியிேப்பே்ே நிலலயான ToR ேழங்கிய ToR இன் 

வதலேயின்படி தரவு வசகரிக்கப்பே்ேது.  

 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்க குத்தலகக்கான 

விண்ணப்பம் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் திே்ேத்லதத் 
தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுேதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

ஹதாேரப்ு கடிதம் ஹபறப்பே்ேது. 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 41 & 42 

விதிகளின் கீழ் சுரங்கத் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. 

▪ ToR கடிதம் எண் SEIAA - TN/F.எண். 8637/SEAC/ToR-1063/2022 வததி: 01/03/2022. 
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.1 பபாது விளக்கம் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பல ேண்ண  கிராலனே் சுரங்கத்திற்க்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி வதலே. 1 முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் தற்வபாதுள்ள 1 சுரங்கம் ஒரு குழுமத்லத 

உருோக்குகிறது; MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிேப்படுகிறது S.O. 2269(E) வததி 1 

ஜூலல 2016 மற்றும் ஹமாத்த பரப்பளவு 6.97.0 ஹெக்வேர.் 

ஹதாகுப்பின் பரப்பளவு 5 ஹெக்வேருக்கு வமல் இருப்பதால், இந்த முன்ஹமாழிவு B1 

ேலகயின் கீழ் ேரும் வததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிே்ே ஆலணப்படி, மாண்புமிகு 

வதசிய பசுலம தீரப்்பாயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016, 

மற்றும் MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018, 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுேதற்கான EIA, EMP மற்றும் ஹபாது 

ஆவலாசலனக்கான வதலே உள்ளது.   

2.2 திட்டத்தின் விளக்கம் 

 இப்பகுதி புதிய நிலம், இதற்கு முன்பு சுரங்க நேேடிக்லககள் எதுவும் 

வமற்ஹகாள்ளப்பேவில்லல, இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு ேேகிழக்கு பக்கத்லத வநாக்கி 

ஹமன்லமயான சாய்வு ஹகாண்ே ஹேற்று நிலப்பரப்பாகும். திே்ேப் பகுதிக்குள் ஹபரிய 

தாேரங்கள் அல்லது மரங்கள் இல்லல, திே்ேம் குறிப்பிே்ே தளம் மற்றும் இந்த 

திே்ேத்திற்கு கூடுதல் பகுதி வதலேயில்லல. முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்களில் இருந்து 

கழிவுநீர ்உற்பத்தி/ஹேளிவயற்றம் இல்லல. 

பல ேண்ண  கிராலனே் திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முலறயில், 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த லேரக் கம்பி அறுப்பலத உள்ளேக்கிய சுரங்கத்திற்கு 

முன்ஹமாழியப்பே்ேது. கிராலனே் சுரண்ேலுக்காக இந்த சுரங்கங்களில் கனரக மண் 

அள்ளும் இயந்திரங்கள், வதாண்டுதல் லாரிகள் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க 

ஹசயல்பாே்டின் ஆரம்ப கே்ேத்தில் அதிக சுலம மற்றும் பாலறசச்ிலதவுப் பகுதிகலள 

அகற்றுேதற்கு குழம்பு ஹேடிமருந்துகலளப் பயன்படுத்தி கே்டுப்படுத்தப்பே்ே 

ஹேடிப்புேன் ஷாே் வொல் டிரில்லிங். 

2.3 திட்டத்தின் இடம் 

 திே்ேப் பகுதி கரூர ்மாேே்ேம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், கரூர ்ேே்ேம், வக.பிசச்ம்பே்டி 

கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது. 

 இந்த திே்ேம் நிலப்பரப்பு ேலரபே எண்: 58 J/01 இல் ேருகிறது 

 10°46’58.96” N முதல் 10°47’03.63” N ேலரயிலான அே்சவரலகயிலும், 78°05’16.60” E முதல் 

78°05’28.11” E ேலர தீரக்்கவரலகயிலும் குழுமப் பகுதிகள் விழும். 

 திே்ேப் பகுதி பே்ோ நிலம் (ேனமற்ற நிலம்) 
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அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுள்ள சாலல 

வதசிய ஹநடுஞ்சாலல (NH-7) கன்னியாகுமரி - ஹபங்களூரு - 

14 கிமீ - வமற்கு  

மாநில ஹநடுஞ்சாலல (SH-74) கரூர ் – திண்டுக்கல் - 4 கிமீ 

ேேகிழக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமம் வக.பிசச்ம்பே்டி-2 கிமீ-ேேக்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் ஹேள்ளியலண- 9 கிமீ- ேேக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 

ஹேள்ளியலண- 6.5 கிமீ- ேேகிழக்கு 

ரயில் பாலத 310 மீ- ேேவமற்கு 

அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 

திருசச்ி - 68 கிமீ- கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 

துலறமுகம் 

தூத்துக்குடி-225 கிமீ-ஹதற்கு 

ஆதாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ேலரபேம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டம் – P1 

எல்ரலத் தூண் எண் அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 10047’03.63” N 78005’27.01” E 

2 10047’03.20” N 78005’28.11” E 

3 10047’00.34” N 78005’27.57” E 

4 10047’00.49” N 78005’24.28” E 

5 10047’58.96” N 78005’24.20” E 

6 10047’59.83” N 78005’16.60” E 

7 10047’02.90” N 78005’16.97” E 

8 10047’01.78” N 78005’24.31” E 

9 10047’02.68” N 78005’25.07” E 

10 10047’03.57” N 78005’26.66” E 

 

படம் 2.1: திட்டப் பகுதியின் புரகப்படம் 
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படம் 2.1A: திட்டப் பகுதியின் கம்பி மவலி புரகப்படம் 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் கூகுள் படம்  
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படம் 2.3: சுைங்க குத்தரகத் திட்டம் / மமற்பைப்புத் திட்டம்  

 

 



 

19 

 

படம் 2.4: கிைாம வரைபடம் கூகுள் எை்த் இமமஜில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.5 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 

  



 

21 

 

படம் 2.6: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.7: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.3.1 திட்டப் பகுதி 

 திே்ேப் பகுதி ஒரு புதிய நிலம், தே்லேயான நிலப்பரப்பு, இது குறிப்பிே்ே தளம், 

சிலறப்பிடிக்காத பயன்பாடு, திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்கம் 

 திே்ேப் பகுதிக்குள் எந்த நன்லமயும் அல்லது ஹசயலாக்கமும் 

முன்ஹமாழியப்பேவில்லல. 

 ேேகிழக்கு வநாக்கி ஹமன்லமயான சாய்வுேன், MSL இலிருந்து 202மீ உயரத்தில் உள்ளது. 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியில் ேன நிலம் எதுவும் இல்லல, வமலும் அப்பகுதி 

ஹபரிய சாகுபடி இல்லாமல் உள்ளது. 

அட்டவரண 2.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முரற 

விளக்கம் தற்மபாரதய 

பகுதி (பெக்மடை்) 

சுைங்கத்தின் வாழ்நாள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

சுரங்கத்திற்கு உே்பே்ே 

பகுதி 
1.89.0 2.23.0 

கழிவுக்குவியல் 0.26.6 மீண்டும் நிரப்பப்பே்ேது 

உள்கே்ேலமப்பு 0.01.0 0.02.0 

சாலலகள் 0.01.0 0.04.0 

பசுலம அரண் 0.15.8 0.63.4 

ஸ்ோக்கிங் பிளாக்ஸ் 0.62.1 0.03.1 

பமாத்தம் 2.95.5  2.95.5  

 

2.3.2  பசயல்பாட்டின் அளவு  

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் 

விளக்கம் 
ROM  m3 - 

ல் 

கிைாரனட் 
மீட்பு @ 60% 

m3 இல் 

கிைாரனட் 
கழிவு @ 40% 

மீட்பு  

பக்க 

சுரம 

பாரறசச்ிரதவு 

மீ 3 இல்   

மமல் 

மண் மீ 

3 இல் 

புவியியல் 

ேளங்கள் 
5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

சுரண்ேக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

ஆண்டு ோரியான 

உற்பத்தி 
58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

வேலல நாே்களின் 

எண்ணிக்லக 
300 நாே்கள் 

ஒரு நாலளக்கு 

உற்பத்தி 
39 23 16 11 20 48 

லாரி சுலமகளின் 

எண்ணிக்லக (ஒரு 

சுலமக்கு 6 மீ3) 

7 4 3 2 3 8 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 
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2.4 புவியியல் 

2.4.1 மண்டல புவியியல் 

சுரங்கத்திற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே பல ேண்ண  கிராலனே் குோரே்்ஸ், அல்கலி 

ஃஹபல்ே்ஸ்பார ் மற்றும் பிவளஜிவயாகிவளஸ் ஃஹபல்ே்ஸ்பார ் ஆகியேற்றுேன் 

நடுத்தரமானது முதல் ஹசாஹசாரப்பான துகள், முக்கிய கூறுகள், ொரன்்ப்ஹளன்ே், 
பவயாலேே் மற்றும் பிற மாஃபிக் கனிமங்கள் துலணக்கருவிகளாகும். இப்பகுதியின் 

ஹபே்வராலாஜிக்கல் அலமப்பு எளிலமயானது மற்றும் சிக்கலான நிகழ்வு அல்ல. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத்திற்கு அருகில் ஹபரிய கனிமங்கள் எதுவும் 

காணப்பேவில்லல. பிராந்திய புவியியல் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் கீவழ 

விோதிக்கப்படுகிறது.   

தீபகற்ப ேரிப்பாலற இலணவு ஒரு பகுதியான இந்தப் பகுதி தமிழ்நாே்டின் பல 

பகுதிகளில் பரந்து விரிந்த பாலறக் குழுோகும். தமிழ்நாே்டின் ஹதற்குப் பகுதியானது 

வகாண்ேலலே் பாலறகளால் ேலகப்படுத்தப்படுகிறது (அடிப்பலேயான அளவு 

சாரவ்னாலகே் உேன்) மற்றும் BMQ மற்றும் வோலலரே் லேக் அலமப்பு இல்லாததால் 

குறிக்கப்படுகிறது. கிராலனே்டின் மிகவும் ஹபாதுோன ேலககள் இளஞ்சிேப்பு, சாம்பல் 

மற்றும் ேண்ணம் ஹகாண்ேலே. கிராலனே்டுகளில், ஃஹபல்ே்ஸ்பார ் சுமார ் 50% 

உருோகிறது. குோரே்்ஸ் சற்று குலறோகவும் மீதமுள்ளலே ஆம்பிவபால்கள் மற்றும் 

லபராக்ஸீன்களால் கணக்கிேப்படுகின்றன. இந்த ேலக ஹபரிய ஹபருத்த பாலறகள் 

(பாத்வதாலித்ஸ், வலாக்கல்ஸ்) ேடிேத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சதுர கிவலாமீே்ேரக்ளில் 

பரவி நிறத்திலும் அலமப்பிலும் மாறுபாடுகலள ஹேளிப்படுத்துகிறது. மற்ற ேலககள் 

ஹலன்ஸ்கள் மற்றும் பே்லேகள் மற்றும் பிற உருமாற்ற பாலறகளுக்குள் நிகழ்கின்றன. 

இந்த சந்தரப்்பங்களில், கிராலனே்டின் உருகிய மாக்மா முந்லதய பாலறகளில் குறுகிய, 

சிறிய பாலறகளாகவும், ஓரளவு ஹதாேரப்ுஹகாள்ேதாகவும் மாற்றப்பே்ேது.  

Anorthosites, syenites, porphyries மற்றும் ஹபாதுோக நிற கிராலனே் உேன் 

கருதப்படுகிறது. இந்த பாலறகளில் ொரன்்ப்ஹளன்ே் அல்லது பவயாலேே் அதிகமாக 

இருக்கும் வபாது குோரே்்ஸ் கிே்ேத்தே்ே இல்லாமல் இருக்கும், பாலற அேர ் பசல்ச 

அல்லது கிே்ேத்தே்ே கருப்பு நிறமாக இருக்கலாம்.  

2.4.2 புவியியல் கட்டரமப்பு அரமப்புகள்: – 

இப்பகுதியில் உள்ள பாலற ேலககளின் ஹபாதுோன புவியியல் ேரிலச: - 

சூப்பர ்நிலலயின் ேரிலச: - 

பாலற ேலக                                                                                        ேயது 

வமல் மண்                                                                ப்ளஸ்ீவோசீன் முதல் சமீபத்தியது 

                         ---------------- இணக்கமின்லம ---------------- 

ஹபக்மாலேே், 

தீபகற்ப Gneissic ேளாகம்  

Hornblende Biotite Gneiss  

சாரவ்னாலகே்                                             ஆரக்்கியன் முதல் புவராே்ேவராவசாயிக் ேலர 
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2.4.3. குத்தரக பகுதியின் புவியியல் 

Hornblende biotite gneiss என்பது நாே்டுப் பாலறயாகும், ஆனால், பயன்படுத்தப்பே்ே 
பகுதி முழுேதும் பல ேண்ண  கிராலனே்களால் மூேப்பே்டிருக்கும், N80°E - S80°W SE80° 
வநாக்கி நலனகிறது. புதிய பல ேண்ண  கிராலனே் ஹபரும்பாலும் சராசரியாக 2 மீ 
தடிமன் மற்றும் 1 மீ தடிமன் ஹகாண்ே ஹசந்நிற மண்ணின் கீழ் மலறக்கப்படுகிறது. தலர 
மே்ேத்திலிருந்து சராசரியாக 3மீ தடிமன் ஹகாண்ே ஹமாத்த சுலம. பல ேண்ண  
லுவகாக்வரடிக், யூஹெே்ரல், நடுத்தர முதல் ஹசாஹசாரப்பான துகள்கள், சமமான 
சிறுமணிகள் மற்றும் நன்கு ேளரந்்த பலச ேலளக்கும் இருண்ே மற்றும் ஹேளிர ் நிற 
கனிமத்தின் மாற்று அடுக்குகளின் ேலளவு இந்த பகுதியின் சிறப்பு. N67°E – S67°W NW70° 
வநாக்கி நலனகிறது (அதாேது, ேண்ண கிராலனே்டின் ஹேே்டு திலச). பல ேண்ண  
கிராலனே் வமற்பரப்பு மே்ேத்தில் ஹேளிர ் இளஞ்சிேப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது 
மற்றும் ஆழமான நிலலயில் அது ஹேளிர ்சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கலாம். 

சில ஹமல்லிய ஹபக்மாலேே் ஹேயின்கள் கிரிஸ்கிராஸ் முலறயில் ஊடுருவி 
ஆழமான மே்ேங்களில் குலறக்கப்படும். சிறிய வேலலநிறுத்தம் மற்றும் டிப் மூே்டுகள் 
வமற்பரப்பு மே்ேத்தில் காணப்படுகின்றன, அலே ஆழமாக அமரந்்திருக்கும் நிலலயில் 
குலறயலாம் அல்லது இல்லாதிருக்கலாம். வமற்கூறிய புவியியல் காரணிகள், அதிக 
சுலம, சுரங்கத்தின் வபாது ஏற்படும் இலேச ் சுலம விரயம், பிற குலறபாடுகள் மற்றும் 
திே்டுகள் வபான்றேற்லறக் கருத்தில் ஹகாண்டு, சராசரி மீே்பு சதவீதம் ROM இலிருந்து 
40% என கணக்கிேப்பே்டுள்ளது. சிறிய வேலலநிறுத்தம் மற்றும் டிப் மூே்டுகள் 
வமற்பரப்பு அடுக்குகளில் உள்ளன, அலே நல்ல மீே்சிலயக் ஹகாண்டிருக்கவில்லல, 
ஆய்ேறிக்லககள் மற்றும் வேலலநிறுத்தம் மற்றும் டிப் மூே்டுகள் ஆழமான நிலலகளில் 
குலறயக்கூடும், வமற்கண்ே காரணிகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு, சராசரி மீே்பு சதவீதம் 
அதிகமாகும். 33மீ BGL (2மீ வமல் மண் + 1மீ ோனிலல + 30மீ பல ேண்ண  கிராலனே்) 60% 
என கணக்கிேப்பே்டுள்ளது. இந்த சுரங்கத் திே்ேம் 60% மீே்பு காரணியின் அடிப்பலேயில் 
விோதிக்கப்படுகிறது. 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ே ஆழம் 33 மீ 
BGL ஆகும்.     

ஆய்வுகள் 

மாநில புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற 1992 முதல் 1993 ேலர இந்தப் பகுதிகளில் 
பிராந்திய ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகலள வமற்ஹகாண்ேது. இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு 
கரூர ்மாேே்ேத்தில் விரிோன ேலரபேத்லத வமற்ஹகாண்ேது, வமலும் புவியியல் மற்றும் 
நீரியல் புவியியலில் ஹசயல்பாே்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE) விரிோன புவியியல் 
வமற்ஹகாண்ேனர.் பகுதியில் ஆய்வுகள். ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சில இேங்களில் கிராலனே் 
கற்கள் ஹதளிோகத் ஹதரியும். 

2.4.4 நீை்வளவியல் 

 கரூர ் மாேே்ேம், முக்கிய ஆறுகளின் பாலதகளில் குலறந்த பரப்பளவு மற்றும் 

தடிமன் ஹகாண்ே சமீபத்திய ேண்ேல் படிவுகளுேன் ஹதான்லமயான படிக 

அலமப்புகளால் அடிக்வகாடிே்டுக் காே்ேப்பே்டுள்ளது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் 

இயக்கம் உேலியல், காலநிலல, புவியியல் மற்றும் கே்ேலமப்பு அம்சங்கள் வபான்ற 

பல்வேறு காரணிகளால் கே்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ோனிலல மற்றும் உலேந்த படிகப் 

பாலறகள் மாேே்ேத்தில் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகளாக உள்ளன. நிலத்தடி நீர ்

ஹபாதுோக தே்பஹேப்ப நிலலயிலும், ஆழமான மே்ேங்களில் உலேந்த மண்ேலங்களில் 

அலர-கே்டுப்படுத்தப்பே்ே சூழ்நிலலயிலும் ஏற்படுகிறது. மாேே்ேத்தில் ோனிலல 

மண்ேலங்களின் தடிமன் ஒரு மீே்ேருக்கும் குலறோன அளவிலிருந்து 20.10 மீ ேலர 

இருக்கும் (ஆதாரம்: மத்திய நிலத்தடி நீர ்ோரியம்-கரூர)்.  
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படம் 2.8 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 
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படம் 2.9 புவிமமற்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 2.10: நிலப்பைப்பு, புவியியல் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள்  
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படம் 2.11: ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ி உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் பிைிவு 
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2.5 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 பல ேண்ண  கிராலனே் வமற்பரப்புக்கு அடியில் உள்ளது, திே்ேப் பகுதிக்குள் சில 

இேங்களில் கிராலனே் ஹேளிப்பரப்பில் ஹதரியும். 

அட்டவரண 2.5: வளங்கள் மற்றும் இருப்புகள் 

விளக்கம் 
ROM மீ 3 

இல் 

கிைாரனட் 
மீட்பு @60% 

மீ 3 இல் 

கிைாரனட் 
கழிவுகள் 

@ 40% மீட்பு  

பக்க 

சுரம 

பாரறசச்ிரதவு 

மீ 3 இல் 

மமல் 

மண் மீ 

3 இல் 

புவியியல் 

ேளங்கள் 
5,17,200 3,10,320 2,06,880 5,19,990 34,573 69,146 

சுரண்ேக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
2,16,005 1,29,603 86,402 71,950 21,768 49,308 

ஆண்டு 

ோரியான 

உற்பத்தி 

58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

 

அட்டவரண 2.6: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம்   

ஆண்டு 
ROM மீ 

3 இல் 

கிைாரனட் 
மீட்பு @60% மீ 3 

இல் 

கிைாரனட் 
கழிவுகள் @ 

40% மீட்பு  

பக்க 

சுரம 

பாரறசச்ிரதவு 

மீ 3 இல் 

மமல் 

மண் மீ 

3 இல் 

I 11,600 6,960 4,640 6,090 7,371 17,750 

II 11,800 7,080 4,720 5,235 4,756 11,224 

III 11,600 6,960 4,640 2,610 6,156 14,112 

IV 11,640 6,984 4,656 1,940 - - 

V 11,780 7,068 4,712 630 - - 

பமாத்தம்  58,420 35,052 23,368 16,505 18,283 43,086 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

கிைாரனட் நிைாகைிப்புகரள அடுக்கி ரவப்பது மற்றும் கழிவுகரள அகற்றுவது 

 இந்த திே்ே காலத்தில் 43,086 மீ 3 வமல் மண் உற்பத்தி ஹசய்யப்படுகிறது. இது 

பாதுகாப்பு மண்ேலம் முழுேதும் பாதுகாக்கப்பே்டு, பண்ே் மற்றும் பசுலம அரண் 

வமம்பாே்டு வநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும்.    

 இந்த திே்ே காலத்தில் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ஹமாத்த கழிவுகள் சுமார ்58,156 மீ 3 

(23,368 மீ3 கிராலனே் கழிவு + 18,283 மீ 3 பாலறசச்ிலதவு + 16,505 மீ 3 பக்க சுலம) அவத 

அளவுகளுேன் வமற்குப் பகுதியில் தற்காலிகமாக ஹகாே்டுேதற்கு முன்ஹமாழியப்படும். 76 

மீ (நீ)  x (அ)35 மீ x (உ)21.86 மீ.     

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 ஹபஞ்சுகள், வல அவுே்கள், நிரந்தர இறுதி குழி ேரம்பு வதரவ்ு, சுரங்க ஆழம் மற்றும் 

இறுதி குழி, உள்கே்ேலமப்பு கே்டுமான தளங்கள் வதரவ்ு வபான்ற நீண்ே கால முலறயான 

ேளரச்ச்ி ஒரு ஹபாருளுேன் கருத்தியல் சுரங்க திே்ேம் தயாரிக்கப்பே்ேது. இறுதி குழி அளவு 

ேடிேலமக்கப்பே்டுள்ளது. சுரங்கம்யின் ஹபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்ேலங்கள், 

அனுமதிக்கப்பே்ே பகுதி வபான்ற சில நலேமுலற அளவுருக்கள் மீது, 
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அட்டவரண 2.7: இறுதி குழி பைிமாணம் 

கனிம 

பட்ரட 
நீளம் (மீ)  அகலம் (மீ) ஆழம் (மீ) 

I 145 62 33  

I I 239 72 33 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

 

2.6 சுைங்க முரற   

• சுரங்க முலறயானது திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முலறயாகும். 

• சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த பரிமாண கம்பி ரம்பம் எளிதாக ஹேே்டுதல் மற்றும் ஹபற்வறார ்

ஏடு பாலறகளிலிருந்து ஹதாகுதிகலள பிரித்தல் 

• திே்டு ஹேயின்கள் வபான்ற கண்ணுக்குத் ஹதரியும் குலறபாடுகலள கேனமாகத ்

தவிரப்்பதன் மூலம் ஹபற்வறார ்பாலற உருோக்கத்திலிருந்து கணிசமான அளவு பாலறப் 

பகுதிலயப் பிரிப்பது, கிலேமே்ே மற்றும் இரண்டு ஹசங்குத்து பக்கங்களிலும் "லேர 

கம்பி ஹேே்டும்" முலறலயப் பின்பற்றுேதன் மூலம் ஹசய்யப்படுகிறது. உருோக்கத்தின் 

முன் முகம். 

• 32மிமீ ேயா ஹகாண்ே ஜாக்ொம்மர ் துலளயிேல், இந்த ஹபரிய பகுதி வமலும் 

வதலேயான பரிமாணங்களின் பல ஹதாகுதிகளாக பிரிக்கப்பே்டுள்ளது, இரண்ோம் 

நிலல துண்டு துண்ோக மற்றும் கழிவுகலள லகயாளுேதற்கு மே்டுவம குழம்பு 

ஹேடிஹபாருே்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

• டிப்பரக்ளுேன் இலணந்த லெே்ராலிக் வதாண்டுதல் ஹபஞ்சுகலள உருோக்குேதற்கும் 

ஏற்றுேதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• கனிமச ்ஹசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்முலற எதுவும் முன்ஹமாழியப்பேவில்லல 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹபஞ்ச ்உயரம் 5 மீ மற்றும் 900 சாய்வுேன் 5 மீ அகலம் 

• சுரங்க ஹசயல்பாே்டின் வபாது உருோகும் கழிவுப் ஹபாருே்களில் ஹேே்வேறு 

அளவுகளில் உள்ள பாலறத் துண்டுகள் மற்றும் ஹதாகுதிகலள அலங்கரிக்கும் வபாது 

கழிவு சில்லுகள் அேங்கும். கழிவுப் ஹபாருே்கள் டிப்பரக்ளில் எடுத்துச ் ஹசல்லப்பே்டு, 

அந்தந்த அங்கீகரிக்கப்பே்ே இேங்களில் அந்தந்த வநாக்கத்திற்காகக் குறிக்கப்பே்ே 

இேத்தில் ஹகாே்ே உத்வதசிக்கப்பே்டு, கருத்தியல் நிலலயில் குத்தலகப் பகுதியின் 

ேேக்குப் பகுதியில் மீண்டும் நிரப்புேதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.   

2.6.1 துரளயிடுதல் பவடித்தல்  

கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துலளயிடுதல் வமற்ஹகாள்ளப்படும்:- 

இலேஹேளி - 1 மீ, சுலம - 0.8 மீ, துலளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 

2.6.2 பவடித்தல் 

கீவழ உள்ள விேரங்களின்படி ஹேடிப்பு ஹசய்யப்படும்:- 

(i) கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிக்கும் அளவுரு: - 

இலேஹேளி - 1 மீ 
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சுலம - 0.8 மீ 

துலளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 

ஒரு துலளக்கு கே்ேணம் - 125 கிராம் 

தூள் காரணி - 7.0 ேன்கள்/கிவலா 

துலளயின் நீளம் - 32 மிமீ 

பிளாஸ்டிங் ேடிேலமப்பு மற்றும் அளவுருக்கள் பற்றிய விேரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

சுரங்கத ்திே்ேத்தில் விோதிக்கப்பே்டுள்ளன. 

 

2.6.3 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

துரளயிடும் இயந்திைங்கள் 

வரக எண் வடிவம்திறன் சக்தி 

ஆழ்துலள துலளப்பான்கள் 1 32 hole டீசல் 

ஜாக் வெம்மர ் 7 
1.2m to 6m கம்பிரஸ்டு 

ஏர ்

கம்ரசச்ர ் 2 

400psi டீசல் 

டிலரே் 

லேர கம்பி ரம்பம் 2 20m3/day ஹஜனவரே்ேர ்

டீசல் ஹஜனவரே்ேர ் 1 

125kva டீசல் 

டிலரே் 

சுரம ஏற்றும் இயந்திைங்கள் 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 855 

டீசல் 

டிலரே் 

எக்ஸ்கவேே்ேர ் 2 300 

டீசல் 

டிலரே் 

சுைங்க பவளிமயற்ற பயன்படுத்தும் இயந்திைங்கள் 

டிப்பரஸ்்  2 20 Tonnes 

டீசல் 

டிலரே் 
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2.7 பபாது அம்சங்கள் 

2.7.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 சுரங்க குத்தலகக்கு ேழங்கப்பே்ே பிறகு சுரங்க அலுேலகம், 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்ேலறகள், கழிப்பலற மற்றும் சிறுநீர ்கழிப்பலற 

வபான்ற உள்கே்ேலமப்புகள் சுரங்க விதியின்படி கே்ேப்படும். 

2.7.2 வடிகால் முரற 

திே்ேப் பகுதிக்குள் ஓலேகள், கால்ோய்கள் அல்லது நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

கேக்கவில்லல, எனவே ஓலே அல்லது கால்ோய்கலளத் திருப்ப வேண்டிய 

அேசியமில்லல.   

2.7.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

ஹபாருே்களின் வபாக்குேரத்து ேழியின் அடிப்பலேயில் நேத்தப்பே்ே 

வபாக்குேரத்து கணக்ஹகடுப்பில், கிராலனே் முக்கியமாக பகுதியின் 5 கிமீ-ேேகிழக்கு 

பகுதியில் அலமந்துள்ள SH-74- சாலல ேழியாகவும், பாலளயம் - அரேக்குறிசச்ி மாேே்ே 

சாலல -3 கிமீ-S ேழியாகவும் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

இரண்டு இேங்களில் வபாக்குேரத்து அேரத்்தி அளவீடுகள் வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன 

1. (SH-74) கரூர-்திண்டுக்கல் -5கிமீ-ேேகிழக்கு 

2. பாலளயம் - அரேக்குறிசச்ி மாேே்ே சாலல -3 கிமீ-ஹதற்கு 

கனரக வமாே்ோர ்ோகனங்கள், இலகுரக ோகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

ோகனங்கள் என மூன்று ேலககளின் கீழ் ோகனங்கலள காே்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணுதல் மூலம் 24 மணிவநரம் ஹதாேரந்்து வபாக்குேரத்து அேரத்்தி அளவீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது. சாலலகளில் வபாக்குேரத்து ஹநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒே்ஹோரு 

ஷிப்டிலும் ஒே்ஹோரு ஸ்வேஷனிலும் ஒவர வநரத்தில் இரண்டு திறலமயான நபரக்ள் 

நிறுத்தப்பே்ேனர ் - வபாக்குேரத்லத கணக்கிடுேதற்கு இரு திலசகளிலும் ஒருேர.் 

ஒே்ஹோரு மணி வநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. 

படம்.2.12: கனிம மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம் 
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அட்டவரண.2.9: மபாக்குவைத்து சை்மவ இடங்கள் 

வ.எண் பாரத தூைம் மற்றும் திரச சாரல வரக 

TS1  (SH-74)  5 கிமீ-ேே கிழக்கு முக்கிய மாேே்ே சாலல 

(இரண்டு ேழி) 

TS2  பாலளயம் - 

அரோன்குறிசச்ி 

3 கிமீ ஹதன்வமற்கு மாேே்ே சாலல (இரண்டு 

ேழி) 

அட்டவரண 2.10: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து அளவு 

வ.எண் HMV LMV 2/3 சக்கைம் Total PCU 

எண்கள் PCU எண்கள் PCU எண்கள் PCU 

TS1 139 417 237 237 328 164 818 

TS2 62 186 48 48 195 98 332 

 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் வபருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீப் மற்றும் 

ஆே்வோ) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர ோகனங்கள் = 0.5 

அட்டவரண 2.11: கிைாரனட் மணிமநைப் மபாக்குவைத்துத் மதரவ 

டிைக்குகளின் 

திறன் 

ஒரு நாரளக்கு ஒட்டுபமாத்த 

பயணங்களின் எண்ணிக்ரக 

PCU இல் 

பதாகுதி 

20Ton 32 32 

 

அட்டவரண 2.12: மபாக்குவைத்து அளவுச ்சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்
து அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்களி
ன்படி PCU இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

(SH-74)  818 32 850 1500 

பாலளயம் - 

அரோன்குறிசச்ி 

332 32 364   1200 

 

• இந்த திே்ேங்களால் தற்வபாதுள்ள வபாக்குேரத்து அளவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்வபாதுள்ள கிராம சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 

லகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாேே்ே சாலல ஒரு மணி வநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 

லகயாளும், எனவே இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே வபாக்குேரத்து காரணமாக எந்த 

இலணப்பும் இருக்காது. 

2.7.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திே்ேத்தில் கனிமச ் ஹசயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன்படுத்தும் திே்ேம் 

எதுவும் இல்லல. 
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2.8 திட்டத் மதரவ 

2.8.1 நீர ்ஆதாரம் மற்றும் வதலே 

அட்டவரண 2.13 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அேக்குமுலற 1.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலழநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் ேளரச்ச்ி 0.5 KLD சுரங்க குழி  வதங்கியுள்ள மலழநீர ்

/ நீரந்ிலலகள் 

* குடிநீர ் மற்றும் வீே்டு வதலேக்கு 1.0 KLD அங்கீகரிக்கப்பே்ே தண்ணீர ்

விற்பலனயாளரக்ள் 

பமாத்தம் 3.0 KLD   

* அங்கீகரிக்கப்பே்ே தண்ணீர ் விற்பலனயாளரக்ளிேம் இருந்து குடிநீர ் வதலேக்கு 

தண்ணீர ்ஹகாண்டு ேரப்படும் 

 

2.8.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திே்ேங்களுக்கு சுரங்க நேேடிக்லககளுக்கு மின்சாரம் வதலேயில்லல. சுரங்க 

ஹசயல்பாடு பகல் வநரத்தில் மே்டுவம பரிந்துலரக்கப்படுகிறது (ஹபாது ஷிப்ே் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இலேவேலள 1 PM - 2 PM). அலுேலகம் மற்றும் பிற உள்கே்ேலமப்புகளில் 

பயன்படுத்த மின்சாரம் SEB இலிருந்து ஹபறப்படும். 

 திே்ேப் பகுதிக்குள் எந்தப் பணிமலனகளும் முன்ஹமாழியப்பேவில்லல, எனவே 

திே்ேப் பகுதியிலிருந்து எந்த ஹசயல்முலறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி ஹசய்யப்போது. 

சுரங்க அலுேலகத்தில் இருந்து ஹேளிவயறும் வீே்டுக் கழிவுகள் ஹசப்டிக் வேங்க் மற்றும் 

சாக் பிே் ஆகியேற்றில் ஹேளிவயற்றப்படும். திே, திரே அல்லது ோயு ேடிவில் எந்த நசச்ுக் 

கழிவுகளும் உருோகும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்லல, எனவே கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலலயத்தின் வதலே இல்லல. 

2.8.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிவேக டீசல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுள்ள 

எரிஹபாருள் நிலலயங்களில் இருந்து டீசல் ஹகாண்டு ேரப்படும். 

ஒரு லெே்ராலிக் எக்ஸ்வேே்ேர ் இயந்திரம் மூலம் வதாண்டி டிப்பரக்ளில் சுமார ் 10 

மீ3/மணிவநரம் ஏற்றப்படும். 

லெே்ராலிக் எக்ஸ்வேே்ேர ்ஒரு மணி வநரத்திற்கு சுமார ்16 லிே்ேலர ஹசலேழிக்கும் 

ஒரு மணி வநரத்திற்கு எக்ஸ்வேே்ேர ்வதாண்ே = 10 மீ3 வதாண்டி எடுக்கும்   

2,16,005m3 (முழு ோழ்நாள் முழுேதும்)                 = 2,16,005/10 

டீசல் 21,600 வேலல வநரம்                                       = 21,600 மணிவநரம் x 16 லிே்ேரக்ள் 

முழு திே்ே ோழ்க்லகக்கும் 3,45,600 லிே்ேர ்எச.்எஸ்.டி 

58,420m3 (திே்ே காலத்திற்கு)                                    = 58,420/10 

டீசல் 5,842 வேலல வநரம்                                        = 5,842 மணிவநரம் x 16 லிேே்ர ்

பயன்படுத்துகிறது 

                                                                                          = 93,472 லிே்ேர ் எச.்எஸ்.டி இந்த திே்ே 

காலத்திற்கு 
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2.9 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

திறலமயான, திறலமயான தகுதிோய்ந்த சே்ேப்பூரே் நபரக்ள் சுரங்க 

ஹசயல்பாே்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுோரக்ள், உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு முன்னுரிலம 

ேழங்கப்படும்.   

அட்டவரண 2.14: மவரல வாய்ப்பு 

சுரங்க வமலாளர ் 1 

லமன்ஸ் ஃவபாரவ்மன் 1 

இயந்திர ஆபவரே்ேரக்ள் 5 

அலர திறலமயான ஹதாழிலாளரக்ள் 27 

திறலமயற்றேர ் 8 

பமாத்தம் 42 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

2.10  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிலேத்த பிறகு ேணிக நேேடிக்லக ஹதாேங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கே்டுப்பாே்டு ோரியத்திேம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

ஹபறப்படும். சுரங்க நேேடிக்லக ஹதாேங்கும் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் வபாது 

விதிக்கப்பே்ே நிபந்தலனகள் ஹதாகுக்கப்படும்.   

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 
(மாதத்தில்) குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 
1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி       

2 நிறுே ஒப்புதல்      திே்ேம் நிறுேப்பே்ே 

காலம் 

3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி ஹதாேங்கும் 

காலம் 

காலேரிலச மாறுபேலாம்; விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளுக்கு உே்பே்ேது & பிற 

எதிரப்ாராத சூழ்நிலலகள் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB ேழிகாே்டுதல்களில் ேடிேலமக்கப்பே்ே 

காலக்ஹகடுவின் அடிப்பலேயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

அட்டவரண 2.16: திட்டச ்பசலவு மதிப்பீடு 

விளக்கம் ஹசலவு 

திே்ே ஹசலவு ரூ. 3,65,99,000/- 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திவலவய அடிப்பலேத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிலய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியல் 

பண்புக்கூறுகளில் உருோக்கப்பே்ே லமக்வரா-ஹலேல் களத் தரலே சிறப்பாக மதிப்பிே 

உதவும். அடிப்பலே சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிலல வபான்ற பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காே்சிலயக் குறிக்கிறது. CPCB ேழிகாே்டுதல்களுேன் 

2022 மாரச்,் ஏப்ரல் மற்றும் வம மாதங்களில் திே்ே தளத்தின் அடிப்பலே நிலலலய 

மதிப்பிடுேதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. AAI, AGMARK, 

APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF ஆகியேற்றால் அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹசன்லன 

வமே்ஹேக்ஸ் வலப் பிலரவேே் லிமிஹேே் மூலம் கிளஸ்ேர ்சுரங்கங்கள் பற்றிய குறிப்புேன் 

சுற்றுசச்ூழல் தரவு வசகரிக்கப்பே்ேது - கீவழ உள்ள ஆய்ேகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பே்ே டீ 

ோரியம். 

• நிலம் 

• தண்ணீர ்

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• சமூக-ஹபாருளாதார நிலல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (ோன்ேழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திே்ேத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கலள 

மதிப்பிேக்கூடிய ஹதாகுப்லபச ் சுற்றி இருக்கும் சூழல் சூழ்நிலலலயப் புரிந்துஹகாள்ள 

தரவு வசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பே்ேது. ஆய்வுப் பகுதி லமய மண்ேலம் மற்றும் இலேயக 

மண்ேலம் என இரண்டு மண்ேலங்களாகப் பிரிக்கப்பே்டுள்ளது, அங்கு லமய மண்ேலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

எடுக்கப்பே்ே இலேயக மண்ேலம். லமய மண்ேலம் மற்றும் இலேயக மண்ேலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

கண்காணிப்பு காலம் 

 அடிப்பலே ஆய்வு பருேமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் அதாேது மாரச் ்  - வம 2022 

இல் நேத்தப்பே்ேது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புேன் (இஸ்வரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாே்டு முலற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிோரணத்லதப் புரிந்துஹகாள்ேதற்காக, ஹசயற்லகக்வகாள் 

பேங்களில் எல்லல ஒருங்கிலணப்புகள் மிலகப்படுத்தப்பே்ேன. 

• மண்ணின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பே்டு ஹதாேரப்ுலேய இயற்பியல்-வேதியியல் 

பண்புகள், பரிமாற்றம் ஹசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், ஊே்ேசச்த்துக்கள் மற்றும் 

நுண்ணூே்ேசச்த்துக்கள் வபான்றேற்றிற்காக, சுரங்க நேேடிக்லககளால் ஏற்படும் 
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பாதிப்லப மதிப்பிடுேதற்கும், பசுலம அரண் ேளரச்ச்ிக்கு மரக்கன்றுகலள 

பரிந்துலரக்கவும் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 

• நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்வபாதுள்ள ஆழ்துலள 

கிணறுகளிலிருந்து வசகரிக்கப்பே்ேன, அவத வநரத்தில் இலேயக மண்ேலத்தில் 

உள்ள குளங்களிலிருந்து வமற்பரப்பு நீர ் வசகரிக்கப்பே்ேது. மாதிரிகள் 

தண்ணீரின் தரத்லத தீரம்ானிக்க வதலேயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுவகால்களின் அடிப்பலேயில்) மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்தின் பாரல்ேயில் ஹபாருத்தமானலேக்காக பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பே்ேன. 

• காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச, ஹேப்பநிலல, ஈரப்பதம், மலழப்ஹபாழிவு 

மற்றும் ஹபாதுோன ோனிலல நிலலகள் பற்றிய தரவுகலள வசகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தளத்தில் ோனிலல நிலலயம் அலமக்கப்பே்ேது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத (AAQ) மதிப்பிடுேதற்காக, தப்பிவயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியேற்றுக்கான சுோச தூசி மாதிரிகள் (RDS), ோயு 

இலணப்புகளுேன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியேற்லற நிறுவுேதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

வசகரிக்கப்பே்ேன மற்றும் NAAQ விதிமுலறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும் 

காற்றின் தரத்தின் தற்வபாலதய நிலலலயச ் ஹசயல்படுத்த முதன்லம காற்று 

மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

• இலரசச்ல் நிலல அளவீடுகள், தாக்க மண்ேலத்தில் அடிப்பலே இலரசச்ல் 

அளலே நிறுே ஒலி நிலல மீே்ேரின் உதவியுேன் ஹேே்வேறு வநர 

இலேஹேளிகளில் பல்வேறு இேங்களில் ஹசய்யப்பே்ேன. 

• தற்வபாதுள்ள தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் ேடிேத்லத ஆய்வு 

ஹசய்ேதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியலல மதிப்பிடுேதற்கு அடிப்பலே 

உயிரியல் ஆய்வுகள் வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. 

• தற்வபாலதய சமூக-ஹபாருளாதார நிலலலமகலளப் புரிந்துஹகாள்ேதற்கும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத ் திே்ேத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளலே 

மதிப்பிடுேதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-

ஹபாருளாதார ஆய்வு நேத்தப்பே்ேது. 
 

ஆய்வுக்குத் வதலேயான பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முலறகள், 

மாதிரியின் அதிரஹ்ேண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யும் முலற வபான்றலே 

அே்ேேலண 3.1 கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாே்டு 

முலற 

2011 மக்கள் 

ஹதாலக 

கணக்ஹகடுப்பு 

லகவயடு மற்றும் 

ஹசயற்லகக்வகாள் 

பேங்களிலிருந்து 

தரவுகள் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

ஹசயற்லகக்வகாள் 

பேங்கள் முதன்லம 

ஆய்வு 
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*மண் 

இயற்பியல்-

வேதியியல் 

பண்புகள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

5 

(1 லமயம் & 4 

இலேயக 

மண்ேலம்) 

IS 2720 

வேளாண்லம 

லகவயடு - இந்திய 

வேளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில், புது தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்பியல், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுலற 

6 

(2 வமற்பரப்பு 

நீர ்& 4 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிலலகள் 

தள குறிப்பிே்ே 

முதன்லம தரவு& 

ோனிலல 

ஆய்வு 

காற்றின் வேகம் 

காற்றடிக்கும் 

திலச 

ஹேப்ப நிலல 

வமக மூே்ேம் 

உலர ்குமிழ் 

ஹேப்பநிலல 

மலழப்ஹபாழிவு 

1 மணிவநர 

ஹதாேரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்
கி ோனிலல 

நிலலயம் 

1 

தள குறிப்பிே்ே 

முதன்லம தரவு& 

IMD 

நிலலயத்திலிருந்து 

இரண்ோம் நிலல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிவயாடிய 

தூசி 

24 மணி வநரத்திற்கு 

ஒரு ோரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 

(அக்வோபர ்- 

டிசம்பர ்2020) 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலேயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

வதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிலலகள், CPCB 

*ஒலி 

மே்ேங்கள் சுற்றுப்புற 

சத்தம் 

ஒே்ஹோரு 

இேத்திற்கும் 24 

மணிவநரம் 

மணிவநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 லமயம் & 6 

இலேயக 

மண்ேலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

ேழிகாே்டுதல்களின்ப
டி 

சூழலியல் 

தற்வபாதுள்ள 

தாேரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

களப்பயணம் 

மூலம் 

ஆய்வுப்பகுதி குோே்வரே் & 

டிரான்ஹஸக்ே் ஆய்வு 

மூலம் முதன்லம 

ஆய்வு 

இரண்ோம் நிலல 

தரவு - ேன வேலல 

திே்ேம் 

சமூக 

ஹபாருளாதா
ர அம்சங்கள் 

சமூக-

ஹபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கள்ஹதாலக 

புள்ளிவிேரம் 

மற்றும் 

தற்வபாதுள்ள 

உள்கே்ேலமப்பு 

தள ேருலக & 

மக்கள் ஹதாலகக் 

கணக்ஹகடுப்பு 

லகவயடு, 2011 

ஆய்வுப்பகுதி 

முதன்லம 

கணக்ஹகடுப்பு, 

மக்கள் ஹதாலக 

கணக்ஹகடுப்பு 

லகவயடு & வதலே 

அடிப்பலேயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

 

* அலனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் வசாதலனகள் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

ேழிகாே்டுதல்களின்படி வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளன.  

3.2. நிலச ்சூழல் 

 நிலச ் சூழல் ஒரு குறிப்பிேத்தக்க அளவுவகாலாகும், இது சுரங்க நேேடிக்லக 

காரணமாக சீரழிகிறது. பகுதியின் நிலப்பரப்பு, மண்ணின் அலமப்பு, நிலப்பரப்பின் 
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புவியியல் மற்றும் சுரங்க முலற ஆகியேற்லறப் ஹபாறுத்து சிலதவின் அளவு மாறுபடும். 

பாழலேந்த நிலங்கள் அப்பகுதியின் நீரந்ிலல மற்றும் ேடிகால் முலற தாேரங்கள் 

மற்றும் சூழலியல் ஆகியேற்றில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன. 

3.2.1 நிலப்பயன்பாடு/நிலசச்ூல் 

 நிலப்பயன்பாே்டு ேலரபேத்லதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS ஹபங்களூர ்& நிலல 

III ேலகப்பாடு 1:50,000 அளலேக் ஹகாண்ே ேழிகாே்டுதல்களின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துலரக்கப்பே்ே விலசகளின் அடிப்பலேயில் நிலப்பயன்பாே்டு ேலகப்பாே்டிற்கு 

ஒரு காே்சி விளக்க நுே்பம் பின்பற்றப்பே்டுள்ளது. புேனின் (ISRO) LISS III பேங்களின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாே்டு முலற ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றளவு ேலரபேம் நிலப்பயன்பாே்டுச ் சூழலலப் பகுப்பாய்வு ஹசய்ேதற்காக 

எடுக்கப்பே்ேது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு பைப்பளவு (பெக்மடை்) பைப்பளவு %   

1 நகரப்்புறம் 181.95 0.54 

2 கிராமப்புறம் 3805.98 11.35 

3 சுரங்கம் 900.01 2.68 

4 பயிர ்நிலம் 16541.84 49.34 

5 தரிசு நிலம் 10624.50 31.69 

6 புதர ்நிலம் 885.80 2.64 

7 தரிசு பாலற 284.88 0.85 

8 நீரந்ிலலகள்/ஏரி 299.53 0.89 

  பமாத்தம் 33524.50 100.00 

ஆதாரம்: சரவ்ே ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு ேலரபேம் மற்றும் வலண்ே்சாே் 
ஹசயற்லகக்வகாள் பேங்கள்   

படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 
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வமவல உள்ள அே்ேேலண மற்றும் பே்லே ேலரபேத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி பயிர ்மற்றும் தரிசு நிலம் 81.03 %, அலதத் ஹதாேரந்்து 

உள்ளலமந்த நிலம் 11.90%, ஸ்க்ரப் நிலம் 3.49% என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதி 900.01 ஹெக்வேர ்அதாேது 2.68 %. 6.97.0 

ஹெக்வேர ்பரப்பளோனது ஹமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 7.74% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

பங்களிக்கிறது. சுரங்க நேேடிக்லககளின் இந்த சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 

குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்லத ஏற்படுத்தாது.
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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3.2.2 நிலப்பைப்பு 

 திே்ேப் பகுதி ஒரு உயரமான நிலப்பரப்பில் அலமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு ஹேற்று நிலப்பரப்பாக உள்ளது, சாய்வு ேேகிழக்கு மற்றும் பகுதியின் உயரம் 

202மீ AMSL ஆகும். 

3.2.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியில் உருோக்கப்பே்ே வமற்பரப்பு ேடிகால் ேழிகள். இப்பகுதியின் 

ேடிகால் அலமப்பு ஹேன்ே்ரிடிக் ஆகும், இது பாலற கடினமான பாலற நிலப்பரப்லப 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், அேற்றின் உபரி நீர ் அருகாலமயில் 

உள்ள ஹதாே்டிகளுக்கு உணேளிக்கவும் உதவும் சில குளங்களால் நிரம்பியுள்ளது. 

மலழக் காலங்கலளத் தவிர அலனத்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி ஹபரும்பாலும் 

ேறண்டு காணப்படும்.   

மலழக்காலத்தில் வமற்பரப்பிலிருந்து ஹேளிவயறும் நீவராே்ேம் ேேகிழக்கு முதல் 

ஹதன்வமற்கு திலசயில் பாய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் ேடிகால் முலற பேம் 3.5 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. சுரங்கங்கள் இயற்லகயாகவே மலழநீர ் ஹசல்ேதற்கு 

இலேயூறாக இருக்காது. 

3.2.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத் தளமானது நில அதிரவ்ு மண்ேலம் III (குலறந்த 

ஹசயலில் உள்ளது), BMTPC இன் படி குலறந்த வசத அபாய மண்ேலத்தில் உள்ளது, 

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்ேலத்தின் பாதிப்பு அே்லஸ் IS: 1893 - 2002. திே்ேப் 

பகுதியானது தீபகற்பக் கேசத்தில் கடினமான பாலற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது. 

ஹதன்னிந்தியா மிகவும் நிலலயானது. 

3.2.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 திே்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ ஹதாலலவில் ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள், வதசிய 

பூங்கா மற்றும் ஹதால்ஹபாருள் நிலனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்லல. பாதுகாக்கப்பே்ே 

மற்றும் ஒதுக்கப்பே்ே ேனப்பகுதி எதுவும் திே்ேப் பகுதியில் ஈடுபேவில்லல. எனவே, ேன 

நிலத்லத லகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் ஹசய்ய வேண்டிய அேசியம் இருக்காது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

ஹதாேரப்ான விேரங்கள், அதாேது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீவழ உள்ள அே்ேேலண 3.3 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.3: குழுமத்ரதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

பதாரலவு 

வான்வழி தூைம் 

கிமீ 

1 

வதசிய பூங்கா / 

ேனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 
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2 காப்புக்காடு 
ஹதாப்பசாமிமலல 14.5 கிமீ 

ஹதன்கிழக்கு 

3 நீரந்ிலலகள் 

குளம் வமற்கு 1.2 கிமீ 

ஓலே 15.கிமீ ேேவமற்கு 

ஓலே 4 கிமீ ேேகிழக்கு 

ஹேள்ளியலனக்குளம் 5.5 கிமீ ேேகிழக்கு 

4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாலனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகம் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல   

5 
கடுலமயான மாசுபே்ே 

பகுதிகள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

6 சதுப்புநிலங்கள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

7 மலலகள் 
இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

8 
அறிவிக்கப்பே்ே 

ஹதால்லியல் தளங்கள் 

இல்லல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

9 
ஹதாழில்கள்/அனல் மின் 

நிலலயங்கள் 

ஹரனால்ே் ஹசயின் 

இந்தியா பிலரவேே் 
லிமிஹேே்- (உற்பத்தி 

மற்றும் ஹதாழில்துலற 

ஆவலாசகர)் 

5கிமீ-ேேகிழக்கு 

10 பாதுகாப்பு நிறுேல் இல்லல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்லல 

ஆதாரம்: ஹசயற்லகக்வகாள் பேங்கள் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.2.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளில் 

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து வசகரிக்கப்பே்டு ஹேே்வேறு 

அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிேங்கள் அே்ேேலண 3.4 மற்றும் பேம் 3.5 இல் விேரிக்கப்பே்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 திே்ேப் பகுதி ேேக்கு பக்கம்  10°47'0.93"N 78° 5'25.08"E 

2 S-2 வக. பிசச்ம்பே்டி 1.6கிமீ NW  10°47'48.91"N 78° 4'50.34"E 

3 S-3 பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு 5 கிமீ NE  10°48'56.17"N 78° 7'25.61"E 

4 S-4 முஸ்தகினத்துப்பேட்ி 6 கிமீ NW  10°49'24.71"N 78° 2'57.14"E 

5 S-5 ஹகாே்ோநத்தம் ஹதற்கு 3.5 கிமீ  10°45'1.88"N 78° 5'35.71"E 

ஆதாரம்: ஆய்ேகத்தின் தள கண்காணிப்பு/மாதிரி-  
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மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பலே மண்ணின் பண்புகலளத் தீரம்ானிக்க. 

• மண் குணாதிசயங்களில் முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹசயல்பாே்டின் தாக்கத்லத 

தீரம்ானிக்க, மற்றும் 

• விேசாய உற்பத்திக் கண்வணாே்ேத்தில் மண்ணின் மீதான தாக்கத்லத மிக 

முக்கியமாக தீரம்ானிக்க வேண்டும். 

முரறரம -  

மண்ணின் தரத்லத ஆய்வு ஹசய்ேதற்காக, பல்வேறு நில பயன்பாே்டு 

நிலலலமகலளப் பிரதிநிதித்துேப்படுத்தும் திே்ேத் தளத்திலும் அலதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிலலலயயும் மதிப்பிடுேதற்கு மாதிரி இேங்கள் வதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. 90 

ஹச.மீ ஆழம் ேலர மண்ணில் துலளயிே்டு மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பே்ேன. மண் ேலக, 

தாேர உலற, உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகள் உே்பே ஹதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு 

நேேடிக்லககள் ஆகியேற்றின் அடிப்பலேயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஐந்து (5) 

இேங்கள் வதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒே்டுஹமாத்த 

வயாசலனலய ேழங்கும். மாதிரிகள் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளுக்காக 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு அனுப்பப்பே்ேன. 

மாதிரிகள் பாலித்தீன் லபகளில் நிரப்பப்பே்டு, குறியிேப்பே்டு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்ேகத்திற்கு அனுப்பப்பே்ேது மற்றும் அதற்கான ேழிமுலறயின் விேரங்கள் கீவழ 

அே்ேேலண 3.5 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன.   

அட்டவரண 3.5: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிரஹ்ேண் ஒே்ஹோரு நிலலயத்திலிருந்தும் ஒரு ேலரபே மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுலற எடுக்கப்படும் 

ஹசய்முலற வமல்மண்ணின் கூே்டு கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் இருந்து 

வசகரிக்கப்பே்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிலய ேழங்க 

கலக்கப்பே்ேன. அலே காற்று புகாத பாலித்தீன் லபகளில் 

வசமிக்கப்பே்டு ஆய்ேகத்தில் ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. 

ஆதாரம்: GEMS உேன் இலணந்து சுற்றுசச்ூழல் ஹதாழில்நுே்ப வசலேகளால் தளத்தில் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & வேளாண்லம, கூே்டுறவு 

மற்றும் விேசாயிகள் நலத்துலற, வேளாண்லம மற்றும் விேசாயிகள் நல அலமசச்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியேற்றில் பரிந்துலரக்கப்பே்ே நிலலயான முலறகளின்படி 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ே முக்கிய 

பண்புகள் ஹமாத்த அேரத்்தி, வபாவராசிே்டி, ஊடுருேல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

ஹபாருே்கள், லநே்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் ஹபாே்ோசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிலலயான ேலகப்பாடு அே்ேேலண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-வேதியியல் 

பண்புகள் மற்றும் வசாதலன முடிவுகள் அே்ேேலண 3.7 இல் கீவழ ேழங்கப்பே்டுள்ளன. 
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மண் மாதிைி இடங்கள் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  

 



 

48 

 

அட்டவரண 3.6: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

அளவுருக்கள் S-1  S-2  S-3  S-4  S-5 

1 நிறம் 
இளம் பழுப்பு 

நிறம் 

இளம் பழுப்பு 

நிறம் 

பழுப்பு நிறம் பழுப்பு நிறம் இளம் பழுப்பு 

நிறம் 

2 pH@27°C 8.21 8.03 8.98 7.86 8.25 

3 மின் கேத்துத்திறன்@25̊C 588 610  598 586 616 

4 நீர ்ஹசயல்பாடு நடுத்தரம் நடுத்தரம் நடுத்தரம் நடுத்தரம் நடுத்தரம் 

5 அலமப்பு      

 

களிமண் 44.2 32.8 44.8 41.8 35.2 

மணல் 28.6  33.2 30.1 26.2 42.6 

ேண்ேல் மண் 27.2 34.0 25.1 32.0 22.2 

6 நீர ்தாங்கும் திறன் 51.8  48.7 48.2 52.4 47.1 

7 ஹமாத்த அேரத்்தி 1.18  1.20 1.20 1.18 1.20 

8 வபாவராசிே்டி 38.2 33.6 34.8 36.8 42.4 

9 கால்சியம் (Ca) 184  180 192 220 248 

10 ஹமக்னீசியம் (Mg) 46  40.6 38 170 138 

11 மாங்கனீசு (Mn) 32.6 33.8 35.2 41.2 30.6 

12 துத்தநாகம் 0.92  1.10 1.20 1.26 1.18 

13 வபாரான் (B) 0.88  1.14 1.10 1.14 1.62 

14 கலரயக்கூடிய குவளாலரடு (Cl) 182  182 176 162 182 

15 கலரயக்கூடிய சல்வபே் (S04) 0.015  0.017 0.012 0.014 0.014 

16 ஹபாே்ோசியம் (K) 42.6  43.2 41.8 38.0 41.8 

17 பாஸ்பரஸ் (P) 1.18  1.52 1.28 1.26 1.41 

18 லநே்ரஜன் (N) 190  196 170 192 176 

19 காே்மியம் (சிடி) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) 

20 குவராமியம் (Cr) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) 

21 ஹசம்பு (Cu) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) BDL (DL : 1.0 ) 

22 ஹலே் (பிபி) 0.68  0.70 0.72 0.78 0.80 

23 ஹமாத்த இரும்பு 4.1  2.2 2.2 2.9 4.52 

24 கரிமப் ஹபாருள் 2.72  2.8 2.40 3.12 3.10 

25 ஆரக்ானிக் காரப்ன் 1.62  1.72 1.62 2.10 1.88 

26 CEC 46.2  42.4 39.8 41.8 40.2 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அலமப்பு, ஹமாத்த அேரத்்தி, 

வபாவராசிே்டி மற்றும் நீர ் லேத்திருக்கும் திறன் ஆகியலே ஆராயப்பே்ேன. ஆய்வுப் 

பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அலமப்பு களிமண் களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஹமாத்த அேரத்்தி 1.18 முதல் 1.20 கிராம்/சிசி ேலர மாறுபடும். 

மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் வபாவராசிே்டி நடுத்தர அளவில் அதாேது 

33.6 முதல் 42.4% ேலர இருக்கும். 

இைசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்லம சற்று காரமானது முதல் ேலுோன காரமானது pH ேரம்பு 7.89 முதல் 

8.98 ேலர இருக்கும் 

• கிலேக்கக்கூடிய லநே்ரஜன் உள்ளேக்கம் ஹெக்வேருக்கு 170 முதல் 196 கிவலா ேலர 

இருக்கும் 

• கிலேக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளேக்கம் ஹெக்வேருக்கு 1.18 முதல் 1.52 கிவலா ேலர 

இருக்கும் 

• கிலேக்கக்கூடிய ஹபாே்ோசியம் ேரம்பு 38.0 முதல் 43.2 மிகி/கிகி ேலர 

3.3 நீை்சச்ூழல் 

நீர ்ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

ேளரச்ச்ியில் குறிப்பிேத்தக்க பங்லகக் ஹகாண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின் வநாக்கம், 

முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகலள மதிப்பிடுேது மற்றும் 

விேசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாே்டு சமூக பயன்பாடு, ஹபாழுதுவபாக்கு ேளங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியேற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கலள மதிப்பீடு ஹசய்ேது 

ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பே்டு, முன் சிகிசல்ச அளிக்கப்பே்ே மாதிரி 
வகன்களில் விதிமுலறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்ேகத்திற்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்பே்ேன. 

3.3.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 ஆய்வுப் பகுதியானது குடிநீருக்கான ஆதாரமாகச ்ஹசயல்படும் சில குளங்களால் 

நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அேற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள குளங்களுக்கு 

உணேளிக்கிறது. இப்பகுதியில் மிதமான மலழப்ஹபாழிவு உள்ளது, திறந்தஹேளி 
கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளில் மலழநீர ்வசமிப்பு இப்பகுதியில் நலேமுலறயில் உள்ளது 

மற்றும் வசமிக்கப்பே்ே நீர ் மலழக்காலத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர ்

ஆதாரமாக ஹசயல்படுகிறது.  

அட்டவரண 3.7: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள நீை்நிரலகள் 

வ.எண். நீை்நிரலகள் தூைம் 

1 குளம் வமற்கு 1.2 கிமீ 

2 ஓலே 1.5 கிமீ ேேவமற்கு 

3 ஓலே 4 கிமீ ேேகிழக்கு 
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4 ஹேள்ளியலணக்குளம் 5.5 கிமீ ேேகிழக்கு 

 

3.3.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 கரூர ் மாேே்ேம் முழுக்க முழுக்க ஹதான்லமப் படிக ேடிேங்களால் 

அடிக்வகாடிே்டுக் காணப்படுகிறது மாேே்ேத்தில் உள்ள முக்கியமான நீரந்ிலல 

அலமப்புகள் பாலறசச்ிலதவு, பிளவுகள் மற்றும் உலேந்த படிகப் பாலறகள் மற்றும் 

சமீபத்திய ேண்ேல் படிவுகளால் அலமக்கப்பே்டுள்ளன. 

நிலத்தடி நீர ்ஹேறித்தனமான சூழ்நிலலயில் ஏற்படுகிறது. இந்த நீரந்ிலலகளின் 

அதிகபே்ச நிலறவுற்ற தடிமன் நிலப்பரப்பு நிலலலமகலளப் ஹபாறுத்து 5 மீ ேலர 

இருக்கும். 09.06.2016 வததியிே்ே G.O (MS) எண் 113 இன் படி, அலர விமரச்னம் (70% - 90%) என 

ேலகப்படுத்தப்பே்டுள்ள கரூரில் ஆய்வுப் பகுதி ேருகிறது.   

1 கிமீ சுற்றளவில் பன்னிஹரண்டு (10) ஆழ்குழாய் கிணறு பன்னிரண்டு (12) 

திறந்தஹேளி கிணறுகள் உள்ளன, ஹபரும்பாலான கிணறுகள் வகாலே காலத்தில் 

ேறண்ே நிலலயில் இருக்கும். பருேமலழ மற்றும் பருேமலழ இல்லாத கிணறு மற்றும் 

ஆழம் பற்றிய விேரங்கள் கீவழ விேரிக்கப்பே்டுள்ளன: 

அட்டவரண 3.8 : 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துரள கிணற்றின் விவைங்கள் 

ஆழ்துரள கிணறு 

மாதிைிகள் 
மாை்ச-்2022 ஏப்ைல்-2022 மம-2022 அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

BW-1 59.9 59.6 59 10° 46' 29.89"N 78° 04' 31.72"E 

BW-2 60.4 60.1 59.5 10° 46' 45.48"N 78° 04' 43.77"E 

BW-3 61.9 61.6 61 10° 47' 08.89"N 78° 05' 04.29"E 

BW-4 62.1 61.8 61.2 10° 47' 25.32"N 78° 05' 01.44"E 

BW-5 61.7 61.4 60.8 10° 47' 20.40"N 78° 05' 27.83"E 

BW-6 61.3 61 60.4 10° 47' 13.52"N 78° 05' 25.79"E 

BW-7 60.7 60.4 59.8 10° 46' 29.38"N 78° 05' 35.89"E 

BW-8 62.1 61.8 61.2 10° 46' 14.70"N 78° 05' 26.56"E 

BW-9 62.7 62.4 61.8 10° 46' 06.21"N 78° 05' 06.48"E 

BW-10 60.9 60.6 60 10° 46' 16.51"N 78° 04' 51.48"E 

அட்டவரண 3.9 : 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிணற்றின் விவைங்கள் 

திறந்திருக்கும்  

கிணற்றின் 

மாதிைிகள் 

மாை்ச-்2022 ஏப்ைல்-2022 மம-2022 அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

OW-1 11.6 10.8 10.5  10°47'3.33"N  78° 5'8.79"E 

OW-2 11.9 11.1 10.8  10°47'4.67"N  78° 5'1.35"E 

OW-3 10.3 9.5 9.2  10°47'19.79"N  78° 5'7.75"E 

OW-4 12.6 11.8 11.5  10°47'33.03"N  78° 5'31.45"E 

OW-5 11.3 10.5 10.2  10°47'26.16"N  78° 5'40.09"E 

OW-6 11.9 11.1 10.8  10°47'20.37"N  78° 5'46.63"E 

OW-7 12.1 11.3 11  10°47'6.48"N  78° 5'27.13"E 

OW-8 10.6 9.8 9.5  10°46'57.25"N  78° 5'48.00"E 

OW-9 10.7 9.9 9.6  10°46'29.98"N  78° 5'21.35"E 

OW-10 12.3 11.5 11.2  10°46'27.72"N  78° 5'3.12"E 

OW-11 12.9 12.1 11.8  10°46'50.38"N  78° 4'43.94"E 

OW-12 12.4 11.6 11.3  10°47'11.78"N  78° 4'39.16"E 
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படம் 3.5: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு - மாை்ச ்2022 
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படம் 3.6: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு - ஏப்ைல் 2022 
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படம் 3.7: ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல 1 கிமீ சுற்றளவு - மம 2022 
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படம் 3.8: மரழக்காலத்திற்கு முந்ரதய திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - மாை்ச ்2022 
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படம் 3.9: 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்திருக்கும் கிணறுகளின் பருவமரழக்கு முந்ரதய நீை் நிரல - ஏப்ைல் 2022 
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படம் 3.10: மரழக்காலத்திற்கு முந்ரதய திறந்த கிணறுகளின் நீை்மட்டம் 1 கிமீ சுற்றளவு - மம 2022 
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3.3.3 பசய்முரற 

உளவு ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது மற்றும் கண்காணிப்பு இேங்கள் இதன் 

அடிப்பலேயில் இறுதி ஹசய்யப்பே்ேன;   

• ேடிகால் முலற; 

• பல்வேறு நேேடிக்லககள்/பாதிப்பு ஏற்பேக்கூடிய பகுதிகலளக் குறிக்கும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிேம்; மற்றும் 

• அடிப்பலே நிலலலமகலளக் குறிக்கக்கூடிய ோய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து  இரண்டு (2) வமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பே்டு, வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

ஹசயல்பாடுகளின் விலளலே மதிப்பிடுேதற்காக இயற்பியல்-வேதியியல், கன 

உவலாகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பே்ேன. அஹமரிக்க ஹபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) ஹேளியிே்ே CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீலர ஆய்வு ஹசய்ேதற்கான நிலலயான முலறகள்' 

ஆகியேற்றால் குறிப்பிேப்பே்ே நலேமுலறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பே்ேன. நீர ்மாதிரி இேங்கள் அே்ேேலண 3.8 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது மற்றும் 

பேம் 3.5 ஆக காே்ேப்பே்டுள்ளது.  

அட்டவரண 3.10: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடக்குறியீடு 
கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

பதாரலவு & 
திரச 

ஒருங்கிரனப்புகள் 

1 SW-1 
ஹேள்ளியலனக்குளம் 5.5 கிமீ ேேகிழக்கு 

 

 10°48'45.45"N 

 78° 7'52.37"E 

2 SW-2 
கண்ஹேடுத்த 

மாணிக்கம் ஏரி 
5.2கிமீ ஹதன்வமற்கு 

 

 10°45'44.98"N  

78° 2'38.50"E 

3 WW-1 
திே்ேப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

90 மீ ேேக்கு 

 

 10°47'6.41"N   

78° 5'27.18"E 

4 WW-2 
முஸ்தகினத்துப்பேட்ி 

 

6 கிமீ ேேவமற்கு 

 

 10°49'25.82"N 

78°03'04.27"E 

5 BW-1 
திே்ேப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

400மீ ேேவமற்கு 

 

 10°47'9.33"N  

78°05'05.15"E 

6 BW-2 
பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு  5 கிமீ ேேகிழக்கு  10°48'55.98"N  

78° 7'28.39"E 
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அட்டவரண 3.11: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண் அளவுரு 
SW1 

பவள்ளாரணக்குளம் 

SW2 

கண்படடுத்த 

மாணிக்கம் ஏைி 

CPCB நியமிக்கப்படட் 

சிறந்த பயன்பாடு 

1 நிறம் 5 5 300 

2 நாற்றம் ஒப்புக்ஹகாள்ளத்தக்கது ஒப்புக்ஹகாள்ளத்தக்கது குறிப்பிேப்பேவில்லல 

3 pH@ 25oC 7.21 7.51 6.5-8.5 

4 
மின் கேத்துத்திறன் @ 

25oC 
882 826 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

5 ஹகாந்தளிப்பு <5 <5 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

6 
ஹமாத்த கலரந்த 

திேப்ஹபாருள்கள் 
508 495 

1500 

7 
CaCO3 ஆக ஹமாத்த 

கடினத்தன்லம 
168 164 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

8 Ca என கால்சியம் 45 48 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

9 ஹமக்னீசியம் Mg ஆக 13.5 10.6 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

10 
CaCO3 ஆக ஹமாத்த 

காரத்தன்லம 
160 178 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

11 Cl-ஆக குவளாலரடு 154 169 600 

12 சல்வபே் SO4- 48 42 400 

13 Fe என இரும்பு 0.42 0.42 50 

14 
இலேச எஞ்சிய 

குவளாரின் 
BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) 

400 

15 ஃவுளூலரடு எஃப் 0.65 0.72 1.5 

16 லநே்வரே்டுகள் NO3 12.8 18.4 50 

17 Cu ஆக ஹசம்பு BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 1.5 

18 Mn ஆக மாங்கனீசு BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.02) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

19 Hg ஆக பாதரசம் (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

20 சிடியாக காே்மியம் BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) 0.01 

21 ஹசலினியம் என ஹச BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

22 அல் என அலுமினியம் BDL (DL: 0.004) BDL (DL: 0.005) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

23 பிபியாக முன்னணி BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.1 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 15 

25 ஹமாத்த குவராமியம் BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) 0.05 

26 வபாவரான் பி BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

27 கனிம எண்ஹணய் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

28 
பினாலிக் கலலேகள் 

என 
BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

29 
அவயானிக் 

சேரக்்காரம் என 
BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) குறிப்பிேப்பேவில்லல 
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30 CN ஆக லசலனே் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 

31 பா என வபரியம் BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 300 

32 
அம்வமானியா-என் 

(ஹமாத்தம் 
BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

33 H2S ஆக சல்லபடு BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

34 மாலிப்டினம் வமா BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) குறிப்பிேப்பேவில்லல 

35 ஹமாத்த ஆரச்னிக் என BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.2 

36 

ஹமாத்த 

இலேநிறுத்தப்பே்ே 

திேப்ஹபாருே்கள் 

BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

குறிப்பிேப்பேவில்லல 

37 ஹமாத்த வகாலிஃபாரம்் 150 110 5000 

38 இ - வகாலி <1.8 <1.8 குறிப்பிேப்பேவில்லல 

 

அட்டவரண 3.12: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

 

வ.எ
ண் 

அளவுரு 

அளவுரு GW-1 

(WW) 

திடட்ப் பகுதி 

GW-2(WW) 

முஸ்தகினத்துப்
படட்ி 

GW-3 (BW) 

திடட்ப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

GW-4 (BW) 

பசச்ப்படட்ி 

IS 10500: 2012 இன் படி தைநிரலகள் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடி
ய வைம்பு 

அனுமதிக்கப்படட் 

வைம்பு 

1 நிறம் <5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2 மணம் ஒப்புக்ஹகாள்ளத்தக்கது 

3 pH@ 25oC 7.85 7.54 7.68 7.24 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 மின் கேத்துத்திறன் @ 25oC 1126 924 918 978 குறிப்பிேப்பேவில்லல குறிப்பிேப்பேவில்லல 

5 ஹகாந்தளிப்பு 2.0 <5 <5 <5 1 1 

6 ஹமாத்த கலரந்த 

திேப்ஹபாருள்கள் 
658 554 521 586 500 500 

7 CaCO3 ஆக ஹமாத்த 

கடினத்தன்லம 
230 196 182 204 200 200 

8 கால்சியம் 68 62 48 46 75 75 

9 ஹமக்னீசியம்  14.6 124 15 21.6 30 30 

10 ஹமாத்த காரத்தன்லம 268 168 182 164 200 200 

11 குவளாலரடு 202 180 178 176 250 250 

12 சல்வபே்  78 36 42 42 200 200 

13 இரும்பு 0.03 0.28 0.38 0.32 0.3 0.3 

14 எஞ்சிய குவளாரின் BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) BDL(DL: 0.1) 0.2 0.2 

15 ஃவுளூலரடு 0.73 0.42 0.52 0.51 1.0 1.0 

16 லநே்வரே்டுகள்  32 21.6 18.6 18.6 45 45 

17 ஹசம்பு BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

18 மாங்கனீசு BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 0.1 0.1 

19 பாதரசம் (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 0.001 0.001 

20 காே்மியம் BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) BDL (DL:0.001) 0.003 0.003 
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21 ஹசலினியம்  BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) 0.01 0.01 

22 அலுமினியம் BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) BDL (DL: 0.005) 0.03 0.03 

23 ஈயம் BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) BDL (DL:0.005) 0.01 0.01 

24 துத்தநாகம் BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 5 5 

25 ஹமாத்த குவராமியம் BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) BDL (DL: 0.02) 0.05 0.05 

26 வபாவரான்  BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 0.5 0.5 

27 கனிம எண்ஹணய் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.5 0.5 

28 பிவனாலிக் கலலேகள் 

C6H5OH 
BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) BDL (DL:0.0005) 0.001 0.001 

29 அவயானிக் சேரக்்காரம்  BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 0.2 

30 லசலனே் BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

31 3 நாே்களுக்கு BOD @ 27°C 6.0  - - - - - 

32 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் 

வதலே 
24  - - - - - 

33 கலரந்த ஆக்ஸிஜன் 5.8  - - - - - 

34 வபரியம் BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) BDL(DL:0.05) 0.7 0.7 

35 அம்வமானியா  BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.5 0.5 

36 சல்லபடு BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.05 0.05 

37 மாலிப்டினம்  BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 0.07 0.07 

38 ஹமாத்த ஆரச்னிக்  BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005 ) BDL (DL:0.005 ) 0.01 0.01 

39 ஹமாத்த 

இலேநிறுத்தப்பே்ே 

திேப்ஹபாருே்கள் 

10  

15 

14 BDL (DL:1.0) 

- - 

40 ஹமாத்த வகாலிஃபாரம்் 
< 2 170 120 140 

எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்ேறிய முடியாது 

எந்த 100 மில்லியிலும் 

கண்ேறிய முடியாது 

41 இ - வகாலி < 2 < 1.8 < 1.8 < 1.8     
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3.3.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை்: 

pH 7.21 to 7.51 அவத சமயம் ஹகாந்தளிப்பு தரநிலலகளுக்குள் காணப்படுகிறது 

(நிலலயான நீரே்ாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH ேரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH ேலர). 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

ஹமாத்த கலரந்த திேப்ஹபாருள்கள் 495 - 508 மிகி/லி ஆகும், TDS முக்கியமாக 

காரப்வனே்டுகள், லபகாரப்வனே்டுகள், குவளாலரடுகள், பாஸ்வபே்கள் மற்றும் 

கால்சியம், ஹமக்னீசியம், வசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் ஹபாருே்களால் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குவளாலரடு 154 – 169 மிகி/லி ேலர மாறுபடுகிறது. லநே்வரே்டுகள் 12.8 முதல் 18.4 

மிகி/லி ேலர மாறுபடும், அவத சமயம் சல்வபே்டுகள் 42 முதல் 48 மி.கி/லி ேலர 

மாறுபடும்.     

நிலத்தடி நீை் 

வசகரிக்கப்பே்ே நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.24 முதல் 7.85 ேலர மற்றும் 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய ேரம்பு 6.5 முதல் 8.5 ேலர இருந்தது. அலனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்வபே்டுகள் மற்றும் குவளாலரடுகள் 

தரநிலலயின்படி ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன. ஹகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

வதலேலயப் பூரத்்தி ஹசய்கின்றன. ஹமாத்த கலரந்த திேப்ஹபாருள்கள் அலனத்து 

மாதிரிகளிலும் 521 – 628 மிகி/லி ேரம்பில் காணப்பே்ேன. அலனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

ஹமாத்த கடினத்தன்லம 182 – 230 மிகி/லி இலேவய மாறுபடுகிறது.   நுண்ணுயிரியல் 

அளவுருக்களில், எல்லா இேங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்மாதிரிகள் வதலேலயப் பூரத்்தி 

ஹசய்கின்றன. இே்ோறு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ே அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உேன் 

ஒப்பிேப்பே்ேன மற்றும் அலே பரிந்துலரக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன.   

3.3.5  நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

இம்மாேே்ேம் கடின பாலற உருோக்கம் மற்றும் பிளவுபே்ே படிக பாலறகள் 

மாேே்ேத்தின் முக்கியமான நீரந்ிலல அலமப்புகலள உருோக்குகிறது. IGIS 

ஹமன்ஹபாருளின் உதவியுேன் தகுதிோய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ் மூலம் SSRMP-80 

கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது மற்றும் 59-64 மீ 

இலேவய ஆழத்தில் குலறந்த எதிரப்்லப எதிரஹ்காண்ேதாக ஊகிக்கப்பே்ேது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் அதிகபே்ச ஆழம் 33 மீ BGL (2 மீ வமல்மண் + 1 மீ 

பாலறசச்ிலதவு + 30 மீ பல ேண்ண  கிராலனே்) முழு குத்தலக காலத்திற்கும். எனவே 

சுரங்க ோழ்க்லக முழுேதும் நீரந்ிலலகள் குறுக்கிடுேதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 

எதுவும் இல்லல, வமலும் திே்ேப் பகுதியில் குறுக்கிடும் ஹபரிய நீரந்ிலலகள் எதுவும் 

இல்லல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே 

திே்ேங்களால் ஸ்ே்ரீம், வசனல் திலசதிருப்ப வேண்டிய அேசியம் இல்லல. 

மலழக்காலத்தில் நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்தில் இருந்து ஹேளிவயறும் நீலர வசகரித்து, 

சுரங்கத ் ஹதாே்டிகளில் வசமித்து, தூசிலய அேக்குேதற்கும், பசுலம அரலண 

உருோக்குேதற்கும், சுரங்கத்தின் ஆயுே்காலத்தின் முடிவில் இது வசகரிக்கப்படும். 

தண்ணீர ்தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக ஹசயல்படும்.   
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படம் 3.11: நீை் மாதிைி மசகைிப்பு புரகப்படங்கள் 
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படம் 3.12: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.4 காற்றுச ்சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நேேடிக்லககளின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுேதற்கு, தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது.  காற்றுசச்ூழல் 

குறித்த அடிப்பலே ஆய்வுகளில் குறிப்பிே்ே காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற 

காற்றில் அேற்றின் தற்வபாலதய நிலலகள் ஆகியலே அேங்கும். குழுமத்லதச ்சுற்றி 10 

கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வு மண்ேலத்லதப் ஹபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்பலேத் தகேலல உருோக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாே்டின் ஆதாரங்கள் 

ஹபரும்பாலும் ோகன வபாக்குேரத்து, ஹசப்பனிேப்போத கிராம சாலல மற்றும் 

உள்நாே்டு மற்றும் விேசாய நேேடிக்லககளால் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். 

அடிப்பலேக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் 

தற்வபாலதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத நிறுவுேதாகும். குழுமத்தில் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேங்களின் ஹசயல்பாே்டின் வபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குேலத மதிப்பிடுேதற்கும் இலே பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இேங்கலள அலேயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பின்பற்றப்பே்ே முலற மற்றும் மாதிரி அதிரஹ்ேண் ஆகியேற்லற விேரிக்கிறது.   

3.4.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்லதப் புரிந்துஹகாள்ேதற்கு ோனிலல ஆய்வு முக்கியமானது. 

ோனிலல நிலல மற்றும் ேளிமண்ேல சிதறல் ஆகியேற்றுக்கு இலேவயயான 

அத்தியாேசிய உறவு காற்லற பரந்த ஹபாருளில் உள்ளேக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த கால இலேஹேளியில், சிதறலல நிலறவேற்றி, அேற்றுேன் 

ஹதாேரப்ுலேய பிற ஹசயல்முலறகலள ேலுோக பாதிக்கின்றன. 

திே்ே இேத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக ோனிலல ஆய்வு நிலலயம் 

நிறுேப்பே்ேது. காற்றின் ஓே்ேம், காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

ஹேப்பநிலல ஆகியலே மணிவநர அடிப்பலேயில் பதிவு ஹசய்யப்படும் ேலகயில், தலர 

மே்ேத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிலலயம் நிறுேப்பே்டுள்ளது. 

காலநிரல:   

 கரூர ்கேல் மே்ேத்திலிருந்து 127 மீே்ேர ்உயரத்தில் அலமந்துள்ளது, கரூரில் நிலவும் 

காலநிலல உள்ளூர ் புல்ஹேளி காலநிலல என்று அலழக்கப்படுகிறது. கரூரில் ஆண்டு 

முழுேதும் மலழ குலறோகவே இருக்கும். வகாப்பன் மற்றும் ஹகய்கர ்கருத்துப்படி, இந்த 

காலநிலல BSh என ேலகப்படுத்தப்பே்டுள்ளது. 

 கரூரில் சராசரி ஹேப்பநிலல 28.7 °C | 83.7 °F. 

  ஆண்டு சராசரி மலழயளவு 655 மிமீ | 23.4 அங்குலம் 

 மிகவும் ேறண்ே மாதம் மாரச்.் 8 மிமீ உள்ளது | மாரச் ் மாதத்தில் 0.3 அங்குல 

மலழப்ஹபாழிவு. ஹபரும்பாலான மலழப்ஹபாழிவு அக்வோபரில் விழுகிறது, சராசரியாக 

166 மிமீ | 6.5 அங்குலம்.   

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

 

 

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

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு மி.மீ 2017 2018 2019 2020 2021 

715.3 468.4 524.5 684.2 919.8 628.9  

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் மாை்ச ்2022 
ஏப்ைல் 

2022 
மம 2022 

1 ஹேப்பநிலல  (0C) 

அதிகபே்சம் 30.97 31.12 30.58 

குலறந்தபே்சம் 24.5 27.65 26.26 

சராசரி 27.735 29.385 28.42 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 63.06 68.875 76.69 

3 காற்றின் வேகம் (m/s) 

அதிகபே்சம் 4.07 3.4 6.95 

குலறந்தபே்சம் 1.55 1.59 2.02 

சராசரி 2.81 2.495 4.485 

4 வமக  மூே்ேம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திலச  SE,ESE SE,SSE W,WSW 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

  தளத்தில் வசகரிக்கப்பே்ே ோனிலல தரவு கிே்ேத்தே்ே IMD நிலலயத்திலிருந்து 

வசகரிக்கப்பே்ே இரண்ோம் தர தரவுகலளப் வபாலவே உள்ளது. மூன்று மாதங்களில் 

உருோக்கப்பே்ே தளத் தரவின் ஐஎம்டியுேன் ஒப்பிடுலகயில், ஆய்வு தளத்தின் விண்ே் 
வராஸ் ேலரபேம் பேத்தில் சித்தரிக்கப்பே்டுள்ளது. 3.14.  ஆய்வுக் காலத்தில் 

இப்பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திலசயானது ேேக்கு - கிழக்கிலிருந்து 

ஹதன்வமற்கு ஆகும். 

படம் 3.14: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

ஆதாரம்: விண்ே் வராஸ் ப்ளாே் வியூ, வலக் சுற்றுசச்ூழல் ஹமன்ஹபாருள்  
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வசகரிக்கப்பே்ே தரவுகளின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் 

பேம் எண்.3.14 இல் ேழங்கப்பே்ே காற்று  வீசும் திலச ேலரயப்பே்ேது.  

➢ வமவலாங்கிய காற்று NE-SW இலிருந்து வீசியது 

➢ காற்றின் வேக அளவீடுகள் 1.55 முதல் 6.95 மீ/வி ேலர பதிோகியுள்ளன 

➢ ஹேப்பநிலல அளவீடுகள் 24.5 முதல் 331.12 °C ேலர 

➢ ஈரப்பதம் 63.06 முதல் 76.69 % ேலர 

3.4.2 ஆய்வுமுரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்லம வநாக்கம், தற்வபாதுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உேன் அதன் இணக்கத்லத மதிப்பிடுேதாகும். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாே்டின் கேனிக்கப்பே்ே ஆதாரங்கள் ஹதாழில்துலற, 

வபாக்குேரத்து மற்றும் உள்நாே்டு நேேடிக்லககள். பின்ேருேனேற்லறக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக ேடிேலமக்கப்பே்ே சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

ஹநே்ஹோரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பலே நிலல நிறுேப்பே்டுள்ளது: 

▪ சிவனாப்டிக் அளவில் ோனிலல நிலல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பலே நிலலலயப் ஹபறுேதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகள்; 

▪ பல்வேறு ஹசயல்பாடுகலள பிரதிநிதித்துேப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இேம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிலேக்கும்; முதலியன 

3.4.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிஹமே்ரிக் முலற 

பீே்ோ குலறப்பு முலற 

நுண் துகள் மாதிரி 
வமக் – ஹதரவ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் – 

TEI 121   

PM10 
கிராவிஹமே்ரிக் முலற 

பீே்ோ குலறப்பு முலற 

சுோசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
வமக் -ஹதரவ்மா சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(வமம்படுத்தப்பே்ே ஹேஸ்ே் & 

ஹகய்க் முலற) 

ோயு இலணப்புேன் சுோசிக்கக்கூடிய 

தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(வஜக்கப் & வொசஹ்ெய்சர ்

மாற்றியலமக்கப்பே்ே முலற) 

 

ோயு இலணப்புேன் சுோசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

Free Silica NIOSH – 7601 
காணக்கூடிய 

ஸ்ஹபக்ே்வராஃவபாே்வோஹமே்ரி 
ஆதாரம்: ஆய்ேகங்கள் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் ேரும் மாதிரி முலற  
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அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

ே.எண் மாசு 
வநரம் 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் ஹசறிவு 

ஹதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, கிராமம் 

மற்றும் பிற 

பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பே்ேது) 

1 
சல்பர ்லே 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
லநே்ரஜன் லே 

ஆக்லசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் (10µm 

க்கும் குலறோன 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm க்கும் 

குலறோனது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
வநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I வததி: 18 நேம்பர ்2009 

*ஒரு ேருேத்தில் குலறந்தபே்சம் 104 அளவீடுகளின் எண்கணித சராசரி ோரத்திற்கு 

இரண்டு முலற 24 மணிவநரத்திற்கு சீரான இலேஹேளியில் எடுக்கப்பே்ேது 

** 24 மணிவநரம் / 8 மணிவநரம் அல்லது 1 மணிவநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகள் 

ஒரு ேருேத்தில் 98% வநரத்திற்கு இணங்க வேண்டும். இருப்பினும், 2% வநரம், அலே 

ேரம்புகலள மீறலாம், ஆனால் ஹதாேரந்்து இரண்டு நாே்கள் கண்காணிப்பில் இல்லல. 

3.4.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2022 மாரச் ் - வம ேலரயிலான காலக்கே்ேத்தில் ஹதாேரச்ச்ியான 24 மணிவநர (8 

மணி வநர 3 ஷிப்ே்) அே்ேேலணலயப் பின்பற்றி, எே்டு (8) இேங்களில் ோரத்திற்கு 

இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. இதன் அடிப்பலேத் தரவு CPCB, MoEF ேழிகாே்டுதல்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சல்பர ் லே ஆக்லசடு (SO2) மற்றும் லநே்ரஜன் லே 

ஆக்லசடு (NO2) ஆகியேற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருோக்கப்பே்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தலர தூசியின் விலளவுகலள மறுப்பதற்காக, ஒே்ஹோரு 

கண்காணிப்பு நிலலயத்திலும் தலர மே்ேத்திலிருந்து குலறந்தபே்சம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில் 

உபகரணங்கள் லேக்கப்படுேது உறுதி ஹசய்யப்பே்ேது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் 

தாேரங்கள் இல்லாத திறந்தஹேளியில் லேக்கப்பே்டுள்ளன, இல்லலஹயனில் அலே 
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மாசுபடுத்திகளின் மடுோக ஹசயல்படுகின்றன, இதன் விலளோக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குலறோக இருக்கும். 

3.4.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்வபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்லத மதிப்பீடு ஹசய்ேதற்காக பேம் 3.12 இல் 

காே்ேப்பே்டுள்ளபடி எே்டு (8) கண்காணிப்பு நிலலயங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அலமக்கப்பே்ேன. மாதிரி இேங்களின் விேரங்கள் கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 திே்ேப் பகுதி NE காரன்ர ்  10°47'3.23"N 78° 5'27.97"E 

2 AAQ2 கூேலூர ்அருகில் 1.2கிமீ NE 10°47'15.82"N 78° 6'2.61"E 

3 AAQ3 வக.பிசச்ம்பே்டி 1.8கிமீ NW  10°47'58.61"N 78° 4'49.58"E 

4 AAQ4 முஸ்தகினத்துப்பேட்ி 6 கிமீ NW 10°49'26.02"N 78° 2'56.79"E 

5 AAQ5 பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு 5 கிமீ NE  10°48'55.70"N 78°7'26.98"E 

6 AAQ6 ஹேள்ளப்பாலற 5.5 கிமீ SE 10°45'15.68"N 78° 7'56.70"E 

7 AAQ7 ஹகாே்ோநத்தம் ஹதற்கு 3.5 கிமீ 10°45'0.97"N 78° 5'35.98"E 

8 AAQ8 ேசந்தகதிரப்ாலளயம் 1.5 கிமீ SW 10°46'30.54"N 78° 4'27.90"E 

 

 

படம் 3.15: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பின் தள புரகப்படங்கள் 

  



 

71 

 

படம் 3.16: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 10 கி.மீ சுற்றளவு 
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அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

காலம் : மார்ச் - தம 2022     இடம்: வடகிழக்கு மூனல      மாதிரி தநரம் : 24 மணிதநரம் 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 5:30-5:30 116 54.6 29.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 5:45-5:45 102 57.8 32.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 5:30-5:30 107 51.4 31.6 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 5:45-5:45 103 59.3 29.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 5:30-5:30 108 52.1 30.8 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 5:45-5:45 104 54.8 32.7 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 5:30-5:30 117 67.4 29.9 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 5:45-5:45 113 59.6 31.2 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 5:30-5:30 109 61.5 30.1 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 5:45-5:45 115 66.3 33.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 5:30-5:30 113 58.2 32.3 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 5:45-5:45 117 64.9 29.9 10.3 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 5:30-5:30 101 63.7 32.3 9.2 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 5:45-5:45 115 66.6 31.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 5:30-5:30 118 69.4 32.2 10.3 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 5:45-5:45 113 62.5 30.1 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 5:30-5:30 104 56.3 32.3 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 5:45-5:45 128 64.5 30.8 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 5:30-5:30 122 63.9 33.1 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 5:45-5:45 109 65.6 29.7 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 5:30-5:30 121 68.7 33.6 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 5:45-5:45 127 53.9 33.1 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 5:30-5:30 105 61.1 30.9 9.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 5:45-5:45 123 62.7 31.8 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 5:30-5:30 115 66.5 29.3 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 5:45-5:45 113 58.7 31.4 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 5:30-5:30 107 55.9 33.7 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 5:45-5:45 121 56.6 31.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 

காலம்: மார்ச் - தம 2022  இடம்: AAQ2- கூடலூர் அருகில்    மாதிரி தநரம்: 24-மணிதநரம் 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கரிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 6:30-6:30 105 54.4 30.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 6:45-6:45 116 59.9 27.6 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 6:30-6:30 108 66.2 32.8 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 6:45-6:45 103 61.4 30.5 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 6:30-6:30 119 59.8 28.7 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 6:45-6:45 121 62.2 30.1 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 6:30-6:30 108 57.7 33.6 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 6:45-6:45 103 65.1 25.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 6:30-6:30 115 61.6 29.9 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 6:45-6:45 120 63.9 26.4 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 6:30-6:30 104 59.5 34.6 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 6:45-6:45 107 56.7 31.8 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 6:30-6:30 116 59.6 33.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 6:45-6:45 112 60.2 28.7 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 6:30-6:30 106 58.5 25.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 6:45-6:45 119 63.8 27.5 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 6:30-6:30 102 61.6 30.9 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 6:45-6:45 121 59.1 32.1 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 6:30-6:30 103 54.7 28.4 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 6:45-6:45 114 65.5 25.8 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 6:30-6:30 105 57.9 29.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 6:45-6:45 111 59.1 32.2 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 6:30-6:30 116 56.4 36.8 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 6:45-6:45 118 63.8 28.9 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 6:30-6:30 102 61.6 30.4 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 6:45-6:45 122 57.7 32.2 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 6:30-6:30 115 62.2 26.8 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 6:45-6:45 107 59.1 31.5 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அடட்வரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 

  

 காலம் : மாை்ச ்- மம 2022   இடம்: மக.பிசச்ம்பட்டிக்கு அருகில்    மாதிைி மநைம் : 24 மணி மநைம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 7:00-7:00 117 63.6 27.4 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 7:15-7:15 115 55.4 31.9 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 7:00-7:00 109 58.1 28.1 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 7:15-7:15 121 62.9 29.8 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 7:00-7:00 105 57.8 32.7 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 7:15-7:15 103 55.6 30.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 7:00-7:00 114 64.7 28.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 7:15-7:15 120 62.2 31.5 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 7:00-7:00 113 61.4 24.8 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 7:15-7:15 118 60.6 29.2 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 7:00-7:00 114 57.3 31.3 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 7:15-7:15 119 58.7 33.4 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 7:00-7:00 105 62.2 30.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 7:15-7:15 107 58.4 26.8 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 7:00-7:00 121 66.1 31.4 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 7:15-7:15 116 59.8 24.7 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 7:00-7:00 110 57.2 30.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 7:15-7:15 108 55.9 32.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 7:00-7:00 106 61.4 26.1 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 7:15-7:15 114 59.8 27.8 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 7:00-7:00 102 56.6 29.4 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 7:15-7:15 122 58.1 26.6 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 7:00-7:00 109 54.5 30.8 10.3 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 7:15-7:15 104 57.7 33.9 92 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 7:00-7:00 116 59.9 29.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 7:15-7:15 112 63.5 32.1 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 7:00-7:00 122 54.3 24.6 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 7:15-7:15 109 61.1 31.4 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

 

 காலம்: மார்ச் - தம 2022   இடம்: AAQ4 - முஸ்ேகிைாத்துப்பட்டிக்கு அருகில்    மாதிரி தநரம்: 24-மணிதநரம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கரிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.ம
ணி 

Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 7:30-7:30 112 62.7 30.2 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 7:45-7:45 110 60.4 31.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 7:30-7:30 119 59.3 28.1 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 7:45-7:45 104 61.6 27.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 7:30-7:30 116 63.1 29.9 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 7:45-7:45 105 58.6 28.6 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 7:30-7:30 121 64.3 32.1 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 7:45-7:45 109 56.0 30.6 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 7:30-7:30 102 57.2 29.7 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 7:45-7:45 113 56.3 27.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 7:30-7:30 115 61.9 30.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 7:45-7:45 108 55.1 27.3 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 7:30-7:30 118 59.4 30.1 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 7:45-7:45 121 60.2 31.4 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 7:30-7:30 122 64.0 32.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 7:45-7:45 116 61.1 30.2 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 7:30-7:30 102 57.8 28.6 9.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 7:45-7:45 108 59.0 29.1 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 7:30-7:30 104 58.2 27.4 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 7:45-7:45 106 57.6 28.0 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 7:30-7:30 120 59.5 29.6 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 7:45-7:45 115 63.0 32.4 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 7:30-7:30 113 65.8 32.0 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 7:45-7:45 105 61.4 30.7 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 7:30-7:30 114 59.3 31.8 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 7:45-7:45 119 55.8 29.3 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 7:30-7:30 105 56.1 30.7 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 7:45-7:45 117 59.5 31.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 
 

 

காலம்: மார்ச் - தம 2022      இடம்: AAQ5- பச்சப்பட்டி தேற்கு       மாதிரி தநரம்: 24 மணி தநரத்துக்கு அருகில் 

 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 8:00-8:00 118 59.4 28.3 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 8:15-8:15 110 58.3 29.1 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 8:00-8:00 102 61.6 32.4 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 8:15-8:15 109 63.1 30.7 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 8:00-8:00 113 60.7 29.0 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 8:15-8:15 118 63.4 32.2 10.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 8:00-8:00 105 61.5 30.6 10.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 8:15-8:15 105 59.0 31.8 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 8:00-8:00 113 58.6 29.3 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 8:15-8:15 115 63.6 31.5 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 8:00-8:00 108 57.4 28.0 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 8:15-8:15 107 59.9 29.1 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 8:00-8:00 104 56.2 27.6 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 8:15-8:15 116 58.1 28.1 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 8:00-8:00 117 59.2 30.0 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 8:15-8:15 120 62.3 31.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 8:00-8:00 115 64.7 32.6 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 8:15-8:15 118 65.0 31.1 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 8:00-8:00 110 63.6 30.9 9.8 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 8:15-8:15 117 60.1 32.3 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 8:00-8:00 110 59.5 28.6 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 8:15-8:15 115 61.4 29.9 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 8:00-8:00 109 60.3 32.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 8:15-8:15 105 59.6 30.9 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 8:00-8:00 116 58.1 27.6 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 8:15-8:15 117 62.8 32.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 8:00-8:00 113 64.6 33.0 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 8:15-8:15 108 61.2 30.2 9.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

 

காலம்: மாை்ச ்- மம 2022  இடம்: AAQ6 - பவள்ளப்பாரறக்கு அருகில் (தாக்குதல் மண்டலம்)    மாதிைி மநைம்: 24-மணிமநைம் 

 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் 

மாசுபடுத்தும் 

கரிம 

மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 8:30-8:30 103 61.0 30.2 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 8:45-8:45 112 53.3 31.2 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 8:30-8:30 115 59.4 30.6 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 8:45-8:45 106 62.7 32.5 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 8:30-8:30 109 64.0 32.1 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 8:45-8:45 115 61.8 30.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 8:30-8:30 119 62.3 29.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 8:45-8:45 113 58.0 27.4 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 8:30-8:30 118 60.5 28.1 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 8:45-8:45 116 63.2 29.6 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 8:30-8:30 106 58.6 27.3 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 8:45-8:45 113 59.7 28.1 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 8:30-8:30 107 56.1 27.0 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 8:45-8:45 109 57.6 28.6 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 8:30-8:30 113 59.3 28.2 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 8:45-8:45 119 62.4 30.7 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 8:30-8:30 110 61.1 31.3 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 8:45-8:45 106 56.3 29.4 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 8:30-8:30 107 55.6 29.1 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 8:45-8:45 116 58.0 30.6 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 8:30-8:30 110 59.7 31.0 9.2 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 8:45-8:45 112 62.8 32.4 9.2 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 8:30-8:30 118 63.7 31.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 8:45-8:45 115 60.9 30.7 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 8:30-8:30 106 57.6 30.9 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 8:45-8:45 109 58.2 29.8 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 8:30-8:30 112 59.1 30.7 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 8:45-8:45 117 61.7 31.2 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 
 

காலம்: மாை்ச ்- மம 2022        இடம்: AAQ7 - பகாட்டாநத்தம் அருகில் (தாக்குதல் மண்டலம்)          மாதிைி மநைம்: 24-மணிமநைம்  

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ   விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 9:00-9:00 116 60.2 27.1 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 9:15-9:15 104 59.6 28.9 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 9:00-9:00 113 59.3 31.0 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 9:15-9:15 109 58.1 30.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 9:00-9:00 118 59.0 32.2 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 9:15-9:15 119 62.6 30.8 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 9:00-9:00 107 56.5 30.4 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 9:15-9:15 103 55.4 28.3 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 9:00-9:00 108 56.7 27.3 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 9:15-9:15 113 59.2 27.9 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 9:00-9:00 103 56.0 28.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 9:15-9:15 109 58.1 30.2 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 9:00-9:00 115 60.4 31.4 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 9:15-9:15 118 61.1 32.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 9:00-9:00 119 63.8 32.1 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 9:15-9:15 115 61.6 30.4 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 9:00-9:00 109 63.7 30.5 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 9:15-9:15 105 60.1 31.6 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 9:00-9:00 107 58.7 29.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 9:15-9:15 116 59.3 28.1 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 9:00-9:00 112 63.6 29.3 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 9:15-9:15 109 56.7 29.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 9:00-9:00 106 57.6 30.1 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 9:15-9:15 118 59.5 31.5 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 9:00-9:00 119 58.2 32.4 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 9:15-9:15 115 61.6 28.5 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 9:00-9:00 104 63.0 27.9 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 9:15-9:15 106 60.7 29.2 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
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அட்டவரண 3.25 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 

காலம்: மார்ச் - தம 2022    இடம்: AAQ8 - வசந்ேகதிர்பானையம் அருகில் (ோக்குேல் மண்டலம்)   மாதிரி தநரம்: 24-மணிதநரம் 

 

 

சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் 

துகள் மாசுபடுத்தி ோயு மாசுபடுத்தி உவலாகங்கள் மாசுபடுத்தும் கரிம மாசுபடுத்தி 

அளவுருக்கள் SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2 NH3 O3 CO Pb Ni As C6H6 BaP 

NAAQ  விதிமுலறகள் 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

அளவு µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 ng/m3 ng/m3 µg/m3 ng/m3 

வததி காலம்.மணி Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 9:30-9:30 109 60.5 28.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 9:45-9:45 113 59.2 27.1 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 9:30-9:30 105 63.1 29.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 9:45-9:45 110 60.8 29.9 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 9:30-9:30 112 61.3 30.6 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 9:45-9:45 110 62.0 31.6 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 9:30-9:30 108 59.4 33.0 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 9:45-9:45 104 57.5 30.6 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 9:30-9:30 112 59.2 31.4 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 9:45-9:45 116 64.0 29.7 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 9:30-9:30 118 63.2 32.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 9:45-9:45 106 60.1 31.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 9:30-9:30 1107 61.5 30.6 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 9:45-9:45 113 62.1 32.5 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 9:30-9:30 115 60.0 30.7 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 9:45-9:45 105 63.8 30.9 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 9:30-9:30 118 59.0 29.1 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 9:45-9:45 109 58.0 28.9 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 9:30-9:30 110 59.2 29.6 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 9:45-9:45 112 61.0 30.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 9:30-9:30 117 60.9 31.5 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 9:45-9:45 119 63.1 30.7 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 9:30-9:30 108 56.3 29.0 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 9:45-9:45 106 58.5 27.5 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 9:30-9:30 113 59.4 28.6 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 9:45-9:45 112 58.2 30.1 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 9:30-9:30 107 57.0 29.3 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 9:45-9:45 109 59.3 30.5 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 



 

80 

 

அட்டவரண 3.26: AAQ இன் சுருக்கம் – 1 முதல் AAQ வரை – 8 

துகள் தபாருள் PM-2.5 

வ.என் அதிகபட்சம் குனைந்ேபட்சம் சராசரி 98 சேவீே மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 33.7 29.2 31.4 33.6 1.40 

AAQ-2 36.8 25.2 30.0 35.6 2.91 

AAQ-3 33.9 24.6 29.5 33.63 2.57 

AAQ-4 32.5 27.3 29.8 32.45 1.62 

AAQ-5 33 27.6 30.4 37.78 1.66 

AAQ-6 32.5 27 30.0 32.45 1.49 

AAQ-7 32.5 27.1 29.9 32.44 1.61 

AAQ-8 33 27.1 30.1 32.78 1.39 

துகள்கள் PM-10 

வ.என் அதிகபட்சம் குனைந்ேபட்சம் சராசரி 98 சேவீே மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 69.4 51.4 60.8 69.02 5.02 

AAQ-2 66.2 54.4 60.3 65.82 3.07 

AAQ-3 66.1 54.3 59.4 65.34 3.23 

AAQ-4 65.8 55.1 59.7 64.99 2.89 

AAQ-5 65 56.2 60.8 64.83 2.40 

AAQ-6 64 53.3 59.8 63.84 2.53 

AAQ-7 63.8 55.4 59.6 63.74 2.43 

AAQ-8 64 56.3 60.2 63.89 2.07 

சல்பர் னட-ஆக்னசடு SO2 ஆக சல்
பர் 

னட

ஆ
க்
னச
டு

ஆ
க

வ.என் அதிகபட்சம் குனைந்ேபட்சம் சராசரி 98 சேவீே மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 10.3 8.7 9.5 10.3 0.60 

AAQ-2 10.3 8.7 9.5 10.3 0.59 

AAQ-3 10.3 8.7 9.4 10.3 0.69 

AAQ-4 10.3 8.7 9.4 10.3 0.62 

AAQ-5 10.7 8.7 9.4 10.7 0.75 

AAQ-6 10.3 8.7 9.4 10.3 0.62 

AAQ-7 10.3 8.7 9.4 10.3 0.62 

AAQ-8 10.3 8.7 9.5 10.3 0.63 

NO2 ஆக னநட்ரஜனின் ஆக்னசடு 

வ.என் அதிகபட்சம் குனைந்ேபட்சம் சராசரி 98 சேவீே மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 23.7 20.7 22.6 23.7 0.76 

AAQ-2 23.7 20.7 22.1 23.7 0.98 

AAQ-3 23.7 20.7 22.0 23.7 1.05 

AAQ-4 23.7 20.7 22.2 23.7 1.03 

AAQ-5 23.7 20.7 22.2 23.7 1.03 

AAQ-6 23.7 20.4 22.0 23.7 1.11 

AAQ-7 23.7 20.7 22.0 23.7 1.11 

AAQ-8 23.7 20.7 22.1 23.7 1.00 
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அட்டவரண 3.27: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண்
. 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

 கேனிப்புகள்     

1 10ேது சதவீத மதிப்பு 224 224 224 224 

2 20ேது சதவீத மதிப்பு 27.52 56.22 8.70 20.70 

3 30ேது சதவீத மதிப்பு 28.28 57.70 8.70 21.20 

4 40ேது சதவீத மதிப்பு 29.10 58.56 9.20 21.60 

5 50ேது சதவீத மதிப்பு 29.60 59.30 9.20 21.60 

6 60ேது சதவீத மதிப்பு 30.20 59.70 9.20 22.30 

7 70ேது சதவீத மதிப்பு 30.70 60.70 9.80 22.50 

8 80ேது சதவீத மதிப்பு 31.18 61.56 9.80 22.90 

9 90ேது சதவீத மதிப்பு 31.60 62.66 10.30 23.30 

10 95ேது சதவீத மதிப்பு 32.40 63.60 10.30 23.70 

11 98ேது சதவீத மதிப்பு 32.73 64.00 10.30 23.70 

12 எண்கணித சராசரி 33.60 64.80 10.30 23.70 

13 ேடிவியல் சராசரி 30.63 60.80 9.62 22.47 

14 நிலலயான விலகல் 30.57 60.74 9.60 22.45 

15 NAAQ விதிமுலறகள்* 1.91 2.78 0.64 1.08 

16 விதிமுலறகலள மீறும் % 

மதிப்புகள்

60 100 80 80 

  0   0 0 0 

புராணக்கலத: PM2.5-துகள்களின் அளவு 2.5 µm க்கும் குலறோனது; PM10- 

சுோசிக்கக்கூடிய துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குலறோனது; SO2-சல்பர ்லே 

ஆக்லசடு; NO2-லநே்ரஜன் லே ஆக்லசடு; CO-காரப்ன் வமானாக்லசடு; O3-ஓவசான்; NH3-

அவமானியா; பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் நிக்கல்; C6H6-Benzene & BaP- 

Benzo (a) pirene in particulate stage levels are under the certainable limits below. 

 

* NAAQ விதிமுலறகள்-வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர ஹநறிமுலறகள்-ஹதாழில்துலற, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு 16.11.2009 வததியிே்ே GSR 826(E) இன் 

படி திருத்தப்பே்ேது. 
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படம் 3.17: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பாை் வரைபடம் 

 

படம் 3.17A: நுண் துகள்களின் பாை் வரைபடம் PM2.5 & PM10 

 

 

PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 33.8 66.6 10.3 23.7

Arithmetic Mean 30.8 61.2 9.6 22.5

Minimum 27.5 56.1 8.7 20.7

Maximum 33.8 66.6 10.3 23.7

NAAQ Norms* 60.0 100.0 80.0 80.0
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 31.4 30.0 29.6 30.0 30.4 30.0 29.9 30.2

Minimum 29.2 25.2 24.6 27.3 27.6 27.0 27.1 27.1

Maximum 33.7 36.8 33.9 32.5 33.0 32.5 32.5 33.0

NAAQ Norms 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
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படம் 3.18: வாயு மாசுபாடு SO2  & NO2) இன் பாை் வரைபடம் 

 

 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 9.6 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5

Minimum 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

Maximum 10.3 10.3 10.3 10.3 10.7 10.3 10.3 10.7

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Arithmetic Mean 22.6 22.2 22.3 22.3 22.2 22.1 22.1 22.1

Minimum 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.4 20.7 20.7

Maximum 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவின்படி, PM10 51.4 µg/ மீ3 இலிருந்து 69.4µg/ மீ3 ேலரயிலும், 

PM2.5 தரவு 24.6 µg/ மீ3 முதல் 36.8 µg/ மீ3 ேலரயிலும், SO2 8.7 µg/ மீ3 முதல் 10.3 தரவு ேரம்பு 

ேலரயிலும் மற்றும் NO2. 20.4 µg/ மீ3 இலிருந்து 23.7 µg/ மீ3 ேலர. CPCB பரிந்துலரத்த 

NAAQS ேரம்புகளுக்குள் வமவல உள்ள அளவுவகால் மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு அளவுகள் 

நன்கு காணப்பே்ேன.     

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் சராசரியாக 30 நாே்களுக்கு 

தப்பிவயாடிய தூசி பதிவு ஹசய்யப்பே்ேது. 

அட்டவரண 3.28: μg/m3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சைாசைி SPM (µg/m3) 
AAQ 1 113.0 

AAQ 2 111.3 

AAQ 3 112.5 

AAQ 4 112.1 

AAQ 5 111.8 

AAQ 6 111.8 

AAQ 7 111.2 

AAQ 8 110.9  

படம் 3.19: அட்டவரணயின் வைி விளக்கப்படம் 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 3.29: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/m3  

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

சராசரி 128 122 122 122 120 119 119 119 

குலறந்தபே்சம் 101 102 102 102 102 103 103 104 

அதிகபே்சம் 113 111.3 112.5 112.1 111.8 111.8 111.2 110.9 

ஆதாரம்: ஆய்ேக பகுப்பாய்வு அறிக்லககளிலிருந்து கணக்கீடுகள்   
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படம் 3.20: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் (µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ஒலிசச்ூழல் 

 சாலல மற்றும் சுரங்க நேேடிக்லககளில் ோகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீே்லே, சுரங்க 

ஹசயல்பாடு மற்றும் ோகனப் வபாக்குேரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

ஹசவிப்புலன் பாதிப்பு, உேலியல் பதில்கள் மற்றும் எரிசச்ல் வபான்ற பல்வேறு 

காரணிகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு வமற்ஹகாள்ளலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், அடிப்பலே 

இலரசச்ல் அளலே நிறுவுேதும், திே்ேத் தளத்லதச ்சுற்றியுள்ள திே்ேச ்ஹசயல்பாடுகளின் 

வபாது உருோக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹமாத்த இலரசச்லின் தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுேதும் ஆகும். 

3.5.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளலே மதிப்பிடுேதற்காக, எே்டு (8) 

இேங்களில் இலரசச்ல் கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. 10 கிமீ சுற்றளவில் ேணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகலள உள்ளேக்கியதன் மூலம் ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

இேங்கள் வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேன. இலரசச்ல் கண்காணிப்பு முலற வதரவ்ு ஹசய்யப்பே்ேது, 

அது ஆய்வின் வநாக்கம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்கு மிகவும் ஹபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.30: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 திே்ேப் பகுதி ஹதன்வமற்கு மூலல 10°47'0.39"N 78° 5'17.16"E 

2 N2 கூேலூர ்அருகில் 1.2கிமீ ேேகிழக்கு 10°47'15.72"N 78° 6'2.49"E 

3 N3 வக. பிசச்ம்பே்டி 1.6கிமீ ேேவமற்கு 10°47'49.54"N 78° 4'50.63"E 
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4 N4 முஸ்தகினத்துப்பேட்ி 6 கிமீ ேேவமற்கு  10°49'25.85"N 78° 2'56.36"E 
5 N5 பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு 5 கிமீ ேேகிழக்கு  10°48'55.66"N 78° 7'26.07"E 
6 N6 ஹேள்ளப்பாலற 5.5 கிமீ ஹதன்கிழக்கு  10°45'15.24"N 78° 7'56.38"E 
7 N7 ஹகாே்ோநத்தம் ஹதற்கு 3.5 கிமீ  10°45'0.75"N 78° 5'35.96"E 
8 N8 ேசந்தகதிரப்ாலளயம் 1.5 கிமீ ஹதன்வமற்கு  10°46'30.56"N 78° 4'30.07"E 

3.5.2 கண்காணிப்பு முரற   

 ஆய்வுக்கு டிஜிே்ேல் சவுண்ே் ஹலேல் மீே்ேர ் பயன்படுத்தப்பே்ேது. அலனத்து 

ோசிப்பும் தலர மே்ேத்திலிருந்து 1.5 மீே்ேர ் உயரத்தில் உள்ள ‘ஏ-ஹேயிே்டிங்’ 

அலலேரிலச ஹநே்ஹோரக்்கில் எடுக்கப்பே்ேது. ஒலி அளவு மீே்ேர ் ஒரு நிலலயான 

மற்றும் நிலலயான ோசிப்லபக் ஹகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்லமயான ஒலி அளலே மதிப்பிடுேது மிகவும் கடினம். இந்தக் குலறபாே்லேத் 
தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிேப்பே்ே ஹதாேரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிலல 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிலல, 'Leq', பின்ேரும் சமன்பாே்லேப் 

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிே்ே காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிலல, 'L' இலிருந்து 

ஹபறலாம். சமமான இலரசச்ல் நிலல கணித ரீதியாக ேலரயறுக்கப்படுகிறது 

 வநரத்தின் ஹசயல்பாோகக் காே்ேப்படும் அளவிேப்பே்ே இலரசச்ல் அளவுகள், 

சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிலலலய விேரிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒே்ஹோரு 

நிலலயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிே வநர இலேஹேளியில் பதிவுஹசய்யப்பே்ே இலரசச்ல் 

அளவுகள் சமமான இலரசச்ல் அளவுகளுக்கு கணக்கிேப்படுகின்றன. சமமான 

இலரசச்ல் நிலல என்பது வநரம் மாறுபடும் இலரசச்ல் நிலலகலள விேரிக்கும் ஒற்லற 

எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

இங்கு  L = வநரத்தின் ஹசயல்பாே்டில் ஒலி அழுத்த நிலல dB (A) 

T = கேனிப்பின் வநர இலேஹேளி 
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3.5.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிே்ேல் ஒலி அழுத்த நிலல ஒலி நிலல மீே்ேர ் (மாேல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அளவிேப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் ஹபறப்பே்ே பல்வேறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

ஹசய்யப்பே்ேது. பகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பே்ேது. முடிவுகள் 

கீவழ அே்ேேலண 3.30 இல் ேழங்கப்பே்டுள்ளன 

பகல் வநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி ேலர. 

இரவு வநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி ேலர. 

   அட்டவரண 3.31: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு  

வ.எ
ண் 

இடங்கள் 

இரைசச்ல் நிரல (dB 

(A) Leq) 

சுற்றுப்புற ஒலி 

தைநிரலகள் 
பகல் 

மநைம் 

இைவு 

மநைம் 

(dB (A) 

Leq) 
(dB (A) Leq) 

1 திே்ேப் பகுதி 57.0 48.2 தோழில் பகுதி 

நாள் தநரம்- 75 dB (A) 

இரவு தநரம்- 70 dB (A) 
2 

கூேலூர ்அருகில் 56.9 51.1 

3 வக.பிசச்ம்பே்டி 54.9 50.3 குடியிருப்பு 

பகல் தநரம் – 55 dB (A) 

இரவு தநரம்- 45 dB (A) 
4 முஸ்தகினத்துப்பே்டி 54.7 49.3 

5 பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு 53.0 42.9 

6 ஹேள்ளப்பாலற 53.6 43.0 

7 ஹகாே்ோநத்தம் 53.6 42.5 

8 ேசந்தகதிரப்ாலளயம் 53.9 43.4   

 

பேம் 3.21: லமயத்திலும் இலேயகத்திலும் பகல் மற்றும் இரவு வநர இலரசச்ல் நிலலகள் 
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படம் 3.21A: ரமயத்திலும் இரடயகத்திலும் பகல் மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 

 

படம் 3.21 B: ரமயத்திலும் இரடயகங்களில் இைவு மநை இரைசச்ல் நிரலகள் 
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படம் 3.22: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.5.4 விளக்கம் & முடிவு: 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எே்டு) இேங்களில் சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் அளவுகள் அளவிேப்பே்ேன. லமய மண்ேலத்தில் பகல் வநரத்தில் 54.9 - 57.0 dB (A) 

Leq ஆகவும், இரவில் 48.2 - 51.1 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இலேயக மண்ேலத்தில் பகல் 

வநரத்தில் 53.0-54.7 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 42.5 - 49.3 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

சில பகுதிகளில் காணப்படும் இலரசச்ல் மதிப்புகள் முதன்லமயாக 500 மீ 

சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்களின் குழுமம், ோகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் பிற 

மானுேவியல் ஹசயல்பாடுகள் காரணமாக சுரங்கம் நேேடிக்லககள் காரணமாகும். வக. 

பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு கிராமத்தில் 73.1 dB(A) மற்றும் 45.1 dB(A) லமய மண்ேலம் மற்றும் 45.1dB(A) 

பசச்ப்பே்டி ஹதற்கு கிராமத்தில் 45.1dB(A) என்ற ேரம்பில் பகல் வநரத்தில் அதிகபே்ச மற்றும் 

குலறந்தபே்ச இலரசச்ல் அளவுகள் பதிோகியுள்ளன என்பலத இலரசச்ல் கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் ஹேளிப்படுத்துகின்றன. வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் இரவு வநரத்தில் 59.8 dB(A). 

இதனால், ஹதாழில்துலற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இலரசச்ல் அளவு CPCB இன் 

வதலேகலளப் பூரத்்தி ஹசய்கிறது. 

3.6 சுற்றுசச்ூழல்  

 10 கிமீ சுற்றளவில் ேன நிலம், வதசிய பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகள், ேனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பே்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

தற்வபாதுள்ள அடிப்பலே சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிலலலய மதிப்பிடுதல் 

ஆகியேற்லறக் குறிப்புேன் நேத்தப்பே்ேது.   

3.6.1 முரறரம & குறிக்மகாள் 

வமற்கூறிய வநாக்கத்லத அலேேதற்காக, முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் பகுதி பற்றிய விரிோன ஆய்வு வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. பின்பற்றப்பே்ே 

பல்வேறு முலறகள் பின்ேருமாறு: 

• ஆய்வுப் பகுதியின் முதன்லம அடிப்பலேலய நிறுவுேதற்கான முதன்லமக் கள 

ஆய்வுகள்; மற்றும் 

• ஹேளியிேப்பே்ே இலக்கியங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் ேன ஆய்வு, சுற்றுசச்ூழல் தகேல் 

லமயம், இந்திய தாேரவியல் ஆய்வு மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 

ஆகியேற்றிலிருந்து ஹபறப்பே்ே தகேல்களின் ஹதாகுப்பு. 

• தற்வபாலதய அறிக்லக ஹேளியிேப்பே்ே இரண்ோம் நிலலத் தரவுகளின் மதிப்பாய்வு 

மற்றும் வகாலேக் காலத்தில் அதாேது மாரச் ் முதல் வம, 2022 ேலர நேத்தப்பே்ே கள 

மாதிரியின் முடிவுகலள ேழங்குகிறது மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ேனத் ஹதாகுதிகள் 

எதுவும் இல்லல. ஆய்வுப் பகுதியின் விரிோன சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு பின்ேரும் 

வநாக்கங்களுேன் வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது: 

• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கலள அலேயாளம் காணுதல்; 

• அழிந்துேரும், உள்ளூர ் மற்றும் பாதுகாக்கப்பே்ே (மலரக்ள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகிய இரண்டும்) இனங்களின் சரிபாரப்்புப் பே்டியலலத் தயாரித்தல்; மற்றும் 
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அப்பகுதியின் தாேரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

விரிோக்கத்தின் தாக்கத்லத மதிப்பீடு ஹசய்தல். 

3.6.2 ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

 இந்த திே்ேத்தில், இந்த சுரங்கத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 

குழுமத்தின் ஹமாத்த பரப்பளவு 6.97.0 ஹெக்வேர ் என 2 எண் சுரங்கங்களுேன் 

பதிோகியுள்ளது. இத்தலகய குழுமச ் சூழ்நிலலயில், சாத்தியமான அலனத்து 

ஹேளிப்புறத் தன்லமகலளயும் லகப்பற்ற, சுரங்கங்களின் முழுக் குழுமத்திற்கான 

ஹபாதுோன சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்ஆய்வு வபாதுமானது. ஹபாதுோன EIA/EMP தரவு 

இந்த குழுமத்தின் கீழ் ேரும் அலனத்து சுரங்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பேலாம். 

லமயச ் சுரங்கப் பகுதி குலறந்த தாேரங்கலளக் ஹகாண்ே ேறண்ே நிலமாகும், 

அவதசமயம் இலேயக மண்ேலத்தில் விேசாய நிலம் ஆதிக்கம் ஹசலுத்துகிறது. 

தாேரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்லம மதிப்பீே்டின் அடிப்பலே 

ஆய்வின் வபாது பின்ேரும் முலறகள் பயன்படுத்தப்பே்ேன. 

 

 

3.6.3 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள்  

 இப்பகுதியில் முலறயான சூழலியல் ஆய்வுகலள வமற்ஹகாள்ேதன் மூலம் முதன்லம 

தரவுகலள உருோக்குதல். 

 உள்ளூர ் தாேரங்கள், விலங்குகள் பற்றிய தகேல்கலள ஹபற உள்ளூர ் மக்களுேன் 

கலந்துலரயாேல் 

 முதன்லம தரவு உருோக்கம். 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் அலனத்து தாேரங்களின் ஹபாதுோன சரிபாரப்்புப் 

பே்டியலலத் தயாரிக்க. இது காே்டு மற்றும் பயிரிேப்பே்ே தாேரங்களின் பல்லுயிர ்

தன்லமலயக் குறிக்கும். 
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படம் எண்: 3.23. ஒரு திட்ட வரைபடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இரடயகப் பகுதிரய மலை் 

மைண்டம் மாதிைிக்காக 4 சதுைங்களாகக் காட்டுகிறது (SE, SW, NE மற்றும் NW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.ரபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

லபே்வோ-சமூகவியல் அளவுருக்கள், அதாேது மிகுதி, அேரத்்தி மற்றும் 

அதிரஹ்ேண் (%) அளவிேப்பே்ேன. லமயப் பகுதிக்குள் ஹமாத்தம் 10 குோே்ரே்டுகள் 

வதாராயமாகவும், இலேயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குள் 40 

குோே்ரே்டுகளும் வதாராயமாக (10/குோரல்ேல்) அலமக்கப்பே்ேன. லமயப் பகுதியில், 

ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ே 10 குோே்ரே்களில் எதிரஹ்காள்ளும் மலர ்இனங்களின் அதிரஹ்ேண் 

(%), மிகுதி மற்றும் அேரத்்தி ஆகியேற்லறக் கணக்கிேப் பயன்படுத்தப்படும் பின்ேரும் 

சூத்திரங்களின்படி, 10 குோே்ரே்டுகள் வதாராயமாக எண்ணப்பே்ே மரங்கள், புதரக்ள் 

மற்றும் மூலிலககளுக்கு இேப்பே்ேன.  

3.6.5.குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குோே்ரே்டுகள் லமய மற்றும் 5-கிமீ இலேயக பகுதிக்குள் வதாராயமாக 

அலமக்கப்பே்ேன; ஒே்ஹோரு நாற்கரமும் மரங்கலள (>5 ஹச.மீ. ஜிபிஹெச)் 

மதிப்பிடுேதற்காக அலமக்கப்பே்ேது மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 

10-மீ துலணக் குோே்ரே் கூடு கே்ேப்பே்ேது. சிறிய ஓலே பகுதி, விேசாயக் கே்டுகளில் 
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உள்ள மரங்கள், வேங்க் பண்ே்கள், பண்லண ேனத் வதாே்ேங்கள், ேனவிலங்குப் 

பகுதிகள், இயற்லக ேனப் பகுதி, அஹேன்யூ வதாே்ேங்கள், வீே்டுக் ஹகால்லலப்புறங்கள் 

வபான்ற மாதிரி முயற்சிகலள அதிகப்படுத்தவும், இனங்களின் ஒற்றுலமலயக் 

குலறக்கவும் வதாராயமாக நாற்கரங்கள் அலமக்கப்பே்ேன. ஒே்ஹோரு நாற்கரத்திலும் 

மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) வசரந்்த தனிநபரக்ள் தனித்தனியாக பதிவு 

ஹசய்யப்பே்டு களத்தில் அலேயாளம் காணப்பே்டுள்ளனர.் குோே்வரே்ஸ் மாதிரி 
முலறகள் பேம் எண்.3.26 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 

3.6.6 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

ேலகபிரித்தல் அடிப்பலேயில் 12 குடும்பங்கலளச ்வசரந்்த ஹமாத்தம் 13 இனங்கள் 

முக்கிய சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு ஹசய்யப்பே்டுள்ளன. நான்கு மரங்கள் 

4 (30.76%), புதர ்3 (23.07%) மற்றும் மூலிலககள் 4 (30.76%), ஏறுஹகாடி 2 (15.38%) ஆகியேற்லற 

உள்ளேக்கிய மிகக் குலறந்த இனங்கள் (12) ஹகாத்து பகுதியின் அடிப்பலே ஆய்வு 

காே்டுகிறது. தாேர ஆய்வுகளின் லமய மண்ேலத்தின் முடிவு, குலறந்த தாேரங்கலளக் 

ஹகாண்ே ேறண்ே நிலத்தின் காரணமாக மிகக் குலறோன இனங்கள் இருப்பலதக் 

காே்டுகிறது. அறிவியல் ஹபயர ்ஹகாண்ே தாேரங்களின் விேரங்கள் அே்ேேலண எண். 

3.31 இல் குறிப்பிேப்பே்டுள்ளன. அசச்ுறுத்தப்பே்ே ேலகயாக இனங்கள் எதுவும் 

கண்ேறியப்பேவில்லல. தாேர குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்லம பேம் எண்.3.24 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது.   

3.6.7. இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

இவதவபான்ற சூழல் தாங்கல் பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் லமய மண்ேலத்லத 

விே அதிக தாேர பன்முகத்தன்லமயுேன் ஒப்பிேலாம், ஏஹனனில் அருகிலுள்ள விேசாய 

நிலம். இதில் 28 குடும்பங்கலளச ் வசரந்்த ஹமாத்தம் 39 இனங்கள் தாங்கல் 

மண்ேலத்திலிருந்து பதிவு ஹசய்யப்பே்டுள்ளன. அேற்றில் இருபத்தி இரண்டு மரங்கள் 22 

(56.41%), புதரக்ள் 6 (15.38%), மூலிலககள் 7 (17.94%) மற்றும் க்லளம்பர ்4 (10.25%) ேலககளில் 

மலர ் (39) ேலககள் அலேயாளம் காணப்பே்ேன. தாேர ஆய்வுகளின் தாங்கல் 

மண்ேலத்தின் முடிவு, அே்ேேலண எண்.3.31 இல் குறிப்பிே்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஃவபவபசி மற்றும் ஹமாவரசி, மிவமாவசசி ஆகியலே முக்கிய ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பலதக் காே்டுகிறது. 

சுரங்கப் பகுதியிலும் அேற்லறச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிய, அழிந்துேரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாேர இனங்கள் இல்லல. அறிவியல் ஹபயர ் ஹகாண்ே 

தாேரங்களின் விேரங்கள் அே்ேேலண எண்.3.31 இல் குறிப்பிேப்பே்டுள்ளன. தாேர 

குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்லம பேம் எண்.3.25 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 
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படம் எண்.3.24. ரமய மண்டலம் ஏைியாவில் ஃப்மளாைா ரடவை்சிட்டி 

மபட்டை்ன். (3.19 கீமழ) 
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பேம் எண்.3.25. இலேயக மண்ேலத்தில் ஃப்வளாரா லேேரச்ிே்டி வபே்ேரன்் பகுதி 
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அட்டவரண 3.32: ரமயம் மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ..எ
ண் 

ஆங்கிலப் பபயை ்
வட்டாை பமாழி 

பபயை ்
அறிவியல் பபயை ்

குடும்பப் 

பபயை ்

ஆதாை 

பயன்பாட்டு 

வரக *(E,M,EM) 

மைங்கள்  

1 வேம்பு அல்லது இந்திய 

இளஞ்சிேப்பு 

வேம்பு அசாடிராக்ோ இண்டிகா ஹமலியாசிவய M 

2 புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு ேலககள் EM 

3 Millettia pinnata ஹபாங்கம் ஹபாங்கமியா பின்னோ ஃவபவபசிவய M 

4 அகாசியா நிவலாே்டிகா கருவேலம் மரம் ேசஹ்சலியா நிவலாே்டிகா ஃவபவபசிவய E 

5 மாங்கனி மங்கா மங்கிஃஹபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசி
வய 

E 

6 இந்திய அத்தி மரம் அதி ஃபிகஸ் ஹரசிவமாசா ஹமாவரசிவய. EM 

7 கம் அரபு மரம் கருவேலம் அகாசியா நிவலாே்டிகா மிவமாவசசி NE 

8 வதங்காய் ஹதன்லன மரம் வகாவகாஸ் நியூசிஃஹபரா அவரவகசிவய EM 

9 பலா பழம் பலமரம் ஆரவ்ோகாரப்ஸ் 

ஹீே்வோவராபில்லஸ் 

ஹமாவரசிவய E 

10 ஆசிய பாமிரா பிளாம் பலன மரம் வபாராசஸ் 

ஃபிளாஹபல்லிஃபர ்

அவரவகசிவய E 

11 ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் ஹபங்காஹலன்சிஸ் ஹமாவரசிவய E 

12 ஹகாய்யா ஹகாய்யா லசடியம் குஜாோ மிரவ்ேசி EM 

13 வதக்கு ஹதக்கு ஹேக்வோனா கிராண்டிஸ் ஹேரஹ்பவனசி
வய 

E 

14 எலுமிசல்ச ஏழுமுசல்சபாலம் சிே்ரஸ் எலுமிசல்ச ருவேசி EM 

15 மருதாணி மருதாணி லாவசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்வரசி EM 

16 சீன தூய்லமயான மரம் ஹநாசச்ி லேஹேக்ஸ் ஹநகுண்வோ ஹேரஹ்பவனசி
வய 

E 

17 பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் கரிவகசி EM 

18 வநானி நுனா மரம் ஹமாரிண்ோ 

சிே்ரிஃவபாலியா 

ரூபியாசிவய M 

19 மணில்கரா ஜவபாே்ோ சப்வபாே்ோ மணில்கரா ஜவபாே்ோ சப்வபாே்ோசி E 

20 கஸ்ேரே்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்வனானா 

ஹரே்டிகுலே்ோ 

அன்வனாவனசி
வய 

E 

21 கறிவேப்பிலல மரம் ஹேளிப்பருத்தி முரர்யா வகானிகி அஸ்க்ஹலபியா
வேசி 

EM 

22 ோலழ மரம் ோலழமரம் மூசா முவசசிவய EM 

புதைக்ள்  

23 ஆோரம் ஆேலர ஹசன்னா ஆரிகுலே்ோ ஃவபவபசிவய M 

24 இந்திய மல்வலா துத்தி அபுடிவலான் இண்டிகம் ஹமலியாசிவய M 
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25 காலணி மலர.் ஹசம்பருத்தி லெபிஸ்கு வராசா-

சிஹனன்சிஸ் 

மால்வேசி EM 

26 பால் கலள எருக்கு அல்லது 

மகுேம் பூ 

கவலாே்வராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அவபாசிவனசி
வய 

M 

27 இந்திய ஒலியாண்ேர ் அராலி வநரியம் இண்டிகம் அவபாசிவனசி
வய 

M 

28 ேச-்மீ-நாே் ஹதாே்ோல்சினுங்கி மிவமாசா புடிகா மிவமாவசசி M 

மூலிரககள்  

29 வகரே் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்ேவராவபாரஸ் 

ஆஸ்ஹேவரசி NE 

30 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் ஹேனுஃப்வளாரம் லாமியாசிவய M 

31 ஹபாதுோன லுகாஸ் தும்லப லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா லாமியாசிவய M 

32 இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்லபவமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

33 ஹரே் ொக்வீே் முகூரத்லத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

34 இந்திய doab அருகம்புல் லசவனாோன் 

ோக்லேலான் 

Poaceae E 

35 ஐவராப்பிய கருப்பு 

லநே்வஷே் 

மணத்தக்காளி வசாலனும்னிக்ரம் வசாலவனசிவய EM 

36 காே்டு நீர ்எலுமிசல்ச சிறுபுலனக்கலி பாசிஃப்வளாரா ஃவபாடிோ பாசிப்வளாவரசி M 

37 சுே்ே பாக்கு வகாேக்காய் டிரிவகாசாந்ஹதஸ் 

டிவயாகா 
குக்குரப்ிவேசி EM 

38 பாே்டில் காேலர ் ஹசாரக்காய் லஹகவனரியா சிஹசராரியா குக்குரப்ிவேசி EM 

39 தண்டு ஹகாண்ே ஹகாடி வபரண்லே சிசஸ் குோே்ராங்குலரிஸ் விே்வேசி M 
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3.6.8 விலங்கினங்கள் 

பாலூே்டிகள், பறலேகள், ஊரே்ன, நிலநீர ் ோழ்ேன மற்றும் பே்ோம்பூசச்ிகள் 

பே்டியலிேப்பே்ே முலறயின்படி விலங்கினங்கள் கணக்ஹகடுப்பு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. பே்டியலிேப்பே்ே அலனத்து உயிரினங்களும் சிேப்பு தரவு 

புத்தகம் மற்றும் இந்திய ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சே்ேம், 1972 உேன் ஒப்பிேப்பே்ேன. 

முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து ேரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்லல.  

a) பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

வநரடி மற்றும் மலறமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூே்டிகலள ஆய்வு ஹசய்ேதற்காக 

அலனத்து முக்கிய ோழ்விேங்களுக்கும் லலன் டிரான்ஹசக்ே் முலறகள் (நலேபயிற்சி 

மற்றும் ோகனத்தில்) மூலம் தீவிர ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. ோழ்விேத்லதப் ஹபாறுத்து 10 

× 100-மீ லீனியர ்டிரான்ஹசக்ே்கலள நிறுவுேதன் மூலம் மலம் (அதாேது, சிதறல்) மற்றும் 

பக் மாரக்் வபான்ற மலறமுக முலறகள் (அதாேது, தற்வபாதுள்ள ேனவிலங்கு 

விலளயாே்டு ேழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் ேனப் பாலதகள்). 

 ஹபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூே்டிகலள கணக்ஹகடுக்க வநரடி 

கண்காணிப்பு நுே்பம் பயன்படுத்தப்பே்டுள்ளது. ஆனால் இந்த நுே்பம் தினசரி 
பாலூே்டிகளின் கணக்ஹகடுப்புக்கு மிகவும் ஹபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கலள 

அலேயாளம் காண நல்ல புலகப்பேங்களும் எடுக்கப்பே்ேன. 

b) பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்லக முலறகள் மற்றும் சந்தரப்்போத பறலே பாரல்ேகலளப் 

பயன்படுத்தி பறலேகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த பறலே குரல் ஒலிகள் 

மற்றும் புலகப்பேங்கள் மூலம், கிராம உள்ளூர ்மக்களுேன் கலந்தாவலாசித்து இனங்கள் 

அலேயாளம் காணப்பே்ேன. 

புள்ளி எண்ணிக்லக: இந்த முலறகளில், பாரல்ேயாளர ் வதாராயமாக 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே புள்ளியில் நிற்பார ்மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் காணப்படும் அல்லது 

வகே்ே பறலேகள் 5 நிமிேங்களுக்கு பதிவு ஹசய்யப்படும். இந்த கேனிப்பு முதல் 

புள்ளியில் இருந்து குலறந்தது 30 மீ ஹதாலலவில் மற்ஹறாரு புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் 

ஹசய்யப்படுகிறது. ஒே்ஹோரு காலாண்டிலும் 20 புள்ளிகலளக் கணக்கிே்டுள்வளாம் - 10 

கிமீ சுற்றளவில் ஹமாத்தம் 80 புள்ளிகள் (20 x 4) இருக்கும். 

சந்தரப்்போத பறலே பாரல்ேகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் ஹசய்யும் வபாது, 

ஆய்வு வநரத்தில் பல பறலே இனங்கள் கண்ேறியப்படும். இத்தலகய இனங்கள் 

அேற்றின் வதாற்றத்தால் அல்லது அேற்றின் அலழப்பின் மூலம் மீண்டும் 

குறியிேப்படுகின்றன. 

c) ஊை்வனவற்றின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஸ்ோண்ேரே்் ோக் ே்ரான்ஹசக்ே் விஷுேல் என்கவுன்ேர ்சரவ்ே முலறகள் வபான்ற 

பல கணக்ஹகடுப்பு நுே்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒே்ஹோரு ோழ்விேத்திலும் ஊரே்ன 

மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பே்ேன. இந்த கணக்ஹகடுப்பின் வபாது, இனங்கலள 
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அலேயாளம் காண புலகப்பேங்கள் எடுக்கப்பே்ேன. கிராம மக்கள் நிபுணரக்ளுேன் 

கலந்தாவலாசித்து நிலலயான கள ேழிகாே்டிகலளப் பயன்படுத்தி இனங்கள் 

அலேயாளம் காணப்பே்ேது. 

பே்ோம்பூசச்ி 10 × 100 மீ நீளமுள்ள 2 வநரியல் குறுக்குஹேே்டுகளால் 

கணக்கிேப்பே்ேது, ஒே்ஹோரு காலாண்டிலும் குலறந்தபே்சம் 1 கிமீ இலேஹேளியில் 

வபாேப்பே்ேது. வமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் ேனவிலங்கு நிபுணரக்ளுேன் 

கலந்தாவலாசித்து தற்வபாதுள்ள இலக்கியங்கள் மற்றும் இரண்ோம் நிலல தகேல்களில் 

மீன்கள் ஆேணப்படுத்தப்பே்டுள்ளன. 

 

3..6.8.2  ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 மிகக் குலறந்த இனங்கள் ஹசழுலம உள்ளதாக அடிப்பலே ஆய்வு 

ஹதரிவிக்கிறது (20) 17 குடும்பங்கலளச ் வசரந்்த இனங்கள் சுரங்கத்தின் குழுமப் 

பகுதியில் இருந்து பதிவு ஹசய்யப்பே்டுள்ளன. ோழ்விே ேலகப்பாே்டின் 

அடிப்பலேயில், வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தின் லமயப் பகுதியில் உள்ள பல ேண்ண  

கிராலனே் சுரங்கங்களில் ஹபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 9 (45%), பறலேகள் 7 

(35%), ஊரே்ன 3 (15%) மற்றும் பாலூே்டிகள் 1 (5%) ஆகும். கரூர,் தமிழ்நாடு. விலங்கின 

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்ேலத்தின் முடிவு, அது அே்ேேலண எண்.3.32 இல் 

குறிப்பிே்டுள்ள லமய மண்ேலப் பகுதியில் நிம்ஃபாலிவே (3) மற்றும் அகமிவே (2) 

முக்கிய ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் என்பலதக் காே்டுகிறது. விலங்கின 

குடும்பத்தின் பன்முகத்தன்லம பேம் எண் 3.26 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. சுரங்க 

குத்தலகலயச ் சுற்றி எந்த உயிரினமும் உள்ளூர,் அழிந்து ேரும் அல்லது 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய நிலலயில் இல்லல. 

ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் ஹபரும்பாலும் பறலேகள் மற்றும் பூசச்ிகள், 

விரிோன கள விஜயத்தின் வபாது நிலநீர ் ோழ்ேன எதுவும் காணப்பேவில்லல. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்பேவில்லல. அறிவியல் ஹபயருேன் லமய மண்ேலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விேரங்கள் அே்ேேலண எண். 3.26 இல் குறிப்பிேப்பே்டுள்ளன.   

அட்டவரண 3.33: ரமய மண்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

வ. 

எண் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை ்

குடும்பப் 

பபயை ்

அறிவியல் பபயை ் வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 அடட்வரண 

பட்டியல் 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 ஹபாதுோன புலி நிம்பலிவே ோனஸ் ஹஜனுடியா NL NL 

2 அக்வரயா 

ேவயாலா 

நிம்பலிவே அக்வரயா ேவயாலா NL LC 

3 வகாடிே்ே புலி நிம்பலிவே ோனஸ் 

பிஹளக்ஸிப்பஸ் 

அே்ேேலண IV LC 

4 சிேப்பு நரம்புகள் 

ஹகாண்ே ோரே்்ேர ்

லிஹபல்லுலி
வே 

சிம்ஹபே்ரம் 

ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி 

NL LC 

5 வமாே்ேல் 

குடிவயறியேர ்

ஹபரிவே வகவோப்சிலியா 

லபரந்வத 

NL LC 

6 மன்டிஸ் 

பிராரத்்தலன 

மாண்டிவே மாண்டிஸ் மதம் NL NL 
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7 ஹேே்டுக்கிளி அக்ரிடிவே லெவராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

8 கலரயான் பிளாே்வோடி
யா 

ொமிஹேரம்்ஸ் 

சில்ஹேஸ்ே்ரி 
NL LC 

9 குசச்ிப்பூசச்ி வலான்வசாடி
வே 

கராசியஸ் 

ஹமாவராசஸ் 

NL LC 

ஊை்வன 

10 வதாே்ே பல்லி அகமிவே கவலாே்ஸ் ஹேரச்ிகலர ் NL LC 

11 ஹபாதுோன வீே்டு 

ஹகக்வகா 

ஹகக்வகானி
வே 

ஹெமிோக்லேலஸ் 

ஃப்ரீனாேஸ் 

NL LC 

12 விசிறி-

ஹதாண்லேப் பல்லி 

அகமிவே சிதனாஹபான்டிஹசரி
யானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

13 இந்திய புல சுே்டி  முரிவே மஸ் பூடுகா அே்ேேலண IV NL 

பறரவகள் 

14 ஆசிய பசல்ச வதன ீ

உண்பேர ்

ஹமவராபிவே ஹமவராப்வசாரியண்ே
லிஸ் 

NL LC 

15 இரண்டு ோல் 

குருவி 

டிக்ரூரிவே Dicrurus macrocercus அே்ேேலண IV LC 

16 ஹபாதுோன 

லமனா 

ஸ்ேரன்ிவே அக்ரிவோஹதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

17 ஹபாதுோன காலே ஃபாசியானி
வே 

Coturnix coturnix அே்ேேலண IV LC 

18 வீே்டுக் காகம் வகாரவ்ிவே வகாரே்ஸ்ஸ்ப்ஹளண்ே
ன்ஸ் 

NL LC 

19 கால்நலே எக்வரே் ஆரட்ிவே புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

20 வகாயல் குக்கலிவே யூடினாமிஸ் அே்ேேலண IV LC 

3.6.9 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

24 குடும்பங்கலளச ்வசரந்்த 32 இனங்கள் இலேயக சுரங்க குத்தலகப் பகுதியில் 

பதிவு ஹசய்யப்பே்டுள்ளதாக அடிப்பலே ஆய்வு ஹதரிவிக்கிறது. ோழ்விே 

ேலகப்பாே்டின் அடிப்பலேயில் ஹபரும்பாலான இனங்கள் பறலேகள் 13 (40.62%), 

அலதத ்ஹதாேரந்்து பூசச்ிகள் 11 (34.37%), பாலூே்டிகள் 2 (6.25%) மற்றும் ஊரே்ன 3 (9.37%) 

வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தின் இலேயக மண்ேலத்தில் பல ேண்ண  கிராலனே் பகுதி 

கரூர ்தமிழ்நாடு. விலங்கின ஆய்வுகளின் இலேயக மண்ேலத்தின் முடிவு, அே்ேேலண 

எண்.3.33 இல் குறிப்பிே்டுள்ள இலேயக மண்ேலப் பகுதியில் நிம்ஃபாலிவே (6) மற்றும் 

டிக்ரூரிவே (2) மற்றும் அகமிவே (2) ஆகியலே முக்கிய ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பலதக் காே்டுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் அே்ேேலண I&II, III இனங்கள் இல்லல. 

குடும்பத்தின் ேடிேத்தின் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்லமயின் விேரம் பேம் 

எண்.3.27 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பேக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்பேவில்லல. இலேயக மண்ேலத்தில் உள்ள 

விலங்குகளின் பன்முகத்தன்லம பற்றிய விேரங்கள் அே்ேேலண எண்.3.33 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன.       
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அட்டவரண 3.34: இரடயக பகுதியில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

வ.எண் பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை ்

குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை ் வனவிலங்குகளின் 

அடட்வரண பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

பூசச்ிகள் 

1 வகாடிே்ே புலி நிம்பலிவே ோனஸ் பிஹளக்ஸிப்பஸ் Schedule IV LC 

2 ேே்னி வகாஸ்ேர ் நிம்பலிவே Danaus chrysippus Schedule IV LC 

3 ஹபாதுோன புலி நிம்பலிவே ோனஸ் ஹஜனுடியா Schedule IV LC 

4 சிேப்பு நரம்புகள் 

ஹகாண்ே ோரே்்ேர ்

லிஹபல்லுலிவே சிம்ஹபே்ரம் ஃவபான்ஸ்வகாலம்பி NL LC 

5 எறும்பு ஃபாரம்ிசிவே காம்வபாவனாேஸ் விசினஸ் NL NL 

6 மில்க்வீே் பே்ோம்பூசச்ி நிம்பலிவே ோலனவன NL LC 

7 ஹபாதுோன இந்திய 

காகம் 

நிம்பலிவே யூப்வலாயா வகார ் Schedule IV LC 

8 மன்டிஸ் பிராரத்்தலன மாண்டிவே மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

9 ஹேே்டுக்கிளி அக்ரிடிவே லெவராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

10 குலறோன புல் நீலம் லலஹசனிவே ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா Schedule IV LC 

11 நீலப்புலி நிம்பலிவே திருமலல லிமினியஸ் Schedule IV LC 

ஊை்வன 

12 வதாே்ே பல்லி Agamidae கவலாே்ஸ் ஹேரச்ிகலர ் NL LC 

13 ஹபாதுோன வீே்டு 

ஹகக்வகா 

Gekkonidae ஹெமிோக்லேலஸ் ஃப்ரீனாேஸ் NL LC 

14 விசிறி-ஹதாண்லேப் 

பல்லி 

Agamidae சிதனாஹபான்டிஹசரியானா NL LC 

பாலூட்டிகள் 

15 இந்திய பலன அணில் சியூரிவே ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் Schedule IV LC 

16 இந்திய புல சுே்டி முரிவே மஸ் பூடுகா Schedule IV LC 

பறரவகள் 

17 வகாயல் குக்கலிவே யூடினாமிஸ் Schedule IV LC 

18 கால்நலே எக்வரே் ஆரட்ிவே புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

19 ஹபாதுோன லமனா ஸ்ேரன்ிவே அக்ரிவோஹதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் NL LC 

20 வீே்டுக் காகம் வகாரவ்ிவே வகாரே்ஸ்ஸ்ப்ஹளண்ேன்ஸ் NL LC 

21 ஆசிய பசல்ச வதன ீ

உண்பேர ்

ஹமவராபிவே ஹமவராப்வசாரியண்ேலிஸ் NL LC 

22 சிேப்பு 

காற்வறாே்ேமான 

புல்புல் 

லபக்வனாவனாடிவே லபக்வனாவோஸ்வகஃபர ் Schedule IV LC 
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23 வராஜா ேலளயம் 

ஹகாண்ே பூங்கா 

பிே்ோகுலிவே பிே்ேசுலா கிராவமரி NL LC 

24 ஷிக்ரா அசிபிே்ரிவே ஆக்சிபிே்ேர ்வபடியஸ் NL LC 

25 ஹபாதுோன காலே ஃபாசியானிவே Coturnix coturnix Schedule IV LC 

26 கருப்பு ே்வராங்வகா டிக்ரூரிவே Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

27 இரண்டு ோல் குருவி டிக்ரூரிவே Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

28 ஹேள்லள மாரப்க 

நீரக்்கே்டி 

ராலிவே அமவராரன்ிஸ் ஃபீனிகுரஸ் NL LC 

29 ஹபாதுோன கூடு ராலிவே ஃபுலிகா அே்ரா Schedule IV LC 

நிலநீை் வாழ்வன 

30 இந்திய பரவ்ராே் 

தேலள 

டிக்வராக்வளாசிவே Sphaerotheca breviceps IV LC 

31 பசல்ச குளம் தேலள ரானிவே ராணா ஹெக்ஸாோக்லேலா IV LC 

32 புலி தேலள வகாரவ்ேே்ோ வொப்வலாபாே்ராசஸ் 

லேஹகரினஸ் (ரானா லேஹகரினா) 
IV LC 
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படம் எண்.3.26. ரமய மண்டலம் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம முரற 
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படம் எண்.3.27. பஃபை் மசான் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம முரற 
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3.7 சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியலமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் 

மக்கள்ஹதாலக அலமப்பு, அடிப்பலே ேசதிகள், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துே வசலேகள், ஹதாழில், நீர ்

ேழங்கல், சுகாதாரம், தகேல் ஹதாேரப்ு, வபாக்குேரத்து, நிலவும் வநாய்களின் முலற மற்றும் வகாவில்கள், ேரலாற்று 

நிலனவுசச்ின்னங்கள் வபான்ற அம்சங்களும் அேங்கும். அடிப்பலே மே்ேத்தில். இது திே்ேத்தின் தன்லம மற்றும் அளலேப் 

ஹபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்லத காே்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக ஹபாருளாதார நிலல கணிசமாக வமம்படும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேமானது வநரடி மற்றும் மலறமுக வேலலோய்ப்லப ேழங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகலள வமம்படுத்தி, அேரக்ளின் ோழ்க்லகத் தரத்லத வமம்படுத்தும். 

3.7.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வின் வநாக்கங்கள் பின்ேருமாறு: 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் ோழும் மக்களின் சமூக-ஹபாருளாதார நிலலலய ஆய்வு 

ஹசய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் ோழ்க்லகத் தரத்தில் திே்ேத்தின் தாக்கத்லத மதிப்பிடுதல் 

• சமூக வமம்பாே்டு நேேடிக்லககலளப் பரிந்துலரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் எடுக்கப்பே வேண்டும். 

3.7.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்ோம் நிலல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழலல ஆய்வு ஹசய்தல்; 

▪ தரவு வசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

▪ திே்ே தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நேேடிக்லககள் 

3.7.3 மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

 கரூர ்மாேே்ேத்தில் 2 ேருோய் வகாே்ேங்கள், 7 ேே்ேங்கள் உள்ளன. இந்த மாேே்ேத்தில் 203 ேருோய் கிராமங்கள், 

157 கிராம பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. 2011 ஆம
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ஆண்டில், கரூரில் 1,064,493 மக்கள் ஹதாலக இருந்தது, இதில் ஆண்கள் மற்றும் ஹபண்கள் 

முலறவய 528,184 மற்றும் 536,309. 2001 மக்கள் ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பின்படி, கரூரில் 

935,686 மக்கள் ேசிக்கின்றனர,் அதில் ஆண்கள் 465,538 மற்றும் மீதமுள்ள 470,148 

ஹபண்கள். ஹமாத்த மகாராஷ்டிர மக்கள் ஹதாலகயில் கரூர ்மாேே்ே மக்கள் ஹதாலக 1.48 

சதவீதம். 2001 மக்கள் ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பில், கரூர ்மாேே்ேத்தின் இந்த எண்ணிக்லக 

மகாராஷ்டிர மக்கள் ஹதாலகயில் 1.50 சதவீதமாக இருந்தது. 2001 இன் 

மக்கள்ஹதாலகயுேன் ஒப்பிடும்வபாது மக்கள்ஹதாலகயில் 13.77 சதவீதம் மாற்றம் 

ஏற்பே்ேது. இந்தியாவின் முந்லதய மக்கள்ஹதாலக 2001 இல், கரூர ்மாேே்ேம் 1991 உேன் 

ஒப்பிடும்வபாது அதன் மக்கள்ஹதாலகயில் 9.54 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

3.7.4 ஆய்வுப்பகுதி -  

   

 மக்கள்ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பு 2011 அறிக்லகயின்படி, வக.பிசச்ம்பே்டி 

கிராமத்தில் 3808 மக்கள் உள்ளனர,் இதில் 1,889 ஆண்கள் மற்றும் 1,919 ஹபண்கள். 0-6 

ேயதுலேய குழந்லதகளின் மக்கள் ஹதாலக 301 ஆகும், இது வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தின் 

ஹமாத்த மக்கள் ஹதாலகயில் 7.9% ஆகும். வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில்., மாநில 

சராசரியான 996க்கு எதிராக ஹபண் பாலின விகிதம் 1016 ஆக உள்ளது. வமலும் 

வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் குழந்லத பாலின விகிதம். தமிழ்நாே்டின் மாநில 

சராசரியான 943 உேன் ஒப்பிடும்வபாது இது 881 ஆகும். வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தின் 

கல்வியறிவு விகிதம் மாநில சராசரியான 80.09 % ஐ விே 66.84 % குலறோக உள்ளது. 

வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில். ஆண்களின் கல்வியறிவு 79.76% ஆகவும், ஹபண்களின் 

கல்வியறிவு விகிதம் 54.27% ஆகவும் உள்ளது. 

 வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் பே்டியல் சாதி (SC) மக்கள் ஹதாலக 823 மற்றும் 

பே்டியல் பழங்குடியினர ்(ST) மக்கள் இல்லல. 

 ஹமாத்த மக்கள் ஹதாலகயில், 2,408 வபர ் வேலல அல்லது ேணிக 

நேேடிக்லககளில் ஈடுபே்டுள்ளனர.் இதில் 1,278 ஆண்கள் மற்றும் 1,130 ஹபண்கள். 

மக்கள்ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பில், ஹதாழிலாளி ேணிகம், வேலல, வசலே, மற்றும் 

விேசாயி மற்றும் ஹதாழிலாளர ் ஹசயல்பாடுகலள ஹசய்பேர ் என 

ேலரயறுக்கப்படுகிறது.   
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அட்டவரண 3.35: 10 கிமீ சுற்றளவில் மக்கள்பதாரகயின் சிறப்பியல்புகள்    

தமாத்ே 
கிராமங்க

ளின் 
எண்ணிக்

னக 

குடும்பங்க
ளின் 

தமாத்ே 
மக்கள்தோ

னக 

மக்கள்
தோனக 

ஆண் 

மக்கள் 
தோனக 
தபண் 

SC 
மக்கள்

தோனக 
ஆண் 

SC 
மக்கள்

தோனக 
தபண் 

தமாத்ே 
கல்விய

றிவு 
தபற்ை
வர்கள் 
ஆண் 

தமாத்ே 
எழுத்ேறி

வு 
தபற்ைவ

ர்கள் 
தபண் 

தமாத்ே 
படிப்பறி
வில்லாே

வர்கள் 
ஆண் 

தமாத்ே 
படிப்பறிவ
ற்ை தபண் 

17 1,093 3,808 1,889 1,919 401 422 1,379 965 510 954 

 

அட்டவரண 3.36: 10 கிமீ சுற்றளவில் பதாழில்சாை் பண்புகள் 

தமாத்ே 
தோழிலாை
ர் மக்கள் 
தோனக 
ஆண் 

தமாத்ே 
தோழிலா
ைர் மக்கள் 
தோனக 
தபண் 

உனழக்கும் 
மக்கள் 
தோனக 
ஆண் 

உனழக்கு
ம் மக்கள் 
தோனக 
தபண் 

விவசாயிக
ள் மக்கள் 
தோனக 
ஆண் 

விவசாயி
கள் 
மக்கள் 
தோனக 
தபண் 

விவசாய 
தோழிலாை
ர்கள் மக்கள் 
தோனக 
ஆண் 

விவசாய 
தோழிலாை
ர்கள் மக்கள் 
தோனக 
தபண் 

தவனல 
இல்லாே 
ஆண் 

தவனல 
இல்லாே 
தபண் 

1278 1130 1,255 1,099 478 456 383 480 611 789 

 

3.7.5 அடிப்பரட வசதிகள் 

இயற்பியல் உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகளின் சிறந்த ஹநே்ஹோரக்் (நன்கு கே்ேப்பே்ே 

சாலலகள், ரயில் இலணப்புகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் ஹதாலலத்ஹதாேரப்ு, 

தகேல் ஹதாழில்நுே்பம், சந்லத ஹநே்ஹோரக்் மற்றும் சமூக உள்கே்ேலமப்பு ஆதரவு, 

அதாேது சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, நீர ்மற்றும் சுகாதாரம், கால்நலே வசலேகள் மற்றும் 

கூே்டுறவு) கிராமப் ஹபாருளாதார ேளரச்ச்ிக்கு இன்றியலமயாதது. 

கள ஆய்வின் அடிப்பலேயில் இப்பகுதியில் உள்ள உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகள் 

குறித்து ஆய்வு ஹசய்யப்பே்டுள்ளது. இந்த ஆய்வில், அந்த இேத்லதச ் சுற்றி 10 கி.மீ., 

சுற்றளவில் உள்ள கிராமங்கள் ஆய்வு ஹசய்யப்பே்டுள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள 

உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகள் கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

அலனத்து அடிப்பலே ேசதிகளுேன் கூடிய கல்வி (உயரக்ல்வி, கல்லூரிகள், 

பல்கலலக்கழகங்கள், மருத்துேக் கல்லூரி, வபாக்குேரத்து ேசதிகள், இரயில் நிலலயம், 

வபருந்து நிலலயப் பகுதி மாேே்ேத் தலலலமயகமான கரூரில் 18 கி.மீ ஹதாலலவில் - 

ேேக்கு.   
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

4.1 பபாது தகவல் 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க நேேடிக்லகயின் காரணமாக பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளில் வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், ஹசயல்பாே்டு 

மற்றும் பிந்லதய ஹசயல்பாே்டின் வபாது சுற்றியுள்ள சூழலில் உருோக்கப்படும். கனிம 

லேப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிே்ே தளம், அேற்றின் சுரண்ேல், ஹபரும்பாலும், சூழல் நே்பு 

ஹசயல்பாே்லேத் தவிர அனுமதிக்காது. நிலலயான ேளரச்ச்ிலய உறுதிஹசய்யும் 

ேலகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிலலலய பராமரிக்கும் ேலகயில் முலறகள் 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பே வேண்டும். 

சுரங்க நேேடிக்லகயுேன் சுற்றுசச்ூழலலத் தக்கலேக்க, தற்வபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிலலயில் ஆய்வுகலள வமற்ஹகாள்ேது மற்றும் பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

தாக்கத்லத மதிப்பிடுேது அேசியம். நிலலயான ேளங்கலளப் பிரித்ஹதடுப்பதற்கான 

ஹபாருத்தமான வமலாண்லமத் திே்ேங்கலள உருோக்க இது உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கலளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுே்பங்கள் மற்றும் 

ேழிமுலறகள் உள்ளன. மாசுபாே்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பல்வேறு 

கூறுகளுக்கு இலேவய உள்ள காரண-விலளவு உறவுகலள அளவுவகாலாக விேரிக்க 

கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிே்ே சூழ்நிலலக்கான மாதிரிலய 

அலேயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு / 

ஆவலாசலன / எக்ஸ்ே்ராவபாவலஷன் அடிப்பலேயில் கணிப்புகள் ேந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டில் பின்ேரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துேம் ோய்ந்தலே 

மற்றும் விரிோக விோதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீரச்ச்ூழல் 

• காற்றுசச்ூழல் 

• இலரசச்ல் சூழல் 

• சமூக ஹபாருளாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திே்ே தளத்தில் அடிப்பலே சுற்றுசச்ூழல் நிலலயின் அடிப்பலேயில், 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அலேயாளம் காணப்பே்டு, 

அளவிேப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிேப்படுகின்றன.  

4.2 நிலச ்சூழல்: 

4.2.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்கம் ஹசயல்பாே்டின் காரணமாக நிலச ் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

முக்கிய தாக்கம் நிலப்பரப்பில் மாற்றம், நிலம் - பயன்பாே்டு முலற மாற்றம். சுரங்கம் 

குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்த ஹமாத்த பரப்பளவு 2.95.50 ஹெக்வேர,் தற்வபாதுள்ள மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்கள் உே்பே ஹமாத்த பரப்பளவு 6.97.0 ஹெக்வேர ் ஆகும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியானது, ஆதரோளர ்திருமதி.நாம உமாவதவி, க\ஹப நாம 
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கிருஷ்ணய்யா ஹபயரில் பதிவு ஹசய்யப்பே்ே பே்ோ நிலமாகும். இந்த குத்தலகக்கு 

விண்ணப்பித்த பகுதியில் எந்த ேன நிலமும் இல்லல. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் 

இறுதி ஆழம் தலர மே்ேத்திற்கு கீவழ 33மீ (2மீ வமல்மண் + 1மீ பாலறசச்ிலதவு + 30மீ பல 

ேண்ண  கிராலனே்) மற்றும் நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்தில் குறுக்கிோது. திே்ேம் குறிப்பிே்ே 

தளத்தில் உள்ளது. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க ஹசயல்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகளில் மே்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

வதாண்டுதல் படிப்படியாக வமற்ஹகாள்ளப்படும், வமலும் பசுலம அரண் கே்ேம் 

ோரியான வமம்பாடு வபான்ற பிற குலறப்பு நேேடிக்லககளுேன். 

• சுரங்க குழிகலளச ் சுற்றிலும் வதாே்ே ேடிகால்கலள அலமத்தல் மற்றும் மலழயின் 

வபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்லபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

பகுதிக்குள் பல்வேறு பயன்பாே்டிற்காக புயல் நீலரச ் வசகரிப்பதற்காகவும் தாழ்ோன 

இேங்களில் ஆக்கப்பூரே்மான இேத்தில் தடுப்பலண கே்டுதல். 

• பாதுகாப்பு ேலயத்திற்குள் எல்லலயில் பசுலம அரண் வமம்பாடு. ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே 

குழியில் வசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுலமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்போத பகுதி, ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே குழிகளின் வமல் ஹபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தலே வபான்றேற்றில் அேரத்்தியான வதாே்ேம் வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கத்தின் நில பயன்பாே்டு முலற பசுலம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பலேயில், சுரங்கத்லத சுற்றியுள்ள இயற்லகயான தாேரங்கள் 

தக்கலேக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தலே மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

ேழங்கப்படுேது வபான்றலே) தூசி உமிழ்லேக் குலறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் நிலலயிவலவய முலறயான வேலிகள் அலமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நலேகளின் உள்ளாரந்்த நுலழலேத் தடுக்க, 24 மணி வநரமும் பாதுகாப்பு 

வபாேப்படும்.    

4.2.4 மண் சூழல் 

4.2.4.1 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 மண்ணின் பண்புகள் தாேர ேளரச்ச்ிக்கு சாதகமான நிலலலயக் குறிக்கின்றன. 

சுரங்கத்தின் முழு காலத்திற்கும் உருோக்கப்பே்ே வமல்மண்ணின் அளவு 43,086 மீ 3 ஆக 

இருக்கும். 

4.2.4.2 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• வமல் மண் பாதுகாப்பு தலேயில் பாதுகாக்கப்பே்டு ஈரப்பதமான நிலலயில் 

லேக்கப்படும். பாதுகாக்கப்பே்ே வமல் மண், பாதுகாப்புத் தலேயில் பசுலம 

அரண் வமம்பாே்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்பே்டு, வமல் ஹபஞ்சில் வதாே்ேத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். 
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• சுரங்க பகுதியில் இருந்து மலழநீர ்ஹகாண்டு ஹசல்லும் எந்த மண்லணயும் தடுத்து 

நிறுத்த திே்ேப் பகுதிலயச ் சுற்றி வதாே்ே ேடிகால்கள் அலமக்கப்படும். இது 

சுரங்க குழிகளில் மண் அரிப்பு மற்றும் ேண்ேல் படிேலத தவிரக்்கும் மற்றும் 

ஹபஞ்சுகளின் உறுதித்தன்லமலய பராமரிக்கும். 

4.2.4.2 கழிவுக் குவியல் மமலாண்ரம 

4.2.5 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

திேக்கழிவுகள் கிராலனே் கழிவுகள் ேடிவில் உள்ளது, இது ஹகாே்டும் வபாது எந்த 

நசச்ுக் கழிவுகலளயும் உற்பத்தி ஹசய்யாது. மலழநீர ் சுரங்க குழிக்குள் ஹசல்ேலதத் 
தடுக்க கழிவுக் கிேங்லகச ் சுற்றிலும் வதாே்ே ேடிகால் அலமக்கப்படும், வமலும் இந்த 

வதாே்ே ேடிகால் இயற்லக சாய்வுக்கு மலழநீலர எளிதாக்க உதவும். 

இந்த ஐந்தாண்டு சுரங்கத் திே்ே காலத்தில் 43,086 மீ3 நிலப்பரப்பிலும், முழு 

காலத்திலும் 69,146 வமல் மண் உற்பத்தி ஹசய்யப்படுகிறது. வமல் மண் பாதுகாப்புத் 
தடுப்புச ்சுேர ்முழுேதும் பாதுகாக்கப்பே்டு, கே்டு கே்டுேதற்கும், காடு ேளரப்்பதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். இந்தத் திே்ே காலத்தில் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ஹமாத்தக் கழிவுகள் 

சுமார ் 58,156 மீ 3 (கிராலனே் கழிவுகள்(40%) 23,368 மீ 3+ பாலறசச்ிலதவு 18,283 மீ3 + 

பக்கசச்ுலம 16,505 மீ3) அவத அளவு (நீ)76 மீ அளவுகளுேன் வமற்குப் பகுதியில் 

தற்காலிகமாக ஹகாே்ேப்படும். x (அ)35 மீ x (உ)21.86 மீ. குப்லபகள் குவிந்தால், டிப்பரில் 

ஏற்றப்படும் இயந்திரங்கள் மூலம், அந்தந்த இேங்களில், ஒதுக்கப்பே்டு, குப்லப 

ஹகாே்ேப்படுகிறது.       

4.2.6 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• குப்லப ஹகாே்டும் இேங்கலளச ் சுற்றி வீப் ஓே்லேயுேன் கூடிய தடுப்புச ் சுேர,் 

மாலல ேடிகால் அலமக்கப்படும் 

• நிதானத்தின் சரியான வகாணம் பராமரிக்கப்பே வேண்டும் 

• ஸ்திரத்தன்லமக்காக குப்லப ஹகாே்டும் பகுதிகளுக்கு வமல் ஹசய்ய வேண்டும். 

• தாது அகழ்வு நேேடிக்லகயின் அதிக சுலமகள் ஹகாே்ேப்படும் பகுதிகளிலும் 

மண் அரிப்பு துரிதப்படுத்தப்பேலாம். சுரங்கத்தில் இருந்து நசச்ுக் கழிவுகவளா 

அல்லது திேக்கழிவுகவளா இல்லாததால், மண்ணின் தரம் வமாசமாக 

பாதிக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்லல. 

4. 3 நீை்சச்ூழல் (தாக்கம் மற்றும் குரறப்பு நடவடிக்ரககள்)  

4.3.1 மமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீை் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்கத்தின் வபாது ரசாயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான ஹபாருே்கலளப் 

பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் தாக்கம் சிறியதாக இருக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. சுரங்க  நேேடிக்லகக்கு கம்பி அறுப்பதற்கு (மறுசுழற்சி 

ஹசய்யப்படும்), இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகளில் தண்ணீர ் ஹதளிப்பதற்கும், பசுலம 

மண்ேல வமம்பாே்டிற்கும் தண்ணீர ்பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 33 மீ 

BGL மற்றும் நீரம்ே்ேம் 59 மீ முதல் 64 மீ BGL ேலர ஆழத்தில் காணப்படுேதால், சுரங்க 

நேேடிக்லக நிலத்தடி நீர ்மே்ேத்தில் குறுக்கிோது.     

4.3.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நீர ்வமலாண்லமக்கு பின்ேரும் தணிப்பு நேேடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன 

சுரங்க பணி நீரம்ே்ேத்திற்கு வமல் வமற்ஹகாள்ளப்படும். முன்ஹமாழியப்பே்ே 

திே்ேப் பகுதியில் வமற்பரப்பு நீரந்ிலலகள் (ஓலேகள், கால்ோய், ஓலே வபான்றலே) 

குறுக்குஹேே்டு எதுவும் இல்லல. மலழக்காலங்களில் மலழநீர ் சுரங்க குழியில் 



 

113 

 

வசகரிக்கப்பே்டு, பின்னர ்பசுலம ேலய ேளரச்ச்ிக்கும், இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாலலகளில் 

ஹதளிக்கும் நீருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்க குழி நீலர திே்ேப் பகுதிக்கு ஹேளிவய 

ஹேளிவயற்றும் திே்ேம் எதுவும் இல்லல.   

திே்ேப் பகுதிக்குள் கிராலனே் ஹசயலாக்கம் அல்லது பே்ேலற எதுவும் இல்லல, 

இதனால் சுரங்கத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுநீர ்இல்லல.   

KLD இல் தண்ணீர ்வதலேகள் விேரம் கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது: 

அட்டவரண 4.1: தண்ணீை் மதரவகள்   

*மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அேக்குமுலற 1.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலழநீர ்

/நீரந்ிலலகள் 

பசுலம அரண் 

ேளரச்ச்ி 

0.5 KLD சுரங்கப் பள்ளத்தில் வதங்கியுள்ள மலழநீர ்

/நீரந்ிலலகள் 

உள்நாே்டு வநாக்கம் 1.0 KLD அங்கீகரிக்கப்பே்ே தண்ணீர ்விற்பலனயாளரக்ள் 

பமாத்தம் 3.0 KLD 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்திற்கு முந்லதய சாத்தியக்கூறு அறிக்லக. 

• ஹகாந்தளிப்பு, ஹமாத்த இரும்பு மற்றும் சிலிக்காலேப் ஹபாறுத்தமே்டில், தீரவ்ு 

அல்லது ேடிகே்டுதல், நீர ் ஹமன்லமப்படுத்துதல் (அயன் பரிமாற்றம்) வபான்ற 

முன் சிகிசல்ச முலறகள் அலத குடிப்பதற்காக ஏற்றதாக மாற்ற வேண்டும். 

ஆனால் இது மற்ற வீே்டு வநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பேலாம். 

• மலழநீர ்சுரங்கக் குழியில் சம்ப்பில் வசகரிக்கப்பே்டு, 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ அளவுள்ள 

வமற்பரப்பு அலமப்புத் ஹதாே்டிக்கு ஹேளிவயற்றப்பே்டு, இலேநிறுத்தப்பே்ே 

திேப்ஹபாருே்கள் ஏவதனும் இருந்தால் அலத அகற்ற அனுமதிக்கப்படும். இந்த 

வசகரிக்கப்பே்ே நீர,் தூசிலய அேக்குேதற்கும், தூசி உருோகக்கூடிய 

இேங்களுக்கும், பசுலம மண்ேலத்லத ேளரப்்பதற்கும் நியாயமான முலறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்ஹமாழிபேர ் மலழநீர ் வசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மலழநீலர வசகரித்து நீதித்துலறயில் பயன்படுத்துோர.் 

• கல் சுரங்கப் பகுதிக்கு வமற்பரப்லபத் திருப்பிவிே மாலல ேடிகால்கள் 

அலமத்தல். 

• ேண்ேல் மண் கழுேப்படுேலதத் தடுக்க, குப்லபக் கிேங்லகச ் சுற்றிலும் வீப் 

ஓே்லேயுேன் கூடிய தடுப்புச ்சுேரக்ள் கே்ேப்படும். 

• சுரங்க குழி நீர ்மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் பற்றிய 

அே்ேப்வபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் ேழங்கப்படும் தள அலுேலகம் மற்றும் சிறுநீர/்கழிப்பலறகளில் இருந்து 

வீே்டுக் கழிவுநீர ்ஹசப்டிக் வேங்கில் ஹேளிவயற்றப்படுகிறது, அலதத் ஹதாேரந்்து 

ஊறலேக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்திலிருந்து ஹேளிவயற்றப்படும் கழிவு நீர,் தூசிலய அேக்குேதற்கும், 

மரங்கலள ேளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துேதற்கு முன், ஹதாே்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

• மலழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 
வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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• திறந்த கிணறு, ஆழ்துலள கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு நீர ் ஆகியேற்றில் 

உள்ள நீரின் தரத்லத ஹதாேரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஹசய்தல். 

4.4 காற்றுசச்ூழல் (பாதிப்பு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள்) 

இந்த திறந்தஹேளி சுரங்கத்தில் காற்றில் பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்லற 

மாசுபடுத்துகின்றன. ேயமண்ே் ேயர ்ரம் கே்டிங், ஜாக்ொம்மர ்டிரில்லிங் (35 மிமீ ேயா) 

மூலம் சுரங்க நேேடிக்லக வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் கிராலனே் கழிவுகலள லகயாள 

லெே்ராலிக் எக்ஸ்கவேே்ேரக்ள் பயன்படுத்தப்படும்.   

4.4.1. எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

சுரங்க ஹசயல்பாடு மற்றும் வபாக்குேரத்து மூலம் காற்றில் பரவும் துகள்கள் 

உருோக்கப்படுகின்றன. சல்பர ்லே ஆக்லசடு (SO2), வதாண்டுதல் / ஏற்றுதல் கருவிகள் 

மற்றும் வபாக்குேரத்து சாலலகளில் ஹசல்லும் ோகனங்கள் ஆகியேற்றின் காரணமாக 

லநே்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NOx) ஹேளிவயற்றம் மிகக் குலறவு. ஏற்றுதல் - கிராலனே் 
மற்றும் அதிக சுலமகலள இறக்குதல் மற்றும் வபாக்குேரத்து, ஹேளிப்படும் பகுதியின் 

காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக ோகனங்களின் இயக்கம் ஆகியலே சுரங்க 

நேேடிக்லககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும். AERMOD 

ஹமன்ஹபாருளில் திறந்த பிே் வசாரஸ்் மாேலிங் மூலம் காற்றுச ் சூழலில் 2,16,005சிபிஎம் 

(ROM) உத்வதச உற்பத்தி மற்றும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியேற்லறக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு காற்றுச ்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது.   

4.3.1.1 கணக்கீடு மற்றும் விவைங்களின் AERMOD ஃபிமைம் மவரல 

வமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துேதன் மூலம், சுரங்க நேேடிக்லககளின் 

காரணமாக நிலத்தடி ஹசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு ஹசறிலே அறிய மதிப்பிேப்பே்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது 

காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு மற்றும் ேளிமண்ேலத்தில் 

அேற்றின் பரேல் ஆகியேற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

என்பது காற்று மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககளின் முன்னறிவிப்பு, திே்ேமிேல் 

மற்றும் மதிப்பீடு ஹசய்ேதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், வமலும் மாசுக் 

கே்டுப்பாே்டுத் வதலேகலள ஒழுங்குபடுத்தும் தரநிலலகலளப் பூரத்்தி ஹசய்ேதற்கும் 

மற்றும் சுரங்க நேேடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறப்பதற்கான தணிப்பு 

நேேடிக்லககலளப் பயன்படுத்துேதற்கும் ஆகும். PM10 சுரங்க நேேடிக்லககளின் வபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், ஹேடித்தல் 

(எப்வபாதாேது), வபாக்குேரத்தின் வபாது ோகனங்கள் ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியேற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச, ஹேப்பநிலல, 

மலழப்ஹபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூே்ேம் வபான்ற ோனிலல அளவுருக்கள் 

ஆகியலே கணிப்பில் அேங்கும்.   

பல்வேறு இேங்களில் ஒே்ஹோரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுேதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ ஹதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் திே்ே தளத்தில் அதிகபே்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 
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காற்றின் வேகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபே்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பே்ேது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் ஹமாத்த GLC ஐ 

கணிக்க முன்ஹமாழியப்பே்ே தளத்தில் கண்காணிக்கப்பே்ே அடிப்பலே ேரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பே்ேது. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துே மதிப்பாகும், இது ேளிமண்ேலத்தில் 

ஹேளியிேப்பே்ே மாசுபாே்டின் அளலே அந்த மாசுபடுத்தியின் ஹேளியீே்வோடு 

ஹதாேரப்ுலேய ஹசயலுேன் ஹதாேரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீே்டிற்கான ஹபாதுோன சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = ஹசயல்பாே்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒே்டுஹமாத்த உமிழ்வு குலறப்பு திறன், % 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க நேேடிக்லகயில் தலர தயாரிப்பு, வதாண்டுதல், 

லகயாளுதல் மற்றும் தாது கேத்தல் வபான்ற பல்வேறு நேேடிக்லககள் அேங்கும். சுரங்க 

AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீே்டு ஹதாழில்நுே்ப லகவயடு அடிப்பலேயில் இந்த 

நேேடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்டு, ேளிமண்ேலத்தில் சாத்தியமான 

உமிழ்வுகலள அலேய மற்றும் மதிப்பிேப்பே்ே உமிழ்வுகள் அே்ேேலண 4-2 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.054422538 g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000115480 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.040793817 g/s 

சுரங்க சாலல ேரி ஆதாரம் 0.002488834 g/s/m 

ஹமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.060020774 g/s 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு  மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி ஆதாரம் 0.000417748 g/s 

அட்டவரண 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

ஹமாத்த சுரங்கம் பகுதி ஆதாரம் 0.000026746   g/s 
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4.4.2.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல   

 வமற்கூறிய உள்ளடீுகலளப் பயன்படுத்துேதன் மூலம், சுரங்க நேேடிக்லககளின் 

காரணமாக நிலத்தடி ஹசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு ஹசறிலே அறிய மதிப்பிேப்பே்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது 

காற்று மாசுபடுத்திகளின் விலளவு மாசுபடுத்திகளின் ஹசறிவு மற்றும் ேளிமண்ேலத்தில் 

அேற்றின் பரேல் ஆகியேற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது 

காற்று மாசுக்கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககலள முன்னறிவித்தல், திே்ேமிடுதல் மற்றும் 

மதிப்பீடு ஹசய்ேதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும், வமலும் இது ஒழுங்குமுலற 

தரநிலலகலள பூரத்்தி ஹசய்ய உமிழ்வு கே்டுப்பாே்டிற்கான வதலேகலள கண்ேறிதல் 

மற்றும் சுரங்க நேேடிக்லககளால் ஏற்படும் பாதிப்லபக் குலறக்க தணிப்பு 

நேேடிக்லககலளப் பயன்படுத்துதல். PM10 சுரங்க நேேடிக்லககளின் வபாது ஏற்படும் 

முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். வபாக்குேரத்தின் வபாது வதாண்டுதல், துலளயிடுதல், 

ஹேடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் ோகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் காற்றின் வேகம், 

காற்றின் திலச, ஹேப்பநிலல, மலழப்ஹபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் வமக மூே்ேம் வபான்ற 

ோனிலல அளவுருக்கள் ஆகியேற்றின் தாக்கம் கணிப்பில் அேங்கும்.   

பல்வேறு இேங்களில் ஒே்ஹோரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்லத 

மதிப்பிடுேதற்கு மூலத்லதச ் சுற்றி 10 கிமீ ஹதாலலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் திே்ே தளத்தில் அதிகபே்ச அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குலறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் வேகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபே்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பே்ேது. ஒருங்கிலணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் ஹமாத்த ஜிஎல்சிலய 

கணிக்க முன்ஹமாழியப்பே்ே தளத்தில் கண்காணிக்கப்பே்ே அடிப்பலே ேரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிலகப்படுத்தப்பே்ேது. 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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படம் 4.2: தப்பிமயாடிய தூசி அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 

படம் 4.3: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

படம் 4.4: படம் எண் 4.4: PM2.5 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டுள்ளது 
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படம் எண் 4.5: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

படம் 4.6: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.3.2.3 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்லதய திே்ே முடிவு ஹசறிவுகள் கீவழ உள்ள 

அே்ேேலணயில் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன: 

அட்டவரண 4.5: PM10 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC   

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

அடிப்பரட  

(µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 (µg/m3) 

பமாத்தம் 

(µg/m3) 

AAQ1 
10°47'3.23"N   

78° 5'27.97"E 
175 76 60.9 12.92 73.82 

AAQ2 
10°47'15.82"N  

78° 6'2.61"E 
1239 450 60.1 12.41 72.51 

AAQ3 
10°47'58.61"N  

78° 4'49.58"E 
-1004 1790 59.5 11.32 70.82 

AAQ4 
10°49'26.02"N  

78° 2'56.79"E 
-4467 4503 59.8 5.00 64.8 

AAQ5 
10°48'55.70"N  

78° 7'26.98"E 
3829 3562 60.8 3.21 64.01 

AAQ6 
10°45'15.68"N  

78° 7'56.70"E  
4744 -3266 59.8 7.96 67.76 

AAQ7 
10°45'0.97"N  

78° 5'35.98"E 
421 -3723 59.7 0 59.7 

AAQ8 
10°46'30.54"N  

78° 4'27.90"E 
-1671 -941 60.3 1.06 61.36 

அட்டவரண 4.6: PM2.5 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC  

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்
ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 
PM10 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM10  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 
(μg/m3) 

பமாத்த 
PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
10°47'3.23"N   

78° 5'27.97"E 
175 76 31.4 5.83 37.23 

AAQ2 
10°47'15.82"N  

78° 6'2.61"E 
1239 450 30.0 5.17 35.17 

AAQ3 
10°47'58.61"N   

78° 4'49.58"E 
-1004 1790 29.6 4.46 34.06 

AAQ4 
10°49'26.02"N   

78° 2'56.79"E 
-4467 4503 30.0 2.51 32.51 

AAQ5 
10°48'55.70"N   

78° 7'26.98"E 
3829 3562 30.4 1.39 31.79 

AAQ6 
10°45'15.68"N   

78° 7'56.70"E  
4744 -3266 30.0 3.60 33.6 

AAQ7 
10°45'0.97"N  

 78° 5'35.98"E 
421 -3723 29.9 0 29.9 

AAQ8 
10°46'30.54"N   

78° 4'27.90"E 
-1671 -941 30.2 0.67 30.87 

  அட்டவரண 4.7: SO2 இன் அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 

இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

PM2.5 (µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5  சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(µg/m3) 

பமாத்த 

PM2.5 

(µg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 10°47'3.23"N   175 76 9.6 2.49 12.09 
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78° 5'27.97"E 

AAQ2 
10°47'15.82"N   

78° 6'2.61"E 
1239 450 9.5 2.12 11.62 

AAQ3 
10°47'58.61"N  

78° 4'49.58"E 
-1004 1790 9.4 1.89 11.29 

AAQ4 
10°49'26.02"N   

78° 2'56.79"E 
-4467 4503 9.4 0.59 9.99 

AAQ5 
10°48'55.70"N   

78° 7'26.98"E 
3829 3562 9.4 0 9.4 

AAQ6 
10°45'15.68"N  

78° 7'56.70"E  
4744 -3266 9.4 1.08 10.48 

AAQ7 
10°45'0.97"N   

78° 5'35.98"E 
421 -3723 9.5 0 9.5 

AAQ8 
10°46'30.54"N   

78° 4'27.90"E 
-1671 -941 9.5 0 9.5 

 

 

 

அட்டவரண 4.8: NO2 அதிகைிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 

  

நிரலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X  

மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

Y 

 மகா 

ஆை்டிமனட்ஸ் 

(மீ) 

சைாசைி 
அடிப்பரட 

So2 (μg/m3) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு 

 So2 சுைங்க 

நடவடிக்ரக 

காைணமாக 

(μg/m3) 

பமாத்த 

So2 

(μg/m3)(5+6) 

AAQ1 
10°47'3.23"N   

78° 5'27.97"E 
175 76 22.6 7.79 30.39 

AAQ2 
10°47'15.82"N   

78° 6'2.61"E 
1239 450 22.2 7.13 29.33 

AAQ3 
10°47'58.61"N   

78° 4'49.58"E 
-1004 1790 22.3 3.69 25.99 

AAQ4 
10°49'26.02"N   

78° 2'56.79"E 
-4467 4503 22.3 0 22.3 

AAQ5 
10°48'55.70"N   

78° 7'26.98"E 
3829 3562 22.2 0 22.2 

AAQ6 
10°45'15.68"N   

78° 7'56.70"E  
4744 -3266 22.1 0 22.1 

AAQ7 
10°45'0.97"N   

78° 5'35.98"E 
421 -3723 22.1 0 22.1 

AAQ8 
10°46'30.54"N   

78° 4'27.90"E 
-1671 -941 22.1 0 22.1 

ஒே்டுஹமாத்த ஹசறிவு விலளோக, அதாேது, பயனுள்ள தணிப்பு நேேடிக்லககள் 

இல்லாமல் அலனத்து ஏற்பி இேங்களிலும் மாசுபடுத்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு இன்னும் PM10, PM2.5, SO2 & க்கு பரிந்துலரக்கப்பே்ே NAAQ ேரம்புகளான 100, 60, 80 

& 80 μg/m3 க்குள் உள்ளது. முலறவய NOX. தகுந்த தணிப்பு நேேடிக்லககலள 

வமற்ஹகாள்ேதன் மூலம், ேளிமண்ேலத்தில் உள்ள மாசு அளவுகலள வமலும் 

கே்டுப்படுத்தலாம்.   

4.4.3. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் - மூலத்திலுள்ள தூசிலயக் கே்டுப்படுத்த, ஈரமான துலளயிேல் பயிற்சி 

ஹசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குலற உள்ள இேங்களில், ே்ரில்-வொல் காலரின் 

ோயில் ேஸ்ே் ெூே் உேன் உலர ்துலளயிடுேதற்கு ஹபாருத்தமான ேடிேலமக்கப்பே்ே 

தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் கருவி ேழங்கப்படும். 
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ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அலமப்பில் தூசி அதன் உருோக்கத்திற்கு அருகில் அேக்கப்படுகிறது. தூசி 

அேக்குமுலற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் ஹதாழில் 

ேசதி மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து வமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ேளிமண்ேலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரசர ் வபான்றேற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிே்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருேல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத ேளிமண்ேலத்தின் பாரல்ேத் திறன் வமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விலளோக பாதுகாப்பான வேலல நிலலலமகள் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுலம மற்றும் பாலறசச்ிலதவு உள்ள பகுதிலய அகற்ற மே்டுவம ஹேடித்தல் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• உள்ளூர ் நிலலலமகளுக்கு ஏற்றோறு ஹேடிக்கும் வநரத்லதயும், ஹேடிக்கும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர ்ஹதளிக்கும் வநரத்லதயும் அலமக்கவும். 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிப்பு என்பது தகுந்த ஹேடிப்புக் கே்ேணம் மற்றும் 

குறுகிய கால ஹேே்ேவனே்ேரக்லள ஏற்றுக்ஹகாள்ேது, காலர ் மண்ேலத்தில் 

வபாதுமான அளவு துலளகலள அகற்றுேது மற்றும் ஹேடிப்பலத நாளின் ஒரு 

குறிப்பிே்ே வநரத்திற்கு கே்டுப்படுத்துேது, அதாேது மதிய உணவு வநரத்தில், ஒரு 

துலளக்கு கே்டுப்படுத்தப்பே்ே கே்ேணம் மற்றும் கே்ேணம் துலள சுற்று. 

• ஹபாருே்கலள ஏற்றுேதற்கு முன், ஹேடித்த ஹபாருே்களின் மீது தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ேழங்கப்படும் மற்றும் அேரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். 

சுைங்க சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• வபாக்குேரத்தின் வபாது தூசி உருோகாமல் இருக்க, ஒரு நாலளக்கு இரண்டு 

முலற, இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகள், கற்கலள ஏற்றும் இேங்களில் தண்ணீர ்

ஹதளிக்கப்படும். 

• கற்கலளக் ஹகாண்டு ஹசல்லுதல் பகல் வநரத்தில் வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் 

சுலம தாரப்ாய் ஹகாண்டு மூேப்பே்டிருக்கும். 

• தூசி உருோகுேலதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் வேகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குலறோகவே இருக்கும். 

• ோயு மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்கலளக் ஹகாண்டு ஹசல்ேதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ோகனங்கள் ஆகும்; எனவே இயந்திரங்களின் ோராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு ஹசயல்முலறலய வமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாே்லேக் 

குலறக்கிறது. 

• உவலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகள் பயன்பாே்டுக்கு ேரும் முன் 

ோரந்வதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிலேத் தடுக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுேது தவிரக்்கப்படும். 

• அலனத்து வபாக்குேரத்து ோகனங்களும் ஹசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதலழ 

லேத்திருப்பது உறுதி ஹசய்யப்படும். 
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• தளரே்ான ஹபாருே்கள் குவிந்து கிேப்பலத அகற்ற, சுரங்க சாலலகள் மற்றும் 

சரவ்ீஸ் சாலலகலள தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருோகுேலதத் தடுக்க, சுரங்கப் 

பாலதகள் முழுேதும் மரங்கலள நடுதல் மற்றும் சுலம ஹகாண்டு ஹசல்லும் 

சாலலகலள ேழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியலே நலேமுலறப்படுத்தப்படும். 

• திே்ேப் பகுதிகலளச ் சுற்றி வபாதுமான அகலத்தில் பசுலம அரண் 

உருோக்கப்படும்.  

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி ேழங்கப்படும் மற்றும் அேரக்ளின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அலனத்து சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ் ஓே்டுநரக்ள் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகள் அணிேதன் முக்கியத்துேம் பற்றிய விழிப்புணரல்ே உறுதி 

ஹசய்ேதற்காக ேருோந்திர மருத்துே பரிவசாதலனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே தணிப்பு நேேடிக்லககளின் ஹசயல்திறலன 

மதிப்பிடுேதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுலற நேத்தப்படும்.  

4.5 ஒலிசச்ூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் வபான்ற ஹசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. திே்ேப் பகுதிக்கு 

அருகாலமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நேேடிக்லககளால் இந்தப் 

பகுதியில் ேசிப்பேரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசச்ிலனயும் ஏற்போது. ஹேடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி ஹசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குேரத்து நேேடிக்லககள் 

ஆகியேற்லறக் கருத்தில் ஹகாண்டு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 

 இந்த முக்கிய சத்தத்லத உருோக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக வேலல ஹசய்யும் 

குழிலயச ் சுற்றியுள்ள பல்வேறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலேக் கணக்கிடுேதற்கு 

கணிப்புகள் வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கத்லத மதிப்பிடுேதற்கு இலரசச்ல் மாதிரியாக்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 

 மாதிரியின் அடிப்பலே நிகழ்வு ஒலியின் ேடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கே்ேத்தில் 

இலரசச்ல் வகாள அலலகலள உருோக்குகிறது, அலே மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

ேழியாக 1,100 அடி/வி வேகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அலல காலப்வபாக்கில் எப்வபாதும் 

அதிகரித்து ேரும் வகாளத்லத உருோக்குகிறது. அலல பரவும்வபாது, குறிப்பிே்ே அளவு 

ஆற்றல் வகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுேதால், இலரசச்லின் தீவிரம் குலறகிறது. 

மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறலே அடிப்பலேயாகக் ஹகாண்ேது, அதாேது, 

ஒே்ஹோரு இரே்டிப்பு தூரத்திற்கும் இலரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குலறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்வக: 
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Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஹதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலே மேக்லகக் 

கூே்ேல் மூலம் பல்வேறு இேங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 

4.5.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பே்ேது. மாதிரிக்கு 

வதலேயான உள்ளடீுகள்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 

சுரங்க ஹசயல்பாே்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஹசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாண்டு மூல தரவு கணக்கிேப்பே்ேது. அவத 

அே்ேேலண 4-10 இல் பே்டியலிேப்பே்டுள்ளது. 

 

சுரங்க நேேடிக்லக மூலம் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ஹமாத்த இலரசச்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிேப்படுகிறது. ஹபாதுோக, ஹபரும்பாலான சுரங்க நேேடிக்லககள் 100-109 dB 

(A) க்கு இலேயில் சத்தத்லத உருோக்குகின்றன. உபகரணங்கள் மற்றும் ஹசயல்பாே்டு 

இலரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபே்சம்) வதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிவனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.9: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிேம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபே்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

71.5 67.5 63.3 64.7 73.1 71.5 72.8 71.2 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 42.6 42.0 41.8 40.5 40.1 38.9 37.8 36.6 

ஹமாத்த கணிக்கப்பே்ே 

இலரசச்ல் நிலல dB(A) 

71.5 67.5 63.3 64.7 73.1 71.5 72.8 71.2 

NAAQ தரநிலலகள் ஹதாழில்துலற நாள் வநரம்- 75 dB (A) & இரவு வநரம்- 

70 dB (A) 

குடியிருப்பு பகல் வநரம்– 55 dB (A) & இரவு வநரம்- 45 

dB (A) 

 அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் அளவு லமய மண்ேலத்தில் 41.8 – 42.6 dB (A) ஆகவும், 

இலேயக மண்ேலத்தில் 36.6 – 40.5 ேரம்பிற்குள்ளும் காணப்படுகிறது. இலேயக 

மண்ேலத்தில் உள்ள ஹேே்வேறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறோக உள்ளது, இதில் 

உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம 

அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலே விலளோகக் குலறேலதக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

ரிஹசப்ேரக்ளில் கண்காணிக்கப்பே்ே மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிேப்பே்ே மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித சூத்திரத்லத அடிப்பலேயாகக் 

ஹகாண்ேது. வமவல உள்ள அே்ேேலணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கே்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கே்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 
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இேங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் ஹதாழில்துலற பகுதி (லமய 

மண்ேலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலேநிலல மண்ேலம்) ஆகியேற்றின் 

அனுமதிக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிே்ே SO 123(E) இல் ஹேளியிேப்பே்ேன, பின்னர ் SO 1046(E), 

வததியிே்ே 22.11.2000, SO 1088(E), வததி 11.10.20102, 9SO (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் SO 50 (E) 

வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986 இன் கீழ்).   

4.5.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துலளயிடும் வபாது கூரல்மயான துரப்பண பிே்கலளப் பயன்படுத்துேது 

சத்தத்லதக் குலறக்க உதவும்; 

• இரண்ோம் நிலல ஹேடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாலறகலள 

உலேப்பதற்கு லெே்ராலிக் ராக் பிவரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முலறயான இலேஹேளி, சுலம, தண்டு மற்றும் உகந்த கே்ேணம்/தாமதத்துேன் 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• ஹேடித்தல் சாதகமான ேளிமண்ேல நிலல மற்றும் குலறோன மனித ஹசயல்பாடு 

வநரங்களின் வபாது மின்சாரம் அல்லாத துேக்க அலமப்லபப் பயன்படுத்தி 

வமற்ஹகாள்ளப்படும்; 

• இலரசச்ல் உற்பத்திலயக் குலறக்க ஒே்ஹோரு ோரமும் இயந்திரங்களின் 

முலறயான பராமரிப்பு, எண்ஹணய் மற்றும் கிரீசிங் ஹசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவிலான சத்தத்லத உருோக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிேப்பே்ே அலறகலள ேழங்குதல்; 

• அலனத்து இயந்திரங்களிலும் லசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுேப்படும்; 

• திே்ேப் பகுதிலயச ் சுற்றிலும், சுரங்க சாலலகளிலும் பசுலம அரண்/வதாே்ேம் 

உருோக்கப்படும். வதாே்ேம் சத்தம் பரவுேலத குலறக்கிறது; 

• ஹெசஇ்எம்எம் ஆபவரே்ேரக்ள் மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) ேழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அேற்றின் பயன்பாடு உறுதி ஹசய்யப்படும். 

• பாதகமான இலரசச்ல் நிலல விலளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரல்ே ஏற்படுத்த, 

ேழக்கமான மருத்துே பரிவசாதலன மற்றும் பணியாளரக்ளுக்கு முலறயான 

பயிற்சி. 

4.5.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க நேேடிக்லககளின் காரணமாக நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கவேே்ேரக்ள், துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல், வபாக்குேரத்து ோகனங்கள் 

வபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இருப்பினும், முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

ஹேடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு மிகவும் குலறோக 

உள்ளது, ஏஹனனில் நில அதிரவ்ுகளின் ஹபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அலமந்துள்ள வீே்டு வீடுகளில் காணப்படுகிறது. குசச்ா 

வீடுகள் ஹேடிப்பினால் தூண்ேப்படும் அதிரவ்ுகளால் விரிசல் மற்றும் வசதம் ஏற்பே அதிக 

ோய்ப்புள்ளது, அவதசமயம் RCC கே்ேலமக்கப்பே்ே கே்ேலமப்புகள் அதிக நில 
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அதிரவ்ுகலள தாங்கும். இது தவிர, தலர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயத்லத உருோக்கலாம். 

ஹேடித்தல் நேேடிக்லககளால் ஏற்படும் மற்ஹறாரு தாக்கம் கற்கள் பறப்பது 

ஆகும். இலே சுரங்க குத்தலக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விேசாய 

ேயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கே்ேலமப்புகளுக்கு வசதம் 

ஏற்பேலாம். முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் 

கீவழ உள்ள அே்ேேலணயில் பே்டியலிேப்பே்டுள்ளன.  சுரங்கத்தின் ஹேடி ஹேடிப்பதால் 

ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபே சமன்பாே்லேப் பயன்படுத்தி கணக்கிேப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வேகத்லத மதிப்பிடுேதற்கான அனுபே சமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உசச் துகள் வேகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

Q = அதிகபே்ச உேனடி கே்ேணம் (கிவலா) 

B = பாலற மற்றும் தளத்துேன் ஹதாேரப்ுலேய மாறிலி (ஹபாதுோக 1.6) 

R = கே்ேணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 படம் 4.7: நில அதிை்வு கணிப்பு 

  

வமவல உள்ள ேலரபேத்திலிருந்து, ஒரு ஹேடிப்பின் கே்ேணம் எந்த வநரத்திலும் 32 

கிவலாவுக்கு வமல் இருக்கக்கூோது. எே்ோறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

ஹேடிப்பினால் ஏற்படும் பாலறகள் ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தவிரக்்க 

சே்ேப்பூரே் வதலேகளின்படி கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககள் வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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ஹேடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹேடிஹபாருே்கள் 29/8/1997 வததியிே்ே சுற்றறிக்லக 

எண். 7-ன் மூலம் பாதுகாப்பான நிலல அளவுவகால்களின்படி சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் ஹபாது இயக்குநரகத்தின்படி 32 கிவலா ஹேடிலேத்தலின் உசச் துகள் 

வேகம் 0.184 மிமீ/விக்குக் கீவழ உள்ளது என்பலத உறுதி ஹசய்ய வேண்டும்.   

4.5.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• குழும சுரங்கங்களில் ஹேடிக்கும் நேேடிக்லககள் ஆழமான துலள துலளயிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான ஹேே்ேவனே்ேரக்லளப் பயன்படுத்தி ஹேடித்தல் இல்லாமல் 

வமற்ஹகாள்ளப்படுகின்றன, இது தலர அதிரவ்ுகலளக் குலறக்கிறது; 

• அதிக கே்ேணம் ேசூலிப்பலதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான ஹேடிப்பிற்காகவும் 

சரியான அளவு ஹேடிக்கும், ஹபாருத்தமான தண்டுப் ஹபாருே்கள் மற்றும் 

ஹபாருத்தமான தாமத முலற பின்பற்றப்படும்; 

• DGMS ேழிகாே்டுதல்களின்படி ஹேடிப்பிலிருந்து வபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

• DGMS ேழிகாே்டுதல்களின்படி ஹேடிப்பு தங்குமிேம் ேழங்கப்படும்; 

• ஹேடி லேத்தல் நேேடிக்லககள் பகல் வநரத்தில் மே்டுவம வமற்ஹகாள்ளப்படும்; 

• ஒரு தாமதத்திற்கான கே்ேணம் குலறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு ஹேடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்லகயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

• ஹேடிலேப்பின் வபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நேேடிக்லககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

• ஆழம், விே்ேம் மற்றும் இலேஹேளி வபான்ற துலளயிேல் அளவுருக்கள் சரியான 

ஹேடிப்லபக் ஹகாடுக்க சரியாக ேடிேலமக்கப்படும்; 

• ஒரு முழு பயிற்சி ஹபற்ற ஹேடி ஹேடிக்கும் நபர ் (லமனிங் வமே், லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன், 2 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமலாளர ் / 1 ேது ேகுப்பு சுரங்க வமலாளர)் 

நியமிக்கப்படுோர.் 

• ஷாே் துப்பாக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு ஹதாகுப்பு ேலரயப்படும் மற்றும் ஹேடிப்புத் 
ஹதாேங்கும் விரிோன இயக்க நலேமுலறகலள வகாடிே்டுக் காே்டுேதன் மூலம், 

பணியாளரக்ள் அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தளத்தில் 

துப்பாக்கிச ்சூடு நேேடிக்லககள் நலேஹபறுேலத உறுதிஹசய்யும். 

• ஹேடிக்கும் சக்திலயக் கே்டுப்படுத்தவும், காற்வறாே்ேம் / தேறான தீயினால் 

ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இலேயூறுகலளக் குலறக்கவும் வபாதுமான வகாணத் 
தண்டுப் ஹபாருள் பயன்படுத்தப்படும். 

• ஹேே்ேவனே்ேரக்ள் முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பே்ே ேரிலசயில் இலணக்கப்பே்டு, 

எந்த வநரத்திலும் ஒவர ஒரு சாரஜ்் மே்டுவம ஹேடிக்கப்படுேலத உறுதிஹசய்து, ஒரு 

NONEL அல்லது அதுவபான்ற துேக்க அலமப்பு பயன்படுத்தப்படும். 

• அதிரவ்ு விலளவுகலள குலறக்கும் ேலகயில் துலளகலள சுடுேது இலேச 

முகங்களின் திலசயில் இருப்பலத உறுதிஹசய்யும் ேலகயில் ஹேடிப்பு தாமத 

ேரிலச ேடிேலமக்கப்பே வேண்டும். 

• கணிக்கப்பே்ே உசச் துகள் வேகம் 8 ஹெரே்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, 

ஹபாருத்தமான ஹேடிக்கும் நுே்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

• ஹேடிக்கும் நலேமுலறகளின் ஹசயல்திறலன சரிபாரக்்க ஒே்ஹோரு 6 

மாதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

4.6.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

I. சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாே்டுக் கே்ேத்தில் தாேரங்கள் எதுவும் ஹேே்ேப்போது.   

II. திே்ே தளத்தில் இருந்து மிகக் குலறோன காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது கழிவுகள் இருக்க 

வேண்டும். லாரிலய ஏற்றும் வபாது, தூசி உருோக ோய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக 

விலளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள தாேரங்கலள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்லல. 

III. இலேயகப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் திே்டுகள் 

மற்றும் சிறிய புதரக்ள் ஹகாண்ே அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனவே, இப்பகுதியின் 

தாேரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்போது 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.6.2.1. பசுரம வளை்சச்ி 

திே்ே தளத்தில் குத்தலக பகுதிக்குள், சாலலகள் மற்றும் பிற காலியான 

பகுதிகளுக்குள் பசுலம அரலண உருோக்க ஒரு நிலம் உள்ளது. பசுலம மண்ேலத்தின் 

முக்கிய வநாக்கம் மாசுபாே்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் இலேயில் ஒரு 

தலேலய ேழங்குேதாகும். இந்த திே்ேம் மரங்கலள ஹேே்டுேதற்கு ேழிேகுக்காது 

என்றாலும், வதாே்ே வசலேகள் மூலம் பிரவதசத்தின் பசுலமலய வமம்படுத்துேதற்கு 

முன்ஹமாழியப்பே்டுள்ளது. தூசி உமிழ்லேத் தவிரக்்க, ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே ஹபாருே்கள் 

வபாக்குேரத்தின் வபாது தாரப்்பாலின் மூலம் மூேப்படும். 

 வேகமாக ேளரும் தாேரங்களுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்படும். 

 உயர ் விதானத்திற்கான விருப்பம் உள்ளூர ் ேலககலளக் ஹகாண்ே தாேரங்கலள 

உள்ளேக்கியது. 

 ேற்றாத மற்றும் பசுலமயான தாேரங்கள் விரும்பப்படும். 

 பசுலம அரண் ேளரச்ச்ி எந்தஹோரு தாேரத்திற்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், ஏஹனனில்: 

 இது சுற்றியுள்ள பகுதிக்கு இலரசச்லலக் குலறக்க உதவுகிறது. 

 இது சூழலியல் சமநிலலலய பராமரிக்கிறது. 

 இது தளத்தின் அழகியல் மதிப்லப அதிகரிக்கிறது. 
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4.6.2.2. காடு வளை்ப்பு 

குத்தலக பகுதிக்கான அணுகுமுலற சாலலயில் அதிக எண்ணிக்லகயிலான 

மரங்கள் காணப்பே்ேதால், மரங்கள் நல்ல நிலலயில் பராமரிக்கப்படும். எல்லலயில் 

உள்ள 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு ேளரப்்புக்கு பயன்படுத்த அலேயாளம் 

காணப்பே்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு ேளரப்்பு எப்ஹபாழுதும் முலறயாகவும் அறிவியல் 

பூரே்மாகவும் வமற்ஹகாள்ளப்பே வேண்டும். வேம்பு, ஹபாங்கமியா, பின்னே்ோ, மா வபான்ற 

பிராந்திய மரங்கள் குத்தலக எல்லல மற்றும் ேழித்தேங்களிலும், ஹசயல்போத குப்லப 

கிேங்குகளிலும் ஆண்டுக்கு 30 மரங்கள் வீதம் இலேயில் 3 மீே்ேர ் இலேஹேளியில் 

நேப்படும். குப்லப கிேங்லக சுற்றி தடுப்பு சுேர ்கே்ேப்படும். இந்த பகுதியில் உயிரே்ாழும் 

விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. காடு ேளரப்்பு திே்ேம் அே்ேேலண 

எண்.4.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது மற்றும் பசுலம அரணின் தயாரிப்பு விேரங்கள் 

அே்ேேலண எண்.4.2 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன 

அட்டவரண எண்: 4.10. பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழப்பு 

% 

மூடப்பட 

மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ 

இனத்தின் பபயை் 

I 1500 80% 

பாதுகாப்பு 

மண்ேலம், அணுகு 

சாலல மற்றும் 

கிராம சாலலகள் 

வேம்பு, ஹபாங்கமியா 

பின்னாடி, புளி 
வபான்றலே. 

அட்டவரண எண்: 4.11. பசுரம அைண் விவைங்கள் தயாைித்தல் 

வ.எ
ண் 

மவரல 

விவைங்கள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வாைியான மதாட்ட விவைங்கள் 

1வது 

ஐந்தாண்
டு 

2வது 

ஐந்தாண்
டு 

3வது 

ஐந்து 

ஆண்டுக
ள் 

4 வது 

ஐந்து 

ஆண்டுக
ள் 

மதிப்பு 

பமாத்த 

பசலவு 

(ரூ) 

1 
மரக்கன்றுக
லள நேவும் 

1500 500 500 500 
(வதாராயமாக 

ஒரு 

மரக்கன்று/ஹசடி
க்கு 200 ரூபாய் 

ஹசலோகும்). 

6,00,000 

2 

வதாே்ேம் 

மற்றும் 

பராமரிப்பு 

3,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 

3 
கம்பி வேலி 

(920மீ) 
2,76,000 - - - 

ஒரு மீே்ேருக்கு 

@300ரூ 
2,76,000 

4 

வதாே்ே 

ேடிகால் 

(800மீ) 

2,40,000 - - - 

பராமரிப்பு 

உே்பே ஒரு 

மரக்கன்றுக்கு 

@100ரூ 

2,40,000 

 பமாத்தம் ரூ. 

11,16,000

/- 
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குறிப்பு: 

 7.5 மீ மற்றும் 10 மீ பாதுகாப்பு தலேகளில் 1ேது ஐந்தாண்டு பசுலம அரண் 

முன்ஹமாழியப்படும். 

 2ேது & 3ேது ஐந்தாண்டு பசுலம அரண் அணுகுமுலற சாலலகள் மற்றும் கிராம 

சாலலகளில் முன்ஹமாழியப்படும். 

 4ேது ஐந்தாண்டு பசுலம அரணானது முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தில் மீண்டும் 

நிரப்பப்படும். 

4.6.2.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுேதற்கு ேலககலள பரிந்துலரக்கும் வபாது பின்ேரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பே்டுள்ளன: 

 தற்வபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்லகயான ேளரச்ச்ி மற்றும் பல்வேறு 

உயிரினங்களின் உயிரே்ாழ்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிே்ே ேலக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிே்ே தாேர இனத்தின் ஹபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்ஹபருக்கத்லத உருோக்குதல். 

 வேகமாக ேளரும், அேரத்்தியான விதான நகல், ேற்றாத மற்றும் பசுலமயான ஹபரிய 

இலல பகுதி. 

 இயற்லக ேளரச்ச்ியின் ஹபரிய விலளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுேதில் 

திறலமயானது. 

 பின்ேரும் இனங்கள் அப்பகுதியில் நிலவும் தே்பஹேப்ப நிலலக்கு மிகவும் 

ஹபாருத்தமான வதாே்ேத்திற்கு முதன்லமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவரண 4.12: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை ்(தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை ் பபாது பபயை ் பண்பு 

1 அசாடிராக்ோ இண்டிகா ஹமலியாசிவய வேம்பு, வேம்பு மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவோரியா ஃவபவபசிவய புளி, 
புளியமரம் 

மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலியா அன்வனாவனசிவய கே்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாஹபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர 

பலன 

மரம் 

5 லசடியம் குஜாோ 

ஃபிளாஹபல்லிஃபர ்

மிரவ்ேசி ஹகாய்யா மரம் 

6 அகாசியா நிவலாே்டிகா மிவமாவசசி கருேளம் மரம் 

7 சிஜிஜியம் சீரகம் மிரவ்ேசி நாேல்மரம் மரம் 

8 ஹேக்வோனா கிராண்டிஸ் ஹேரஹ்பவனசிவய ஹதக்கு மரம் 
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4.6.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திே்ே தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் ேனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்வகாள காப்பகம் இல்லல. 

 இலேயக மண்ேலத்தில் அரிய, எண்ஹேமிக் & அழிந்துேரும் உயிரினங்கள் எதுவும் 

பதிோகவில்லல. எே்ோறாயினும், சுரங்கத்தின் வபாது, சுற்றுப்புற ேனவிலங்குகள் மீது 

எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கத்லதயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககள் உே்பே முலறயான சுற்றுசச்ூழல் 

வமலாண்லமத் திே்ேத்துேன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முலறலய நிரே்ாகம் 

நலேமுலறப்படுத்தும். 

 சுரங்க குத்தலகப் பகுதிலயச ்சுற்றித் திரியும் விலங்குகள் நுலழேலதத் தடுக்க வேலி 

அலமத்தல். 

 பசுலம அரண் வமம்பாடு வமற்ஹகாள்ளப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாேரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்லத குலறக்க உதவும். 
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அட்டவரண எண் 4.13. சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திே்ேத்தின் ஹசயல்பாடுகள் பறலேகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்ஹபருக்கம்/கூடு கே்டும் இேங்கலள பாதிக்கிறது 

சுரங்க குத்தலக தளத்தில் இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் 

கூடு கே்டும் இேம் எதுவும் கண்ேறியப்பேவில்லல. 

காணப்பே்ே விலங்கினங்கள் ஹபரும்பாலும் இலேயக 

பகுதியில் இருந்து இேம்ஹபயரந்்தன.   
2 அரிதான அல்லது அழிந்துேரும் உயிரினங்கள் ேசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில் அலமந்துள்ளது   

முக்கிய சுரங்க குத்தலக பகுதியில் ஆபதத்ான, 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய இனங்கள் எதுவும் 

காணப்பேவில்லல. 
3 வதசிய பூங்கா/ேனவிலங்குகளுக்கு அருகாலமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / சதுப்புநிலங்கள் / கேற்கலர / 

முகத்துோரம் / கேல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வதசிய பூங்கா அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் மண்ேலம் இல்லல. 

4 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் ேனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிலலகளுக்கு அணுகலல கே்டுப்படுத்துகிறது 

‘இல்லல‘ 

5 முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் வமற்பரப்பு நீரின் தரத்லத 

பாதிக்கிறது, இது ேனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீலர 

ேழங்குகிறது 

'இல்லல' திே்ேமிேப்பேே் அல்லது அசச்ுறுத்தப்பே்ே 

ேனவிலங்கு விலங்குகள் லமயப் பகுதியில் 

ேழக்கமாகக் காணப்படுகின்றன.  
6 முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிலய பாதிக்கும் ேண்ேல் மண்லண அதிகரிக்கிறது.  

ேடிகால் வபான்ற வமற்பரப்பு ஓலே வமலாண்லம 

முலறயாக கே்ேப்பே்ேதால், அருகில் உள்ள சுரங்கப் 

பகுதியில் மண் படிதல் பாதிப்பு இருக்காது. 
7 திே்ே நேேடிக்லககளால் ேன விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது மரணம் ஏற்படும் அபாயம் 

‘இல்லல ‘ 

8 இத்திே்ேத்தின் மூலம் ேனவிலங்குகளுக்கு நீர ் ேழங்கும் 

கழிவுநீலர நீரந்ிலலகளில் ஹேளியிடுகிறது 

லமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிலலகள் இல்லாததால் 

நீர ்மாசுபடுேதற்கான ோய்ப்புகள் குலறவு. 
9 சுரங்கத ் திே்ேம் ேன அடிப்பலேயிலான ோழ்ோதாரத்லத 

பாதிக்கிறது / உள்ளூர ் ோழ்ோதாரம் சாரந்்துள்ள எந்தஹோரு 

குறிப்பிே்ே ேன உற்பத்திலயயும் பாதிக்கிறது. 

‘இல்லல‘ 

10 இந்த திே்ேம் இேம்ஹபயரவ்ு பாலதகலள பாதிக்கும் கண்காணிப்புக் காலத்தில் இேம்ஹபயரத்ல் பாலத 

காணப்பேவில்லல. 
11 இத்திே்ேம் மருத்துேப் பயன் ஹகாண்ே ஒரு பகுதியின் 

தாேரங்கலள பாதிக்கும் 

‘இல்லல‘ 

12 ேனப்பகுதி திலசதிருப்பப்பே வேண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்ஹேஸ்ே்வரஷலனக் ஹகாண்டுள்ளது 

‘இல்லல’ அங்கு ேன நிலம் மாற்றப்பேவில்லல. 

13 இத்திே்ேம் சதுப்பு நிலங்கள், மீன் இனப்ஹபருக்கம் ஹசய்யும் 

இேங்கள், கேல் சூழலியல் ஆகியேற்லற பாதிக்கும்   

'இல்லல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள லமயத்தில் 

இல்லல 

சுரங்க குத்தலக பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் கூடு கே்டும் இேம் இல்லல. 

*( ேடிே ஆதாரம்: EIA ேழிகாே்டுதல் லகவயடு-சுரங்க மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 
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4.7 சமூகப்பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் சமூக-ஹபாருளாதார பாதிப்புகள் பல. சுரங்கத் திே்ேத்தின் 

தாக்கங்கள் வநரம்லறயாகவோ அல்லது எதிரம்லறயாகவோ இருக்கலாம். நிலம் 

லகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உேல் இேப்ஹபயரச்ச்ி, அலதத் ஹதாேரந்்து ோழ்ோதார 

இழப்பு, மன வேதலன, சமூகக் கே்ேலமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் உணவுப் 

பாதுகாப்பிற்கான ஆபத்து வபான்றேற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகள், 

மாசுபாே்டின் காரணமாக மக்களும் வநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக தாக்க 

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திே்ேத்தின் சமூக விலளவுகலள பகுப்பாய்வு, கண்காணித்தல் 

மற்றும் நிரே்கித்தல். சமூக-ஹபாருளாதார நிலல குறித்த ஆய்வு, சமூக-ஹபாருளாதார 

நிலலயின் அடிப்பலேத் தரலே உருோக்குேதற்கான முதன்லம சமூக-ஹபாருளாதார 

ஆய்லேப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவே வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது.   

4.7.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

முதன்லம சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு மற்றும் நிறுேப்பே்ே இலக்கியங்கள் 

மற்றும் மக்கள்ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பு தரவு 2011 இல் இருந்து கிலேக்கும் இரண்ோம் 

நிலல தரவுகள் மூலம், அருகிலுள்ள பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார நிலலயில் 

வநரம்லறயான தாக்கம் இருக்கும் என்று கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க குத்தலகப் பகுதியிலிருந்து 300 மீே்ேருக்குள் குடியிருப்பு இல்லல. எனவே, 

சுரங்கத்தின் ோழ்நாள் முழுேதும் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஹபரிய பாதிப்புகள் 

எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்லல.   

4.7.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆலல இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நலேமுலறகள் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இலரசச்ல் சிக்கல்கலளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கே்டுப்பாே்டு ோரியத்தின் (CPCB) ேழிகாே்டுதலின்படி திே்ேப் 

பகுதியிலும் அலதச ்சுற்றிலும் பசுலம அரண் உருோக்கப்படும். 

 லமய மண்ேலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று மாசுக் 

கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லக எடுக்கப்படும் 

 ஹதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, லகயுலறகள், தலலக்கேசங்கள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் வபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுரங்கச ்

சே்ேம் மற்றும் விதிகளின்படி ேழங்கப்படும். 

 இந்த திே்ேத்தில் இருந்து வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயல்டி, ேரி, ேரிகள் 

வபான்றேற்றின் மூலம் நிதி ேருோய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 வமற்கூறிய விேரங்களிலிருந்து, சுரங்க ஹசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக நன்லம 

பயக்கும் வநரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் 
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4.8 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாே்டுக் கே்ேத்தில் ஹதாழில்சார ் ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்ேருேனேற்லற 

உள்ளேக்குகின்றன: 

 சுோச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உேல் அபாயங்கள் 

 ஹேடிமருந்து வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்ேகால ஹேளிப்பாடு சிலிவகாசிலஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்ேரும் 

நேேடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கவேே்ேர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துேன் 

இலணக்கப்படும் 

 தனிப்பே்ே தூசி முகமூடிகளின் பயன்பாடு கே்ோயமாக்கப்படும் 

4.8.2 ஒலி 

சுரங்க நேேடிக்லககளின் வபாது ஹதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக வநரிடும். 

பின்ேரும் நேேடிக்லககள் ஹசயல்படுத்த முன்ஹமாழியப்பே்டுள்ளன 

 எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இலரசச்ல் அளலே ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி வநரத்திற்கும் வமலாக வகே்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹேளிப்படுத்த மாே்ோரக்ள். 

 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C) ஐ அலேயும் 

வபாது அல்லது சராசரி அதிகபே்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அலேயும் வபாது ஹசவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக ஹசயல்படுத்தப்படும். 

 ேழங்கப்படும் இயர ் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளலேக் குலறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 

குலறக்கும் திறன் ஹகாண்ேதாக இருக்கும். 

 அதிக இலரசச்ல் அளவுக்கு ஹேளிப்படும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு அே்ேப்வபாது மருத்துே 

ஹசவிப்புலன் வசாதலனகள் ஹசய்யப்படும். 

4.8.3 உடல் அபாயங்கள் 

உேல் அபாயங்கலளக் கே்டுப்படுத்த பின்ேரும் நேேடிக்லககள் 

முன்ஹமாழியப்பே்டுள்ளன   

 பணித்தள பாதுகாப்பு வமலாண்லம குறித்த குறிப்பிே்ே பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்; 

 தற்ஹசயலான பாலற விழுதல்  மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிலேத் தடுக்க, குறிப்பாக 

ஹேடிப்பு நேேடிக்லககளுக்குப் பிறகு, ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ஹேளிப்படும் ஒே்ஹோரு 

வமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுதல் மூலம் பணித் தள மதிப்பீடு ஹசய்யப்படும்;   

 இயற்லக தலேகள், தற்காலிக தண்ேோளங்கள் அல்லது குறிப்பிே்ே ஆபத்து 

சமிக்லஞகள் பாலற ஹபஞ்சுகள் அல்லது தலர மே்ேத்திலிருந்து 2 மீே்ேருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் வேலல ஹசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளில் ேழங்கப்படும்; 



 

134 

 

 முற்றங்கள், சாலலகள் மற்றும் நலேபாலதகலள பராமரித்தல், வபாதுமான நீர ்

ேடிகால் ேழங்குதல் மற்றும் சாதாரண கிராேல் வபான்ற அலனத்து ோனிலல 

வமற்பரப்புேன் ேழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுக்கும். 

4.8.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அலனத்து நபரக்ளும் முன் வேலலோய்ப்பு மற்றும் அே்ேப்வபாது மருத்துே 

பரிவசாதலனக்கு உே்படுத்தப்படுோரக்ள். பின்ேரும் வசாதலனகலள நேத்துேதன் 

மூலம் பணியாளரக்ள் ஹதாழில் சாரந்்த வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுோரக்ள். 

 ஹபாது உேல் பரிவசாதலனகள் 

 ஆடிவயாஹமே்ரிக் வசாதலனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரல் ஹசயல்பாே்டு வசாதலனகள், ஸ்லபவராஹமே்ரிக் 

வசாதலனகள் 

 காலமுலற மருத்துே பரிவசாதலன - ஆண்டுவதாறும் 

 நுலரயீரல் ஹசயல்பாடு வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசி ஹேளிப்படும் 

 கண் பரிவசாதலன 

தளத்தில் அத்தியாேசிய மருந்துகள் ேழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் இதர 

பரிவசாதலன ேசதிகள் இலேசமாக ேழங்கப்படும். உேனடியாக சிகிசல்சக்காக 

சுரங்கத்தில் முதலுதவி ஹபே்டி லேக்கப்படும். 

வதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே பணியாளரக்ளுக்கு ஹதாேரந்்து முதலுதவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி ஹபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பே்டியல்கள் மூவலாபாய 

இேங்களில் காே்ேப்படும். 

 

4.8.5 பதாழிலாளை்களுக்கான மகாவிட் சுகாதாை மமலாண்ரமத் திட்டம் 

பின்ேரும் சுகாதார வமலாண்லம திே்ேம் சுரங்கங்களில் கண்டிப்பாக 

ஹசயல்படுத்தப்படும், சுரங்க வமலாளர ் மற்றும் வமற்பாரல்ேயாளர ் வபான்ற சுரங்க 

அதிகாரிகள் ஹதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார வமலாண்லம கே்டுப்பாே்ோளராக 

ஹசயல்படுோரக்ள். 

• ஒே்ஹோரு நாளும் வேலலக்கு ேரும் வபாது அலனத்து ஹதாழிலாளரக்ளிேமும் 

ஹேப்பநிலல சரிபாரக்்கப்படும் 

100.4 அல்லது அதற்கு வமல் காய்சச்ல், சளி, மூசச்ுத் திணறல் இருந்தால், ஆஸ்பத்திரிக்கு 

அனுப்பப்பே்டு, பதினான்கு நாே்களுக்குப் பிறகு அந்த நபரக்ள் பணியில் 

அமரத்்தப்படுோரக்ள். 

• சுரங்கப் பகுதிக்குள் இருக்கும் அலனத்து நபரக்ளும் மூக்கு மற்றும் ோலய மலறக்கும் 

துணி அல்லது ஹசலேழிப்பு மடிப்பு முகமூடிகலள அணியுமாறு 

அறிவுறுத்தப்பே்டுள்ளனர.் 

• 6 அடி சமூக இலேஹேளி எல்லா வநரத்திலும் பராமரிக்கப்படும் 

• பணிபுரியும் இேங்களுக்கு அருவக தற்காலிக லக கழுவுதல் புள்ளிகள் நிறுேப்படும், 

ஹதாழிலாளரக்ள் குலறந்தபே்சம் 20 வினாடிகளுக்கு வசாப்பு மற்றும் தண்ணீரால் 

அடிக்கடி லககலள கழுவுேதற்கும், முகத்லதத் ஹதாடுேலதத் தவிரக்்கவும் 

அறிவுறுத்தப்படுோரக்ள். இது ஒரு அத்தியாேசிய ஹதாற்று-கே்டுப்பாே்டு 

ஹபாறிமுலறயாகும் 
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4.8.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம 

தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனத்துலற (EC.2) 

25.06.2018 வததியிே்ேபடி, பின்ேரும் ேலகயான பிளாஸ்டிக்குகள் சுரங்கப் பகுதியில் 

பயன்படுத்தப்போது.   

• சுரங்கங்களில் வகரி வபக்குகள், பிளாஸ்டிக் லபகள், உணவுப் ஹபாதிகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் தாள்கள், விரிப்பு, பிளாஸ்டிக் தே்டுகள், பிளாஸ்டிக் 

பூசப்பே்ே வதநீர ் வகாப்லபகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ேம்ளரக்ள் வபான்ற பிளாஸ்டிக் 

ஹபாருே்கலளப் பயன்படுத்தவும், தூக்கி எறியவும். 

அட்டவரண எண் 4.14: பசயல் திட்டம் 

பசயல் திட்டம் பபாறுப்பு 

சுரங்கத்திற்குள் நுலழயும் முன் அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

பிளாஸ்டிக்கினால் வசாதிக்கப்படுோரக்ள். 

காேலாளி 

ஒே்ஹோரு ோரமும் அல்லது மாதமும் சுரங்க வமலாளர ் தலலலமயில் 

ஹதாழிலாளரக்ள் கூே்ேம் நேத்தி பிளாஸ்டிக் பயன்பாே்ோல் ஏற்படும் 

தீலமகள் குறித்து விளக்க வேண்டும். 

சுரங்க 

வமற்பாரல்ேயாளர ்

மற்றும்  சுரங்க 

துலண 

சுரங்கங்களுக்குள் பிளாஸ்டிக் ஹபாருே்கலள ஹகாண்டு ேர வேண்ோம் 

என்றும், இதுவபான்ற ஹசயல்களில் ஈடுபடுபேரக்ள் பனி நாளில் வேலல 

ஹசய்ய அனுமதிக்கப்பே மாே்ோரக்ள் என்றும் அறிவுறுத்தப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாே்லேக் குலறக்க உதவும் ேலகயில் சுரங்கத ்

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு பாக்கு ஹகாே்லே தே்டுகள் மற்றும் குேலளகள் 

ேழங்கப்படும். 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்

 

4.9 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத ் திே்ேங்களில் சுரங்க மூேல் திே்ேம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

வதலே. சுரங்க மூேல் திே்ேம் ஹதாழில்நுே்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சே்ே மற்றும் நிதி 

அம்சங்கலள முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூேல் ஹசயல்பாடுகலள 

உள்ளேக்கியதாக இருக்க வேண்டும். மூேல் ஹசயல்பாடு என்பது திே்ேப்பணி 
நீக்கப்பே்ேதில் இருந்து ஹதாேங்கும் ஹதாேரச்ச்ியான ஹசயல்பாடுகள் ஆகும்.    

சுரங்க வேலலலய நிறுத்துதல் பின்ேரும் பரந்த வநாக்கங்களும் ஹேற்றிகரமாக 

அலேயப்படுேலத உறுதி ஹசய்ேவத முதன்லமயான வநாக்கமாகும். 

• சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற முகலமகள் மற்றும் ஹபாது மக்களால் 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிலலயான பயன்பாே்டிற்குப் பிறகு 

உருோக்க 

• ஹபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள ோழ்விேங்களின் பாதுகாப்லபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்லபக் குலறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அழகியலலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான சமூக-ஹபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் விதிகள் 

சுரங்கத்லத மூடுேதில் உள்ள நிபந்தலனகள் கீவழ விோதிக்கப்பே்டுள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 
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 சுரங்க வேலலகள், கே்டிேங்கள், ஓய்வு தங்குமிேங்கள் வபான்றேற்லற 

உள்ளேக்கிய அலனத்து மானுேவியல் கே்ேலமப்புகளும், சுரங்கம் முடிவுற்ற பிறகு 

மீதமுள்ளலே இயற்பியல் ரீதியாக நிலலயானதாக இருக்க வேண்டும். முடிவுற்ற அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான சரிவின் விலளோக ஹபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்லதயும் அேரக்ள் முன்லேக்கக்கூோது, வமலும் அேரக்ள் ேடிேலமக்கப்பே்ே 

ஹசயல்பாடுகலள அேரக்ள் ஹதாேரந்்து ஹசய்ய வேண்டும். முன்ஹமாழியப்பே்ே 

ேடிேலமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் ஹேள்ளம், சூறாேளி, காற்று 

அல்லது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற இயற்லக 

நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாள்ள வேண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தளத்தில் திேக்கழிவுகள் இரசாயன நிலலத்தன்லமயுேன் இருக்க 

வேண்டும். இதன் ஹபாருள், உவலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு 

ேழிேகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிலலலமகளின் விலளவுகள் ஹபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூோது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகளின் சீரழிலே ஏற்படுத்தக்கூோது. பாதகமான விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் ஹேளிவயற்றம் முன்கூே்டிவய கணிக்கப்பே்ோல், இலேநிறுத்தப்பே்ே 

திேப்ஹபாருே்கலள நிலலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு வபான்றேற்லற 

வமம்படுத்த ஹசயலற்ற சிகிசல்ச வபான்ற ஹபாருத்தமான தணிப்பு நேேடிக்லககள் 

திே்ேமிேப்பேலாம். மூடிய சுரங்கத்லதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு சே்ேப்பூரே் ேரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் ஹசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இல்லல என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க வேண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

வேதியியல் பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க தளத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுோழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாே்டுேன் ஹநருக்கமாக 

ஹதாேரப்ுலேயது. ஆயினும்கூே, உயிரியல் நிலலத்தன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய 

நிலலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு வபான்றேற்லறத் தடுப்பதன் மூலம் 

இயற்பியல் அல்லது இரசாயன நிலலத்தன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

 புனரே்ாழ்வுத் திே்ேத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுலலந்த தளத்தின் 

மீது ஒரு தாேர உலற ஹபாதுோக உள்ளது, ஏஹனனில் தளத்லத நிலலநிறுத்துேதற்கான 

சிறந்த நீண்ே கால முலறயாக பசுலமச ்சூழல் உள்ளது. மறுோழ்வுத் திே்ேத்தின் முக்கிய 

நிலவேலல கூறுகள் முடிந்ததும், நிலலயான தாேர சமூகத்லத நிறுவுேதற்கான 

ஹசயல்முலற ஹதாேங்குகிறது. மறு தாேரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊே்ேசச்த்து அளலே 

வமலாண்லம ஹசய்ேது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிலலகளில் 

ஊே்ேசச்த்துக்கலளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பே்ே வமல்மண்ணின் ஊே்ேசச்த்து நிலல உள்ள ஹபாருலள விே குலறோக 

இருந்தால் எ.கா. சமூக காடுகளின் ேளரச்ச்ிக்காக 

 இயற்லகயாக நிகழும் தாேரங்கலள விே அதிக ஊே்ேசச்த்து வதலேப்படும் 

தாேரங்கலள ேளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. விேசாயத்திற்கான திே்ேமிேல் 
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 ஈரப்பதம் கே்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாேரங்களிலிருந்து விலரோன ேளரச்ச்ிலய ஹபறுேது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலம 

தலேகளின் ேளரச்ச்ி 

 சுரங்க மூேல் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தின்படி இருக்க வேண்டும். 

சுரங்க மூேல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூேல் திே்ேத்தில் விேரிக்கப்பே்டுள்ள ஹசயல்முலறயின்படி மூேல் நேேடிக்லககள் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.1 அறிமுகம் 

திே்ே முன்ஹமாழிவுக்கு மாற்றுகலள கருத்தில் ஹகாள்ேது EIA ஹசயல்முலறயின் 

வதலேயாகும். ஸ்வகாப்பிங் ஹசயல்பாே்டின் வபாது, ஒரு முன்ஹமாழிவுக்கான 

மாற்றுகலள வநரடியாகவோ அல்லது அலேயாளம் காணப்பே்ே முக்கிய சிக்கல்கலளக் 

குறிப்பிடுேதன் மூலமாகவோ பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் 

ஒப்பீடு குலறந்தபே்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுேன் திே்ே வநாக்கங்கலள 

அலேேதற்கான சிறந்த முலறலய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் 

சுற்றுசச்ூழல் நே்பு மற்றும் ஹசலவு குலறந்த விருப்பங்கலளக் குறிக்கிறது. 

துலளயிடுதல், ஹேடித்தல், வதாண்டுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் வபாக்குேரத்து வபான்ற 

சுரங்க பணிகள் வமற்ஹகாள்ளப்பே்டு ேருகின்றன. கீவழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மற்றும் 

ஆய்வுகளின் அடிப்பலேயில் தளம் வதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேது: 

• ஹபாருே்கள் மற்றும் மனிதேளத்திற்கான வபாக்குேரத்து ேசதி 

• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் மீதான ஒே்டுஹமாத்த 

தாக்கம் 

• சமூக - ஹபாருளாதார பின்னணி. 

வபாதுமான உள்கே்ேலமப்பு உள்ளது மற்றும் குலறந்த ேளங்கள் 

பயன்படுத்தப்பே வேண்டும். ஏஹனனில், உள்கே்ேலமப்புக்கு வமலும் கே்டுமானம் 

வதலேயில்லல, எனவே சுற்றுசச்ூழலல கணிசமாக பாதிக்காது. கனிம லேப்பு 

இயற்லகயில் குறிப்பிே்ே தளம்; எனவே இந்த திே்ேத்திற்கு மாற்று இேம் வதடும் வகள்வி 

எழவில்லல.   
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.1 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழலில் 

நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கலளக் குறிக்கிறது, இது இயற்லக சூழலின் 

நிலலலய பராமரிக்க வதலேயான இேங்களில் சரிஹசய்யும் நேேடிக்லககலள 

ஹசயல்படுத்த ேழி ேகுக்கிறது. ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பே்ே நேேடிக்லககளின் ஹசயல்திறன் 

அல்லது குலறபாே்லே மதிப்பிடுேதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிலே ேழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய வநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் 

மற்றும் ஹசயல்பாே்டுக் கே்ேத்தில் நலேமுலறயில் உள்ள நிலலலமகள் ஆகியேற்றில் 

ஹபறப்பே்ே முடிவுகள் திே்ேமிேல் கே்ேத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குேலத உறுதி 

ஹசய்ேதாகும். முடிவுகளின் முந்லதய கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் 

ஏற்பே்ோல், காரணத்லத அலேயாளம் காணவும், தீரவ்ு நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கவும் இது அடிப்பலேத் தரோக அலமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சே்ேம், 1986 இன் கீழ் சே்ேப்பூரே் விதிகளுக்கு இணங்குேதற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு கே்ோயமாகும், SEIAA ேழங்கிய EC உத்தரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு 

ஹதாேரப்ான ஹபாருத்தமான நிபந்தலனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கே்டுப்பாே்டு 

ோரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிேப்பே்டுள்ள நிபந்தலனகள் CTE/CTO ேழங்குதல்.  

6.2 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுலற கண்காணிப்பு திே்ே ஆதரோளரால் 

(சுரங்க உரிலமயாளர)் வமற்ஹகாள்ளப்படும். இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தினால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகலள கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிோன கண்காணிப்பு 

ஹபாறிமுலற ேகுக்கப்பே்டுள்ளது; தூசிலய அேக்குதல், சத்தம் மற்றும் ஹேடிப்பு 

அதிரவ்ுகலள கே்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் ோகனங்கலள பராமரித்தல், 

சுரங்க ேளாகத்தில் வீே்டு பராமரிப்பு, வதாே்ேம், சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லம திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி நிலலலமகள் வபான்ற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நேேடிக்லககள் அந்தந்த சுரங்க நிரே்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுலம அரண் வமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு வபான்ற பகுதி 

அளவிலான பாதுகாப்பு நேேடிக்லககலள ஹசயல்படுத்துேது, அேரக்ளின் சுரங்க 

நிரே்ாகத்திற்கு அறிக்லக ஹசய்யும் மூத்த நிரே்ாகியால் வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே முழு சுரங்கத்திலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நேேடிக்லககலள ஹசயல்படுத்துேலத கண்காணிக்க சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

(EMC) அலமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் ஹபாறுப்புகள்: 

• மாசுக்கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககலள ஹசயல்படுத்துதல் 

• திே்ேத்லத ஹசயல்படுத்துேலத கண்காணித்தல் 

• வதாே்ேத்திற்கு பிந்லதய பராமரிப்பு 
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• எடுக்கப்பே்ே மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககளின் ஹசயல்திறலன சரிபாரக்்க 

• சுற்றுசச்ூழலுேன் ஹதாேரப்ுலேய பிற ஹசயல்பாடு 

• வதலேப்படும்வபாது நிபுணரின் ஆவலாசலனலயப் ஹபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு குழு தளத்தில் உள்ள அலனத்து கண்காணிப்பு 

திே்ேங்கலளயும் ஒருங்கிலணக்கும் மற்றும் இே்ோறு உருோக்கப்படும் தரவு ஹதாேரந்்து 

மாநில ஒழுங்குமுலற நிறுேனங்களுக்கு இணக்க நிலல அறிக்லககளாக ேழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்லக ஒே்ஹோரு முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே ஆதரோளராலும் அலரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இலேஹேளியில் தமிழ்நாடு மாசுக் கே்டுப்பாே்டு ோரியத்திற்கு (TNPCB) 

சமரப்்பிக்கப்படும். அலரயாண்டு அறிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேன அலமசச்கம், 

பிராந்திய அலுேலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியேற்றிற்கும் சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கே்டுப்பாே்டு ோரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், ேனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற 

அலமசச்கம் (MoEF & CC) ேழிகாே்டுதல்களின்படி இருக்கும்.      

6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் ஹசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்லபக் குலறக்கும் ேலகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்ஹமாழியப்பே்ே தணிப்பு 

நேேடிக்லககள் ஹசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நேேடிக்லககளின் அமலாக்க 

அே்ேேலண 6.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் 

திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துேதற்கு முன் 

திே்ேம் 

ஹதாேங்கிய 

உேவனவய 

2 

மண் தரக் 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் 

திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துேதற்கு முன் 

திே்ேம் 

ஹதாேங்கிய 

உேவனவய 

3 

நீர ்மாசு 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் 

திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துேதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நேேடிக்லகயுேன் 

உேனடியாக 

மற்றும் 

திே்ேத்தின் 

முன்வனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் 

திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துேதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நேேடிக்லகயுேன் 

உேனடியாக 

மற்றும் 

திே்ேத்தின் 

முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் 

திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துேதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நேேடிக்லகயுேன் 

உேனடியாக 

மற்றும் 

திே்ேத்தின் 

முன்வனற்றம் 
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6 

சுற்றுசச்ூழல்  சுரங்க நேேடிக்லககளுேன் 

ஒே்ஹோரு ஆண்டும் கே்ேம் 

ோரியாக ஹசயல்படுத்தப்படும் 

உேனடியாக 

மற்றும் 

திே்ேத்தின் 

முன்வனற்றம் 

6.4 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கேலமகள் நிலறவேற்றப்படுேலத கண்காணிப்பு உறுதி ஹசய்யும். இது 

சே்ேப்பூரே் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு ஹசய்ேதற்காக ஹேளிவயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் ஹசறிவுகள் வபான்ற அளவீே்டுத் தகேல்களின் 

வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு ேடிேதல்த எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-

ஹபாருளாதார ஹதாேரப்ு, உள்ளூர ் ஹதாேரப்ு நேேடிக்லககள் அல்லது புகாரக்ளின் 

மதிப்பீடு ஆகியலே அேங்கும். 

சுரங்க நேேடிக்லககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்ேருமாறு 

வமற்ஹகாள்ளப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவு நீர ்தரம்; 

• ஒலி மே்ேங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விேரங்கள் அே்ேேலண 6.2 இல் விேரிக்கப்பே்டுள்ளன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

ே. 

எண்
. 

சுற்று சூழல் 

தரவுகள் 
இேங்கள் 

கண்காணிப்பு 
அளவுருக்கள் 

காலம் அதிரஹ்ேண் 

1 
காற்றின் 

தரம் 

2 இேங்கள்  

(1 லமயம் & 

1 

இலேயகம்) 

24 மணி 
வநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ோனிலல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்
பு & ஐஎம்டி 

இரண்ோம் 

நிலல தரவு  

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

ஹதாேரச்ச்ியா
ன ஆன்லலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் வேகம், 

காற்றின் திலச, 

ஹேப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மலழப்ஹபாழிவு 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இேங்கள்  

(1வமற்பரப்பு 

நீர ்& 1 

நிலத்தடி நீர)் 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுலறகளின் 

கீழ் 

குறிப்பிேப்பே்டுள்
ள அளவுருக்கள் 

4 நீர ்அலமப்பு 
குறிப்பிே்ே 

கிணறுகளி
ல் 1 கிமீ 

- 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

ஆழம் 
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சுற்றளவில் 

இலேயக 

மண்ேலத்தி
ல் திறந்த 

கிணறுகளி
ல் நீர ்மே்ேம் 

5 சத்தம் 

2 இேங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலேயகம்) 

மணிவநர
ம் / 

தினசரி 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிரவ்ு 

அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

– 

ஹேடிக்கும் 

ஹசயல்பாே்டி
ன் வபாது 

உசச் துகள் 

வேகம் 

7 மண் 

2 இேங்கள்  

(1 லமயம் & 1 

இலேயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

வேதியியல் 

பண்புகள் 

8 
பசுலம 

அரண் 

திே்ே 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முலற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான லகவயே்டின் ேழிகாே்டுதல், பிப்ரேரி 2010 
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திருமதி நாம உமா வதவி 

நிறுவனத்தின் தரலரம 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க வமலாளர ்

ஃவபாரவ்மன் வமே் தள வமற்பாரல்ேயாளர ்

 

NABL / MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

எம்பானல்ே் ஆவலாசகர ்/ 

ஹேளிப்புற ஆய்ேகம் 

ஏைியா நிரல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் வதாே்ேக்காரர ் தண்ணீர ்ஹதளிப்பான் 

ஆபவரே்ேர ்
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6.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு காலத்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகலள கண்காணிப்பதற்கான ஹசலவு, கண்காணிக்கப்பே 

வேண்டிய அளவுரு, அதிரஹ்ேண் ஹகாண்ே இேங்கலள மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒே்ஹோரு முன்ஹமாழிவுக்கும் எதிரான ஹசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியலே அே்ேேலண 6.3 இல் 

காே்ேப்பே்டுள்ளன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹேளிப்புற ஆய்ேகத்திற்கு 

கண்காணிப்பு பணி ஹேளி ஆதாரமாக ஹசய்யப்படும். 

 திருமதி.நாம உமாவதவிக்கான சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திே்ேத்திற்கான 

உத்வதச மூலதனச ்ஹசலவு ரூ. 3,80,000/- காற்றின் தரம், ோனிலல ஆய்வு, நீர ்தரம், நீரியல், 

மண்ணின் தரம், ஒலி தர அதிரவ்ு ஆய்வு, பசுலம அரண் ஆகியேற்லற நேத்துேதற்கு.  

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பஜட் 

வ.எண் அளவுரு மூலதன பசலவு ஆண்டுக்கான பதாடை் பசலவு 

1 காடு ேளரப்்பு - ரூ. 20,000/- 

2 தண்ணீர ்ஹதளித்தல் - ரூ. 50,000/- 

3 நீர ்தர வசாதலன - ரூ. 25,000/- 

4 
காற்றின் தர 

வசாதலன 
- 

ரூ. 25,000/- 

5 
சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ு வசாதலன 
- 

ரூ.25,000/- 

6 
ஹதாண்டுக்கான 

ஹசலவு 
- 

ரூ. 1,00,000/- 

பமாத்தம் - ரூ 3,80,000/- 

6.6 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இலரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, வதலேயான திருத்த 

நேேடிக்லககலள எடுப்பதற்காக சுரங்க வமலாண்லம நிலல மற்றும் அலமப்பின் 

தலலேர ் ஆகிவயாரால் அே்ேப்வபாது ஆய்வு ஹசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கே்டுப்பாே்டு ோரியத்திேம் CTO நிபந்தலனகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் தணிக்லக அறிக்லககளுக்கு இணங்க ஒே்ஹோரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அலரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்லககள் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுேலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுலற அறிக்லககள் சமரப்்பிக்கப்பே வேண்டியலே: - 

• MoEF& CC - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

• TNPCB - அலரயாண்டு நிலல அறிக்லக 

•புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற: காலாண்டு, அலரயாண்டு ேருோந்திர அறிக்லககள் 

சுரங்க வமலாளர/்முகேர ்தவிர, காலமுலற அறிக்லககலள - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

• ஹதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி, 
•துலறயால் நிரண்யிக்கப்பே்ே விதிமுலறகளின்படி ஹேடிஹபாருே்கலளக் 

கே்டுப்படுத்துபேர.்  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 பபாது 

திே்ே முன்ஹமாழிபேர ் மற்றும் ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தால் அலேயாளம் 

காணப்பே்ே ேலககளின்படி பின்ேரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் ஹசய்யப்பே்ேன. 

ஹபாதுமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளால் அலேயாளம் காணப்பே்ே ேலககள் ஹபாது 

விசாரலணக்குப் பிறகு இலணக்கப்படும். 

 ஹபாது ஆவலாசலன 

 இேர ்மதிப்பீடு 

 வபரிேர ்வமலாண்லம திே்ேம் 

 ஒே்டுஹமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லம 

 வகாவிே் பிந்லதய சுகாதார வமலாண்லம திே்ேம்  

7.2 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கே்டுப்பாே்டு ோரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

ஹசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திே்ேத் தளத்தில் அல்லது மாேே்ேத்தில் அதன் 

அருகாலமயில் பரந்த அளவிலான ஹபாதுமக்களின் பங்களிப்லப உறுதிஹசய்யும் 

ேலகயில், முலறயாக, வநரக்கே்டுப்பாடு மற்றும் ஹேளிப்பலேயான முலறயில் ஹபாது 

மக்கள் கருத்து வகே்பு கூே்ேம் நேத்த வேண்டும். ேலரவு EIA / EMP அறிக்லக மற்றும் 

ஹபாது மக்கள் கருத்து வகே்பு கூே்ே நேேடிக்லககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்லகயில் விேரிக்கப்படும். 

7.3 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததியிே்ே சுற்றறிக்லக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) ேழங்கிய குறிப்பிே்ே இேர ் மதிப்பீே்டு 

ேழிகாே்டுதலின் அடிப்பலேயில் இேர ் மதிப்பீே்டிற்கான ேழிமுலற 

உருோக்கப்பே்டுள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இேர ்மதிப்பீே்டு ஹசயல்முலற வநாக்கம் ஹகாண்ேது. 

பணிசச்ூழல் மற்றும் அலனத்து ஹசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அபாயங்கலளக் கண்ேறிந்து, உேனடி கேனம் வதலேப்படுபேரக்ளுக்கு முன்னுரிலம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளலே மதிப்பிடுதல். வமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் ஹபாறுப்பான ேழிமுலறகள் அலேயாளம் காணப்பே்டு, அேற்றின் 

கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககள், கால அே்ேேலணயில் அலமக்கப்பே்ேது, துல்லியமான 

ஹபாறுப்புகளுேன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS ேழங்கிய உவலாக சுரங்கத்லத நிரே்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதலழ 

லேத்திருக்கும் தகுதி ோய்ந்த சுரங்க வமலாளரின் ேழிகாே்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க 

நேேடிக்லகயும் வமற்ஹகாள்ளப்படும். இேர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகலளத் 
தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க வதலேயான நேேடிக்லககலள எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுலேய 

ஹசயல்பாடுகள் ஹதாேரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் காரணிகள் 

விரிோன பகுப்பாய்வுேன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் கீவழ அே்ேேலண 7.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 ஹேடிஹபாருே்கள் 

மற்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தேறான 

லகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நலேமுலற 

▪ அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்ஹனசச்ரிக்லககள் மற்றும் 

சுரங்க சே்ேம், 1952, 

ஹமே்ோலிஃஹபரஸ் சுரங்க  

ஒழுங்குமுலற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியேற்றின் விதிகள் 

அலனத்து சுரங்க 

நேேடிக்லககளின் வபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுள்ள குழு 

ஹதாழிற்பயிற்சி லமயத்தில் 

உள்ள பயிற்சிக்கு 

ஹதாழிலாளரக்ள் 

அனுப்பப்படுோரக்ள் 

▪ அங்கீகரிக்கப்போத நபரக்ளின் 

நுலழவு தலே ஹசய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுேலக ேளாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
ஹெல்ஹமே், கண்ணாடி 

வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலேக்கும் 

மற்றும் அேற்றின் 

பயன்பாே்டிற்கான 

ேழக்கமான வசாதலன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

திே்ேங்களின்படி சுரங்கம் 

வேலல ஹசய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத் திே்ேங்கலள 

ஹதாேரந்்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்கலள 

தினசரி அடிப்பலேயில் சுத்தம் 

ஹசய்ேது, அதிகப்படியான 

அல்லது குலறப்பு 
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ஏற்படுேலதத் தவிரப்்பதற்காக 

தினமும் ஹசய்யப்பே வேண்டும்; 

▪ ஹேடிஹபாருே்கலளக் 

லகயாளுதல், சாரஜ்் ஹசய்தல் 

மற்றும் சுடுதல் ஆகியலே 

சுரங்க வமலாளரின் 

வமற்பாரல்ேயின் கீழ் மே்டுவம 

திறலமயான நபரக்ளால் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாளரின் 

ேழிகாே்டுதல்களின்படி 

அலனத்து சுரங்க 

உபகரணங்கலளயும் 

பராமரித்தல் மற்றும் வசாதலன 

ஹசய்தல். 

2 தாது சுலம / 

கழிவுத் ஹதாே்டி 

ஹபஞ்சுகளின் 

ஹநகிழ் 

ஹபஞ்சுகளின் 

உயரம் மற்றும் 

சாய்வு 

ேடிகால் ேசதிகள் 

▪  ேம்ப் ஹபஞ்சுகள் சரியான 3 மீ 

உயரம் மற்றும் 37° சாய்வுேன் 

பராமரிக்கப்பே்டு சரிவு 

வதால்விலயத் தடுக்கிறது 

மற்றும் ஹமாே்லே மாடி. 

▪ குப்லபக் கிேங்கில் 

அடுக்குகளாகக் ஹகாே்டுதல் 

மற்றும் தினசரி வோஸ் ஹசய்தல். 

▪ மண் அரிப்லபத் தடுக்கவும், நீர ்

ேடிகால் ேழிகலள ேழங்கவும் 

குப்லப வமடு மற்றும் 

சரிவுகளின் தாேரங்கள் 

▪ சுரங்கம் மற்றும் குப்லப 

கிேங்கு பகுதியில் முலறயான 

ேடிகால் ேசதிகலள 

ேழங்குதல். 

▪ ஹபாருள் சறுக்குேலதத் தடுக்க, 

குப்லபத் ஹதாே்டிலயச ் சுற்றி 

தடுப்புச ்சுேர ்அலமத்தல். 

▪ OB ேம்ப் பகுதிலயச ் சுற்றி 

மாலல ேடிகால் அலமக்க 

வேண்டும் 

துலளயிடுதல் முலறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நலேமுலறகள் 

 

அழுத்தப்பே்ே 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

▪ துலளயிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுேப்பே்ே பாதுகாப்பான 

இயக்க முலற கண்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி ஹபற்ற ஆபவரே்ேரக்ள் 

மே்டுவம 

பணியமரத்்தப்படுோரக்ள். 

▪ பிளாஸ்ேர ் / பிளாஸ்டிங் 

ஃவபாரவ்மன் அலனத்து 

இேங்கலளயும் முழுலமயாக 
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குழல்கலள 

ஹேடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி 

உலேந்து 

வபாகலாம் 

ஆய்வு ஹசய்யும் ேலர, 

துப்பாக்கிச ் சூடு நேத்தப்பே்ே 

பகுதியில் எந்த துலளயிடுதலும் 

ஹதாேங்கப்பேக்கூோது. 

▪ துலளயிடுதல் வநரடியாக 

ஒன்றன் வமல் ஒன்றாக உள்ள 

இேங்களில் ஹபஞ்சுகளில் ஒவர 

வநரத்தில் 

வமற்ஹகாள்ளப்பேக்கூோது. 

▪ ஆபவரே்ேர ் லகவயே்டின்படி 

கம்ப்ரசர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள 

வதய்ந்து வபான பாகங்கலள 

அே்ேப்வபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அலனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துலளயிடுதலுேன் 

ேழங்கப்பே வேண்டும், 

திறலமயான வேலல நிலலயில் 

பராமரிக்கப்பே வேண்டும். 

▪ ஆபவரே்ேர ் அலனத்து 

தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கலளயும் தேறாமல் 

பயன்படுத்த வேண்டும். 

4 ஹேடித்தல் பறக்கும் பாலற, 

தலர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முலறயற்ற 

மின்னூே்ேம், 

ஸ்ஹேம்மிங் & 

ஹேடித்தல்/ 

ஹேடித்தல் 

துலளகலள 

சீரத்்திருத்தம் 

ஹசய்தல் 

 

ோகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ விதிமுலறகளின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபே்ச 

கே்ேணத்லத கே்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த ஹேடிப்பு துலள 

ேடிேத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பே்ே ேரம்பிற்குள் 

கே்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

ஹேடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நேத்தப்படும். 

▪ ஹேடித்தல் துலளகலள 

மின்னூே்ேம் ஹசய்தல், 

ஸ்ஹேம்மிங் & ஹேடித்தல்/பயரிங் 

ஹசய்ேதற்கான SOP, 

ஹசயல்பாே்டின் ஆரம்ப 

கே்ேத்தில் பிளாஸ்டிங் 

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாே்கள் பகல் வநரத்தில் 

மே்டுவம சுேப்படுகின்றன.   

▪ எந்த ஒரு நாளில் சாரஜ்் 

ஹசய்யப்பே்ே அலனத்து 

துலளகளும் அவத நாளில் 

சுேப்படும். 
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▪ ஆபத்து மண்ேலம் ஹதளிோக 

ேலரயறுக்கப்படும் (சிேப்புக் 

ஹகாடிகள் மூலம்) 

5 வபாக்குேரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

சாத்தியமான 

அபாயங்கள் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

வேலலகள் 

 

ஹபாருள் அதிக 

சுலம 

 

ோகனத்லத 

முந்திச ் ஹசல்லும் 

வபாது 

 

டிரக்லக 

இயக்குபேர ்

தனது அலறலய 

ஏற்றும்வபாது 

அலத விே்டு 

ஹேளிவயறுகிறார.் 

▪ வேலலலயத் ஹதாேங்கும் 

முன், ஓே்டுநரக்ள் 

ேம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்ஹணய்(கள்), எரிஹபாருள் 

மற்றும் நீர ் நிலலகள், ேயர ்

வீக்கம், ஹபாதுத் தூய்லம, 

பிவரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அலமப்பு, தானாக 

இயக்கப்படும் ஆடிவயா-

விஷுேல் ரிேரச்ிங் அலாரம், 

பின்புறம் உள்ளிே்ே 

எசச்ரிக்லக சாதனங்கலள 

வநரில் சரிபாரப்்பாரக்ள். 

கண்ணாடிகள், பக்கோே்டு 

விளக்குகள் வபான்றலே நல்ல 

நிலலயில் உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்போத 

நபலரயும் ோகனத்தில் சோரி 
ஹசய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த 

அங்கீகரிக்கப்போத 

நபலரயும் ோகனத்லத 

இயக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ குழிோன கண்ணாடிகள் 

அலனத்து மூலலகளிலும் 

லேக்கப்பே வேண்டும் 

▪ அலனத்து ோகனங்களும் 

ஒே்ஹோரு முலன 

புள்ளியிலும் ஒரு 

ஸ்பாே்ேருேன் ரிேரஸ்் 

ொரன் ஹபாருத்தப்பே்டிருக்க 

வேண்டும் 

▪ ோகனத ் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபவரே்ேர ் லகவயே்டின்படி 

ோகனங்கலள அே்ேப்வபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயற்லக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

சம்பேங்கள் 

▪ மலழநீர ் ஹேள்ளத்தில் 

மூழ்குேலதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

ேழிகள் ேழங்கப்படும் 

▪ தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 

மற்றும் மணல் ோளிகள் 
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7 சுரங்க 

ஹபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

சாய்வு  

சாய்வு ேடிவியல், 

புவியியல் 

அலமப்பு 

▪ குழி சாய்வு 60° கீவழ இருக்க 

வேண்டும் மற்றும் ஒே்ஹோரு 

ஹபஞ்ச ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

வேண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்டு முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

7.4 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

வபரிேர ்வமலாண்லமத் திே்ேம், உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழலலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுேலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புச ் ஹசயல்பாடுகலள மறுசீரலமப்பு 

ஹசய்தல் வபான்ற முன்னுரிலமகலள உறுதி ஹசய்ேலத வநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

வபரிேர ் வமலாண்லம திே்ேத்தின் வநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் ஹேளிப்புற 

வசலேகளின் ஒருங்கிலணந்த ேளங்கலளப் பயன்படுத்தி பின்ேருேனேற்லற 

அலேேதாகும்:   

 பாதிக்கப்பே்ேேரக்ளின் மீே்பு மற்றும் மருத்துே சிகிசல்ச; 

 மற்றேரக்லளப் பாதுகாத்தல்; 

 ஹபாருள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் வசதத்லத குலறத்தல்; 

 ஹதாேக்கத்தில் சம்பேத்லதக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியில் கே்டுக்குள் ஹகாண்டு ேருதல்; 

 பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுோழ்வு; மற்றும் 

 அேசரநிலலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிலலகள் பற்றிய அடுத்த விசாரலணக்கு 

ஹதாேரப்ுலேய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கலள பாதுகாத்தல் 

ஒரு வபரிேர ் ஏற்பே்ோல், தடுப்பு நேேடிக்லககள் இருந்தவபாதிலும், கீவழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி வபரிேர ் வமலாண்லம ஹசய்யப்பே வேண்டும். அேசரகால 

சூழ்நிலலகலளக் லகயாள்ேதற்காக முன்ஹமாழியப்பே்ே ஒரு அலமப்பு உள்ளது மற்றும் 

முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அேரக்ளின் குழு இலேவயயான ஒருங்கிலணப்பு பேம் 

7.1 இல் காே்ேப்பே்டுள்ளது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அேசரநிலல அலமப்பு, தகுதிோய்ந்த சுரங்க வமலாளரான அேசரநிலல 

ஒருங்கிலணப்பாளரால் ேழிநேத்தப்படும். அேர ் இல்லாத நிலலயில், சுரங்க வமலாளர ்

ேரும் ேலர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் ஹபரும்பாலான மூத்தேரக்ள் அேசரகால 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பாரக்ள். அேசரகால சூழ்நிலலகலளக் கேனிப்பதற்காக 

மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் – தீயலணப்புக் குழு, மீே்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்ஹமாழியப்பே்ே அலமப்பு அே்ேேலண 7.2 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச ்சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தலலேர/் அேசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்ேயாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தலலேர/் அேசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க மேலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் சம்பேக் 

கே்டுப்பாே்ோளர ்(IC) 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க வமற்பாரல்ேயாளர ்

ஆதைவு குழு 

குழுத் தலலேர/் அேசர 

ஒருங்கிலணப்பாளர ்(EC) 

சுரங்க வமலாளர ்

உதவி குழு தலலேர ் சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துலண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தலலேர/் அேசரகால 

பாதுகாப்புக் கே்டுப்பாே்ோளர ்

சுரங்க வமற்பாரல்ேயாளர ்

சுரங்கம் ஹசயல்பாே்டுக்கு ேந்ததும், பணியாளரக்ளின் ஹபயரக்ளுேன் வமற்கண்ே 

அே்ேேலண தயாரிக்கப்பே்டு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிலேக்கும். சுரங்கம், 

தீயலணப்பு நிலலயம் மற்றும் அண்லே ஹதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்வேறு 

துலறகலள கே்டுப்படுத்த, ஒரு ஹமாலபல் ஹதாேரப்ு ஹநே்ஹோரக்் மற்றும் ேயரஹ்லஸ் 

சுரங்க அேசர கே்டுப்பாே்டு அலறலய (MECR) இலணக்க வேண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பங்குகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அேசரகால ஒருங்கிலணப்பாளர ் தளத்தின் முழுலமயான கே்டுப்பாே்லே 

ஏற்றுக்ஹகாள்ோர ்மற்றும் MECR இல் இருக்க வேண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

சம்பேக் கே்டுப்பாே்ோளர ் என்பது அேசரநிலலயின் இேத்திற்குச ் ஹசன்று, 

அேசரநிலலலயக் கேப்பதற்கு அல்லது கே்டுப்படுத்துேதற்கான ஹசயல் திே்ேத்லத 

வமற்பாரல்ேயிடும் ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும். ஷிப்ே் வமற்பாரல்ேயாளர ் அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் ஹபாறுப்லப ஏற்க வேண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆவலாசலன மற்றும் தகேல் ஹதாேரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துலறகளின் தலலேரக்ள் 

அதாேது சுரங்க வமலாளர ்இருக்க வேண்டும். 
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(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க வமற்பாரல்ேயாளர ்ஹபயர ்அலழப்பு ஒருங்கிலணப்பாளராக இருப்பார.் ஹபயர ்

அலழப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர ் ஹபயர ் அலழப்லப நேத்துோர ் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியாளரக்லள கூடும் இேத்திற்கு ஹேளிவயற்றுோர.் கேலமயில் இருக்கும் அலனத்து 

பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு லேப்பவத அேரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியாளரக்லள மீே்கும் பணிலய வமற்ஹகாள்ேதற்கு பயிற்சி ஹபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுோக இருக்க வேண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீலய 

அலணப்பதில் பயிற்சி ஹபற்றேரக்ள் வதேல் மற்றும் மீே்புக் குழுவில் 

வசரக்்கப்படுோரக்ள். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அேசரகால பாதுகாப்புக் கே்டுப்பாே்ோளர ் பிரதான ோயில் அலுேலகத்தில் 

அலமந்துள்ள மற்றும் ஹேளி நிறுேனங்கலள ேழிநேத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக 

இருக்க வேண்டும். எ.கா. தீயலணப்புப் பலே, காேல்துலற, மருத்துேர ் மற்றும் 

ஊேகவியலாளரக்ள்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அேசரகாலத்தின் ஆரம்பம், அலனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு ஹபரிய தீ அல்லது 

ஹேடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கவேே்ேரய்ின் வபாது சுேர ்இடிந்து விழுேதன் மூலம் ஹதாேங்கும் 

மற்றும் பல்வேறு பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் ஹசயல்பாே்டு 

ஊழியரக்ளால் கண்ேறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருேர ்இருந்தால், அேர ்

(அேருக்கு வபாதுமான விேரம் அளிக்கப்பே்ே தளத்தின் அேசர நலேமுலறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலாரம் அலழப்புப் புள்ளிக்குச ் ஹசன்று, கண்ணாடிலய உலேத்து 

அலாரங்கலளத் தூண்டுோர.் விபத்து நேந்த இேம் மற்றும் தன்லம குறித்து அேசர 

கே்டுப்பாே்டு அலறக்கு ஹதரிவிக்கவும் அேர ்தன்னால் முடிந்தேலர முயற்சிப்பார.் பணி 
அேசர நலேமுலறக்கு இணங்க, அேசரநிலலலய விளக்குேதற்கும் 

கே்டுப்படுத்துேதற்கும் பின்ேரும் முக்கிய நேேடிக்லககள் உேனடியாக நலேஹபறும். 

• தளத்தில் தீயலணப்பு வீரர ் தலலலமயிலான தீயலணப்பு குழுவினர ் தீ நுலர 

ஹேண்ேரக்ள் மற்றும் வதலேயான உபகரணங்களுேன் சம்பேம் நேந்த இேத்திற்கு 

ேருோரக்ள். 

• அேசரகால பாதுகாப்புக் கே்டுப்பாே்ோளர ் பிரதான ோயில் அலுேலகத்தில் 

இருந்து தனது பணிலயத் ஹதாேங்குோர ்

• சம்பேக் கே்டுப்படுத்தி, மீே்புக் குழுவின் உதவியுேன் அேசரத் தளத்திற்கு 

விலரந்து ஹசன்று அேசரநிலலலயக் லகயாளத் ஹதாேங்குோர.் 

• தளத்தின் முதன்லமக் கே்டுப்பாே்ோளர ் தனது ஆவலாசலன மற்றும் தகேல் 

ஹதாேரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுேன் MECR க்கு ேந்து தளத்தின் முழுலமயான 

கே்டுப்பாே்லே எடுத்துக்ஹகாள்ோர.் 

• அேர ் சம்பேக் கே்டுப்பாே்ோளரிேமிருந்து ஹதாேரந்்து தகேல்கலளப் ஹபறுோர ்

மற்றும் இதற்கான முடிவுகலள மற்றும் ேழிகாே்டுதல்கலள ேழங்குோர:் 

▪ சம்பேக் கே்டுப்பாே்ோளர ்

▪ சுரங்க கே்டுப்பாே்டு அலறகள் 

▪ அேசர பாதுகாப்பு கே்டுப்பாே்ோளர ்
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பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குள் ஆபத்தான இேங்களில் பின்ேரும் ேலகயான தீலய அலணக்கும் 

கருவிகள் முன்ஹமாழியப்பே்டுள்ளன. 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் சாதனங்கள் CO2 ேலக, நுலர ேலக, உலர ்இரசாயன தூள் ேலக 

எரிஹபாருள் வசமிப்பு பகுதி CO2 ேலக, நுலர ேலக, உலர ்இரசாயன தூள் ேலக, மணல் 

ோளி 
அலுேலக பகுதி உலர ்இரசாயன ேலக, நுலர ேலக 

இேம் தீலய அலணக்கும் ேலக 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எசச்ைிக்ரக அரமப்பு – 

 தள கே்டுப்பாே்ோளர,் தீயலணப்புக் குழுவிேமிருந்து வபரிேர ் ஹசய்திலயப் 

ஹபறும்வபாது, சுரங்கக் கே்டுப்பாே்டு அலற உதவியாளர ் 5 நிமிேங்களுக்கு லசரன் 

ஒலிப்பார.் ஹபாது அறிவிப்பு அலமப்பு மூலம் வபரிேர ் ஹசய்திலய ஒளிபரப்ப சம்பேக் 

கே்டுப்பாே்ோளர ்ஏற்பாடு ஹசய்ோர.் சம்பேக் கே்டுப்பாே்ோளரிேமிருந்து “எமரஹ்ஜன்சி 

ஓேர”் என்ற ஹசய்திலயப் ஹபற்றவுேன், அேசரகால கே்டுப்பாே்டு அலற உதவியாளர ் 2 

நிமிேங்களுக்கு வநராக அலாரத்லத ஒலிப்பதன் மூலம் “அலனத்து ஹதளிோன 

சிக்னலலயும்” ேழங்குோர.் 

வபரிேரின் வபாது பீதி அல்லது தேறான புரிதலலத் தவிரக்்க அலாரம் அலமப்பின் 

அம்சங்கள் அலனேருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / வபரழிவுகலளத் தடுக்க அல்லது 

கேனிப்பதற்காக, பின்ேரும் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககள் ஏவதனும் 

எடுக்கப்பே்டிருந்தால். 

 அலனத்து சுரங்க நேேடிக்லககளின் வபாது அலனத்து பாதுகாப்பு 

முன்ஹனசச்ரிக்லககள் மற்றும் உவலாக சுரங்க ஒழுங்குமுலறகள் (MMR), 1961 விதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி ஹேடிஹபாருே்கலள ஹேடிக்கச ் ஹசய்ேதற்கும் வசமிப்பதற்கும் 

அலனத்து பாதுகாப்பு முன்ஹனசச்ரிக்லக நேேடிக்லககலளயும் கலேபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அலதச ் சாரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்போத நபரக்ள் 

நுலழேது முற்றிலும் தலேஹசய்யப்பே்டுள்ளது. 

 சுரங்க அலுேலக ேளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயலணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகள் ேழங்கப்பே்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, ஹெல்ஹமே், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது பிளக்குகள் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் வபான்ற அலனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிலேக்கப்ஹபறுகின்றன மற்றும் அேற்றின் பயன்பாடு ேழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கலேபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான ேளாகங்களில் பணிபுரியும் அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பே்ே திே்ேங்களின்படி சுரங்க வேலல மற்றும் சுரங்கத் திே்ேங்கலளத் 
ஹதாேரந்்து புதுப்பித்தல். 
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 சுரங்கப் பகுதிகலள சுத்தம் ஹசய்ேது ஹதாேரந்்து ஹசய்யப்படுகிறது. 

 ஹேடிமருந்துகலளக் லகயாளுதல், சாரஜ்் ஹசய்தல் மற்றும் ஹேடித்தல் ஆகியலே SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி ோய்ந்த நபரக்ளால் மே்டுவம வமற்ஹகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பள்ளத்தில் வமற்பரப்பு நீர ் ேருேலதத் தவிரப்்பதற்காக வதாே்ே ேடிகால் 

மற்றும் மண் கே்டுகலள சரிபாரத்்தல் மற்றும் ேழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மலழக்காலத்தில் அேசர பம்பிங்கிற்காக வபாதுமான அளவு டீசல் ஹகாண்ே 

ஹஜனவரே்ேர ் ஹசே்களுேன் கூடிய அதிக திறன் ஹகாண்ே காத்திருப்பு பம்புகலள 

ேழங்குதல். 

 ஆடிவயா சிக்னலுக்காக ஹேடிக்கும் வபாது ஹேடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 ஹேடிப்பதற்கு முன் மற்றும் ஹேடித்த பிறகு, சிேப்பு மற்றும் பசல்ச ஹகாடிகள் காே்சி 

சமிக்லஞகளாக காே்ேப்படும். 

 ஹேடித்தல் வநரத்லதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்லக அறிவிப்புப் பலலககள் மற்றும் அத்துமீறி 

நுலழயாதலே முக்கிய இேங்களில் காே்ேப்படும். 

 அலனத்து சுரங்க உபகரணங்களின் ேழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் வசாதலன 

உற்பத்தியாளரின் ேழிகாே்டுதல்களின்படி வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது.. 

7.5 ஒட்டுபமாத்த ஆய்வு தாக்கம்   

 உத்வதச திே்ேப் பகுதியில் இருந்து 500 மீே்ேர ் சுற்றளவில் தற்வபாது கல்சுரங்கம் 

உள்ளது. குழுமத்தில் உள்ள சுரங்கங்களின் பே்டியல் கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது - 

அட்டவரண 7.3: குழுமக் சுைங்க விவைங்கள் 

பபாது விசாைரணக்காக முன்பமாழியப்பட்ட சுைங்கங்கள் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திருமதி. நாம உமாவதவி, 

க\ஹப நாம 

கிருஷ்ணய்யா, 

எண்.742/30, 12ேது 

ஹமயின், 

ஷுப் என்கிவளே், 

ெரல்ூர ்சாலல, 

சரஜ்ாபூர ்ஹபங்களூரு, 

கரந்ாேகா - 560 102. 

270/1(P), 

271/A1A(P) 
மற்றும் 

278/1(P) 

2.95.5 

Tor obtained vide Lr.No. 

SEIAA-

TN/F.No.8637/SEAC/To

R-1063/2022 Dated: 

01.03.2022 

பமாத்தம் 2.95.5 பெக்மடை ்

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) நிரல 

E1 

M/s. எம்.பி. கிைாரனட், 

எண்.131/29, 

ஆர.்ஆர.்காம்ப்ளக்ஸ், 

ஹகால்லப்பே்டி, 

அணிமூர ்அஞ்சல், 

260/A1, 

260/A2, 

260/A3, 

260/B1, 

260/B2, 

260/B3, 

4.01.5 
13.06.2018 முதல் 

12.06.2028 ேலர 
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திருசஹ்சங்வகாடு 

ேே்ேம், 

நாமக்கல் - 637 211. 

260/C, 

262/A3 (Part), 

262/A4 (Part), 

262/A5 (Part), 

262/A6(Part), 

262/A7, 

262/A8(Part), 

262/B1 and 

262/B2 

பமாத்த பைப்பளவு 4.01.5   

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 6.97.0 பெக்மடை் 
 

அட்டவரண 7.4 A: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் - P1 

சுரங்கமத்தி ஹபயர ்
திருமதி.  நாம உமாவதவி பல ேண்ண கிராலனே் 

சுரங்கம் 

நிலப்பரப்பு ேலரபே எண் 58 - J/01 

அே்சவரலக 10046’58.96” N to 10047’03.63” N 

தீரக்்கவரலக 78005’16.60” E to 78005’28.11” E 

மிக உயரந்்த உயரம் 202 மீ AMSL 

சுரங்கத்தின் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

ஆழம் 

33 மீ தலர மே்ேத்திற்கு கீழ்  (2மீ வமல்மண் + 1மீ 

பாலறசச்ிலதவு + 30 மீ பல ேண்ண கிராலனே்) 

ேளங்கள் 

 

சுைங்கத்தின் 

பமாத்த 

இருப்பு (மீ 3) 

பக்கசச்ுரம 

(மீ 3) 

சிரதவு 

பாரற 

 (மீ 3)  

மமல் 

மண் 

(மீ 3) 

புவியியல் இருப்புகள் 

 
5,17,200 மீ 3 5,19,990 மீ 3 34,573 மீ 3 69,146 மீ 3 

சுரங்க இருப்புக்கள் 2,16,005 மீ 3 71,950 மீ 3 21,768 மீ 3 49,308 மீ 3 

ஆண்டு ோரியான 

உற்பத்தி ேளங்கள் 
58,420 மீ 3  16,505 மீ 3 18,283 மீ 3 43,086 மீ 3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி-I: 145 மீ (நீ) x 62 மீ (அ) x 33 மீ (ஆ) 

குழி-II: 239 மீ (நீ) x 72 மீ (அ) x 33 மீ (ஆ) 

சுற்றுேே்ோரப் பகுதியில் 

நீரம்ே்ேம் 
59 – 64 மீ தலர மே்ேத்திற்கு கீழ் 

சுரங்க முலற திறந்தஹேளி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முலற 
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துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் ஆகியேற்லற 

உள்ளேக்கியது 

நிலப்பரப்பு 

 

 

 

 

குத்தலகக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி ஹேற்று 

நிலப்பரப்லபக் காே்டுகிறது. இப்பகுதி ேேகிழக்கு 

பக்கமாக வலசான சாய்ோக உள்ளது. இப்பகுதியின் 

உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 202 மீ 

(அதிகபே்சம்) உள்ளது. இப்பகுதியானது 2மீ தடிமன் 

ஹகாண்ே வமல்மண் மண் மற்றும் 1மீ தடிமன் ஹகாண்ே 

பாலறசச்ிலதோல் மூேப்பே்டுள்ளது. 3மீ (2மீ வமல்மண் 

+ 1மீ பாலறசச்ிலதவு)க்குப் பிறகு பாரிய சாரவ்னாலகே் 
காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் சுரங்கம் 

குழியில் இருந்து ஹதளிோக அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

இயந்திரங்கள் 

 

 

ஆழ்துலள துலளப்பான்கள் 1 

ஜாக் வெம்மர ்

துலளப்பான்கள் 
7 

கம்பிரசர ் 2 

லேர கம்பி ரம்பம் 2 

டீசல் கம்பி ரம்பம் 2 

கிராே்லர ்கிவரன் 1 

எக்ஸவேே்ேர ் 2 

சரக்குந்து 2 

ஹேடிக்கும் முலற 

சிறிய விே்ேம் ஹகாண்ே குழம்பு ஹேடிமருந்துகலள 

கே்டுப்படுத்தி ஹேடிக்கச ் ஹசய்ேதன் மூலம் அதிக 

சுலம 

மற்றும் பாலற சிலதவுகலள அகற்றப்படுகிரது. 

வேலலோய்ப்பு 42 நபரக்ள் 

திே்ே ஹசலவு ரூ. 3,65,99,000/-  

CER ஹசலவு @ திே்ேச ்

ஹசலவில் 

2% 

ரூ.7,32,000/- 

அருகிலுள்ள நீரந்ிலலகள் 

 

குளம் வமற்கு 1.2 கிமீ 

ஓலே 1.5 கிமீ ேேவமற்கு 

ஓலே 4 கிமீ ேேகிழக்கு 
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ஹேள்ளியலணக்குளம் 5.5 கிமீ ேேகிழக்கு 

பசுலம அரண் 

வமம்பாே்டுத் 

திே்ேம் 

பாதுகாப்பு மண்ேலம், அணுகுமுலற சாலல மற்றும் 

கிராம சாலலகளில் 1500 மரங்கள் நே 

உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ளது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நீர ்

வதலே 
3.0 ஒரு நாலளக்கு கிவலா லிே்ேர ்

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 750 மீ ேேவமற்கு 

 

அட்டவரண 7.4 B: தற்மபாதுள்ள சுைங்கம் "E1" இன் முக்கிய அம்சங்கள் 

"E1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் M/s.M.P. கிராலனே் மல்டி - கலர ்கிராலனே் சுரங்கம் 

சரவ்ே எண்கள் 

260/A1, 260/A2, 260/A3, 260/B1, 260/B2, 260/B3, 260/C, 262/A3 (Part), 

262/A4 (Part), 262/A5 (Part), 262/A6(Part), 262/A7, 262/A8(Part), 262/B1 

and 262/B2 

நில ேலக பே்ோ நிலம் , பே்ோ எண்: 2829, 2852, 2842, 2829 

பரப்பளவு 4.01.5 ஹெக்வேர ்

சுரங்கத ்திே்ே 

காலம் / குத்தலக 

காலம் 

5ஆண்டுகள்/20 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
213மீ (நீ) * 105மீ (அ) * 33மீ (ஆ) 

அே்சவரலக 10046’47.17” N to 10046’54.91”N 

தீரக்்கவரலக 78005’01.75”E to 78005’09.54”E  
மிக உயரந்்த 

உயரம் 
204மீ AMSL 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

இயந்திரங்கள்  

ஜாக்ொம்மர ் 10  

கம்பிரசர ் 3  

லேர கம்பி ரம்பம் 2  

லெே்ராலிக் கிவரன் 1  

எக்ஸவேே்ேர ் 2  

டிப்பரக்ள் 2  

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

ஹேடிக்கும் முலற 
கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிப்பு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

மனிதேளம் 
40  

ஹமாத்த திே்ேச ்

ஹசலவு 
ரூ.2,28,50,000/- 

 

குழுமத்திற்குள் உள்ள அலனத்து சுரங்கங்களிலும் (முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் 

ஏற்கனவே உள்ள) துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் 

வபாக்குேரத்து நேேடிக்லககள் காரணமாக ஒே்டுஹமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 
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எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் HEMM இன் காற்று மற்றும் ஒலி சுற்றுசச்ூழல் இயக்கம் 

மற்றும் குழுமத்தில் இயந்திரங்கலள இயக்குேதில் ஹபரும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது. 

அட்டவரண 7.5: கிைாரனட்டின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

சுைங்கம் சுைண்டக்கூடி
ய 

இருப்புக்கள் 

ROM 

மீ3 

சுைண்டக்கூடி
ய கிைாரனட ்

இருப்புக்கள் 

 

  

ஐந்தாண்டு 

காலத்திற்கு 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட உற்பத்தி 

(ROM). 

ஒரு 

நாரளக்
கு ROM 

இன் 

உற்பத்தி 

மீ3 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்
கு 

கிைாரன
ட ்

உற்பத்தி 

ஒரு 

நாரளக்கு 

லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்
ரக (ROM) 

P1 2,16,005 1,29,603 58,420 39 23 7 

பயணங்கள் 

E1 2,43,000  1,45,800  60,075  40  24  7 

பயணங்கள் 

பமாத்த
ம் 

4,59,005 2,75,403 1,18,495 79 47 14 

பயணங்கள் 

2 சுரங்கங்கலள (1 தற்வபாதுள்ள மற்றும் 1 முன்ஹமாழியப்பே்ேலே) கருத்தில் 

ஹகாண்ோல், ஒரு நாலளக்கு கிராலனே் ROM இன் ஒே்டுஹமாத்த உற்பத்தி 79 m3 என்றும், 

கிராலனே்டின் ஒே்டுஹமாத்த உற்பத்தி ஒரு நாலளக்கு 47m3 என்றும் (மீே்பு சதவீதம் ஒரு 

சுரங்கத்திலிருந்து மற்ஹறாரு சுரங்கத்திற்க்கு மாறுபடும்) , ஒரு நாலளக்கு ஏற்றப்படும் 

லாரிகளின் எண்ணிக்லக 14. 

காற்றுசச்ூழல் - 

குழுமத்திற்குள் சுரங்கத்தின் ஒே்டுஹமாத்த சுலமலய கணக்கிடுேது அே்ேேலண 

7.5 இல் காே்ேப்பே்டுள்ளது. வமற்கூறிய உற்பத்தி அளவுகளின் அடிப்பலேயில் 3 

சுரங்கங்களிலும் நிலத்தடி தயாரிப்பு, வதாண்டுதல், லகயாளுதல் மற்றும் தாது கேத்தல் 

வபான்ற பல்வேறு நேேடிக்லககள் உே்பே பல்வேறு ஹசயல்பாடுகளால் 

ஹேளிவயற்றப்படும். சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீே்டு ஹதாழில்நுே்ப 

லகவயடு அடிப்பலேயில் இந்த நேேடிக்லககள் முலறயாக பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்டு, 

ேளிமண்ேலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகலள ேரேலழத்து மதிப்பிேப்பே்ே 

உமிழ்வுகள் அே்ேேலண 7.6 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 

அட்டவரண 7.6: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள சுைங்கங்களில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு  

சுைங்கத்திற்க்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிேப்பேே் 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.054422538 
g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000115480 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.040793817 
g/s 

சுலம ஹகாண்டு 

ஹசல்லும்  சாலல 
ேரி ஆதாரம் 

0.002488834 
g/s/m 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.060020774 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிேப்பே்ே 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000417748 
g/s 
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NOxக்கான மதிப்பிேப்பேே் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000026746 
g/s 

சுைங்கங்களுக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 

PM10 க்கான மதிப்பிேப்பேே் 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துலளயிடுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.088679314 
g/s 

ஹேடித்தல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.001326557 
g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.043809523 
g/s 

சுலம ஹகாண்டு 

ஹசல்லும்  சாலல 
ேரி ஆதாரம் 

0.00249578 
g/s/m 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.069734883 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிேப்பே்ே 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000946178 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிேப்பேே் 

உமிழ்வு விகிதம் 

ஹமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 

0.000081267 
g/s 

அட்டவரண 7.7: குழுமத்திற்குள் அதிகைிக்கும் & விரளவாக ஜிஎல்சி 

PM10 in μg/m3 

இேம் லமயம் 

பின்னணி 60.9 

அதிகபே்ச அதிகரிப்பு 12.92 

விலளவு 73.82 

NAAQ தரநிலல 100 μg/m3 

PM2.5 in μg/m3
 

இேம் லமயம்  

பின்னணி 31.4 

அதிகபே்ச அதிகரிப்பு 5.83 

விலளவு 37.23 

NAAQ தரநிலல 60 μg/m3   

SO2 in μg/m3 

இேம் லமயம் 

பின்னணி 9.6 

அதிகபே்ச அதிகரிப்பு 2.49 

விலளவு 12.09 

NAAQ தரநிலல 80 μg/m3 

NOx in μg/m3 

இேம் லமயம் 

பின்னணி 22.6 

அதிகபே்ச அதிகரிப்பு 7.79 

விலளவு 30.39 

NAAQ தரநிலல 80 μg/m3 

ஒலிசச்ூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் மற்றும் டிரக்குகள் 

மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் வபான்ற ஹசயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. ஹேடித்தல் மற்றும் 
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அமுக்கி ஹசயல்பாடு (துலளயிடுதல்) மற்றும் வபாக்குேரத்து நேேடிக்லககள் 

ஆகியேற்லறக் கருத்தில் ஹகாண்டு ஒே்டுஹமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வேறு சுரங்கங்கலளச ்சுற்றியுள்ள 

பல்வேறு தூரங்களில் இலரசச்ல் அளலேக் கணக்கிடுேதற்கு கணிப்புகள் 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளன. 

ஒவர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊேகம் மூலம் அலரக்வகாள ஒலி அலல 

பரேலுக்கு, முதல் ஹகாள்லகயின் அடிப்பலேயில் மாதிரிலயப் பயன்படுத்தி ஹேே்வேறு 

ஆதாரங்களில் பல்வேறு இேங்களில் இலரசச்ல் அளலே மதிப்பிேலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஹதாலலவில் அலமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 

அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிலலலமகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

வதய்மானம் ஆகும். அலனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிலணந்த விலளலே மேக்லகக் 

கூே்ேல் மூலம் பல்வேறு இேங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}   

பசுலம அரண் காரணமாக குலறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பே்ேது. மாதிரிக்கு 

வதலேயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க ஹசயல்பாே்டில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ஹசயல்பாடுகலள கணக்கில் எடுத்துக்ஹகாண்டு மூல தரவு கணக்கிேப்பே்ேது 

 

அட்டவரண 7.8: 500மீ மைடியஸ் சுைங்கங்களில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இடம் 
பின்னணி 

மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

46.5 42.6 48.0 

55 
E1க்கு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

45.6 43.2 47.6 

 லமய மண்ேலத்தில் 41.8 - 42.6 dB (A) மற்றும் இலேயக மண்ேலத்தில் 36.6 - 40.5 dB 

(A) ேரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இலரசச்ல் நிலல காணப்படுகிறது. இலேயக 

மண்ேலத்தில் உள்ள ஹேே்வேறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குலறோக உள்ளது, இதில் 

உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இலரசச்லலக் குலறக்கிறது. பசுலம 

அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தலே விலளோகக் குலறேலதக் கருத்தில் ஹகாண்டு, 

ரிஹசப்ேரக்ளில் கண்காணிக்கப்பே்ே மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிேப்பே்ே மதிப்புகள் 

காரணமாக ஏற்படும் இலரசச்ல் நிலல கணித சூத்திரத்லத அடிப்பலேயாகக் 

ஹகாண்ேது. வமவல உள்ள அே்ேேலணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கே்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுலற மற்றும் கே்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, அலனத்து 
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இேங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இலரசச்ல் அளவுகள் ஹதாழில்துலற பகுதி (லமய 

மண்ேலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இலேநிலல மண்ேலம்) ஆகியேற்றின் 

அனுமதிக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் இருப்பலதக் காணலாம். முதன்லம விதிகள் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 வததியிே்ே S.O. 123(E) இன் படி ஹேளியிேப்பே்ேன, பின்னர ்S.O. 1046(E), 

வததியிே்ே 22.11.2000, S.O. 1088(E), வததி 101.210, S.200210 (E), வததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

வததி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986 இன் கீழ்.). 

சமூக-பபாருளாதாை சூழல் – 

2 சுரங்கங்கள் மூலம் 100 வபருக்கு வேலல ோய்ப்பும், அரசுக்கு ேருமானமும் 

கிலேக்கும். இதில் ஏற்கனவே உள்ள சுரங்கத்தில் 80 வபர ்பணிபுரிந்து ேந்தனர.்   

அட்டவரண 7.9: குழுமச ்சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

மவரலவாய்ப்பு திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 42 ரூ. 3,65,99,000/- ரூ. 7,32,000/- 

E1 40 ரூ. .2,31,05,000/- ரூ. 4,62,100/- 

பமாத்தம் 82 ரூ. 5,97,04,000/- ரூ. 11,94,100/- 

 

உத்வதச சுரங்கம் மூலம் ஹமாத்தம் 40 வபருக்கு வேலல கிலேக்கும். காரப்்பவரே் 
சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுேலக 

குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி அலனத்து சுரங்கங்களாலும் 

ஹசய்யப்பே வேண்டும். 

அலுேலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, சுரங்கமானது ஒரு பசுலமக் 

களத் திே்ேம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள் ஆகும், அேரக்ள் EAC/SEAC இன் 

ேழிகாே்டுதலின்படி மூலதன முதலீே்டில் 2% CER க்கு பங்களிக்க வேண்டும் மற்றும் 

ஹமாத்த CER ஹதாலக 2 சுரங்கங்கள் ரூ. 11,94,100/- 

அட்டவரண 7.10: 2 சுைங்கங்களில் இருந்து கிரடக்கும் மவரலவாய்ப்புப் பலன்கள் 

சுைங்கம் மநைடி மவரலவாய்ப்பு மரறமுக  மவரலவாய்ப்பு 

P1 42  20  

E1 40 20  

பமாத்தம் 82  40  
இந்த 2 சுரங்கங்கள் மூலம் ஹமாத்தம் 82 வபருக்கு வேலலோய்ப்பு கிலேக்கும்  
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அட்டவரண 7.11: பசுரம அைண் வளை்சச்ி 2 சுைங்கங்களின் நன்ரமகள் 

ஆதைவாளை் 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழப்பு 

% 

பைப்பளவு ச.மீ 
இனத்தின் 

பபயை் 

திருமதி.நாம 

உமாவதவி 

1 ேது ஆண்டில் 1500 

மரங்கள் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது 

80% 

பாதுகாப்பு தலே, 

பயன்படுத்தப்போத 

பகுதிகள் மற்றும் 

அருகில் 

  கிராம சாலலகள் 

வேம்பு, புங்கம், 

பாலன, 

வேங்லக, 

நாேல் மரங்கள் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேங்களின் அடிப்பலேயில், வேம்பு, புங்கம், பாலன, 

வேங்லக, நாேல் மரங்கள் வபான்றேற்றின் பூரவ்ீக இனங்கள், 800 மரங்கள் வீதம், 5 

ஆண்டுகளில் நேப்பே்ே 800 மரங்கள், உயிரே்ாழும் விகிதத்துேன் 5 ஆண்டுகளில் ேளரும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. % மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் ேளரச்ச்ி ஒரு பகுதியில் 1200 

மரங்கள் பாதுகாப்பு தலே, பயன்படுத்தப்போத பகுதிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராம 

சாலலகள். 

7.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம திட்டம் 

திே்ே ஆதரோளர ்தமிழ்நாடு அரசு ஆலண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேனம் (EC.2) 

திலணக்களம் வததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க வேண்டும் மற்றும் பிளாஸ்டிக்குகலள ஒரு 

முலற பயன்படுத்துேலதத் தலேஹசய்து, 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு ேரும் ேலகயில் 

தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக்லக வீச வேண்டும். சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986. 

குறிக்வகாள் - 

• பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்லமயான விநிவயாக சங்கிலி ேலலயலமப்லப ஆராய. 

• அலனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுேன் மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய ஹபாருே்கலள 

வசகரிப்பதற்காக ஹதாே்டிகலள நிறுவுேதன் மூலம் நிலலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

வமலாண்லமலய கண்ேறிந்து முன்ஹமாழிதல் 

• சிஸ்ேம் டிலசன் அலமப்லபத் தயாரித்தல், ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான வதலேயான ேழிமுலறகள். 
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அட்டவரண 7.12: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

 

வ.எண் பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகலள உள்ளேக்கி வலஅவுே் ேடிேலமப்லப 

உருோக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு வமலாண்லமக்கு 

கழிவு உற்பதத்ியாளரக்ளிேம் இருந்து 

ேசூலிக்கப்படும் பயனர ் கே்ேணம், குப்லப 

ஹகாே்டுதல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள எரித்தல் 

அல்லது ஹபாதுமக்களுக்கு இலேயூறு ஏற்படுத்தும் 

ேலகயில் ஏவதனும் ஹசயல்கள் ஹசய்தல் 

ஆகியேற்றுக்கு அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாே்டு அபாயகரமான கழிவுகலள 

பிரிதஹ்தடுப்பலத நலேமுலறப்படுத்த, கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்லள கே்ோயப்படுத்துதல் 

சுரங்க 

வமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வசகரிப்பு லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன் 
4 ஹபாருள் மீே்பு ேசதிகலள அலமத்தல் சுரங்க 

வமலாளர ்
5 ஹபாருள் மீே்பு ேசதிகளில் மறுசுழற்சி 

ஹசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள பிரித்தல் 

லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன் 

6 பதிவுஹசய்யப்பே்ே மறுசுழற்சி ஹசய்பேரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி ஹசய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

வசனலாக்குதல் 

லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன் 

7 மறுசுழற்சி ஹசய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

சிஹமன்ே் சூலளகளில், சாலல அலமப்பில் 

பயன்படுத்துேதற்கு ேழியலமதத்ல் 

லமன்ஸ் 

ஃவபாரவ்மன் 

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அேரக்ளின் ஹபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரல்ே ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க 

வமலாளர ்
9 குப்லபகலள ஹகாே்டுேது, பிளாஸ்டிக் கழிவுகலள 

திறந்த ஹேளியில் எரிப்பது அல்லது 

ஹபாதுமக்களுக்கு இலேயூறு விலளவிக்கும் 

ஹசயல்களில் ஈடுபடுேது வபான்றேற்றில் திடீர ்

வசாதலன வமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிலமயாளர ்
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7.7 மகாவிட் சுகாதாை மமலாண்ரமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 ஹகாவரானா லேரஸால் ஏற்படும் வகாவிே் - 19 வநாய் ஒப்பீே்ேளவில் ஒரு 

புதிய வநாயாகும், இந்த வநாயின் இயற்லகயான ேரலாறு, குறிப்பாக மீே்புக்குப் பிந்லதய 

நிகழ்வுகளின் அடிப்பலேயில் புதிய தகேல்கள் மாறும் அடிப்பலேயில் 

அறியப்படுகின்றன. 

கடுலமயான வகாவிே்-19 வநாய்க்குப் பிறகு, குணமலேந்த வநாயாளிகள் வசாரவ்ு, 

உேல்ேலி, இருமல், ஹதாண்லேப் புண், சுோசிப்பதில் சிரமம் வபான்ற பல்வேறு 

ேலகயான அறிகுறிகலளயும் ஹதாேரந்்து ஹதரிவிக்கலாம். தற்வபாது வகாவிே்-க்கு 

பிந்லதய சீக்ோலாக்கள் மற்றும் அதற்கும் குலறோன சான்றுகள் உள்ளன. ஆராய்சச்ி 

வதலே மற்றும் தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. வகாவிே் குணமலேந்த அலனத்து 

வநாயாளிகளின் பின்ஹதாேரத்ல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்ோழ்வுக்கு ஒரு முழுலமயான 

அணுகுமுலற வதலே.    

பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடை்தல் பநறிமுரற – 

• வகாவிே் ஹபாருத்தமான நேத்லதலயத் ஹதாேரவும் (முகமூடியின் பயன்பாடு, 

லக மற்றும் சுோச சுகாதாரம், உேல் இலேஹேளி). 

• வபாதுமான அளவு ஹேதுஹேதுப்பான நீலரக் குடிக்கவும் (முரணாக இல்லல 

என்றால்). 

• உங்கள் பணியிேங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பலத 

உறுதிப்படுத்திக் ஹகாள்ளுங்கள் 

• வமற்பரப்புகள் (எ.கா. அலமாரி மற்றும் வமலசகள்) மற்றும் ஹபாருே்கலள (எ.கா. 

ஹதாலலவபசிகள், ஹெல்ஹமே்) கிருமிநாசினியால் தேறாமல் துலேக்க வேண்டும் 

• பணியிேத்லதச ் சுற்றியுள்ள முக்கிய இேங்களில் சுத்திகரிப்பு வெண்ே் ரப் 

டிஸ்ஹபன்சரக்லள லேக்கவும். இந்த டிஸ்ஹபன்சரக்ள் ஹதாேரந்்து நிரப்பப்படுேலத 

உறுதிஹசய்யவும் 

• லக கழுவுேலத ஊக்குவிக்கும் சுேஹராே்டிகலளக் காண்பி 

• ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் ோடிக்லகயாளரக்ள் வசாப்பு மற்றும் 

தண்ணீருேன் தங்கள் லககலள கழுேக்கூடிய இேங்களுக்கு அணுகல் இருப்பலத 

உறுதிஹசய்யவும் 

• சுோச சுகாதாரத்லத ஊக்குவிக்கும் சுேஹராே்டிகலளக் காண்பி. 

• உங்கள் சமூகத்தில் COVID-19 பரே ஆரம்பித்தால், வலசான இருமல் அல்லது 

குலறந்த தர காய்சச்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கு வமல்) உள்ளேரக்ள் வீே்டிவலவய இருக்க 

வேண்டும் என்பலத உங்கள் ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

ோடிக்லகயாளரக்ளுக்குச ் சுருக்கமாகச ் ஹசால்லுங்கள். வநாய்த்ஹதாற்றின் 

அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய பாராசிே்ேமால்/அஹசே்ேமிவனாஃஹபன், இப்யூபுரூஃபன் 

அல்லது ஆஸ்பிரின் வபான்ற எளிய மருந்துகலள எடுத்துக் ஹகாள்ள வேண்டியிருந்தால் 

அேரக்ள் வீே்டிவலவய இருக்க வேண்டும் (அல்லது வீே்டிலிருந்து வேலல ஹசய்ய 

வேண்டும்). 
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• வகாவிே்-19 இன் வலசான அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீே்டிவலவய இருக்க 

வேண்டும் என்ற ஹசய்திலயத் ஹதாேரந்்து ஹதாேரப்ுஹகாண்டு விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

• வநருக்கு வநர ் சந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு வதலேயா என்பலதக் கேனியுங்கள். 

ஹதாலலஹதாேரப்ு அல்லது ஆன்லலன் நிகழ்வு மூலம் அலத மாற்ற முடியுமா? 

• கூே்ேம் அல்லது நிகழ்லே குலறக்க முடியுமா, அதனால் குலறோன மக்கள் 

மே்டுவம கலந்து ஹகாள்ோரக்ள்? 

• அலனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் லக சுத்திகரிப்பு உள்ளிே்ே 

வபாதுமான ஹபாருே்கள் மற்றும் ஹபாருே்கலள முன்கூே்டிவய ஆரே்ர ்ஹசய்யுங்கள். சுோச 

அறிகுறிகலள உருோக்கும் எேருக்கும் ேழங்க அறுலே சிகிசல்ச முகமூடிகள் உள்ளன. 

• ஆயுஷ் அலமசச்கத்தால், சியாேன்ப்ராஷ் (பதிவுஹசய்யப்பே்ே ஆயுரவ்ேத 

மருத்துேரின் ேழிகாே்டுதலின் கீழ்) காலலயில் (1 வதக்கரண்டி அளவு) ஹேதுஹேதுப்பான 

நீர/்பாலுேன் பயன்படுத்துேது மிகவும் பரிந்துலரக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் 

அலமசச்கம் பரிந்துலரக்கிறது. பிந்லதய மீே்பு காலத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• ஹதாேரந்்து ேறே்டு இருமல் / ஹதாண்லே ேலி இருந்தால், உப்பு ோய் 

ஹகாப்பளித்து நீராவிலய உள்ளிழுக்கவும். ோய் ஹகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க 

மூலிலககள்/மசாலாப் ஹபாருள்கலளச ் வசரத்்தல். இருமல் மருந்துகள், மருத்துே 

மருத்துேர ் அல்லது ஆயுஷ் மருத்துேரின் தகுதி ோய்ந்த பயிற்சியாளரின் 

ஆவலாசலனயின் வபரில் எடுக்கப்பே வேண்டும். 

• அதிக காய்சச்ல், மூசச்ுத் திணறல், Sp02 <95%, விேரிக்க முடியாத மாரப்ு ேலி, 

புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் வபான்ற ஆரம்ப எசச்ரிக்லக அறிகுறிகலளக் 

கண்ேறியவும். 

• புலகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துேலத தவிரக்்கவும்.   

• திே்ேத்லதப் பற்றி உங்கள் பணியாளரக்ள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரரக்ளிேம் 

ஹதரிவிக்கவும் வமலும் அேரக்ள் திே்ேத்தின் கீழ் என்ன ஹசய்ய வேண்டும் - அல்லது 

ஹசய்யக்கூோது - என்பலத அேரக்ள் அறிந்திருப்பலத உறுதி ஹசய்யவும். வலசான 

அறிகுறிகலள மே்டுவம ஹகாண்டிருந்தாலும் அல்லது அறிகுறிகலள மலறக்கக்கூடிய 

எளிய மருந்துகலள (எ.கா. பாராசிே்ேமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக்ஹகாள்ள 

வேண்டியிருந்தாலும், வேலலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துேம் வபான்ற 

முக்கியக் குறிப்புகலள ேலியுறுத்துங்கள்.   
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.1 பபாது 

 திருமதி.நாம உமாவதவியின் பல ேண்ண  கிராலனே் சுரங்கமானது 1,29,603மீ3 

கிராலனே் @ 60% (ROM 2,16,005மீ3 முழு காலத்திற்கும்- சுரங்கத்தின் ஆயுே்காலம்) 20 ேருே 

ோழ்க்லகக்கு உற்பத்தி ஹசய்யும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அண்மித்த 

பகுதிகளில் சமூக-ஹபாருளாதார நேேடிக்லககலள வமம்படுத்துேவதாடு பின்ேரும் 

நன்லமகலளயும் ஏற்படுத்தும் 

• வேலல ோய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-ஹபாருளாதார நலனில் முன்வனற்றம் 

• இயற்பியல் உள்கே்ேலமப்பில் முன்வனற்றம் 

• சமூக உள்கே்ேலமப்பில் முன்வனற்றம்   

• கிராலனே்டின் வதலே விநிவயாக இலேஹேளிலய பூரத்்தி ஹசய்யவும் மற்றும் 

ஹேளிநாே்டு ஏற்றுமதிலய அதிகரிக்கவும் 

8.2 மவரல வாய்ப்பு 

 சுரங்க நேேடிக்லககலள வமற்ஹகாள்ேதற்காக சுமார ் 42 நபரக்ளுக்கு 

வேலலோய்ப்லப ேழங்குேதற்கும், இந்தத் திே்ேத்தில் வேலலோய்ப்லப ேழங்குேதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம ேழங்குேதற்கும் உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ளது. வமலும், 

ஒப்பந்த வேலலகள், ஹதாழில் ோய்ப்புகள், வசலே ேசதிகள் வபான்றேற்றில் பலருக்கு 

மலறமுக வேலல ோய்ப்பு கிலேக்கும். சுரங்கத் திே்ேத்தால் உள்ளூர ் மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிலல வமம்படும். 

8.3 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நேேடிக்லகயின் தாக்கம் உேனடி திே்ே தாக்கம் பகுதியில் 

சமூக-ஹபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். வநரடியாகவும் 

மலறமுகமாகவும் உள்ள வேலலோய்ப்புகள், குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிலேவய 

குலறந்த திறன் ஹகாண்ே வேலல வதடுபேரக்ளுக்கு வமம்பே்ே பண ேருமானத்திற்கு 

பங்களிக்கும்.  

8.4 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கமானது தமிழ்நாே்டின் கரூர ் மாேே்ேம், கரூர ் ேே்ேத்தில் 

உள்ள வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் அலமந்துள்ளது மற்றும் இப்பகுதியில் தகேல் 

ஹதாேரப்ு, சாலலகள் மற்றும் பிற ேசதிகள் ஏற்கனவே நன்கு நிறுேப்பே்டுள்ளன. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத்தின் காரணமாக பின்ேரும் ஹபௌதீக உள்கே்ேலமப்பு 

ேசதிகள் வமலும் வமம்படும்.   

• சாலல வபாக்குேரத்து ேசதிகள் 

• ஹதாேரப்ுகள் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துேம், கல்வி 

மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் கிலேக்கும். 
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8.5 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கே்டுமான காலத்தில், ேரத்்தகம், குப்லப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துலண வசலேகளில் வேலலோய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இந்தத் துலறகளில் 

வேலலோய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பலேயில் 

இருக்கும் மற்றும் பயிற்சி ஹபறாத ஹதாழிலாளரக்ளின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

ஹதாழிலாளர ் சக்தியில் ஹபரும் பகுதியினர ் முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமோசிகளாக 

இருப்பாரக்ள், அேரக்ள் விேசாயம் மற்றும் சுரங்க நேேடிக்லககளில் தங்கலள 

ஈடுபடுத்திக் ஹகாள்ோரக்ள் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அேரக்ளின் 

ேருமானத்லத வமம்படுத்துேவதாடு, அப்பகுதியின் ஒே்டுஹமாத்த ஹபாருளாதார 

ேளரச்ச்ிக்கும் ேழிேகுக்கும். 

8.6 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கம் கீவழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கலளக் ஹகாண்டிருக்க ோய்ப்புள்ளது. 

• உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகள், வபாக்குேரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற சமூக 

வசலேகளுக்கு ஹபாருே்கள் மற்றும் வசலேகலள ேழங்குதல் வபான்ற ஒப்பந்த 

வேலலகளில் உள்ளூர ்மக்களுக்கு மலறமுக வேலல ோய்ப்புகள். 

• ோேலக விடுதிக்கான கூடுதல் வீே்டு வதலே அதிகரிக்கும் 

• கலாசச்ார, ஹபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அழகியல் ேசதிகளும் வமம்படும் 

• தகேல் ஹதாேரப்ு, வபாக்குேரத்து, கல்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் மருத்துே 

ேசதிகளில் முன்வனற்றம் மற்றும் வேலலோய்ப்பு மற்றும் ேருமான 

ோய்ப்புகளில் ஒே்டுஹமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, ஹசஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி வபான்றேற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் ேருோய் 

மூலம், உத்வதச சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு வநரடியாகப் பயனலேயும். 

8.6.1 கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 தனிப்பே்ே திே்ே ஆதரோளரக்ள் CSR நேேடிக்லககள் மற்றும் ேணிக 

ஹசயல்முலறகளுேன் சமூக ஹசயல்முலறகலள ஒருங்கிலணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரல்ே தங்கள் ஊழியரக்ளின் அலனத்து மே்ேங்களிலும் ேளரப்்பதற்கு 

ஹபாறுப்வபற்பாரக்ள். CSR நேேடிக்லககலள வமற்ஹகாள்ேதில் ஈடுபே்டுள்ளேரக்ளுக்கு 

வபாதுமான பயிற்சியும் மறுவநாக்குநிலலயும் ேழங்கப்படும். 

 இந்தத் திே்ேத்தின் கீழ், திே்ே முன்ஹமாழிபேரக்ள், திே்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

ஹதாலலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் ஹபாருளாதார வமம்பாே்டிற்கான 

பின்ேரும் திே்ேங்கலள வமற்ஹகாள்ோர.் இதற்காக ஒே்ஹோரு ஆண்டும் தனி பே்ஹஜே் 
ேழங்கப்படும். இந்த திே்ேங்கலள இறுதி ஹசய்ய, முன்ஹமாழிபேர ் LSG உேன் 

ஹதாேரப்ுஹகாள்ோர.் திே்ேங்கள் பின்ேரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து 

வதரந்்ஹதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார வசலேகள் 

• சமூக ேளரச்ச்ி 

• உள்கே்ேலமப்பு வமம்பாடு 

• கல்வி & விலளயாே்டு 

• சுய வேலலோய்ப்பு 
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8.6.2 CSR பசலவு மதிப்பீடு 

வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் சமூகப் ஹபாறுப்புணரவ்ு நேேடிக்லககள் 

முக்கியமாகக் கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ் சுயஉதவி குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் 

உள்கே்ேலமப்புக்கான பங்களிப்பு வபான்றேற்றுக்கு பங்களிக்கும், CSR பே்ஹஜே்டில் 

லாபத்தில் 2% ஒதுக்கப்படுகிறது.      

8.6.3 காை்ப்பமைட் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு- 

காரப்்பவரே் சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுேலக குறிப்பாலண F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 01.05.2018 இன் படி 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

அலுேலக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத் திே்ேம் மற்றும் 

மூலதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், திருமதி நாம உமாவதவி பல ேண்ண கிராலனே் 
சுரங்கம் EAC/SEAC இன் ேழிகாே்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீே்டில் 2% பங்களிக்க 

வேண்டும்.   

மூலதனச ்ஹசலவு ரூ. 3,65,99,000 மற்றும் அவத வேலலகளின் 2% ரூ 7,32,000/-.   

அட்டவரண 8.1: 3 ஆண்டுகளுக்கு பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம்  

சுகாதாரம் - 

அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் கழிப்பலற பராமரிப்பு 

மற்றும் பழுது 

வக.பிசச்ம்பே்டி 

கிராமத்தில் உள்ள 

அரசு பள்ளி 

2,50,000/- 

சூரிய சக்தி - 

வசாலார ்ஹதரு விளக்குகள் நிறுவுதல் 

வக.பிசச்ம்பே்டி 

கிராம சாலலகள் 

2,50,000/- 

முன்ஹமாழியப்பே்ே வதாே்ேம் - 500 

மரக்கே்லேகள் 
கிராம சாலல 

2,32,000/- 

பமாத்தம் ரூ.7,32,000/- 

ஆதாரம்: ஹசயல்பாே்டு பகுதி நிபுணரக்ள் (FAE)ஆல் நேத்தப்பே்ே கள ஆய்வு, திே்ே 

ஆதரோளருேன் ஆவலாசலன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 இதில் ஹபாருந்ததாது, ஸ்வகாப்பிங் கே்ேத்தில் சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்பேவில்லல.     
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

10.1 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் திே்ேம் (EMP) முன்ஹமாழியப்பே்ே இேத்தில் 

உள்ளலமக்கப்பே்ே மாசுக் குலறப்பு ேசதிகலளக் கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் 

அலமப்லபப் பாதுகாப்பலத வநாக்கமாகக் ஹகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் 
திே்ேத்தின் நல்ல நலேமுலறகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சமூக-

ஹபாருளாதார வமம்பாே்டுத் தரங்கள் ஆகியேற்றில் திே்ேத்தின் அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கலளயும் லேத்திருப்பலத உறுதி ஹசய்யும். 

 ஹதாேக்க நிலலயில் தணிப்பு நேேடிக்லககள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒே்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் திே்ேம் ஆகியலே ஹபறப்பே்ே 

அலமப்புகளின் ஆதரவுத் திறலன வமம்படுத்தும் ேலகயில் 

ஹேளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் ேழங்கப்பே்ே EMP, தணிப்பு 

நேேடிக்லககள் ஹசயல்படுத்தப்படுேலத உறுதிஹசய்ேதற்கான நிரே்ாக அம்சங்கலளப் 

பற்றி விோதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அேற்றின் ஹசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஹபாறுப்பான முலறயில் அதன் அலனத்து ஹசயல்பாடுகள் 

மற்றும் ஹசயல்பாடுகலள நேத்துேதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் ஹசயல்திறலன ஹதாேரந்்து 

வமம்படுத்துேதற்கும் முன்ஹமாழிபேர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

•  சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்லகலய ஹசயல்படுத்துேலத உறுதி ஹசய்ய வதலேயான  

  ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு ஹசய்தல் 

• அதன் ஹசயல்பாடுகள் மற்றும் ஹசயல்பாடுகளுேன் ஹதாேரப்ுலேய அலனத்து 

சே்ேங்கள், ஹசயல்கள், ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் தரநிலலகளின் வதலேகலளப் 

பூரத்்தி ஹசய்தல் 

• ஹபாதுோன சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிலனகள் மற்றும் தனிப்பே்ே பணியிே 

சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்லகலய ஹசயல்படுத்துேலத உறுதி ஹசய்ய வதலேயான 

ஆதாரங்கலள ஒதுக்கீடு ஹசய்தல் திே்ே வமம்பாே்டின் அலனத்து நிலலகளிலும் 

பயனுள்ளதாக இருப்பலதயும், சாத்தியமான நீண்ேகால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சமூக தாக்கங்கலளக் குலறக்க முற்வபாக்கான மறுசீரலமப்பு முடிந்தேலர 

விலரோக வமற்ஹகாள்ளப்படுேலதயும் உறுதிஹசய்தல். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏவதனும் குலறபாடு அல்லது எதிரப்ாராத 

ஹசயல்திறன் குறித்து முன்கூே்டிவய எசச்ரிக்க கண்காணிப்பு திே்ேத்லத 

ஹசயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுசச்ூழலின் ஹசயல்திறலனச ் சரிபாரக்்கவும், ஹதாேரந்்து முன்வனற்றத்லத 

வநாக்கிப் பாடுபேவும் அே்ேப்வபாது மதிப்பாய்வுகலள வமற்ஹகாள்ளுதல் 
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10.2.1 நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விோதிக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் திே்ேத்லத திறம்பே ஹசயல்படுத்துேலதயும், ஒே்ஹோரு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத்தின் சுரங்க வமலாண்லம நிலல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சே்ே 

விதிகளுக்கு இணங்குேலதயும் உறுதி ஹசய்யும். 

கூறப்பே்ே குழு இதற்குப் ஹபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருோக்கப்படும் திேக்கழிவு 

ஆகியேற்லற கண்காணித்தல் 

• ஹேளிப்புற ஆய்ேகம் மூலம் வசகரிக்கப்பே்ே நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ேரிலசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கே்டுப்பாே்டு கருவிகலள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிலலயம், வபான்றேற்லற உள்ளேக்கிய மாசுக் 

கே்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நேேடிக்லககள்/ சாதனங்கலள 

ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திே்ேத்திற்குள்ளும் ஹேளி நிறுேனங்களுேனும் சுற்றுசச்ூழல் ஹதாேரப்ான 

ஹசயல்பாடுகலள ஒருங்கிலணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்ஹதாலக 

பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிேரங்கலள வசகரித்தல் 

• பசுலம அரண் வமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திே்ேத்லத ஹசயல்படுத்துேதன் முன்வனற்றத்லத 

கண்காணித்தல் 

• சே்ேப்பூரே் விதிகள், மாநில மாசுக் கே்டுப்பாே்டு ோரியம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

ேன அலமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தலனகள் மற்றும் 

நிறுவுேதற்கான ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஹசயல்பே ஒப்புதல் ஆகியேற்றின் 

விதிமுலறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.3 நிலச ்சூழல் மமலாண்ரம 

சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாடு, சுரங்க குழிலய தற்காலிக நீரத்்வதக்கமாக மாற்றுேதன் 

மூலம் நிலத்லத மறுசீரலமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்போத பகுதிகள், 

உள்கே்ேலமப்பு, சுலம ஹகாண்டு ஹசல்லும் சாலலகள்) பசுலம அரண் வமம்பாே்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்போது. சுரங்க ஹசயல்பாே்டின் 

வபாது திே்ேப் பகுதியில் ஹபரிய தாேரங்கள் இல்லல மற்றும் சுரங்க ஹசயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான வதாே்ேம் பசுலம மண்ேல வமம்பாே்டு திே்ேத்தின் கீழ் 

உருோக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச ்சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

ோகனம் கழுவும் பகுதிகலள ேடிேலமக்கவும், இதனால் 

அலனத்து ஓடும் நீரும் லகப்பற்றப்பே்டு எண்ஹணய் நீர ்

பிரிப்பான்கள் மற்றும் ேண்ேல் நீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

ேழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்
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ோகனம் ஹசல்லும் பாலதகளில் இருந்து பாதுகாப்பான இேத்தில் 

எரிஹபாருள் நிரப்புதல் வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 
வமற்பாரல்ேயாளர ்

 

ஒரு குறிப்பிே்ே சம்பேத்லதத் ஹதாேரந்்து மண் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ்மாசுபாே்டின் வதலேப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

கருத்தியல் நிலலயில், சுரங்கக் குழிகள் மலழ நீர ் வசகரிப்பாக 

மாற்றப்படும். மீதமுள்ள பகுதி பசுலம மண்ேலமாக 

மாற்றப்படும் 

சுரங்க வமலாளர ்

திே்ேப் பகுதிக்கு ஹேளிவய ஹேளிப்புறக் குப்லபகள் இல்லல சுரங்க 
வமற்பாரல்ேயாளர ்

சுற்றுேே்ோர நிலங்கள் பாதிக்கப்படுேலதத் தடுக்க, திே்ேப் 

பகுதிலயச ் சுற்றிலும் வகே்ச ் குழிகள் / குடிவயற்றப் 

ஹபாறிகளுேன் கூடிய வதாே்ே ேடிகால்கள் அலமக்கப்பே 

வேண்டும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திே்ேப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனான வதாே்ேங்கள் 

நேப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிலயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 
தலேயாகவும் ஹசயல்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.4 மண் மமலாண்ரம  

10.4.1 மமல் மண் மமலாண்ரம 

இது 43,086 மீ3 வமல்மண்லண அகற்றி, சுரங்கம் மூேப்படும்வபாது பின் 

நிரப்பப்பே்ே பகுதியில் பசுலம அரலண உருோக்குேதற்கு ேசதியாக பாதுகாக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

10.4.2 அதிக சுரம / கழிவு மற்றும் பக்க சுரம மமலாண்ரம – 

இது 58,156 மீ3 கழிவுகலள (கிராலனே் கழிவு + ஹேதரட்ு பாலற + பக்க சுலம) 

அகற்ற எதிரப்ாரக்்கிறது, இது சுரங்கத ் திே்ேத்தின்படி முன்னவர தீரம்ானிக்கப்பே்ே 

இேங்களில் தற்காலிகமாக வசமிக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கம் மூேப்படும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பப்படும். 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு ஹபாறுப்பு 

சுரங்கத ்திே்ேத்தின்படி சுரங்கத்லத மூடும் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பும் ஹசயல்முலற 
சுரங்க வமலாளர ்

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆழமான வேரூன்றிய புதரக்ள், 

புற்கள் மற்றும் புல்ஹேளிகள் ஆகியேற்லற 

நிலலநிறுத்துேதற்காக நேப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
மலழக்காலங்களில் கழிவுநீர ்வதங்குேலதத் தடுக்க, 

குப்லப ஹகாே்டும் பகுதிலயச ்சுற்றிலும் மாலல 

ேடிகால்கள் அலமக்கப்பே வேண்டும் 

சுரங்க வமலாளர ்

ேடிகால் ேழியாக வமற்பரப்பிலிருந்து ஹேளிவயறும் 

வமற்பரப்பு சுரங்கப் பள்ளங்களுக்குத் திருப்பிவிேப்படும் 
லமன் 

ஃவபாரவ்மன் & 

பசுலமப் பே்லேலய உருோக்குேதற்காக மீண்டும் 

நிரப்பப்பே்ே பகுதி மண்ணால் மூேப்பே வேண்டும் 
சுரங்க துலண 
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ஓே்ேம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் ஹசறிலேக் குலறக்க 

ேடிகால் அலமப்புகளுேன் கூடிய சாலலகள் மற்றும் பிற 

அணுகல் சாலலகலள ேடிேலமத்தல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
வமலாண்லம நுே்பங்கலள வமம்படுத்த, அரிப்பு 

நிகழ்வுகலளத் தணிக்கும் பதிவுகலள லேத்திருத்தல் 
சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
கிலேமே்ேத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் ேம்பின் 

ஒே்டுஹமாத்த சாய்வு வகாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 
சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
கழிவுகள் ஹகாே்ேப்படுேலத தடுக்க தடுப்புசச்ுேர ்

அலமக்க வேண்டும் 
சுரங்க வமலாளர ்

அேற்றின் GPS ஒருங்கிலணப்புகள், அரிப்பு ேலக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் அளவு, அத்துேன் 

தற்வபாதுள்ள கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககள் மற்றும் 

அேற்றின் ஹசயல்திறலன மதிப்பீடு ஹசய்தல் உள்ளிே்ே 

தகேலுேன் கண்காணிப்பு ேலரபேம் 

சுரங்க வமலாளர ்

ேண்ேல் ஹபாறிகளிலிருந்து ஹேற்று ேண்ேல் 

ேடிகால் அலமப்லபப் பராமரித்தல், பழுதுபாரத்்தல் 

அல்லது வமம்படுத்துதல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
pH, EC, குவளாலரடு, பரிமாற்றம் ஹசய்யக்கூடிய வகஷன்ஸ், 

துகள் அளவு மற்றும் நீர ்தாங்கும் திறன் ஆகியேற்றிற்கான 

மண்லண வசாதிக்கவும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.5 நீை் மமலாண்ரம  

 சுரங்கத ்திே்ேங்களில் நீர ்ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது, ஏஹனனில் அது சுரங்க 

நேேடிக்லககளுக்குத் வதலேப்படுகிறது மற்றும் பாதிக்கப்படுகிறது. பயனுள்ள நீர ்

வமலாண்லம பல்வேறு காரணங்களுக்காக முக்கியமானது: சுரங்கத்தின் தலேயற்ற 

ஹசயல்பாடு, ஹசயல்பாே்டு அனுமதிகள் மற்றும் ஹபாருந்தக்கூடிய சே்ேங்களுேன் 

இணங்குதல் மற்றும் ஹபறும் சூழலில் ஏற்படும் விலளவுகலளக் குலறத்தல். 

இந்தப் பிரிவு, தவிரத்்தல், தணித்தல் மற்றும் கே்டுப்பாடு மற்றும் நீர ்வமலாண்லம 

கண்காணிப்புத் திே்ேத்திற்கான ஹசயல்களில் கேனம் ஹசலுத்துகிறது -   

• நீர ் ஹதாேரப்ான ேளங்கலளப் பாதுகாக்கவும், தீங்கு விலளவிக்கும் தாக்கங்கலளத் 
தவிரக்்கவும்; 

• சுரங்க நேேடிக்லககளுக்கு நீர ்ேழங்குதல் மற்றும் தக்கலேத்தல்; 

• நீர ்ஹதாேரப்ான சுற்றுசச்ூழல் கே்டுப்பாே்டு கே்ேலமப்புகலள ேலரயறுக்க; மற்றும் 

• எந்தஹோரு ஹேளிவயற்றங்களும் ஹபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிலலகள் மற்றும் 

ேழிகாே்டுதல்கலளப் பின்பற்றுகின்றன என்பலத உறுதிப்படுத்த தண்ணீலர 

நிரே்கித்தல். 
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அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர ் விநிவயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாே்லே 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 

வமற்பாரல்ேயாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகலளக் 

கே்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் ேழியாகத் தலேயற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து ஹேளிவயறும் நீலர திலச திருப்பவும் 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வதாே்ே ேடிகால் அலமக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

திே்ேப் பகுதிக்கு ஹேளிவய உள்ள இயற்லக 

ேடிகால்/நல்லாக்கள்/புவராக்ஹலே்டுகள் சுரங்க 

நேேடிக்லககளின் எந்த இேத்திலும் ஹதாந்தரவு ஹசய்யக்கூோது. 

சுரங்க வமலாளர ்

திே்ேப் பகுதியிலிருந்து நீரந்ிலலகளில் கழிவுநீர ்உற்பத்தி 

அல்லது ஹேளிவயற்றம் இல்லல என்பலத உறுதிஹசய்யவும் 

சுரங்க 

வமற்பாரல்ேயாளர ்

திே்ேப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீே்டுக் கழிவுநீர ்

ஹசப்டிக் வேங்க் மற்றும் வசாக் பிே் அலமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க 
வமற்பாரல்ேயாளர ்

மாதாந்திர அல்லது மலழக்குப் பிறகு, நீர ்வமலாண்லம 

கே்ேலமப்புகள் மற்றும் அலமப்புகளின் ஹசயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுரங்க வமலாளர ்

மத்திய மாசுக் கே்டுப்பாே்டு ோரியத்தால் (CPCB) 

குறிப்பிேப்பே்ே அளவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

வமற்பரப்பு நீர ்கண்காணிப்பு  

சுரங்க வமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.6 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க நேேடிக்லகயானது, தப்பிவயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகள்களின் ஹசறிவுகலள அதிகரிக்கும். டிரக் நேமாே்ேம் காரணமாக தூசி 

உருோகும் ோய்ப்புள்ளதால், வபாக்குேரத்து சாலலகள், அருகாலமயில் உள்ள அணுகு 

சாலலகள் ஆகியேற்றில் தினசரி தண்ணீர ் ஹதளித்தல் வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

ஹேளிவயற்றும் உமிழ்வுத் வதலேகளுக்கு இணங்க ோகனங்கள் முலறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுேது உறுதி ஹசய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

 கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

பணிபுரியும் முகத்தில் தண்ணீர ்ஹதளிப்பதன் மூலம் 

எக்ஸ்கவேஷனின் வபாது தூசி உருோக்கம் 

குலறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

திே்ேப் பகுதிக்கு ஹேளிவய பரவும் தூசிலயத் தடுக்கவும், 

பராமரிக்கவும், திே்ே எல்லல முழுேதும் (7.5 மீே்ேர ் தாங்கல் 

மண்ேலம்) உயரமாக ேளரும் மரங்கள் மற்றும் அேரத்்தியான 

பசுலமயாக மூேப்பே்டிருக்கும் அேரத்்தியான கிரீன்ஹபல்ே்லே 

உருோக்கவும். இந்த வதாே்ே உலற ஒரு ஒலித் தலேயாகவும் 

ஹசயல்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

கனரக பூமிலய நகரத்்தும் இயந்திரங்களின் இயக்கத்தால் 

தப்பிவயாடிய தூசி உருோகுேலதக் குலறக்க, கேத்தல் 

சாலலகளின் தினசரி பராமரிப்பு மற்றும் தினசரி தண்ணீர ்

ஹதளித்தல் 

சுரங்க வமலாளர ்
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சுரங்க குழியிலிருந்து கழிவுகலள அந்தந்த குப்லபகளுக்கு 

லகயாளவும் மற்றும் மூடும் ஹசயல்முலறயின் வபாது மீண்டும் 

நிரப்பவும், தப்பிக்கும் தூசி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இந்த 

ஃப்யூஜிடிே் உமிழ்லே நன்கு பராமரிக்கப்பே்ே இயந்திரங்கள், 

நன்கு பராமரிக்கப்படும் இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகள் ஒரு 

நாலளக்கு இரண்டு முலற இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகளில் 

தண்ணீர ் ஹதளிப்பதன் மூலம் கே்டுப்படுத்தலாம். வமலும், 

அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் கழிவுகலள லகயாள 

வேண்ோம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பே்டுள்ளது 

சுரங்க வமலாளர ்

& 

ஈரமான துலளயிடும் முலற / துலளயிடும் வபாது தூசி 

உற்பத்திலயக் கே்டுப்படுத்த தூசி பிரித்ஹதடுக்கும் 

அலமப்புேன் பயிற்சிகள் ஹசயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
வதாண்ேப்பே்ே பகுதியின் வமற்பரப்பு குப்லபகள், பின் 

நிரப்பப்பே்ே பகுதி மற்றும் வமல் ஹபஞ்சுகளில் வதாே்ேம் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
சுரங்கம் அகற்றப்பே்ே குழியில் நீர ்வதக்கம் உருோக்கப்படும், 

இது அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு கூடுதல் வமற்பரப்பு நீர ்

ஆதாரமாக இருக்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
காற்று மாசுபாடு மற்றும் சத்தம் உருோக்கத்லத குலறக்க 

சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கலள 

இயக்குபேர ்லகவயே்டின்படி பராமரித்தல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றுேலத தவிரக்்க வேண்டும் சுரங்க வமலாளர ்

அலனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் டிரக்குகள் உமிழ்வு 

விதிமுலறகளுேன் கே்டுப்படுத்தப்பே்டுள்ளன 
சுரங்க வமலாளர ்

கனிம வபாக்குேரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம 

சாலலகள் ோராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பலேயில் தூசி 

ஹேளிவயற்றத்லத தவிரக்்கும் ேலகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
அதிக தூசி உருோகும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு ேஸ்ே் மாஸ்க் ேழங்கப்பே்டு, ஹதாேரந்்து 

ேழங்கப்படுகிறது 

சுரங்க வமலாளர ்

ோயு உமிழ்லேக் குலறக்க, பயன்படுத்தப்பே்ே 

இயந்திரங்களின் ோராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 
சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நேேடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பே்ே காற்று 

மாசுக்கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககளின் ஹசயல்திறன் 

ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுேதற்காக 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு திே்ேப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. 

சுரங்க வமலாளர ்

ோனிலல நிலலகலளக் கண்காணிக்கவும் (ஹேப்பநிலல, 

காற்று, மலழ) 
சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.7 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு    

 ோகன இயக்கம், டிரக்குகலள ஏற்றுதல், துலளயிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல் 

நேேடிக்லககள் காரணமாக இலேவிோத இலரசச்ல் அளவுகள் இருக்கும். இரவு 

வநரத்தில் எந்த சுரங்க நேேடிக்லககளும் திே்ேமிேப்பேவில்லல. 
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அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இலரசச்லலத் தணிக்க, திே்ேப் பகுதியின் இலேயக மண்ேலம் 

(7.5 மீே்ேர)் முழுேதும் தடிமனான கிரீன்ஹபல்ே் உருோக்கப்பே 

வேண்டும், அதுவே பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர ்

வதாே்ே நேேடிக்லககள் வமற்பரப்பு குப்லபகள் மற்றும் 

உள்கே்ேலமப்பு ேசதிகளில் வமற்ஹகாள்ளப்படும், இந்த 

வதாே்ேங்கள் ஒலி அளலேக் குலறக்க உதவும். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்க இயந்திரங்களின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் சத்தம் 

உருோக்கத்லத கே்டுப்படுத்த வதய்ந்து வபான பாகங்கள் 

மாற்றுதல் 

சுரங்க வமலாளர ்

இலரசச்லலக் குலறப்பதற்காக உள்ளலமக்கப்பே்ே 

ஹபாறிமுலறயுேன் சுரங்க உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்துதல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்கங்களில் சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது ஹசருகிகலள 

ேழங்குதல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்க இயந்திரங்கள் மற்றும் வபாக்குேரத்து 

ோகனங்களுக்கு பயனுள்ள லசலன்சரக்லள ேழங்குதல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஹெசஇ்எம்எம்முக்கு சவுண்ே் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபவரே்ேர ்

வகபின்கலள ேழங்குதல் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

துலளயிடுதலின் சத்ததல்தக் குலறக்க கூரல்மயான 

துரப்பண பிேக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஹேடிப்பதில் இருந்து சத்தத்லதக் குலறக்க தாமதமான 

ஹேே்ேவனே்ேரக்லளப் பயன்படுத்துேதன் மூலம் 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிக்கும் ஹதாழில்நுே்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க வமலாளர ்

சுரங்க நேேடிக்லககள் மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பே்ே 

இலரசச்ல் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககளின் ஹசயல்திறன் 

ஆகியேற்றால் ஏற்படும் பாதிப்லப அணுகுேதற்கு திே்ேப் 

பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் ேருோந்திர சுற்றுப்புற 

இலரசச்ல் நிலல கண்காணிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்பே வேண்டும். 

கண்காணிப்பின் வபாது அேதானிப்புகளின் படி 

வதலேப்பே்ோல் கூடுதல் இலரசச்ல் கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககள் எடுக்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

புகாருக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக சதத்ம் அல்லது அதிரவ்ு 

கண்காணிப்லப வமற்ஹகாள்ளுங்கள் (எந்தஹோரு உணரத்ிறன் 

ஏற்பியிலிருந்தும்). 

சுரங்க வமலாளர ்

துலளயிடும் முலற மற்றும்/அல்லது தாமத தளேலமப்லப 

மாற்றுேதன் மூலம் சுலம மற்றும் இலேஹேளிலய மாற்றுதல் 

அல்லது ஹசயல்பாே்டின் ஆரம்ப கே்ேத்தில் துலள சாய்லே 

மாற்றுதல் 

சுரங்க வமலாளர ்
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சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு புகார ்ஹபறப்பே்ோல், புகாரக்ள் மற்றும் 

விசாரலணகலளப் பின்பற்றவும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

அலர ேருேத்திற்கு ஒருமுலற சத்தம் அல்லது அதிரவ்ு 

கண்காணிப்லப வமற்ஹகாள்ளுங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.8 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துலரக்கப்பே்ே தரங்களுக்குள் PPV மதிப்லப (8Hz க்கு 

கீவழ) பராமரிக்க தாமதமான ஹேே்ேவனே்ேரக்லளப் பயன்படுத்தி 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹேடிப்பு வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

துலளயிடுதல் மற்றும் ஹேடித்தல் ஆகியலே தகுதி ோய்ந்த 

நபரக்ளின் வமற்பாரல்ேயின் கீழ் வமற்ஹகாள்ளப்படும் 

சுரங்க 

வமலாளர ்

ஹேடி லேத்தலின் வபாது ஏவதனும் முரண்பாடுகலளத் 
தவிரப்்பதற்காக சே்ேப்பூரே் சுரங்க வமலாளரின் வமற்பாரல்ேயின் 

கீழ் சே்ேப்பூரே் தகுதிோய்ந்த பிளாஸ்ேர ்மூலம் துலளகலள சரியான 

முலறயில் தண்டிக்க வேண்டும். 

சுரங்க 

வமலாளர ்

குத்தலக எல்லலயில் இருந்து 500 மீே்ேருக்குள் ஹேடி 

ஹேடிப்பதற்கு முன், அருகிலுள்ள ஹசாத்துகளுக்குள் ஒரு பறக்கும் 

பாலற விலக்கு மண்ேலத்லத நிறுவி, அந்த பகுதி மனிதரக்ளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பேவில்லல என்பலத நில உரிலமயாளரக்ளுேன் 

சரிபாரத்்து, அலனத்து ஹேடிப்புகளுக்கும் ஹேடிப்பு மண்ேலங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

அதிரவ்ு கண்காணிப்லப வமற்ஹகாள்ளுங்கள் சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.9 உயிைியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம  

 திே்ேமிேல் மற்றும் ஹசயல்படுத்தும் கே்ேத்தில் தகுந்த வமலாண்லம 

நேேடிக்லககலள வமற்ஹகாள்ேதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்லபத் 
தவிரக்்கத் வதலேயான அலனத்து நேேடிக்லககலளயும் திே்ே ஆதரோளர ் எடுப்பார.் 

சுரங்கத்தின் வபாது, திே்ேச ் சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தலே மண்ேலம், சுரங்கம் 

ஹசய்யப்பே்ே பகுதியின் வமல் ஹபஞ்சுகள் வபான்றேற்றில் அேரத்்தியான வதாே்ேங்கள் 

வமற்ஹகாள்ளப்படும். 

அதன் நிரே்ாகத்திற்காக பின்ேரும் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககள் முன்ஹமாழியப்பே்டு 

சுரங்க வமலாளரின் ஹபாறுப்பாக இருக்கும். 

• திே்ேப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ்சுேர ்முழுேதும் பசுலம அரண் வமம்பாடு 
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• தற்வபாலதய திே்ே காலத்தில் மரங்கலள நேவும் உத்வதசிக்கப்பே்டுள்ளது. 

ஒே்ஹோரு பருேத்திற்கும் பிந்லதய வதாே்ே நிலல ஹதாேரந்்து சரிபாரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரே்ாழ்லேத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிவயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிலய இழுத்துச ் ஹசல்லும் 

சாலலகளில் தண்ணீர ் ஹதளிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நேப்பே்ே பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு ஹதளிப்பான் அலகு நிறுவுேதன் மூலமும் கே்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு ோரியாக பசுலம அரண் வமம்பாடு பதிவு ஹசய்யப்பே்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o வதாே்ேப் பரப்பின் அடிப்பலேயில். 

o வதாே்ேக் காலம் 

o வதாே்ே ேலக 

o ஹசடிகளுக்கு இலேவய இலேஹேளி 
o உரம் மற்றும் உரங்களின் ேலக மற்றும் அதன் காலங்கள் 

o கிலளகலள ஹேே்டும் காலம், நீரப்்பாசன இலேஹேளி 
o உயிர ்பிலழப்பு விகிதம் 

o வதாே்ே அேரத்்தி 

திே்ேமிேப்பே்ே இறுதி மறுசீரலமப்பு, பசுலம மண்ேலம் மற்றும் நீர ்வதக்கத்தின் மூலம் 

தாேரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் குடிவயற்றத்திற்கான ஒரு இணக்கமான 

சூழலல விே்டுசஹ்சல்கிறது. சுரங்க ோழ்க்லகயின் முடிவில் திே்ேத்தில் உருோக்கப்பே்ே 

பசுலம மண்ேலம் மற்றும் நீரத்்வதக்கம் ஆகியலே சுரங்கத்திற்குப் பிந்லதய காலத்தில் 

திே்ேப் பகுதிக்கு பறலேகள் மற்றும் விலங்குகலள ஈரக்்கும். கிரீன்ஹபல்ே் வமம்பாே்டுத் 
திே்ேத்தின் வநாக்கங்கள்: 

• சுரங்க பகுதியின் சுற்றளவுக்கு ஒரு பசல்ச ஹபல்ே்லே ேழங்கவும், அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் தூசி பரவுேலத எதிரத்்துப் வபாராேவும், 

• மண்ணின் அரிப்லபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் ஹசய்ேலத அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்லதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரவதசத்தின் சூழலியலல மீே்ஹேடுத்தல், உள்ளூர ்சமூகத்தின் அழகியல் அழகு மற்றும் 

தீேனம், எரிஹபாருள் மற்றும் மரத்தின் வதலேகலள பூரத்்தி ஹசய்தல். 

பல ேரிலசகளுேன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பாகத் திே்ேமிேப்பே்ே பசுலமப் 

பே்லேயானது, எல்லலலயச ் சுற்றி அேரந்்த வதாே்ேங்கள் மற்றும் வதலேயற்ற 

இேங்களுக்கு காற்று, தூசி சத்தம் பரவுேலதத் தடுக்கும் ேலகயில் சாலலகள் மற்றும் 

நீண்ே விதான இலலகளுேன் உருோக்கப்பே வேண்டும். விகிதம். 

10.9.1 மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள்   

வதாே்ேத்திற்கான இனங்கலளப் பரிந்துலரக்கும்வபாது பின்ேரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பே்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்லமலய உருோக்குதல். 

• வேகமாக ேளரும், அேரத்்தியான விதான உலற, ேற்றாத மற்றும் பசுலமயான 

ஹபரிய இலல பகுதி, 
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• இயற்லக ேளரச்ச்ியில் ஹபரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் மாசுக்கலள உறிஞ்சுேதில் 

திறலமயானது 

 

அட்டவரண 10.7: பசுரம அைணில் நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எ
ண் 

தாவைத்தின் பபயை் 

(தாவைவியல்)) 
குடும்பப் பபயை் 

பபாது 

பபயை் 

பண்
பு    

1 அசாடிராக்ோ இண்டிகா ஹமலியாசிவய வேம்பு, 

வேம்பு 

மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கவோரியா ஃவபவபசிவய புளி, 
புளியமரம் 

மரம் 

3 பாலியால்தியாவலாங்கிஃவபாலி
யா 

அன்வனாவனசி
வய 

கே்டுமரம் மரம் 

4 வபாராசஸ் ஃபிளாஹபல்லிஃபர ் அவரவகசிவய பலனமர 

பலன 

மரம் 

5 லசடியம் குஜாோ மிரவ்ேசி ஹகாய்யா மரம் 

6 அகாசியா நிவலாே்டிகா மிவமாவசசி கருேளம் மரம் 

7 சிஜிஜியம் சீரகம் மிரவ்ேசி நாேல்மர
ம் 

மரம் 

8 ஹேக்வோனா கிராண்டிஸ் ஹேரஹ்பவனசிவய ஹதக்கு மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிலணப்பாளரால் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

10.10 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம    

 ஹதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் முதலாளி-
பணியாளர ் நல்ல உறவு ஆகியேற்றுேன் மிக ஹநருக்கமாக ஹதாேரப்ுலேயது. 

சுரங்கங்களில் ஹதாழில்சார ்சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிவயாடிய தூசி 

மற்றும் சத்தம். சுரங்கச ் சே்ேம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி சுரங்க 

ஹசயல்பாே்டின் வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களின் 

பராமரிப்பு ஆகியலே கேனிக்கப்படும். தூசி, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

ஹதாழிலாளரக்ளின் ஆவராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விலளவுகலளயும் 

தவிரக்்க வபாதுமான நேேடிக்லககள் ேழங்கப்பே்டுள்ளன.    

10.10.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இலரசச்லின் ஹேளிப்பாே்டின் மூலம் வமாசமலேயக்கூடிய 

நிலலலமகலளக் ஹகாண்ே ஹதாழிலாளரக்லளக் கண்ேறிதல் மற்றும் 

ஆவராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கலளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பலே 

நேேடிக்லககலள நிறுவுதல். 

▪ சத்தத்தின் விலளலே ஹதாழிலாளரக்ளிேம் மதிப்பீடு ஹசய்தல் 

▪ வதலேப்படும் வபாது எடுக்கப்பே்ே திருத்த நேேடிக்லககலள ஹசயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விலய ேழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார நிலல, ஹதாழில்சார ்

கண்காணிப்பு திே்ேத்தின் கீழ் ஹதாேரந்்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திே்ேத்தின் கீழ், 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் வபாது விரிோன மருத்துே பரிவசாதலனக்கு 
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உே்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். மருத்துேப் பரிவசாதலனயானது சுரங்கச ் சே்ேம் 1952ன் கீழ் 

பின்ேரும் வசாதலனகலள உள்ளேக்கியது. 

 ஹபாது உேல் பரிவசாதலன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்வர மாரப்ு மற்றும் ஈசிஜி 

 சளி பரிவசாதலன 

 விரிோன ேழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர ்பரிவசாதலன 

அலனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துே ேரலாறுகள் ஆண்டுவதாறும் நிலலயான 

ேடிேத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் ஆண்டுவதாறும் மருத்துே 

பரிவசாதலனக்கு உே்படுத்தப்படுோரக்ள். பின்ேரும் வசாதலனகள் ஊழியரக்ளின் 

மருத்துே ேரலாற்றின் தரவுத்தளத்லத வமம்படுத்திக்ஹகாண்வே இருக்கும். 

10.10.2 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் – 

• ஆண்டுவதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான 

பணிசச்ூழலல ேழங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ேழிகாே்டுதல்கலள ஹசயல்படுத்துேதில் 

பணியாளர ்ஈடுபாடு மற்றும் அரப்்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வமலாண்லம அலமப்லப நலேமுலறப்படுத்துதல் 

மற்றும் அே்ேப்வபாது தணிக்லக மூலம் ஹசயல்திறலன மதிப்பிடுதல் 

• விரிோன மூவலாபாயத் திே்ேங்களின் அடிப்பலேயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார வநாக்கங்கலள அலமத்தல் மற்றும் இந்தத ் திே்ேங்களுக்கு எதிராக 

ஹசயல்திறலன அளவிடுதல் 

• வதலேயான நிலலயான தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கலள (PPE) 

ேழங்குதல் 

• அலனத்து நிலலகளிலும் உள்ள அலனத்து ஊழியரக்ளும் தகுந்த பயிற்சிலயப் 

ஹபறுேலதயும், அேரக்ளின் கேலமகள் மற்றும் ஹபாறுப்புகலள நிலறவேற்றுேதற்குத் 
தகுதியுள்ளேரக்ளாக இருப்பலதயும் உறுதி ஹசய்தல். 

• சுரங்கத் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் மின்விசிறிகள், கழிேலற சிறுநீர ்

கழிப்பலறகள், வகன்டீன் வபான்ற ேசதிகளுேன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிேங்கலள 

ேழங்குதல். 

• சத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு ஹேளிப்படும் ஹதாழிலாளரக்ளின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்லேத் தடுக்க, இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாலலகளில் 

தினசரி தூசிலய அேக்குதல். 

• சுரங்க அலுேலகத்தில் முதலுதவி ேசதி. 
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10.10.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கலள திறம்பேவும் திறலமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபவரே்ேரக்ள் மற்றும் துலண  ஆபவரே்ேரக்ள் நிறுேனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுேன் இலணந்து நிறுேனம் ஒரு சிறப்பு தூண்ேல் திே்ேத்லத ேழங்கும். 

வமற்பாரல்ேயாளரக்ள் மற்றும் அலுேலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திே்ேம் 

மாநிலத்தில் உள்ள குழு ஹதாழிற்பயிற்சி நிலலயங்களில் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். சுரங்க 

நேேடிக்லககலள சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முலறயில் வமற்ஹகாள்ள அலனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுலற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுசச்ூழல் ஆவலாசகரக்லள 

ஈடுபடுத்துங்கள். 

அட்டவரண 10.8: பணியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவ
ண் 

கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

வேலலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அலனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பே்ேேரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமுலற ஒரு 

ோரம் 

பணியாளர ்

உரிலமகள், 

வமற்பாரல்ேயாளர ்

ஹபாறுப்புகள், சுய 

மீே்பு 

சுோச சாதனங்கள், 

வபாக்குேரத்து 

கே்டுப்பாடுகள், 

ஹதாேரப்ு 

அலமப்புகள், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அேசரகால 

ஹேளிவயற்றம், 

தலர கே்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

ஹதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள், 

மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

ஹேடிஹபாருே்கள் 

பணி பயிற்சி 

துலளயிடுதல்
, ஹேடித்தல், 

ஸ்ஹேம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

நிலலத்தன்
லம, நீர ்

நீக்கம், 

சாலலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

நிலலயற்
ற 

பணி சாரந்்த 

உேல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நலேமுலறகள் 

மற்றும் பல்வேறு 

சுரங்க 

நேேடிக்லககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பே்ே பணிப் 

பணிகளில் 

வமற்பாரல்ேயிேப்ப
ே்ே நலேமுலற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி ஹபற்ற 

அலனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுவதாறு
ம் 

ஒரு 

ோரம் 

வதலேயான 

சுகாதார மற்றும் 



 

182 

 

பாதுகாப்பு 

தரநிலலகள் 

வபாக்குேரத்து 

கே்டுப்பாடுகள் 

ஹதாேரப்ு 

அலமப்புகள் 

தப்பிக்கும் ேழிகள், 

அேசரகால 

ஹேளிவயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்லக 

தலர கே்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

ஹேடிஹபாருே்கள் 

சுோச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அலனத்து சுரங்க 

பணியாளரக்ள் 

ஹேளிப்பே்ேது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுலற நிலலயற்
ற  

அபாயத்லத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிரப்்பது 

அேசர ஹேளிவயற்ற 

நலேமுலறகள் 

சுகாதார 

தரநிலலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுோச சாதனங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்லமத் திே்ேத்லதச ் ஹசயல்படுத்துேதற்கு நிறுேனத்தால் 

வபாதுமான பே்ஹஜே் ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்டுள்ளது. அே்ேேலண 5.2 மற்றும் 5.3 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் மற்றும் கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்லககலள ஹேற்றிகரமாக 

கண்காணித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துேதற்கு (மீே்பு உே்பே) ஹதாேரச்ச்ியான 

ஹசலவினங்களுக்கான ஒே்டுஹமாத்த முதலீே்லே ேழங்குகிறது.    
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அட்டவரண 10.9: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடை் பசலவு 

 

பசயல்பாடு 

  
தணிப்பு நடவடிக்ரக  

பசயல்படுத்துவதற்கா
ன ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல INR 

மூலதன
ச ்பசலவு 

INR 

மூலதன
ச ்பசலவு 

INR 

வபாக்குேரத்து சாலல தூசி 

அேக்குதல் 

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் 

மற்றும் ேடிகால் 

400 மீ @ 300/மீே்ேர ்

நீளமுள்ள 

சுரங்கப்பாலதயில் 

ோேலக வோசர ் & 

ேடிகால் கே்டுமானம் 

1,20,000/- 40,000/- 

நிலலயான தண்ணீர ்ஹதளிக்கும் 

ஏற்பாடுகள் + ஹசாந்த தண்ணீர ்

வேங்கர ் மூலம் ஒரு நாலளக்கு 

மூன்று முலற தண்ணீர ்

ஹதளித்தல் 

ஒரு வேங்கருக்கு 

தண்ணீர ்@ ரூ 150/- 

7,00,000/- 1,50,000/- 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 

பகுதிக்குள் காற்றின் தரம் 

விதிமுலறகளின்படி ஹதாேரந்்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB 

விதிமுலறகளின்படி 

ேருோந்திர இணக்கம் 
0 76,000/- 

சுரங்க குழி ஹசயல்பாடுகள் 

ஹேடிப்பின் வபாது பறக்கும் 

பாலறகலளக் கே்டுப்படுத்த 

மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஹேடிக்கும் பக்கம் 

மணல் லபகள் / ஸ்டீல் 

ஹமஷ் / பலழய ேயரக்ள் 

பயன்படுத்திய 

கன்வேயர ்ஹபல்ே்களால் 

மூேப்பே்டிருக்கும் 

0 5,000/- 

ஈரமான துலளயிேல் 

ஹசயல்முலற/ தனித்தனி தூசி 

பிரித்ஹதடுக்கும் அலகு ஹகாண்ே 

ஹசயல்பாே்டு ஹசலவில் 

ஏற்பாடு 

ஹசய்யப்பே்டுள்ளது 

0 0 
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சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் நே்பு 

துரப்பணம் இயந்திரம் 

டிரக்கில் சுலம ஏற்றுதல் 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்ேரக்
ளில் அதிக பாரம் ஏற்றக்கூோது 

பாதுகாப்பு காேலர ்

மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

ேளிமண்ேல மாசு அபராதம் 

விதிக்கப்படுேலதத் தவிரக்்க, 

கல் ஏற்றிச ் ஹசல்லும் லாரிகள் 

தாரப்்பாய் மூலம் மூேப்படும் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் 

மூலம் மூேப்படுமா 

என்பலத 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குள் 20 km/hr வேக 

ேரம்புகலள அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காேலர ்

மூலம் லகமுலறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

ஆரட்ிஓ விதிமுலறகளின்படி 

ஹேளிவயற்றும் புலககலள 

ஹதாேரந்்து கண்காணித்தல் 

ஹேளிவயற்றும் 

புலககலள 

கண்காணித்தல் 

0 5,000/- 

சாலலகள் ேழியாக 

வபாக்குேரத்து 

சுரங்க நுலழோயிலில் இருந்து 

குலறந்தது 200 மீ தூரத்திற்கு 

சாலலகலள முலறயாக 

துலேத்து பராமரித்தல் 

3 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ 

ரூ.20,000/ஹதாழிலாளர ்

(ஒப்பந்த 

அடிப்பலேயில்) 

0 60,000/- 

சுரங்கத்தில் ஹேளிவயறும் 

ோயில் அருவக வீல் ோஷ் 

அலமப்லப நிறுவுதல் 

நிறுேல் + பராமரிப்பு + 

வமற்பாரல்ே 50,000/- 20,000/- 

ஒலி 

மமலாண்
ரம 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

வபாக்குேரத்து ோகனங்களின் 

இயக்கத்தின் வபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 

முலறயான பராமரிப்புக்கான 

ஹெசஎ்ம்எம் சீரான 

இலேஹேளியில் ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 
0 0 
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ேழக்கமான இலேஹேளியில் 

வபாக்குேரத்து ோகனங்கள் 

மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் 

ஆகியேற்றின் எண்ஹணய் 

மற்றும் கிரீசிங் ஹசய்யப்படும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 0 0 

அலனத்து ோகனங்களின் டீசல் 

இன்ஜின்களிலும் வபாதுமான 

லசலன்சரக்ள் ேழங்கப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அலனத்து வபாக்குேரத்து 

ோகனங்களும் உேற்தகுதி 

சான்றிதலழ லேத்திருப்பது 

உறுதி ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 
0 0 

குத்தலகப் பகுதியின் 

சுற்றளவில் உள்ள வதாே்ேங்கள் 

குலறேதாகச ்ஹசயல்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அதிை்வுகள் 
துலளயிடுதல் 

& ஹேடித்தல் 

வதலேயான பாதுகாப்பு 

கருவிகள் மற்றும் கருவிகள் 

சாரஜ்் ஹசய்யும் வபாது 

ஹேடிக்கும் இேத்திற்கு அருகில் 

வபாதுமான அளவில் 

லேக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

ஹசய்யப்பே்டுள்ளது 

0 0 

ஹேடிலேத்தலின் வபாது 

அதிரல்ேக் குலறக்க ஹபஞ்ச ்

முகத்தின் எதிர ் பக்கத்தில் 

லலன் டிரில்லிங் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 
0 0 

ஹேடிலேத்தலுக்கு முன் 

முலறயான எசச்ரிக்லக 

அலமப்பு பின்பற்றப்பே்டு, 

ஹேடிலேத்தல் முன் 

எசச்ரிக்லக அலமப்பின் 

நிறுேல் 
20,000/- 2,000/ 
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அப்பகுதிலய அகற்றுேது உறுதி 

ஹசய்யப்படும். 

வபாரே்்ேபிள் பிளாஸ்ேர ்

ஹகாே்ேலகக்கான ஏற்பாடு 

வபாரே்்ேபிள் பிளாஸ்டிங் 

தங்குமிேம் நிறுவுதல் 
50,000/- 2,000/- 

பறக்கும் பாலறகள் மற்றும் தலர 

அதிரவ்ுகலள கே்டுப்படுத்த 

எப்வபாதாேது NONEL ஹேடித்தல் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 0 4,00,000 

 

பண்பு பசயல்பாடு 

  
தணிப்பு நடவடிக்ரக  

பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல INR 

மூலதனச ்

பசலவு 

INR 

மூலதனச ்

பசலவு INR 

வமற்பரப்பு நீர ்

தண்ணீர ்

வசகரிக்கப்பே்
ேது 

பருேமலழ 

காலத்தில் 
 

மலழக்காலத்தில் 

சுரங்கத்லத சுற்றியுள்ள 

வமற்பரப்பு நீர ்

ஹேளிவயற்றம் 

இயற்லகயான ேடிகால் 

முலறப்படி மாலல 

ேடிகால்/புயல் நீர ்

ேடிகால்கலளப் பின்பற்றும். 

அரிக்கப்பே்ே ேண்ேல்கள், 

ஒரு வதாே்ே ேடிகால் மூலம் 

இயற்லக ேடிகால் 

அலமப்புக்கு 

ஹேளிவயற்றப்படுேதற்கு 

முன் சிக்க லேக்கப்படும். 

இல்லலஹயனில், வதாே்ே 

ேடிகால்களில் இருந்து 

 வதாே்ே ேடிகால் 

ோய்க்கால் ேசதி @ ரூ. 

300/ரன்னிங் மீே்ேர ் (புற 

நீளம் 800மீ) + 

பராமரிப்புக்காக மீண்டும் 

மீண்டும் 

*2,40,000/- 40,000/- 
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தண்ணீர ் தற்காலிக குழி 

வதக்கங்களில் 

வசகரிக்கப்பே்டு, குடிவயறிய 

பின், இந்த வசகரிக்கப்பே்ே 

நீர ் வதாே்ேம் மற்றும் தூசி 

ஒடுக்க பயன்படுத்தப்படும். 

திே கழிவு 
 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

மனித நேேடிக்லகயால் 

உருோகும் வீே்டுக் கழிவுகள் 

வசகரிக்கப்பே்டு திேக்கழிவு 

லகயாளும் நிறுேனத்திேம் 

ஒப்பலேக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ஏஹஜன்சி மூலம் வீே்டுக் 

கழிவுகலளச ் வசகரித்தல் 

மற்றும் அகற்றுேதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனச ்ஹசலவு 

உறுப்பினர ் கே்ேணம் + 

வசகரிப்பு/அகற்றல் 

கே்ேணங்களுக்குத் 
திரும்பத் திரும்ப) 

5,000/- 20,000/- 

குப்லபத் ஹதாே்டிகள் 

வபான்றேற்லற ேழங்குதல். 

குப்லப ஹதாே்டிகலள 

நிறுவுதல் 
10,000/- 1000/- 

கழிப்பலறக
ள்/சுகாதாரம் 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

பவயா ோய்ஹலே்டுகள் 

சுரங்க குத்தலகக்கு 

ஹேளிவய உரிலமயாளரின் 

நிலத்திவலவய கிலேக்கும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 

ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 
0 0 
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EC நிபந்தலன காே்சி பலலக 

SEAC, நிமிேங்களில் பின் 

இலணப்பு – II இன் படி 

விேரங்கள் குறிப்பிடும் நீலப் 

பின்னணி மற்றும் ஹேள்லள 

எழுத்துக்களுேன் அளவு 6’ X 5’ 

நிரந்தர கே்ேலமப்பாக 

சுரங்க நுலழோயிலில் 

நிலலயான காே்சி பலலக 

30,000/- 1,000/- 

பண்பு 

 

பசயல்பாடு 

  

தணிப்பு நடவடிக்ரக  
பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல INR 

மூலதன
ச ்பசலவு 

INR 

மூலதனச ்

பசலவு INR 

ஹதாழில்சார ்

சுகாதாரம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் 

ேழங்கப்படும் 

42 கருவிகள் ேழங்குதல் 

0 1,26,000/- 

ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

மருத்துே பரிவசாதலன 

ஹசய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 

வசாதலன 0 1,26,000/- 

முதலுதவி ேசதி ஹசய்து 

தரப்படும் 

10 கருவிகள் ேழங்குதல் 
0 30,000/- 

சுரங்க இேத்தில் பாதுகாப்பு 

முன்ஹனசச்ரிக்லக 

பலலககள், பலலககள் 

இருக்கும்.   

பலலககள் மற்றும் 

பலலககளுக்கான 

ஏற்பாடு 
20,000/- 2,000/- 

சுரங்க பகுதிக்கு கம்பி வேலி 

அலமக்கப்படும். 

920 மீ.க்கு ஒரு மீே்ேருக்கு 

கம்பி வேலி @ 300 
*2,76,000/- 40,000/- 

பசுலம அரண் 

ேளரச்ச்ி 
 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

சுமார ் 1,500 மரங்கள் 7.5மீ 

பாதுகாப்பு மண்ேலத்திற்குள் 

புற நீளத்தில் உள்ளன 

தள அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், குழி / 

அகழிகள் வதாண்டுதல், 

மண் திருத்தம், ஒரு 

3,00,000/- 40,000/- 
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சாலலகள் 

ேழியாக 

வபாக்குேரத்
து 

ஹசடிக்கு 200 

மரக்கன்றுகலள நடுதல் 

மற்றும் பராமரிப்பு 

சுரங்க மூேல் 

ஹசயல்பாடு 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

மூேல் பசுலம அரண் 

வமம்பாடு, கம்பி வேலி, 

வதாே்ே ேடிகால்கள் 

ஆகியலே அேங்கும் 

மூேல் ஹசலவில் ஏற்பாடு 

ஹசய்யப்பே்ேது 
*5,62,000/- 0 

வபாக்குேரத்
து 

வமலாண்லம 

சுரங்க குழி 

ஹசயல்பாடுக
ள் 

சாலலகள் 

ேழியாக 

வபாக்குேரத்
து 

வபாக்குேரத்து 

ேழித்தேங்களில் பாரக்்கிங் 

ேசதி இல்லல. 

ோகனங்கள்/HEMMகளுக்கு 

ML-க்குள் தனி ஒதுக்கீடு 

ஹசய்யப்படும். 

வபாக்குேரத்து 

நிரே்ாகத்திற்காக ஹகாடிகள் 

பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிேம் மற்றும் 

ஹகாடிகளுேன் ோகன 

நிறுத்துமிேம் 

1,00,000/- 10,000/- 

கண்காணிப்பு 

அலமப்பு 

சுரங்க குழி, 

இயக்கம் & 

ோகன 

இயக்கம் 

சுரங்கங்கள் மற்றும் சுரங்க 

நுலழோயிலில் சிசிடிவி 

வகமராக்கள் ஹபாருத்துதல் 

வகமரா 5 எண்கள், DVR, 

இலணய ேசதியுேன் 

கூடிய மானிே்ேர ்

25,000/- 6,000/- 

 

பண்பு 

 

பசயல்பாடு 

  

தணிப்பு நடவடிக்ரக  
பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல INR 

மூலதனச ்

பசலவு 

INR 

பதாடை் 

பசலவு 

INR 
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சே்ேப்பூரே் / 

திறலமயான 

பணியாளரக்ளின் 

வேலலோய்ப்பு 

சுரங்கம் 

நேேடிக்லககள் 

வமற்பாரல்ே 

சுரங்கத ்

திே்ேத்தின்படி 

ஹசயல்படுத்துதல் 

மற்றும் பாதுகாப்பான 

சுரங்க வேலல 

ஹசய்ேலத உறுதி 

ஹசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 

விதிமுலறகளின் கீழ் 

சுரங்க வமலாளர ்(1st Class / 

2nd Class / Mining Forman) 

மற்றும் MMR, 1961 இன் 116 

இன் விதிமுலறகளின் கீழ் 

லமனிங் வமே ்

0 7,80,000/- 

பமாத்த EMP பட்பஜட் 14,30,000/- 21,02,000/- 

 

ஆண்டு பமாத்த பசலவு ஆண்டு பமாத்த பசலவு 

1st Rs  35,32,000/- 11th  Rs  57,53,256/- 

2nd Rs  22,07,100/- 12th  Rs  35,95,133/- 

3rd Rs  23,17,455/- 13th  Rs  37,74,890/- 

4th Rs  24,33,328/- 14th  Rs  39,63,634/- 

5th Rs  25,54,994/- 15th  Rs  41,61,816/- 

6th Rs  45,07,826/- 16th  Rs  73,42,774/- 

7th  Rs  28,16,881/- 17th  Rs  45,88,402/- 

8th  Rs  29,57,725/- 18th  Rs  48,17,823/- 

9th  Rs  31,05,611/- 19th  Rs  50,58,714/- 

10th  Rs  32,60,892/- 20th  Rs  53,11,649/- 
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 அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) திருமதி. நாம உமாவதவி பல ேண்ண  

கிராலனே் சுரங்கம் (அளவு - 2.95.5 ஹெக்வேர)் "B" பிரிவின் கீழ் ேருகிறது.  

 இப்வபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 வததியிே்ே உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு வதசிய 

பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுேலக குறிப்பாலண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) வததி: 12.12.2018 EIA, EMP 

ஆகியேற்றின் வதலேலய ஹதளிவுபடுத்தியது, எனவே, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

ஹபாது ஆவலாசலன 5 முதல் 25 ஹெக்வேர ்பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA 

மற்றும் குழும நிலலலமக்காக மதிப்பிேப்பே்ேது. 

 ஹபாது மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளின் பரிந்துலரகளுக்காக விரிோன ேலரவு EIA 

EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பே்டுள்ளது மற்றும் இறுதி EIA EMP அறிக்லக ஹபாது 

ஆவலாசலனயின் முடிவுகளின் அடிப்பலேயில் தயாரிக்கப்பே்டு அதன் விலளவு EMP 

அறிக்லகயில் இலணக்கப்படும். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்லக ஹபாறிமுலறயானது திே்ேம் 

ஹதாேங்குேதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துலரக்கப்பே்ேது, வதலேப்பே்ோல், EIA 

கணிப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பே்ே தணிப்பு நேேடிக்லககளின் 

ஹசயல்திறலன சரிபாரக்்க. 

 EIA ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கம், குழும சுரங்கங்களில் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

ஒே்டுஹமாத்த தாக்கத்லத அளவிடுேது மற்றும் ஒே்ஹோரு தனிப்பே்ே குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நேேடிக்லககலள உருோக்குேது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், 

உமிழ்வு கே்டுப்பாே்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர அளவுகள், ோனிலல 

அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்ஹேளிவயற்றம், தூசி உருோக்கம் வபான்ற 

மாசுபாே்டின் அலனத்து அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிோன கணக்கு இந்த 

அறிக்லகயில் விோதிக்கப்பே்டுள்ளது. 2022 மாரச் ்முதல் வம ேலரயிலான மாதங்களில் 

பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பலே கண்காணிப்பு ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது, இதனால் குழும சுரங்க திே்ேங்களால் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிேவும், முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தால் 

ஏற்பேக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நேேடிக்லககள் 

தனித்தனியாக பரிந்துலரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10ன் கீழ் அந்தந்த 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கு. 

 திே்ே ஆதரோளர ் வதலேயான அனுமதிகலளப் ஹபறுேலத உறுதிஹசய்கிறார ்

மற்றும் விதிகள் மற்றும் விதிமுலறகளின்படி சுரங்கங்கள் வமற்ஹகாள்ளப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் ஹபற்று, குத்தலகப் பத்திரத்லத நிலறவேற்றி, DGMS அனுமதிலயப் 

ஹபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத ் திே்ேத்தின்படி சுரங்க நேேடிக்லககள் 

படிப்படியாக வமற்ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறலமயான நபரக்ளின் 

வமற்பாரல்ேயின் கீழ் பணி வமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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 ஒே்டுஹமாத்தமாக, EIA அறிக்லகயானது, திே்ேம் ஹதாேங்கப்பே்ே பிறகு அலனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் தரநிலலகள் மற்றும் சே்ேங்களுக்கு இணங்குேதாகவும், ஹசயல்பாே்டு 

நிலல குலறப்பு நேேடிக்லககள் ஹசயல்படுத்தப்படும் என்றும் கணித்துள்ளது. 

 சுரங்க நேேடிக்லககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் ஹபாருளாதாரத்தில் 

சாதகமான தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றன, அதாேது நிலப்பரப்பு வமம்பாடு, துலண 

தயாரிப்பாக நீர,் ஹபாருளாதார வமம்பாடு மற்றும் சிறந்த ஹபாது வசலேகள், சந்லத 

வதலேக்வகற்ப பல ேண்ண கிராலனே்கலள ேழங்குதல். 

 நிலலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கச ்ஹசயல்பாே்டின் வநரம்லறயான 

தாக்கத்லதக் காண்பதற்கும், திே்ேத்தில் கிே்ேத்தே்ே 42 வபருக்கும் வநரடியாகவும், 

மலறமுகமாக சுமார ் 10 வபருக்கும் உறுதியான வேலலோய்ப்லப ேழங்குேதற்கும் 

ேழிேகுக்கிறது. 

 விோதிக்கப்பே்ேபடி, பல்வேறு மாசுகலள அனுமதிக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் 

லேத்திருக்க வபாதுமான தடுப்பு நேேடிக்லககள் எடுக்கப்படுேதால், 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கம், இப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்த ோய்ப்பில்லல என்று உறுதியாகக் கூறலாம்.   திருமதி. நாம உமாவதவி பல 

ேண்ண  கிராலனே் சுரங்கம் (பரப்பு - 2.95.5 ஹெக்வேர)்  சுரங்கத்திலிருந்து ஹேளியாகும் 

மாசுக்களுக்கான உயிரியல் குறிகாே்டிகளாகவும் ஹசயல்படும்,  அவத வபால் 

அப்பகுதிலயச ்சுற்றியுள்ள பசுலம அரண் வமம்பாடு, திறம்பே மாசுபாே்லேத் தணிக்கும் 

உத்தியாக எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படும்.       
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

திே்ே உரிலமயாளர ் திருமதி. நாம உமாவதவி பல ேண்ண  கிராலனே் சுரங்கம் 

(பரப்பளவு - 2.95.5 ஹெக்வேர)் இந்திய தரக் கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் ஹபற்ற 

நிறுேனமான M/s ஜிவயா எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் ஹசால்யூஷன்ஸ் - கல்வி 

மற்றும் பயிற்சிக்கான வதசிய அங்கீகார ோரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்லே 

வமற்ஹகாள்ேதற்காக ToR ேழங்கியது மற்றும் ஸ்ோண்ேரே்் ToR இன் படி ஈடுபே்டுள்ளார.்         

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி:   

ஜிவயா எக்ஸ்ஹபாளவரசன் அண்டு லமனிங் ஹசால்யூசன்ஸ்  

பலழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்லேத ஆசிரமம் சாலல, அழகாபுரம்,  

வசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 ேலக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ஹதாலலவபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ேலலயதளம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் 
நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 

M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 
முலனேர.் P. 

தங்கராஜூ 

நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. ஹஜகநாதன் 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

ஹசந்தில்குமார ்
எம்வபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரவமஸ்ேரன் 

நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SW B 

6 திரு. வகாவிந்தசாமி 

 

நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - SE A 

8 திருமதி. அமிரத்ம் 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்பா 

வமாசஸ் 
எம்வபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுேனத்தின் 

பணியாளர ்
- - LU B 

http://www.gemssalem.com/
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11 திரு . S. பாஹேல் எம்வபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்வபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்லம 

AEC இலண EIA ஒருங்கிலணப்பாளர ் NV சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE ஹசயல்பாே்டு பகுதி நிபுணர ் SE சமூகப்ஹபாருளாதாரம் 

FAA ஹசயல்பாே்டு பகுதி அவசாசிவயே்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ்மற்றும் நீர ்

பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியலமப்பியல் RH இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

வமலாண்லம 

WP நீர ் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

மற்றும் கே்டுப்பாடு 

SHW திே மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, 

தடுப்பு மற்றும் கே்டுப்பாடு 

MSW நகராே்சி திேக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW ஹதாழில்துலற திேக்கழிவுகள் 

AQ ோனிலல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகள் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 தமிழ்நாே்டின் கரூர ் மாேே்ேம் கரூர ் ேே்ேத்தில்  உள்ள வக.பிசச்ம்பே்டி 

கிராமத்தில் 2.95.5 ஹெக்வேர ்குழுமப்பரப்பளவில் திருமதி. நாம உமாவதவி பல ேண்ண  

கிராலனே் சுரங்க திே்ேத்திற்கான (குழுமம் - பி) EIA/EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் 

அறிவிப்பு. வமற்குறிப்பிே்ே EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பே்ே தகேல்கள் உண்லமயானலே 

என்றும், நாம் அறிந்த ேலரயில் சரியானலே என்றும் சான்றளிக்கப்பே்டுள்ளது.    

 EIA/EMP அறிக்லகலய உருோக்கிய பின்ேரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்வதன் என்று இதன் மூலம் சான்றளிக்கிவறன். 

ஹபயர:்   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுசச்ூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

வததி & லகஹயாப்பம்:      

 

ஈடுபாே்டின் காலம்:  அக்வோபர ்2020 முதல் இன்று ேலர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 

5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 

ரகபயா
ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க 

நேேடிக்லக காரணமாக காற்று 

மாசுபாே்டின் பல்வேறு 

ஆதாரங்கலள அலேயாளம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

ஹஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாே்லே 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நேேடிக்லககள் / கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககலள 

முன்ஹமாழிதல் 

▪ நீர ் சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள், 

ேடிகால் ேசதிகலள 

பரிந்துலரத்தல் 

முலனேர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

திரு. N. 

ஹசந்தில்குமா
ர ்

 

3 HG 

▪ ஹபறும் சூழல்/நீரந்ிலலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீர ்

ஹேளிவயற்றத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கலள மதிப்பீடு ஹசய்தல் 

முலனேர.். P. 

தங்கராஜூ 
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மற்றும் கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல். 

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர ் அே்ேேலணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தாக்கத்லத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

நேேடிக்லககலள 

முன்ஹமாழிதல். 

முலனேர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

முலனேர.். P. 

தங்கராஜூ 

5 SE 
▪ நீரந்ிலல பண்புகளின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிப்பலே 

தரவு வசகரிப்பு. 

▪ IUCN பே்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து ேரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

இனங்கள் என 

அலேயாளப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிரத்ம் 

திரு. 

அழகப்பா 

வமாசஸ் 

7 RH 

▪ தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திே்ேத்தின் தாக்கம். 

▪ பசுலம அரண் ேளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கலள பரிந்துலரத்தல். 

 

திரு. N. 

ஹசந்தில்குமா
ர ்

 

திரு . S. 

பாஹேல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கள் மற்றும் 

அபாயகரமான ஹபாருே்களின் 

அலேயாளம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கள் மற்றும் விலளவுகள் 

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

ஹஜகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

ஹசந்தில்குமா
ர ்  

11 SC 

▪ அேசரகால ஆயத்த திே்ேம் 

தயாரித்தல் 

முலனேர.் 

M.இப்திகார ்

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு வமலாண்லம திே்ேம். திரு. A. 

ஹஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 
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Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ காற்று மாசுபாே்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

ேழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு ஹசய்து 

உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

ோனிலல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியேற்றுேன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்ேநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ காற்று மாசுபாே்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரக்கும் 

உள்ளடீுகள் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர ் மாசுபாே்டின் 

ஆதாரங்கள், அதன் 

தாக்கங்கள் மற்றும் 

கே்டுப்பாே்டு 

நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

ஆகியேற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாே்டு 

ேலரபேங்கலள 
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தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.சந்வதாஷ்குமார ் GEO; SC 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

ேழங்கவும் 

▪ ேளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திே்ேம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திே்ேத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலேயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமவகஸ்ேரன் 
GEO 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ புவியியல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளடீுகலள 

ேழங்கவும் 

▪ ேளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 
திே்ேம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திே்ேத்லதத் 
தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ தரவு வசகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கள் 

▪ முதன்லம மற்றும் 

இரண்ோம் நிலல 

தரவுகலள 

பகுப்பாய்வு 

ஹசய்ேதன் மூலம் 
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உள்ளடீுகலள 

ேழங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இளேரசன் LU; SC 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ நில பயன்பாே்டு 

ேலரபேங்கலள 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண் 

பாதுகாப்பு முலறகள் 

மற்றும் 

பாதிப்புகலள 

அலேயாளம் காண 

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..ேடிவேல் 
HG 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ FAE உதவி & நீரந்ிலல 

பண்புகள், நிலத்தடி 

நீர ்

மே்ேம்/அே்ேேலண 

ஆகியேற்றில் 

உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர ் ரீசாரஜ்் 

மற்றும் பம்ப் 

வசாதலன, ஓே்ே 

விகிதம் நேத்தும் 

முலறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திவனஷ் NV 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ FAE க்கு உதவுதல் 

மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க 

நேேடிக்லககளால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

குறித்த உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நேேடிக்லககலள 

பரிந்துலரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துேன் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 

 



 

200 

 

9 
திரு. பன்னீர ்

ஹசல்ேம் 
EB 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ அடிப்பலே தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உேன் தள 

ேருலக 

▪ அடிப்பலே தரவு 

வசகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கள் 

▪ உள்ளடீுகலள 

ேழங்குதல் மற்றும் 

தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

வலபிளிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 ோக்ேர.் M. இஃப்திகார ் அகமது எனும் நான்,  நிரே்ாகப் பங்குதாரர,் ஜிவயா 

எக்ஸ்ப்வளாவரஷன் மற்றும் லமனிங் ஹசால்யூஷன்ஸ், வமற்கூறிய ஹசயல்பாே்டுப் பகுதி 

ேல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்லளக் ஹகாண்டு தமிழ்நாே்டின் கரூர ் மாேே்ேம் 

கரூர ் ேே்ேத்தில் உள்ள வக.பிசச்ம்பே்டி கிராமத்தில் 2.95.5 ஹெக்வேர ் குழுமப் பரப்பளவு 

ஹகாண்ே திருமதி. நாம உமாவதவி பல ேண்ண  கிராலனே் சுரங்கத்திற்கான (குழுமம்-

பி) EIA/EMP அறிக்லக தயாரிக்கப்பே்டுள்ளது. EIA ஆய்வில் அளிக்கப்பே்ே தகேல்கள் 

உண்லமயானலே என்றும், நமது அறிவுக்கு எே்டிய ேலரயில் சரியானலே என்றும் 

சான்றளிக்கப்பே்டுள்ளது.        

 

லகஹயாப்பம் மற்றும் வததி:                              

ஹபயர:்     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 

EIA ஆவலாசகர ்அலமப்பின் ஹபயர:் M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யயூசன்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

 ஹேளியீே்டு வததி   : NABET/EIA/1922/SA 0139 Dated: 11-10-2021  



இணைப்பு 

திருமதி. நாம உமாதேவி பல வை்ை   

கிராணைட் சுரங்கம் 

 

   

 

புல. எை்.270/1(P), 271/A1A(P) மற்றும் 278/1(P) 
 

K.பிசச்ம்படட்ி கிராமம், 

    கரூர் வட்டம் & மாவட்டம், ேமிழ்நாடு மாநிலம். 

   பரப்பளவு – 2.95.5 ஹெக்தடர் 
 

ஹபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுணறகள் (ToR) படி 

கடிே எை். SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/TOR-1063/2022 தேதி: 

01.03.2022 

குழும சுரங்கங்களிை் பரப்பளவு = 6.97.0 ஹெக்டர ்

 

 

திட்ட ஆேரவாளர ்

திருமதி. நாம உமாதேவி, 

க\ஹப. நாம கிருஷ்ைய்யா, 

எை்.742/30, 12வது ஹமயிை், 

ஷுப் எை்கிதளவ், ெர்லூர் சாணல, 

சர்ஜாபூர், ஹபங்களூரு, கர்நாடகா - 560 102 

 

 

 



 இணைப்புகளிை் பட்டியல் 

திருமதி. நாம உமாதேவி பல வை்ை  கிராணைட் சுரங்கம் 

 
                                                                           முை்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்கம் 

P1 
 

திருமதி. நாம 
உமாதேவி 

ToR இன் நகல் 1A – 16A 

500மீ சுற்றளவு கடிேம் மற்றும் ஒப்புேல் 

கடிேே்தின் நகல் 

   17A – 21A 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கே் திட்டம் மற்றும் 

வரரேல் மற்றும் சுரங்கே் திட்ட ஒப்புேல் 

கடிேே்தின் நகல்

22A– 91A 

நடப்பில் உள்ள சுரங்கம் 

E1 M/s. M.P. கிராரனட், சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நகல் 92A-101A 

 அடிப்பரடே் ேரவின் நகல் 102A-130A 

 ஆதலாசகர ்அங்கீகார சான்றிேழின் நகல்    131A-132A 

 

 



TMT.P.RAJESWARI, I.tr"S.,

MEMBER SECRETARY

:B-trtq B{e

STATE LEYEL ENYIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No, 044-24359973

Fax No. 044-24359975

To

TERMS OF REFERENCE floR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR-1063/2022 Dated:01.03.2022

Tmt.Nama Umadevi

Wo.Nama Krishnaiah,

No.742l30, 12th Main Shubh Enclave

Harlur Road

Sarjapur, Bangaluru

Karnataka-5 60102.

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with public Hearing (ToR) for the

proposed Multi colour granite quarry lease over an extent of 2.95.5Ha in

SF.No.270ll(P), 2TllAlA(P) &. 27811(P) K.Pitchampatti village, Karur Taluk,

Karur District Tamil Nadu by Tmt.Nama Umadevi - under project category - 
('B1"

and Schedule S.No. 1(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of

EIA report - Regarding.

Ref: l. Online proposal No.SIA/TNA{IN/6434412021 DtJ}.7.2021

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 14.07 .2021

3. Minutes of the 245th SEAC meeting held on 11.2.2022.

4. Minutes of the 488th Authority meeting held on28.02.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

.P

ER SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR- 1063t2022 Dated: 01'03'2022

The proponent, Tmt.Nama Umadevi has submitted application for ToR with public Hearing on

|4.o7.2021,inFormJ,Pre-F.easibilityreportfortheProposedMulticolourgranitequarryleaseover

an extent of 2.95.5Ha in SF.No.270l1(p), 271IA1A(P) &.27811(P) K.Pitchampatti village' Karur

Taluk, Karur District, Tamil Nadu

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

Proposed multicolour granite quarry lease over an extent of 2'95'5Ha in

SF.No.270l1(P),2lllAlA(P)&278t1(P)K'Pitchampattivillage'KarurTaluk'KarurDistrict

Tamit Nadu by Tmt.Nama Umadevi - For Terms of Reference'

SIA/TN/MIN/6 43 44 D02r Dt.10.7.2021\

The proposal was placed in 245th SEAC meeting held oi 11.2.2022. The project proponent has

givenadetailedpresentation.Thedetailsoftheprojectfumishedbytheproponentaregiveninthe

website (parivesh.nic.in).

The project proponent gave detailed presentation' SEAC noted the following:

l.TheProjectProponent,Tmt.NamaUmadevihasappliedforTermsforReferenceforthe

proposed multicolour granite quarry lease over an extent of 2'95'5 Ha in S F No'

SF.No.270l1(P),27llA1A(P)&.2781|(P)K.Pitchampattivillage,KarurTaluk,KarurDistrict

Tamil Nadu.

2. The project/activity is covered undel category "B1" of Item 1(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006'

3. The production for the five years states that total quantity should not exceed 35,052m3 of

- 
granite (60% recovery), 1 8283m3 of weathered Rock & top soil of 43,086 m3 ultimate depth

ofminingis33m(2mtopsoil+lmweatlreredlock+3omgranite)belowgroundlevel.

Based on the presentation made by the proponent and the documents fumished, sEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (TOR) with Public Hearing for the

production for the five years states that total quantity should not exceed 35,052m3 of granite (60%

recovery), 18283m3 of weathered Rock & top soil of 43,086 m3 ultimate depth of mining is 33 m

(2m topsoil+lm weathered rock+30m granite) below ground level, Subject to the following ToRs,

in addition to the standard terms of reference for EIA study for non-coal mining projects and details

issued by the MOEF & CC to be included in EIA"/EMP Report:

Page 2 of 16
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l.

2.

Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8637/SEAC/ToR - 106312022 01.03.2022 SEIAA.TN

The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quarry cluster specifically with reference to the environment in

terms of air pollution, water pollution, & health impacts, accordingly the Environment

Management plan should be prepared keeping the concerned quarry and the surrounding

habitations in the mind.

The Proponent shall carry out the Socio Economic Impact Assessment study in the vicinity of

the villages located in the proposed quarry. If the proponent has already carried out the

mining activity in the proposed mining lease area after 15.01 .2016, then the proponent shall

fumish the following details from ADiDD, mines,

a) What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail of approved depth of mining.

e) Actual depth of the mining achieved earlier.

0 Name of the person already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the mining

lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the

land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

The propdnent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

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

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the remedial

measures for the same.

SECRETARY

J.

4.

5.

'l
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR- 106312022 Dated: 01.03.2022

6. The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act, 1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations

scientifically and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

7. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

of the water table detailing the number of ground watel pumping & open wells, and surface

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons fiom the PWD /

TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

8. A tree survey study shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

9. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA./EMP repofi

which should be site-specific.

i0. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vemacular dailY.

11,. The recommendation for the issue of "Terms ofReference" is subjected to the outcome ofthe

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in o.A No.186 of 2016 (M.A.No.350/2016) and

o.A. No.200/2016 and o.A.No.580i2016 (M.A.No.1182/2016) and O.A.No.102/2017 and

o.A.No.404/2016(M.A.No.75812016,M'A'No.920/2016,M.A.No.112212016.

M.A.No.1212017 & M.A. No. 843i2017) and O.A.No.40512016 and o.A.No.520 of 2016

(M.A.No.98 1/20 1 6, M.A.No.982/201 6 & M.A.No.38412017 ) -

12. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics. A

wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college authorities.

The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of

small/medium.itall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.

'"rnnIn,ti,l
iBER SEERETARY
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8637/SEAC/ToR- 106312022 Dated: 01.03.2022 SEIAA-TN

13. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper spacing as per the advice of local forest

authorities/botanis/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner

14. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the ELd/EMP Report.

15. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and included in the EI.d/EMP

Report.

16. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the mining

activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local community

proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible,

quantitative dimensions may be given with-time frames for implemenlation.

17. lf any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now the

EC is sought, the Project Proponent shall furnish the detailed compliance to EC conditions

given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified by

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concerned DEE/TNPCB.

18. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failue to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms of

Reference besides atfiacting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

Discussion bv SEfAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 488fr Authority meeting held on 28.02.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

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

20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and

all the activities proposed shall be part ofthe Environment Management Plan.

.?

SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8637/SEAC/ToR- 1063 12022 01.03.2022 SEIAA.TN

2. The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also

suggest the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

3. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem,

the soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

4. Action should specifically suggested for sustainable management of the area and restoration

ofecosystem for flow ofgoods and services.

5. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in

the water body and Reservoir.

6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components'

7. The Environmental Impact Assessment should study impact on biodiversity, vegetation,

endemic, vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

g. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the trees

should be numbered.

9 " The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers

- streams, lakes and farmer sites.

10. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan

11. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature

rise, pollution and above soil & below soil carbon stock

l2.The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve

Forests, National Parks, Corridors and Wildlife pathways

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest production

achieved in any one year prior to lg94.lt may also be categorically informed whether there

had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came into force, w'r't. the

highest production achieved prior to 1994.

1)

).tutArt'{^
BER SECNTh^q.NY
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8637/SEAC/ToR- 106312022 Dated: 01.03.2022

2)

3)

4)

s)

6)

7)

A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease are4 production levels, waste generation and its

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

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an lmagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concemed authority.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringemenVdeviation/ violation of the gnvironmental 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

repo(ing of non-compliances / violations of envircnrnental norms to the Board of Directors of

the Company and./or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of l0 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 ofthe mine /

lease period.

SECRETARY

8)

e)

I
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10)

Lr No.SEIAA-TN/T.No.8637/SEAC/ToR- 106312022 Dated: 01.03'2022 SEIAA-TN

Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other

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

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted.

Impact, if any, of change of land use should be given.

Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

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

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

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present value (lrlPv) and compensatory Afforestation (cA)

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

Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

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

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

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

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

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

out with cost implications and submitted.

Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), ifany, 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 fumished.

l1)

12)

15)

16)

13)

14)

t7)

u*Ot
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Page 8 of 16

SEIAA.TN

8 A
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18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the

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

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

furnished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduled-I fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State

Forest and Wildlife Department and details furnished. Necessary aliocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should

also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and furnished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area,location of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be furnished. Q.{ote: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concerned Coastal Zone

Management Authority).

R&R Plar/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be furnished.

While preparing the R&R Plan, the relevant StateA.lational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Government.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be

shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

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

+
ARY

1e)

20)

21)

22)
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Lr No.SEIAA-TN/F.No'8637/SEAC/ToR- 106312022 Dated: 0l'03'2022

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMPReport.Site-specificmeteorologicaldatashouldalsobecollected.Thelocationofthe

monitoringStationsshouldbesuchastorepresentwholeofthestudyareaandiustified

keepinginviewthepre.dominantdownwinddirectionandlocationofsensitivereceptors.

Thereshouldbeatleastonemonitoringstationwithin500mofthemineleaseinthepre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PMl0, particularly for free

silica, should be given.

23)Airqualitymodelingshouldbecarriedoutforpredictionofimpactoftheprojectontheair

quality of the area' It should also take into account the impact of movement of Vehicles for

transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for

modeling should be provided' The air quality contours may be shown on a location map

clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any, and the

habitation.Thewindrosesshowirrgpre-dominantwinddirectionmayalsobeindicatedonthe

map.

24)ThewaterrequirementfortheProject,itsavailabilityandsourceshouldbefumished.A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Proiect should be Provided'

26)'DescriptionofwaterconservationmeasuresproposedtobeadoptedintheProjectshouldbe

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project' if any' should be provided'

27)ImpactoftheProjectonthewaterquality,bothsurfaceandgroundwater,shouldbeassessed

and necessary safeguard measures, if any required' should be provided'

28)Basedonactualmonitoreddata,itmayclearlybeshownwhetherworkingwillintersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided' In case the

working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaken and Report fumished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers

presentandimpactofminingactivitiesontheseaquifers.NecessarypermissionfromCentral

Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of ground water

should also be obtained and copy fumished'

,p
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L r No. SEIAA-TN/T'.No.863 7/SEAC/ToR - 1063 I 2022 Dated : 01.03.2022

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

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

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

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable of handling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Government) should be covered. Project

Proponent shall conduct lmpact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines

workers should be

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out

plans and with adequate number of sections) should be given in the EIA report.

areas (with

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine

included in the EIA Report.

Page 11 of16
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Lr No. SEIAA-TN/F.No.8637/SEAC/ToR- 1063 I 2022 Dated : 01.03.2022 SEIAA.TN,

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

33) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided

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

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

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

implementation of EMP should be clearly spelt out.

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

43) Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits of the

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

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

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise

etc. using the MoEF&CC/i\iABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

repofts should be available during appraisal of the Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

0 The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

,P
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.8637/SEAC/ToR- 106312022 Dated: 01.03.2022

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-11013/4112006-lA.110) dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in FormJ

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/€MP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.

i) As per the circular no. J-1 101 1/618/2010-IA.lI(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.

j) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of

main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly showing the land

features of the adjoining area.

In addition to the above. the followins shall be furnished:-

The Executive summarv of the EIA,/EMP report in about 8-10 nases should be prenared

incornorating the information on followinq ooints:

I . Project name and location (Village, District, State, lndustrial Estate (if applicable).

2. Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and

solid and hazardous wastes,

3. Measures for mitigating the impact on tlre environment and mode of discharge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5. The proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the number of wells

located around the site and impacts on the wells due to mining aclivity.

6. A detailed study ofthe lithology of the mining lease area shall be fumished.

7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

8. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/T.No.8637/SEAC/ToR- 1063t2022 Dated: 01'03'2022 SEIAA-TN

department shall be shall be submitted along with EIA report'

g. obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

ofminingandbelowdepthofminingandthesameshallbefumishedintheElAreport.

l0.ElAreportshouldstrictlyfollowtheEnvironmentallmpactAssessmentGuidanceManualfor

Mining of Minerals published February 2010'

11. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity' if any'

l3.ModelingstudyforAir,Waterandnoiseshallbecarriedoutinthisfieldandincremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures'

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported'

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported'

l6.Impactofsoiierosion,soilphysicalchemicalandbiologicalpropertycharrgesmaybe

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Gort /

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km') water body' population' with in 10km

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

1g. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic'

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

1g. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk'

20. Likety impact ofthe project on air, water, land, flora-fatma and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (if applicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure'

24. OccuPational Health Measures

25. Post project monitoring Plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

^ro'iR SECIIETARY
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intuitionsA',trABET Accredited agencies'

27. Adetailed report on the green belt development already undertaken is to be furnished and also

submit the proposal for green belt activities'

2g. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations of the mines.

29.Aspecific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattern of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be ftunished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Government Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01 .2019 under Environment (Protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan'

A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages of the EIA report should be provided.

A11 documents may be properly refepenced with index, PaBe numbers and continuous page

numbering.

Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated'

While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-l101314112006-IA.II (I) dated 4th

August, 20Og,which are available on the website of this Ministry should also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with

euality Council of India (ecl)Alational Accreditation Board of Education and Training

G\fABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -ll}l3l7712004-IA-II(I) dated 2nd December,

"!

ARY

a.

b.

c.

d.
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2009, lgth March 2010,2gs May 2010,28th June 20i0,31't December 2010 & 30th

September 201 1 posted on the Ministry,s website http://www.moef.nic.irr/ may be referred.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in AppendixJll of

theEIANotification,2006)coveringtheabovementionedpoints'theproponentwill

takefurthernecessaryactionforobtainingenvironmentalclearanceinaccordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification' 2006'

.ThefinalElAreportshallbesubmittedtotheSEIAA,TamilNaduforobtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a period of three vears

from the date of issue, for submission of the EIA'/EMP report as per OMNo J-

llll3l 4l l2OO6-IA'II0)G,art) dated 29ft August' 2017'

Copy to:

l.

7.

TheAdditionalChiefSecretarytoGovemment,Environment&ForestsDepartment'

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan'

CBD Cum-Offrce Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032'

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board'

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032'

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ)' 34' HEPC Building' 1"& 2nd Floor'

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34'

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment' Forests & CC'

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Karur District'

The EO/BDO, K.Pitchampatti village, Karur Taluk' Karur District

Stock File.

3.

4.

5.

6.

1

8.
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CHEW! METTEX LOB PRIME LIMITED®  
(Approved by AA1, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 1 CIN: U74999TN2008PTC069459 
Email : test@mettexlab.com  _1 Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 
ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CML/22-23/14458 
Test Certificate Date: 06.06.2022 Sample Description : Ambient Air Monitoring 

Location of Sampling : AAQ1 - Project Area (10°473.23N, 78° 527.97E) 
Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CMLAAB/ENV/SOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/RDS/042 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/042 & 25.01.2023  
i-unDient Air monitoring 

Details  

Parameters 

Particulate Pollutant 
Gaseous Pollutant 

Metals Pollutant Organic 

Pollutant SPM PIV110  PM2.3  SO2  NO2  NH3  03  CO 
_ 

Pb Ni As NAAQ Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 

C6H6  

5 

BaP 

Date 

Unit µg/m3  .tg/m3  jig/m3  pig/m3  1..tem3  ig/m3  ii.g/m3  mg/M3  jig/M3  ng/m3  ng/m3  jig/m3  

1 

ng/m3  

01.03.2022  

Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

02.03.2022  

5:30-5:30 116 54.6 29.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Result 

07.03.2022  

5:45-5:45 102 57.8 32.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

08.03.2022  

5:30-5:30 107 51.4 31.6 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

14.03.2022  

5:45-5:45 103 59.3 29.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

15.03.2022  

5:30-5:30 108 52.1 30.8 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

21.03.2022  

5:45-5:45 104 54.8 32.7 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

22.03.2022 

5:30-5:30 117 67.4 29.9 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

28.03.2022 

5:45-5:45 113 59.6 31.2 9.2 23.7 BDL BDL BM_ BDL BDL BDL BDL 

BDL 

29.03.2022  

5:30-5:30 109 61.5 30.1 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

04.04.2022 

5:45-5:45 115 66.3 33.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

05.04.2022 

5:30-5:30 113 58.2 32.3 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

11.04.2022 

5:45-5:45 117 64.9 29.9 10.3 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

12.04.2022  

5:30-5:30 101 63.7 32.3 9.2 22.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

18.04.2022  

5:45-5:45 115 66.6 31.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

19.04.2022  

5:30-5:30 118 69.4 32.2 10.3 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

25.04.2022  

5:45-5:45 113 62.5 30.1 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

26.04.2022  

5:30-5:30 104 56.3 32.3 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

02.05.2022 

5:45-5:45 128 64.5 30.8 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

03.05.2022  

5:30-5:30 3.22 63.9 33.1 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

09.05.2022  

5:45-5:45 109 65.6 29.7 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

10.05.2022  

5:30-5:30 121 68.7 33.6 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

16.05.2022  

5:45-5:45 127 53.9 33.1 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

17.05.2022  

5:30-5:30 105 61.1 30.9 9.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

23.05.2022  

5:45-5:45 123 62.7 31.8 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

24.05.2022  

5:30-5:30 115 66.5 29.3 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

30.05.2022  

5:45-545 113 58.7 31.4 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

31.05.2022 

5:30-5:30 107 55.9 33.7 9.8 22.9 BDL BDL BM_ BDL BDL BDL BDL 

BDL 

Note: BDL: 

5:45-5:45 121 56.6 31.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

Pb: BDL (DL:0.1); 
Remarks: The 

Below Detection Limit ;DL: Detection 
Ni: BDL (DL:1.0); As 

values observed for the 'pollutants 

L'mit ; NH3: 
BDL (DL:1.0); C6H6: 

rii vpn AhrivA 

BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: 
BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) 

arm withi., +1,.... rsnrsin _L___,_ . 

BDL (DL:1.0); 
BDL 

End c Repoxt  

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

• 

eviewed & Authorized By 
- P. KAVITHA 

Technical Manarjel• 
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CHEW' METTEX LOB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BPS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 I ON: U74999TN2008PTC069459 

Email : test@mettexlab.corn I Web : www.mettexlab.com  
TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 
S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14459 

Sample Description : Ambient Air Monitoring 
Location of Sampling : AAQ2 - Near Gudalur (10°4715.82"N 78° 6'2.61"E) 

Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CML/LAIVENV/SOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/RDS/043 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/043 & 25.01.2023 

Ambient Air Monitoring 

Details  

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant 
Parameters  SPM PIVI N  PM2.3  SO2  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As C6H6  BaP 

NAAQ Norms  200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 
Unit  vg/m3  vg/m3  µg/m3  p.g/m3  pig/m3  pig/m3  pig/m3  mg/m3  pig/m3  ng/m3  ng/m3  pig/m3  ng/m3  

Date  Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 
01.03.2022  6:30-6:30 105 54.4 30.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.03.2022  6:45-6:45 116 59.9 27.6 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
07.03.2022  6:30-6:30 108 66.2 32.8 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
08.03.2022  6:45-6:45 103 61.4 30.5 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
14.03.2022  6:30-6:30 119 59.8 28.7 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
15.03.2022  6:45-6:45 121 62.2 30.1 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
21.03.2022  6:30-6:30 108 57.7 33.6 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
22.03.2022  6:45-6:45 103 65.1 25.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
28.03.2022  6:30-6:30 115 61.6 29.9 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
29.03.2022  6:45-6:45 120 63.9 26.4 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
04.04.2022  6:30-6:30 104 59.5 34.6 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
05.04.2022  6:45-6:45 107 56.7 31.8 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
11.04.2022  6:30-6:30 116 59.6 33.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
12.04.2022  6:45-6:45 112 60.2 28.7 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 18.04.2022  6:30-6:30 106 58.5 25.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
19.04.2022  6:45-6:45 119 63.8 27.5 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
25.04.2022  6:30-6:30 102 61.6 30.9 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
26.04.2022  6:45-6:45 121 59.1 32.1 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.05.2022  6:30-6:30 103 54.7 28.4 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
03.05.2022  6:45-6:45 114 65.5 25.8 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
09.05.2022  6:30-6:30 105 57.9 29.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
10.05.2022  6:45-6:45 111 59.1 32.2 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
16.05.2022  6:30-6:30 116 56.4 36.8 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
17.05.2022  6:45-6:45 118 63.8 28.9 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
23.05.2022  6:30-6:30 102 61.6 30.4 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
24.05.2022  6:45-6:45 122 57.7 32.2 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
30.05.2022  6:30-6:30 115 62.2 26.8 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 31.05.2022  6:45-6:45 107 59.1 31.5 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6I-16: BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

-------- -------------------- -------------- awl apReped ------- -------- ---------- ----- ------- 
For Chennai Mettex Lab PrivIte Limited 

eviewed & Authorized By 

P. KAVITHA 
technical Manager 

Test Certificate Date: 06.06.2022 
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CHENNAI METTEX LAB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 2 23231 63, 22311 03 4, 421 79490, 421 79491 I CIN: U74 999TN2 008PTC069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.mettexlab.corn 
TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT : 2.95.5 ha 
S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14460 

Sample Description : Ambient Air Monitoring 
Location of Sampling : AAQ3 - Near k. Pitchampatti (10°47'58.61"N 78° 4'49.58"E) 
Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CML/LAB/ENV/SOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/RDS/044 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CML/ENV/FDS/044 & 25.01.2023 

Ambient Air Monitoring 

Details  

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant Parameters  SPM PM20  PM2.5  SO2  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As C61-1 6  BaP NAAQ Norms  200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 Unit  1g/m3  pg/m3  pg/m3  µg/m3  pg/m3  pg/m3  p.g/m3  mg/m3  pg/m3  ng/m3  ng/m3  p.g/m3  ng/m3  Date  Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 01.03.2022  7:00-7:00 117 63.6 27.4 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 02.03.2022  7:15-7:15 115 55.4 31.9 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 07.03.2022  7:00-7:00 109 58.1 28.1 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 08.03.2022  7:15-7:15 121 62.9 29.8 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 14.03.2022  7:00-7:00 105 57.8 32.7 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 15.03.2022  7:15-7:15 103 55.6 30.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 21.03.2022  7:00-7:00 114 64.7 28.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 22.03.2022  7:15-7:15 120 62.2 31.5 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 28.03.2022  7:00-7:00 113 61.4 24.8 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 29.03.2022  7:15-7:15 118 60.6 29.2 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 04.04.2022  7:00-7:00 114 57.3 31.3 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 05.04.2022  7:15-7:15 119 58.7 33.4 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 11.04.2022  7:00-7:00 105 62.2 30.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 12.04.2022  7:15-7:15 107 58.4 26.8 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 18.04.2022  7:00-7:00 121 66.1 31.4 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 19.04.2022  7:15-7:15 116 59.8 24.7 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 25.04.2022  7:00-7:00 110 57.2 30.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 26.04.2022  7:15-7:15 108 55.9 32.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 02.05.2022  7:00-7:00 106 61.4 26.1 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 03.05.2022  7:15-7:15 114 59.8 27.8 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 09.05.2022  7:00-7:00 102 56.6 29.4 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 10.05.2022  7:15-7:15 122 58.1 26.6 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 16.05.2022  7:00-7:00 109 54.5 30.8 10.3 22.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 17.05.2022  7:15-7:15 104 57.7 33.9 92 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL 1301 BDL BDL 23.05.2022  7:00-7:00 116 59.9 29.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 24.05.2022  7:15-7:15 112 63.5 32.1 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 30.05.2022  7:00-7:00 122 54.3 24.6 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 31.05.2022  7:15-7:15 109 61.1 31.4 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL (DL:1.0); Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6H6: BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

----- ------------ -------- ---- End af fRepait  

Test Certificate Date : 06.06.2022 

For Chennai Mettex Lab PrivSte Limited 

lewed & Authorized By 

KAVITHA 
TeChnical ivianager 
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CIIENNOI METTEX LOB PRIVOTE LIMITED®  
(Approved by MI, AGMARK, APEDA, BIS, DC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 CIN: U749991N2008PTC069459 

Email : test@mettexlab.com  Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 

K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District 
Test Certificate No: CMU22-23/14461 

Sample Description : Ambient Air Monitoring 

Location of Sampling : AAQ4 - Near Mustakinathupatti (10°49'26.02"N 78° 256.79"E) 

Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CML/LAB/ENV/SOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/RD5/045 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/045 & 25.01.2023 

Ambient Air Monitoring 

Details  

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant 
Parameters  SPM PINA jo  PM2.3  SO2  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As C6I-16  BaP 

NAAQ Norms  200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 
Unit  gg/m3  vg/m3  1.1g/m3  1g/m3  gem3  hg/m3  log/m3  mg/m3  p.g/m3  ng/m3  ng/m3  pg/m3  ng/m3  

Date  Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 
01.03.2022 7:30-7:30 112 62.7 30.2 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.03.2022  7:45-7:45 110 60.4 31.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
07.03.2022  7:30-7:30 119 59.3 28.1 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
08.03.2022  7:45-7:45 104 61.6 27.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
14.03.2022  7:30-7:30 116 63.1 29.9 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
15.03.2022  7:45-7:45 105 58.6 28.6 9.2 22.9 BDL BM. BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
21.03.2022  7:30-7:30 121 64.3 32.1 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
22.03.2022  7:45-7:45 109 56.0 30.6 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
28.03.2022  7:30-7:30 102 57.2 29.7 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
29.03.2022  7:45-7:45 113 56.3 27.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
04.04.2022  7:30-7:30 115 61.9 30.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
05.04.2022  7:45-7:45 108 55.1 27.3 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
11.04.2022  7:30-7:30 118 59.4 30.1 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
12.04.2022  7:45-7:45 121 60.2 31.4 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
18.04.2022  7:30-7:30 122 64.0 32.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
19.04.2022  7:45-7:45 116 61.1 30.2 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
25.04.2022  7:30-7:30 102 57.8 28.6 9.8 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
26.04.2022  7:45-7:45 108 59.0 29.1 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.05.2022  7:30-7:30 104 58.2 27.4 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
03.05.2022  7:45-7:45 106 57.6 28.0 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
09.05.2022  7:30-7:30 120 59.5 29.6 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
10.05.2022  7:45-7:45 115 63.0 32.4 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
16.05.2022  7:30-7:30 113 65.8 32.0 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
17.05.2022  7:45-7:45 105 61.4 30.7 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
23.05.2022  7:30-7:30 114 59.3 31.8 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
24.05.2022  7:45-7:45 119 55.8 29.3 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
30.05.2022  7:30-7:30 105 56.1 30.7 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
31.05.2022  7:45-7:45 117 59.5 31.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL (DL:1.0); 
Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6H6: BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

Endaf :Raped --------- --------------- ------ 

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

Reviewed & Authorized By 

KAV1THA 

Technical 

Test Certificate Date: 06.06.2022 
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End cepo4t ------- ------- -------- 

For Chennai Mettex Lab Privtite Limited 

*75. RdViewed & Authorized 134 

P. KAVITHA 

'technical Manager 

CI-IENM61 METTEX LB PRIVflTE LIMITED®  
(Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BIS, [IC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 1 CIN: U74999TN2008PTC069459 

Email : test@mettexlab.com  1 Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT : 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 

K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CM1122-23/14462 
Test Certificate Date: 06.06.2022 

Ambient Air Monitoring 

Details  

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant Parameters  SPM PM30  PM2.3  SO2  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As NAAQ Norms  200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 

C6H6  

5 

BaP 

Unit  p.g/m3  pg/m3  pg/m3  pg/m3  pg/m 3  pg/m3  pg/m3  mg/m3  pg/m3  ng/nn3  ng/m3  pg/m3  

1 

ng/m3  Date  Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 01.03.2022  8:00-8:00 118 59.4 28.3 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 02.03.2022  8:15-8:15 110 58.3 29.1 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 07.03.2022  8:00-8:00 102 61.6 32.4 9.8 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 08.03.2022  8:15-8:15 109 63.1 30.7 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 14.03.2022  8:00-8:00 113 60.7 29.0 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 15.03.2022  8:15-8:15 118 63.4 32.2 10.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

21.03.2022  8:00-8:00 105 61.5 30.6 10.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

22.03.2022  8:15-8:15 105 59.0 31.8 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

28.03.2022  8:00-8:00 113 58.6 29.3 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

29.03.2022  8:15-8:15 115 63.6 31.5 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

04.04.2022  8:00-8:00 108 57.4 28.0 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

05.04.2022  8:15-8:15 107 59.9 29.1 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

11.04.2022  8:00-8:00 104 56.2 27.6 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

12.04.2022  8:15-8:15 116 58.1 28.1 8.7 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

18.04.2022  8:00-8:00 117 59.2 30.0 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

19.04.2022  8:15-8:15 120 62.3 31.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

25.04.2022  8:00-8:00 115 64.7 32.6 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

26.04.2022  8:15-8:15 118 65.0 31.1 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

02.05.2022  8:00-8:00 110 63.6 30.9 9.8 223.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

03.05.2022  8:15-8:15 117 60.1 32.3 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

09.05.2022  8:00-8:00 110 59.5 28.6 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

10.05.2022  8:15-8:15 115 61.4 29.9 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

16.05.2022  8:00-8:00 109 60.3 32.4 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

17.05.2022  8:15-8:15 105 59.6 30.9 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

23.05.2022  

24.05.2022  

8:00-8:00 116 58.1 27.6 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

8:15-8:15 117 62.8 32.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

30.05.2022  8:00-8:00 113 64.6 33.0 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

31.05.2022  

Note: BDL: 
8:15-8:15 108 61.2 30.2 9.2 22.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

BDL 

Below Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6H6: BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) Remarks: The values observed for the noll.i t + i i.an.e riAll.tri n hest /e. .-....-. ..,:at-:- Ai- _ fs r,•-..-• . . . 

(DL:1.0); 
BDL 

n ar s. 

Sample Description : Ambient Air Monitoring 

Location of Sampling : AAQ5 - Near Pachapatty South (10°4855.70"N 78° 7'26.98"E) 
Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CMULAB/ENV/SOPY07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/RDS/046 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/046 & 25.01.2023 
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viewed & Authorized By 

P. KAVITHA 
Technical Manager 

CHENRIAI METTEX LAB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by AM, AGMARK, APEDA, BIS, [IC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 2231 1034, 42179490, 42179491 I CIN: U749991N2008P1C069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.mettexlab.com  
TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 
S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchannpatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14463 Test Certificate Date : 06.06.2022 
Sample Description : Ambient Air Monitoring 

Location of Sampling : AAQ6 - Near Vellaparai (10°4515.68"N 78° 756.70"E) 

Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CMULAB/ENV/SOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CML/ENV/RDS/047 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/047 & 25.01.2023 

Ambient Air Monitoring 

Details  

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant 
Parameters  SPM PIV130  PM2.6  SO2  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As C6H6  BaP 

NAAQ Norms  200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 
Unit  vg/m3  gg/m3  p.g/m3  i..tg/m3  pg/m3  i.tg/m3  pg/m3  mg/m3  p.g/m3  ng/m3  ng/m3  pg/m3  ng/m3  

Date  Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 
01.03.2022  8:30-8:30 103 61.0 30.2 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.03.2022  8:45-8:45 112 53.3 31.2 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
07.03.2022  8:30-8:30 115 59.4 30.6 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
08.03.2022  8:45-8:45 106 62.7 32.5 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
14.03.2022  8:30-8:30 109 64.0 32.1 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
15.03.2022  8:45-8:45 115 61.8 30.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
21.03.2022  8:30-8:30 119 62.3 29.8 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
22.03.2022  8:45-8:45 113 58.0 27.4 9.2 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
28.03.2022  8:30-8:30 118 60.5 28.1 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
29.03.2022  8:45-8:45 116 63.2 29.6 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
04.04.2022  8:30-8:30 106 58.6 27.3 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
05.04.2022  8:45-8:45 113 59.7 28.1 10.3 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
11.04.2022  8:30-8:30 107 56.1 27.0 9.2 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
12.04.2022  8:45-8:45 109 57.6 28.6 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
18.04.2022  8:30-8:30 113 59.3 28.2 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
19.04.2022  8:45-8:45 119 62.4 30.7 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
25.04.2022  8:30-8:30 110 61.1 31.3 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
26.04.2022  8:45-8:45 106 56.3 29.4 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.05.2022  8:30-8:30 107 55.6 29.1 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
03.05.2022  8:45-8:45 116 58.0 30.6 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
09.05.2022  8:30-8:30 110 59.7 31.0 9.2 20.4 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
10.05.2022  8:45-8:45 112 62.8 32.4 9.2 21.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
16.05.2022  8:30-8:30 118 63.7 31.5 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
17.05.2022  8:45-8:45 115 60.9 30.7 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
23.05.2022  8:30-8:30 106 57.6 30.9 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
24.05.2022  8:45-8:45 109 58.2 29.8 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
30.05.2022  8:30-8:30 112 59.1 30.7 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
31.05.2022  8:45-8:45 117 61.7 31.2 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL (DL:1.0); 
Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6H6: BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) . 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

End of Repwd 

For Chennai Mett x Lab Privat.  Limited 
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CHEMINAI METTEX LOB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by MI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 I C1N: U749991N2008P1C069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 
ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CML/22-23/14464 

Sample Description : Ambient Air Monitoring 
Location of Sampling : AAQ7 - Near Kottanatham (10°45'0.97"N 78° 5'35.98"E) 

Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CML/LAB/ENV/SOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CML/ENV/RDS/048 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/048 & 25.01.2023 

Ambient Air Monitoring 

Details  

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant 
Parameters  5PM PIVI20  PM25  SO2  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As C6H6  BaP 

NAAQ Norms  200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 
Unit  jig/m3  vg/m3  jig/m3  vg/m3  jig/m3  jig/m3  jig/m3  mg/m3  µg/m3  ng/m3  ng/m3  jig/m3  ng/m3  

Date  Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 
01.03.2022  9:00-9:00 116 60.2 27.1 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.03.2022  9:15-9:15 104 59.6 28.9 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
07.03.2022  9:00-9:00 113 59.3 31.0 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
08.03.2022  9:15-9:15 109 58.1 30.6 9.2 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
14.03.2022  9:00-9:00 118 59.0 32.2 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
15.03.2022  9:15-9:15 119 62.6 30.8 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
21.03.2022  9:00-9:00 107 56.5 30.4 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
22.03.2022  9:15-9:15 103 55.4 28.3 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
28.03.2022  9:00-9:00 108 56.7 27.3 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
29.03.2022  9:15-9:15 113 59.2 27.9 8.7 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
04.04.2022  9:00-9:00 103 56.0 28.6 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
05.04.2022  9:15-9:15 109 58.1 30.2 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
11.04.2022 9:00-9:00 115 60.4 31.4 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
12.04.2022  9:15-9:15 118 61.1 32.5 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
18.04.2022  9:00-9:00 119 63.8 32.1 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
19.04.2022 9:15-9:15 115 61.6 30.4 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
25.04.2022  9:00-9:00 109 63.7 30.5 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
26.04.2022  9:15-9:15 105 60.1 31.6 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
02.05.2022  9:00-9:00 107 58.7 29.2 9.8 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
03.05.2022  9:15-9:15 116 59.3 28.1 9.2 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
09.05.2022  9:00-9:00 112 63.6 29.3 8.7 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
10.05.2022  9:15-9:15 109 56.7 29.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
16.05.2022  9:00-9:00 106 57.6 30.1 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
17.05.2022 9:15-9:15 118 59.5 31.5 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
23.05.2022  9:00-9:00 119 58.2 32.4 9.2 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
24.05.2022  9:15-9:15 115 61.6 28.5 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
30.05.2022  9:00-9:00 104 63.0 27.9 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
31.05.2022 9:15-9:15 106 60.7 29.2 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 
Note: BDL: BeloW Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL (DL:1.0); 
Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6H6: BDL (DL:1.0); BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 

------------- --------- ------ -------- End of Repod  

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

Reviewed & Authorized By 

P. KAVITHA 

Technical Manager 

Test Certificate Date : 06.06.2022 
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------- ----- ----- end 01 gtept.t  

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

Reviewed & Atitborized By 
P. KIWITHA 

Technical  manager 

CHENNOI METTEX LOB PRIVOTE LIMITED®  
(Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone : +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 I CIN: U74999TN2008PTC069459 

Email : test@mettexlab.com Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 

K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14465 Test Certificate Date: 0.06.2022 

Sample Description : Ambient Air Monitoring 

Location of Sampling : AAQ8 - Near Vasanthakathirpalayam (10°46'30.54"N 78° 4'27.90"E) 

Sampling Plan & Procedure: IS 5182 Part 14:2000 & CML/LAVENWSOP/07 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/RDS/049 & 25.01.2023 

Sampling Instrument ID & Calibration Due Date: CMUENV/FDS/049 & 25.01.2023 

Ambient Air Monitoring 

Details 

Particulate Pollutant Gaseous Pollutant Metals Pollutant Organic 

Pollutant 

Parameters SPM PM20  PM2.3  502  NO2  NH3  03  CO Pb Ni As C6H6  BaP 

NAAQ Norms 200 100 60 80 80 400 180 4 1 20 6 5 1 

Unit µg/m3  g/m3  ig/m3  ig/m3  1g/m3  i.tg/m3  g/m3  mg/m3  p.g/m3  ng/m3  ng/m3  1g,/m3  ng/m3  

Date Period.hrs Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result 

01.03.2022 9:30-9:30 109 60.5 28.4 8.7 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.03.2022 9:45-9:45 113 59.2 27.1 9.2 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

07.03.2022 9:30-9:30 105 63.1 29.5 10.3 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

08.03.2022 9:45-9:45 110 60.8 29.9 9.8 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

14.03.2022 9:30-9:30 112 61.3 30.6 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

15.03.2022 9:45-9:45 110 62.0 31.6 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

21.03.2022 9:30-9:30 108 59.4 33.0 8.7 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

22.03.2022 9:45-9:45 104 57.5 30.6 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

28.03.2022 9:30-9:30 112 59.2 31.4 10.3 21.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

29.03.2022 9:45-9:45 116 64.0 29.7 9.8 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

04.04.2022 9:30-9:30 118 63.2 32.6 9.2 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

05.04.2022 9:45-9:45 106 60.1 31.2 9.8 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

11.04.2022 9:30-9:30 1107 61.5 30.6 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

12.04.2022 9:45-9:45 113 62.1 32.5 10.3 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

18.04.2022 9:30-9:30 115 60.0 30.7 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

19.04.2022 9:45-9:45 105 63.8 30.9 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

25.04.2022 9:30-9:30 118 59.0 29.1 9.8 22.9 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

26.04.2022 9:45-9:45 109 58.0 28.9 10.3 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

02.05.2022 9:30-9:30 110 59.2 29.6 8.7 23.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

03.05.2022 9:45-9:45 112 61.0 30.2 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

09.05.2022 9:30-9:30 117 60.9 31.5 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

10.05.2022 9:45-9:45 119 63.1 30.7 10.3 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

16.05.2022 9:30-9:30 108 56.3 29.0 8.7 22.5 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

17.05.2022 9:45-9:45 106 58.5 27.5 10.3 22.0 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

23.05.2022 9:30-9:30 113 59.4 28.6 9.2 20.7 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

24.05.2022 9:45-9:45 112 58.2 30.1 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

30.05.2022 9:30-9:30 107 57.0 29.3 9.8 21.6 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

31.05.2022 9:45-9:45 109 59.3 30.5 8.7 23.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Note: BDL: Below Detection Limit ;DL: Detection Limit; NH3: BDL (DL:20); 03: BDL (DL:20); CO: BDL (DL:1.0); 
Pb: BDL (DL:0.1); Ni: BDL (DL:1.0); As: BDL (DL:1.0); C6H6: BDL (DL:1.0 ; BaP: BDL (DL:0.1) 
Remarks: The values observed for the pollutants given above are within the CPCB standards. 
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eviewed & Authorized By 
P. KAV1THA 

Technical Manager 

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

CHEMMAI METTEX LAB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by AAI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 CIN: U749991N2008P1C069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.mettexlab.com  
TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14466 
Test Certificate Date: 06.06.2022 

Sample Description : Ambient Noise Monitoring 
Location of Sampling : Ni - Project Area (10°47'3.23"N, 78° 5'27.97"E) 
Location of Sampling : N2 - Near Gudalur (10°47'15.72"N 78° 6'2.49"E) 
Sampling Plan &Procedure: IS 9989:1981&CML/LAB/ENV/SOP/10 

Sampling Instrument : CML/ENV/SLM/001 &CMUENV/SLM/002 

Sampling Date : 28.03.2022-29.03.2022 
Loction  N1-Project Area N2-Near Gudalur 

Parameter  Min Max Result Min Max Result 
Time  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

06:00-07:00  46.2 49.6 48.6 45.9 52.3 49.1 
07:00-08:00  47.6 49.2 48.1 46.3 54.3 50.3 
08:00-09:00  51.3 54.6 52.2 46.9 51.9 49.4 
09:00-10:00  53.6 56.1 55.2 49.5 58.6 54.05 
10:00-11:00  57.3 62.3 58.9 48.2 59.8 54 
11:00-12:00  56.7 64.5 57.2 49.5 65.2 57.35 
12:00-13:00  58.9 65.6 60.5 50.9 67.5 59.2 
13:00-14:00  62.3 68.2 67.2 51.9 65.4 58.65 
14:00-15:00  64.5 69.9 68.2 53.4 65.3 59.35 
15:00-16:00  62.3 71.5 68.9 55.8 66.3 61.05 
16:00-17:00  60.2 70.3 67.3 56.8 67.1 61.95 
17:00-18:00  55.4 65.4 61.6 54.2 64.5 59.35 
18:00-19:00  52.3 65.7 60.9 57.6 65.5 61.55 
19:00-20:00  45.7 56.2 48.9 56.4 64.2 60.3 
20:00-21:00  45.9 54.2 51.2 52.3 64.9 58.6 
21:00-22:00  46.2 51.8 49.9 54.2 61.9 58.05 
22:00-23:00  45.1 50.8 47.2 51.6 59.4 55.5 
23:00-00:00  45.6 52.3 46.8 46.2 54.1 53.3 
00:00-01:00  45.8 50.9 48.2 46 56.3 55.6 
01:00-02:00  46.2 48.3 47.2 45.1 55.2 52.6 
02:00-03:00  45.1 47.5 46.3 45.9 51.2 48.2 
03:00-04:00  45.8 49.6 46.3 46.3 49.4 46.4 
04:00-05:00  45.9 52.3 49.2 47.4 50.2 49.6 
05:00-06:00  47.3 53.7 53.2 48.6 51.5 52.3 

Day Means 57.0 Day Means 56.9 
Result  Night Means 48.2 Night Means 51.1 

Note: CPCB Norms Industrial Area Day Time:75 dB(A); Night Time:70 dB(A) 

The Noise level in the above location exists within the permissible limits of CPCB. 

End al Nepaxt 

110 A



CHEMMOI METTEX LOB PRIVOTE LIMITED®  
(Approved by AM, AGMARK, APEDA, BIS, [IC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 223231 63, 22311 034, 421 79490, 421 79491 I CIN: U74999TN2008PTC069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14467 Test Certificate Date: 06.06.2022 

Sample Description : Ambient Noise Monitoring 

Location of Sampling : N5 - Pachapatty South (10°48'55.66"N 78° 726.07E) 
Location of Sampling : N6 - Vellaparai (10°45'15.24"N 78° 7'56.38"E) 

Sampling Plan &Procedure: IS 9989:1981&CMULAB/ENV/SOP/10 

Sampling Instrument ID : CMUENV/SLM/003 & CMUENV/SLM/004 

Sampling Date : 04.04.2022-04.04.2022 

Loction N5 - Pachapatty South N6 - Vellaparai 
Parameter Min Max Result Min Max Result 

Time dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
06:00-07:00 48.2 51.6 50.9 46.2 52.3 50.4 
07:00-08:00 46.5 55.1 53.0 47.8 51.9 51.3 
08:00-09:00 46.1 56.3 54.5 47.9 56.1 53.1 
09:00-10:00 48.2 60.2 52.3 50.7 58.4 56.4 
10:00-11:00 48.8 65.0 51.4 51.8 61.2 58.3 
11:00-12:00 48.9 67.9 54.3 54.0 64.7 50.1 
12:00-13:00 52.6 71.6 58.0 57.9 69.4 55.5 
13:00-14:00  50.4 72.4 50.8 56.4 71.5 57.9 
14:00-15:00 51.8 73.1 57.2 57.2 68.7 56.7 
15:00-16:00  52.9 69.2 55.4 55.7 69.1 54.6 
16:00-17:00  53.7 65.0 52.7 55.0 67.3 54.5 
17:00-18:00  51.7 66.2 50.2 56.3 66.4 53.1 
18:00-19:00 50.6 67.5 50.7 55.8 64.0 51.5 
19:00-20:00  51.3 60.2 51.1 56.1 61.6 58.2 
20:00-21:00  52.7 59.0 58.4 54.9 60.2 57.0 
21:00-22:00 50.3 61.7 56.2 56.2 60.7 46.7 
22:00-23:00  48.6 56.2 44.4 54.2 59.7 46.1 
23:00-00:00 46.2 53.2 41.8 51.4 58.6 45.2 
00:00-01:00  45.3 52.1 40.1 50.1 58.0 43.1 
01:00-02:00  45.2 50.2 49.5 49.5 57.6 42.5 
02:00-03:00  45.7 51.3 42.2 46.2 56.8 41.8 
03:00-04:00  45.0 49.6 41.3 45.7 56.4 40.2 
04:00-05:00  45.9 49.5 43.0 46.2 55.2 48.4 
05:00-06:00 46.8 52.3 42.5 47.4 56.5 40.1 

Result 

Day Means 53.0 Day Means 53.6 
Night Means 42.9 Night Means 43.0 

Note: CPCB Norms Residential Area Day Time:55 dB(A); Night Time:45 dB(A) 

The Noise level in the above location exists within the permissible limits of CPCB. 

End al fRepatt  

For Chennai Mettex Lab Pvate Limited 

eviewed & Authorized By 
P. KAVITHA 

Technical Manager 
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CIIEMMAI METTEX LOB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by MI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF a TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 

Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 I CIN: U749991N2008P1C069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.meftexlab.com  
TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14468 Test Certificate Date: 06.06.2022 

Sample Description : Ambient Noise Monitoring 

Location of Sampling : N3 - K. Pitchampatti (10°4749.54"N 78° 4'50.63"E) 

Location of Sampling : N4 - Mustakinathupatti (10°4925.85"N 78° 2'56.36"E) 

Sampling Plan &Procedure: IS 9989:1981&CML/LAB/ENV/SOP/10 

Sampling Instrument : CML/ENV/SLM/001 & CMUENV/SLM/002 

Sampling Date : 28.03.2022-29.03.2022 

Loction N3-K. Pitchampatti N4-Mustakinathupatti 

Parameter Min Max Result Min Max Result 

Time dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

06:00-07:00 46.2 53.6 49.9 46.5 51.4 49.0 

07:00-08:00 48.5 54.6 51.55 47.1 53.9 50.5 

08:00-09:00 47.9 54.9 51.4 49.6 56.3 53.0 

09:00-10:00 46.3 55.2 50.75 50.9 59.7 55.3 

10:00-11:00 48.2 53.4 50.8 56.3 64.7 60.5 

11:00-12:00 49.6 57.2 53.4 57.3 63.9 60.6 

12:00-13:00 52.3 62.6 57.45 56.2 64.3 60.3 

13:00-14:00 54.3 61.6 57.95 55.2 61.5 58.4 
14:00-15:00 54.3 61.2 57.75 60.7 61.8 61.3 

15:00-16:00 53.2 62.7 57.95 55.2 62.1 58.7 
16:00-17:00 51.3 61.5 56.4 56.3 59.2 57.8 
17:00-18:00 51.3 60.5 55.9 52.3 58.5 55.4 

18:00-19:00 51.5 63.3 57.4 51.4 55.2 53.3 
19:00-20:00 52.5 61.5 57 50.4 52.1 51.3 

20:00-21:00 51.3 61.2 56.25 52.2 50.2 51.2 
21:00-22:00 50.2 60.4 55.3 45.2 49.7 47.5 

22:00-23:00 51.4 60.1 55.75 43.8 49.1 46.5 
23:00-00:00 49.6 59.8 53.8 50.4 55.6 52 
00:00-01:00 46.3 57.3 51 48.2 54.7 50.9 
01:00-02:00 45.1 54.6 50.3 48.2 52.9 50.6 
02:00-03:00 47.2 51.3 48.7 47.3 51.3 48 
03:00-04:00 48.6 50.6 49.4 45.6 49.9 46.2 
04:00-05:00 51.3 52.6 48.2 46.3 48.3 47.9 

05:00-06:00 52.3 54.3 50.7 46.8 53.9 49.2 

Result 

Day Means 54.9 Day Means 54.7 

Night Means 50.3 Night Means 49.3 
Note: CPCB Norms Industrial Area Day Time:75 dB(A; Night Time:70 dB(A 

The Noise level in the above location exists within the permissible limits of CPCB. 
att  

For Chennai Mettex Lab PNvate Limited 

eviewed & Authorized By 

P. KAVITHA 
Technical Manager 
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CHEN1101 METTEX LAB PRIVATE LIMITED®  
(Approved by MI, AGMARK, APEDA, BIS, EIC, FSSAI, GAFTA, IOPEPC, MOEF Et TEA BOARD) 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu, INDIA 
Phone: +91 44 22323163, 22311034, 42179490, 42179491 I CIN: U749991N2008P1C069459 

Email : test@mettexlab.com  I Web : www.mettexlab.com  

TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi, EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District. 

Test Certificate No: CMU22-23/14469 Test Certificate Date: 06.06.2022 

Sample Description : Ambient Noise Monitoring 

Location of Sampling : N7 - Kottanatham (10°45'0.75"N 78° 535.96"E) 

Location of Sampling : N8 -Vasanthakathirpalayam(10°46'30.56"N 78° 4'30.07"E) 

Sampling Plan &Procedure: IS 9989:1981&CML/LAB/ENV/SOP/10 

Sampling Instrument ID : CMUENV/SLM/003 & CML/ENV/SLM/004 

Sampling Date : 04.04.2022-04.04.2022 

Loction N7 - Kottanatham N8 - Vasanthakathirpalayam 

Parameter Min Max Result Min Max Result 
Time dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

06:00-07:00 45.6 53.6 49.2 46.8 52.2 51.6 
07:00-08:00 46.2 55.2 50.4 46.5 50.7 49.2 

08:00-09:00 46.9 55.5 53.0 48.6 55.9 53.1 
09:00-10:00 47.2 59.2 55.4 50.1 59.2 56.8 
10:00-11:00 49.8 61.8 57.1 51.6 60.0 59.0 
11:00-12:00 50.3 64.7 51.5 52.8 64.4 52.1 
12:00-13:00 51.6 70.5 50.0 54.6 69.2 55.9 
13:00-14:00 54.6 72.8 55.6 56.9 70.8 59.1 
14:00-15:00 56.7 71.4 56.7 54.5 71.2 57.5 
15:00-16:00 58.1 67.2 55.4 55.6 62.3 56.7 
16:00-17:00 59.4 66.0 54.3 56.0 65.4 52.3 
17:00-18:00 58.0 65.4 53.0 57.6 62.7 51.5 
18:00-19:00 56.7 63.7 50.2 56.8 62.0 51.9 
19:00-20:00 57.6 60.2 59.4 57.4 61.4 50.5 
20:00-21:00 55.9 59.4 58.0 54.7 59.3 57.2 
21:00-22:00 55.2 58.1 56.5 53.5 59.1 56.0 
22:00-23:00 55.0 58.7 45.7 53.4 58.2 46.1 
23:00-00:00 54.2 57.2 44.2 -52.7 56.6 41.6 
00:00-01:00 46.6 56.0 43.1 51.0 56.0 43.7 
01:00-02:00 45.7 51.7 40.9 47.5 52.7 45.2 
02:00-03:00 45.0 51.8 40.4 46.2 52.8 45.4 

03:00-04:00 45.2 47.5 42.2 46.1 50.8 41.3 
04:00-05:00 46.9 49.5 45.1 45.8 49.7 42.1 

05:00-06:00 48.6 52.3 41.3 46.7 53.4 44.4 

Result 

Day Means 53.6 Day Means 53.9 

Night Means 42.5 Night Means 43.4 
Note: CPCB Norms Residential Area Day Time:55 dB(A); Night Time:45 dB(A) 

The Noise level in the above location exists within the permissible limits of CPCB. 
, 

End of .9.eput -------- ------ 

For Chennai rvjettex Lab Brivate Limited 
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CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • 
Phone : 044-22323163, 22311034 

42179490, 42179491 

CHENtifil METTEX LOB PRIVATE LIMITED®  
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No .1 of 2 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT : 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 

K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 

Karur District. 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. 

Lab No 2303749 

T.0 Date : 25.04.2022 

CMU22-23/5200 

Date Of Receipt : 16.04.2022 

Analysis Commenced On: 16.04.2022 

Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : Ground Water(WW-1) - Near Project Area. 
(as stated by customer) 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Discipline: Chemical Group: Water 

Colour IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 10 Hazen 

Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable 

pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.85 

Conductivity @25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019) 1126 pmhos/cm 

Turbidity IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017) 2.0 NTU 

Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017) 658nrig/I 

Total Hardness as CaCO3  IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019) 230 mg/I 

Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 68 mg/I) 

Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 14.6 mg/I 

Total Alkalinity as CaCO3  IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 268 mg/1 

Chloride as Cl IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 202 mg/1 

Sulphate as SO4 IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 78 mg/1 

Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.03 mg/I 

Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/1) 

Fluoride as F APHA 23r0  Edn. 2017:4500 F,D 0.73 mg/I 

Nitrate as NO3 IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 32 mg/I 

Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/1) 

Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/I) 

Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

...Contd....2 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer. 
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Page No. 2 of 2 Lab No: 2303749T.0 No: CML/22-23/5200 Dated : 25.04.2022 

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

Reviewed & Authorized By 

P. KAVITHA 
Technical Manager 

Reviewed & Authorized By 

B. ARUNAN 
lechnical Managtr-hlicrobiolou 

CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • 
Phone: 044-22323163, 22311034 

42179490, 42179491 

CHENNOI MET'TEX LB PRIVATE LIMITED®  

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

• 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/I) 

Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Mineral Oil 1S3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/I) 

Phenolic compounds 
as C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Anionic Detergents 
(as MBAS) 

IS 13428 — 2005 (Reaff:2019) 
(Annex K) 

BDL (DL:0.01 mg/1) 

Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

BOD @ 27°C for 3 days 1S3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) 6.0 mg/1 

Chemical Oxygen Demand IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) 24mg/1 

Dissolved Oxygen IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) 5.8 mg/1 
Barium as Ba IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/I) 
Ammonia 
(as total ammonia-N) 

IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Sulphide as H2S IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Total Arsenic as As IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Total Suspended Solids 1S3025 Part 17 -1984 (Reaff:2017) 10 mg/1 

Discipline:BiologicalGroup: Water 

Total Coliform APHA 23m  Edn. 2017:9221B 110 MPN/100m1 

Escherichia coli APHA 23m  Edn. 2017:9221F <1.8 MPN/100m1 

Note : APHA — American Public Health Association, BDL — Below Detection Limit, DL — Detection Limit, 

MPN — Most Probable Number, < 1.8 MPN/100m1 can be taken as "No Microbial Growth". 

End or Repot 

• 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer.  
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(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No.1 of 2 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 
Karur District. 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. 

Lab No 2303750 

T.0 Date : 25.04.2022 

T.0 No : CMU22-23/5201 

Date Of Receipt : 16.04.2022 

Analysis Commenced On : 16.04.2022 

Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : 
(as stated by customer) 

Ground Water(WW-2) - Mustakinathupatti. 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Discipline: Chemical Group: Water 

Colour IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 5 Hazen 

Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable 

pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.54 

Conductivity @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019) 924 pmhos/cm 

Turbidity IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017) Less than 0.5 NTU 

Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017) 554 mg/I 

Total Hardness as CaCO3  IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019) 196 mg/I 

Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 62 mg/I 

Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 12.4 mg/I 

Total Alkalinity as CaCO3  IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 168 mg/I 

Chloride as CI IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 180 mg/I 

Sulphate as SO4 IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 36 mg/I 

Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.28 mg/I 

Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/I) 

Fluoride as F APHA 23rd  Edn. 2017:4500 F,D 0.42 mg/I 

Nitrate as NO3  IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 21.6 mg/I 

Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/1) 

Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

o n td....2 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer.  
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CHEM! METTEX LOB PRIVATE LIMITED 
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

Lab No: 2303750T.0 No: CML/22-23/5201 Dated : 25,04.2022  Page No 2 of 2 
• 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Aluminium as Al IS 3025 Part 65:201,4 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/I) 

Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

(as MBAS) (Annex K) 
BDL (DL:0.01 mg/I) 

Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Ammonia 
(as total ammonia-N) 

IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/1) 

Total Arsenic as As IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Total Suspended Solids IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) 15 mg/I 

Discipline:BiologicalGroup: Water 

Total Coliform APF1A 23rd  Edn. 2017:9221B 170 MPN/100m1 

Escherici-da coli APHA 23'.°  Edn. 2017:9221F <1.8 MPN/100m1 

Note : APHA - American Public Health Association, BDL - Below Detection Limit, DL - Detection Limit, 

• 

e- 
Mineral Oil IS3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/I) 

Phenolic compounds 
as C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/I) 

• 

r- 
Anionic Detergents IS 13428 - 2005 (Reaff:2019) • 

Barium as Ba IS3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/I) • 

Sulphide as H2S IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) • 

MPN - Most Probable Number, < 1.8 MPN/100m1can be taken as 'No Microbial Growth". • 
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E  NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 

kit  Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer. 
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COMM METTEX LAB PRIVATE LIMITED®  
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

E-mail:test@mettexlab.com  

Web :www.mettexlab.corn 

TEST REPORT 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 
Karur District. 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. 

Lab No 2303751 

Page No .1 of 2 

T.0 Date : 25.04.2022 

T.0 No : CMU22-23/5202 

Date Of Receipt : 16.04.2022 

Analysis Commenced On: 16.04.2022 

Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description Ground Water (BW-1) — Near Project Area. 
(as stated by customer) 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Discipline: Chemical Group: Water 

Colour IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 10 Hazen 

Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable 

pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.68 

Conductivity @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019) 918 pmhos/cm 

Turbidity IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017) Less than 0.5 NTU 

Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017) 521 mg/I 

Total Hardness as CaCO3  IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019) 182 mg/I 

Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 48 mg/I 

Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 15 mg/I 

Total Alkalinity as CaCO3 IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 182 mg/I 

Chloride as CI IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 178 mg/I 

Sulphate as SO4 IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 42 mg/I 

Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.38 mg/I 

Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/I) 

Fluoride as F APHA 23rd  Edn. 2017:4500 F,D 0.52 mg/I 

Nitrate as NO3  IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 18.6 mg/I 

Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/I) 

Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

...Contd....2 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and. its Customer.  
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CHENNOI METTEX LeB PRIVATE LIMITED 
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

Lab No: 23037511.0 No: CML/22-23/5202 Dated : 25.04.2022 Page No. 2 of 2 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/I) 

Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/1) 

Mineral Oil IS3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/I) 

Phenolic compounds 
as C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Anionic Detergents 
(as MBAS) 

IS 13428 —2005 (Reaff:2019) 
(Annex K) 

BDL (DL:0.01 mg/1) 

Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Barium as Ba IS3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/I) 

Ammonia 
(as total ammonia-N) IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Sulphide as H2S IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/1) 

Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Total Arsenic as As IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Total Suspended Solids IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) 14 mg/I 

Discipline:BiologicalGroup: Water 

Total Coliform 
APHA 23ra  Edn. 2017:9221B 

120 MPN/100m1 

Escherichia coli 
APHA 23R" Edn. 2017:9221F 

< 1.8 MPN/100m1 

Note : APHA — American Public Health Association, BDL — Below Detection Limit, DL — Detection Limit, 

MPN — Most Probable Number,< 1.8 MPN/100m1can be taken as "No Microbial Growth". 

 

End o Repont 

  

 

For Chennai Mettex Lab fprvate Limited 

Reviewed & Authorized By 
B. ARUNAN 

Technical hianager-Micrulklogy 

Reviewed & Authorized By 

P. KAVITHA 
Technical Manager 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement, while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer.  
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Phone : 044-22323163, 22311034 

42179490, 42179491 

CHENNfil METTEX Lfill PRIVATE LIMITED®  
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSA1, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No .1 of 2 

ISSUED TO Tmt Nanna Umadevi EXTENT: 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 
Karur District. 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. 

Lab No : 2303752 

T.0 Date : 25.04.2022 

T.0 No : CMU22-23/5203 

Date Of Receipt : 16.04.2022 

Analysis Commenced On : 16.04 2022 

Analysis Completed On : 25 04 2022 

Sample Description : Ground Water(BW-2)-Pachapatty South. 
(as stated by customer) 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Discipline: Chemical Group: Water 

Colour IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 5 Hazen 

Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable 

pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.24 

Conductivity @25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019) 978 pmhos/cm 

Turbidity IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017) Less than 0.5 NTU 

Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017) 586 mg/1 

Total Hardness as CaCO3  IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019) 204 mg/1 

Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 46 mg/I 

Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 21.6 mg/I 

Total Alkalinity as CaCO3  IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 164 mg/I 

Chloride as CI IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 176 mg/I 

Sulphate as SO4 IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 42 mg/I 

Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.32 mg/I 

Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/I) 

Fluoride as F APHA 23rd  Edn. 2017:4500 F,D 0.51 mg/I 

Nitrate as NO3 IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 18.6 mg/1 

Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/I) 

Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

...Contd....2 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer.  
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E 3 v 1— Lab No: 2303752T.0 No: CML/22-23/5203 Dated : 25.04.2022 Page No. 2 of 2 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/1) 

Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/I) 

as C6H5OH 
IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/I) 

(as MBAS) (Annex K) 

Barium as Ba IS3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/1) 

Ammonia 
(as total ammonia-N) 

IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/1) 

Sulphide as H2S IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Total Arsenic as As IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Total Suspended Solids IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:1.0 mg/1) 

Discipline:BiologicalGroup: Water 

Total Coliform 
APHA 23m  Edn. 2017:9221B 

140 MPN/100m1 

Escherichia coli 
APHA 23'1 Edn. 2017:9221F 

< 1.8 MPN/100m1 

• 

Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Mineral Oil 1S3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/1) 

Phenolic compounds 

• 

• 

e 

Anionic Detergents IS 13428 — 2005 (Reaff:2019) 
BDL (DL:0.01 mg/1) 

Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

• 

• 

• 
—o 

Note : APHA — American Public Health Association, BDL — Below Detection Limit, DL — Detection Limit, 

MPN — Most Probable Number,‹ 1.8 MPN/100m1can be taken as "No Microbial Growth". 
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2  NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal rl 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from • 
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• 

Total Hardness as CaCO3 IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019) 168 mg/I 

Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 45 mg/I 

• 

r- 
Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 13.5 mg/I 

160 mg/1 

Chloride as Cl IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 154 mg/I 

Sulphate as SO4 IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 48 mg/I 

• 
-a 

• 

Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/1) 

• 

• 

ISSUED I U : Tmt. Nama Umadevi EXTENT : 2.95.5 ha 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 
Karur District. 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. 

Lab No 2303753 • 
a 

E Sample Description : Surface Water (SW-1) - Vellianaikulam. 
(as stated by customer) 

• —a 

r- 
TEST PROTOCOL RESULTS 

Discipline: Chemical Group: Water 

Colour IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 5 Hazen 

Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable 

pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.21 

Conductivity @ 25°C IS 3025 Part 142013 (Reaff: )019) 882pmhos/cm 

Turbidity IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017) Less than 0.5 NTU 

Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017) 508 mg/I 

Total Alkalinity as CaCO3  IS 3025 Part 231986 (Reaff:2019) 

Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.42 mg/1 

Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/I) 

Fluoride as F APHA 23rd  Edn. 2017:4500 F,D 0.65 mg/I 

Nitrate as NO3  IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 12.8 mg/I 

Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/I) 

Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/l) 

Analysis Completed On : 25.04.2022 

T.0 Date 

T.0 No 

25 04 2022 

: CML/22-23/5204 

Date Of Receipt : 16.04.2022 

Analysis Commenced On : 16.04.2022 
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2  NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 1-
ld action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 

the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
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E-mail:test@mettexlab.corn  
Web :www.mettexlab.com 

Phone: 044-22323163, 22311034 

42179490, 42179491 

CHENNOI METTEX L$B PRIVATE LIMITED 
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

Page No. 2 of 2 Lab No: 2303753T.0 No: CML/22-23/5204 Dated : 25.04.2022 

For Chennai Mettex Lab Private Limited 

Reviewed & Authorized By 

P. KAVITHA 
Technical Manager 

Reviewed & Authorized By 

B. ARUNAN 
Technical Manager-Microbiology 

CML • CML • CML• CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/1) 

Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/I) 

Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Mineral Oil 1S3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/I) 

Phenolic compounds 
as C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Anionic Detergents 
(as MBAS) 

IS 13428 —2005 (Reaff:2019) 
(Annex K) 

BDL (DL:0.01 mg/1) 

Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/1) 

Barium as Ba IS3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/I) 

Ammonia 
(as totalammonia-N)  IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Sulphide as H2S IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Total Arsenic as As IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Total Suspended Solids IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:1.0 mg/I) 

Discipline:BiologicalGroup: Water 

Total Coliform 
APHA 23rd  Edn. 2017:9221B 

920MPN/100m1 

Escherichia coli 
APHA 231°  Edn. 2017:9221F 

70 MPN/100m1 

Note : APHA — American Public Health Association, BDL — Below Detection Limit, DL — Detection Limit, 

MPN — Most Probable Number. 

End o fRepatt 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer.  

CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • 

• 

CML/LAB/F/5.10/1 
123 A



CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML 
E-mail:test@mettexlab.com  
Web :www.mettexlab.corn 
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CHENNfil METTEX LOB PRIVATE LIMITED 
Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

Page No.1 of 2 TEST REPORT 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. 

Lab No 2303754 

Sample Description : 
(as stated by customer) 

T.0 Date : 25.04.2022 

T.0 No : CMLJ22-23/5205 

Date Of Receipt : 16.04.2022 

Analysis Commenced On : 16.04.2022 

Analysis Completed On : 25.04.2022 

Ground Water(SW-2) — Kandedutha Manikam Lake. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Discipline: Chemical Group: Water 

Colour IS 3025 Part 4:1983 (Reaff:2017) 5 Hazen 

Odour IS 3025 Part 5:2018 Agreeable 

pH at 25°C IS 3025 Part 11:1983 (Reaff:2017) 7.51 

Conductivity @ 25°C IS 3025 Part 14:2013 (Reaff:2019) 826 pmhos/cm 

Turbidity IS 3025 Part 10:1984 (Reaff:2017) Less than 0.5 NTU 

Total Dissolved Solids IS 3025 Part 16:1984 (Reaff:2017) 495 mg/I 

Total Hardness as CaCO3  IS 3025 Part 21:2009 (Reaff:2019) 164 mg/I 

Calcium as Ca IS 3025 Part 40:1991 (Reaff:2019) 48 mg/I 

Magnesium as Mg IS 3025 Part 46:1994 (Reaff:2019) 10.6 mg/I 

Total Alkalinity as CaCO3  IS 3025 Part 23:1986 (Reaff:2019) 178 mg/I 

Chloride as CI IS 3025 Part 32:1988 (Reaff:2019) 169 mg/I 

Sulphate as SO4  IS 3025 Part 24:1986 (Reaff:2019) 42 mg/I 

Iron as Fe IS 3025 Part 53:2003 (Reaff:2019) 0.42 mg/I 

Residual Free Chlorine IS 3025 Part 26:1986 (Reaff:2019) BDL (DL:0.1 mg/I) 

Fluoride as F APHA 23rd  Edn. 2017:4500 F,D 0.72 mg/I 

Nitrate as NO3  IS 3025 Part 34:1988 (Reaff:2019) 18.4 mg/I 

Copper as Cu IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Manganese as Mn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Mercury as Hg USEPA 200.8 BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Cadmium as Cd IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.001 mg/I) 

Selenium as Se IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 
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(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST PROTOCOL RESULTS 

Aluminium as Al IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Lead as Pb IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.005 mg/I) 

Zinc as Zn IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Total Chromium as Cr IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.02 mg/1) 

Boron as B IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL(DL : 0.05 mg/I) 

Mineral Oil IS3025 Part 39-1991 (Reaff. 2019) BDL(DL : 0.01 mg/I) 

Phenolic compounds 
as C6H5OH 

IS 3025 Part 43-1992(Reaff: 2019) BDL (DL:0.0005 mg/I) 

Anionic Detergents 
(as MBAS) 

IS 13428 — 2005 (Reaff:2019) 
(Annex K) 

BDL (DL:0.01 mg/1) 

Cyanide as CN IS 3025 Part 27-1986 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Barium as Ba IS3025 Part 44:1993 (Reaff:2019) BDL(DL:0.05 mg/I) 

Ammoniaammonia-N) (as total  IS 3025 Part 58:2006 (Reaff:2017) BDL (DL:0.01 mg/1) 

Sulphide as H2S IS 3025 Part 38:1989 (Reaff:2019) BDL (DL:0.01 mg/I) 

Molybdenum as Mo IS 3025 Part 65:2014 (Reaff:2019) BDL (DL:0.02 mg/I) 

Total Arsenic as As IS 3025 Part 34-1988 (Reaff. 2019) BDL (DL:0.005 mg/1) 

Total Suspended Solids IS 3025 Part 29-1986 (Reaff: 2019) BDL (DL:1.0 mg/I) 

Discipline:BiologicalGroup: Water 

Total Coliform 
APHA 23rd  Edn. 2017:9221B 

110 MPN / 100 ml 

Escherichia coli APHA 23rd  Edn. 2017:9221F <1.8 MPN/100m1 

Note : APHA — American Public Health Association, BDL — Below Detection Limit, DL — Detection Limit, 

MPN — Most Probable Number,< 1.8 MPN/100mIcan be taken as "No Microbial Growth". 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 15 days only from 
the completion date of testing., except in case of regulatory samples, which will be retained for a specific period as per statutory requirement; while perishable 
& environmental testing related remnant samples will be discarded consequent upon completion of testing. Samples are not drawn by us unless otherwise 
stated. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the laboratory. This report is for the exclusive use of Chennai 
Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer. 
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Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No.1 of 1 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT : 2.95.5 ha T.0 Date : 25.04.2022 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) T.0 No : CML/22-23/5208 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 

Karur District. Date Of Receipt : 16.04.2022 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. Analysis Commenced On : 16.04.2022 

Lab No : 2303757 Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : Soil — 1 — Project Area. 
(as stated by customer) 
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01 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 (Reaff:2016) 8.21 

02 Conductivity @25°C IS 14767 - 2000 (Reaff: 2016) 588 pmhos/cm 

03 Texture: 

Clay 44.2 °A 

Sand Gravimetric Method 28.6 °/.3 

Silt 27.2 °A 

04 Water Holding Capacity By Gravimetric Method 51.8 % 

05 Bulk Density By Cylindrical Method 1.18 9/cm3  

06 Porosity By Gravimetric Method 38.2 % 

07 Calcium as Ca 184 mg/kg 

08 Magnesium as Mg 46 mg/kg 

09 Manganese as Mn 
USEPA 3050 B — 1996 & 

32.6 mg/kg 

10 Zinc as Zn 
USEPA 6010 C - 2000 

0.92 mg/kg 

11 Boron as B 0.88 mg/kg 

12 Chloride as Cl APHA 23rd  Edn 2019 4500 Cl B 182 mg/kg 

13 Total Soluble Sulphate as SO4  IS 2720 Part 27: 1977 (Reaff:2015) 0.015 % 

14 Potassium as K 
USEPA 3050 B — 1996 & 

USEPA 6010 C - 2000 
42.6 mg/kg 

15 Total Phosphorus as P IS 10158: 1982 (Reaff: 2019) 1.18 mg/kg 

16 Total Nitrogen as N IS 14684: 1999 (Reaff 2019) 190 mg/kg 

17 Cadmium as Cd BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

18 Total Chromium as Cr BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

19 Copper as Cu 
USEPA 3050 B — 1996 & 

BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

20 Lead as Pb 
USEPA 6010 C -2000 

0.68 mg/kg 

21 Iron as Fe 4.1 mg/kg 

22 Organic Matter IS: 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 2.72 % 

23 Organic Carbon IS : 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 1.62% 

24 Cation Exchange Capacity USEPA 9080 — 1986 f 46.2 meq/100g o soil 
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Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No .1 of 1 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT : 2.95.5 ha T.0 Date : 25.04.2022 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) T.0 No : CML/22-23/5209 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 
Karur District. Date Of Receipt : 16.04.2022 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. Analysis Commenced On: 16.04.2022 

Lab No : 2303758 Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : Soil — 2— K.Pitchampatti. 
(as stated by customer) 
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01 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 (Reaff:2016) 8.03 

02 Conductivity @ 25°C IS 14767 -2000 (Reaff: 2016) 610 pmhos/cm 

03 Texture: 

Clay 32.8% 

Sand Gravimetric Method 33.2 % 

Silt 34.0 % 

04 Water Holding Capacity By Gravimetric Method 48.7 % 

05 Bulk Density By Cylindrical Method 1.20 g/cm3  

06 Porosity By Gravimetric Method 33.6 % 

07 Calcium as Ca 180 mg/kg 

08 Magnesium as Mg USEPA 3050 B — 1996 & 40.6 mg/kg 

09 Manganese as Mn USEPA 6010 C -2000 33.8 mg/kg 

10 Zinc as Zn 1.10 mg/kg 

11 Boron as B 1.14 mg/kg 

12 Chloride as Cl APHA 23rd  Edn 2019 4500 Cl B 182 mg/kg 

13 Total Soluble Sulphate as SO4  IS 2720 Part 27: 1977 (Reaff:2015) 0.017 )̀/0 

14 Potassium as K 
USEPA 3050 B — 1996 & 

USEPA 6010 C - 2000 
43.2 mg/kg 

15 Total Phosphorus as P IS 10158 • 1982 (Reaff: 2019) 1.52 mg/kg 

16 Total Nitrogen as N IS 14684: 1999 (Reaff:2019) 196 mg/kg 

17 Cadmium as Cd BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

18 Total Chromium as Cr BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

19 Copper as Cu 
USEPA 3050 B —1996 & 

BDL (DL 1.0 mg/kg) 

20 Lead as Pb 
USEPA 6010 C - 2000 

0.70 mg/kg 

21 Iron as Fe 2.2 mg/kg 

22 Organic Matter IS • 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 2.8 % 

23 Organic Carbon IS • 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 1.72% 

24 Cation Exchange Capacity USEPA 9080— 1986 42.4 meq/100g of soil 

IL
 •

 C
M

L
 • 
C

 

bid af !Repent  

For Chennai Mettex Lab PrOte Limited 

i;.., , Reviewed & Authorized By  

L
 •  C

M
L

 •  C
M

L  •
  C

M
L

  

L 
Id  
• 

E 
id 

NOTE: Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document  iii, 4444 : s.offenders will be liable for legal 
action. Unless otherwise stated the submitted results in this test report refer only to the sample(s) tested and sUctf.Wtilol• r retained for 15 days only from 
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Mettex Lab's customer, and is provided in accordance with the agreement between Chennai Mettex Lab and its Customer. 

CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • 
CML/LAB/F/5.10/1 
127 A



CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • CML • 

—I 

5 
• 
—a 
E 
v 

E-mailitest©mettexlab.com  

Web :www.mettexiab.com 

0 
CHENNfil METTEX LOB PRIVATE LIMITED 

Phone: 044-22323163, 22311034 
42179490, 42179491 

0 

C
M

L
  •  C

M
L

 •  C
M

L
 •  C

M
L

 •  C
M

L
 •  C

M
L

  •
  C

M
L

 •   

• 
—1 

Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

E (Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 
60 
• 

El  
TEST REPORT Page No.1 of 1 

id 
• 

El  
4.0 
• 
—1 
E 
Li 

• 
—1 
E 
V 

• 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT : 2.95.5 ha T.0 Date : 25.04.2022 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) T.0 No : CML/22-23/5210 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 

Karur District. Date Of Receipt : 16.04.2022 

Cust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. Analysis Commenced On : 16.04.2022  

Lab No : 2303759 Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : Soil — 3 — Pachapatty South. 
(as stated by customer) 
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01 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 (Reaff:2016) 8.98 

02 Conductivity @ 25°C IS 14767 - 2000 (Reaff : 2016) 598 pmhos/cm 

03 Texture: 

Clay 44.8% 

Sand Gravimetric Method 30.1 °A 

Silt 25.1 % 

04 Water Holding Capacity By Gravimetric Method 48.2 % 

05 Bulk Density By Cylindrical Method 1.20 g/cm3  

06 Porosity By Gravimetric Method 34.8 % 

07 Calcium as Ca 192 mg/kg 

08 Magnesium as Mg 38 mg/kg 

09 Manganese as Mn 
USEPA 3050 B — 1996 & 

35.2 mg/kg 

10 Zinc as Zn 
USEPA 6010 C - 2000 

1.20 mg/kg 

11 Boron as B 1.10 mg/kg 

12 Chloride as Cl APHA 231d  Edn 2019 4500 Cl B 176 mg/kg 

13 Total Soluble Sulphate as SO4  IS 2720 Part 27 : 1977 (Reaff:2015) 0.012% 

14 Potassium as K 
USEPA 3050 B — 1996 & 

USEPA 6010 C - 2000 
41.8 mg/kg 

15 Total Phosphorus as P IS 10158 : 1982 (Reaff: 2019) 1.28 mg/kg 

16 Total Nitrogen as N IS 14684: 1999 (Reaff:2019) 170 mg/kg 

17 Cadmium as Cd BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

18 Total Chromium as Cr BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

19 Copper as Cu 
USEPA 3050 B — 1996 & 

BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

20 
- 

Lead as Pb 
USEPA 6010 C - 2000  

0.72 mg/kg 

21 Iron as Fe 2.2 mg/kg 

22 Organic Matter IS: 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 2.40 % 

23 Organic Carbon IS :2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 1.62% 

24 Cation Exchange Capacity USEPA 9080— 1986 39.8 meq/100g of soil 
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Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No.1 of 1 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT : 2.95.5 ha T.0 Date : 25.04.2022 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) T.0 No : CML/22-23/5211 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 

Karur District. Date Of Receipt : 16.04.2022 

Cust. Ref : SRF Dated : 13.04.2022. Analysis Commenced On: 16.04.2022 

Lab No : 2303760 Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : Soil —4 — Mustakinathupatti. 
(as stated by customer) 
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01 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 (Reaff:2016) 7.86 

02 Conductivity @ 25°C IS 14767 - 2000 (Reaff : 2016) 586 pmhos/cm 

03 Texture: 

Clay 41.8% 

Sand Gravimetric Method 26.2 % 

Silt 32.0 % 

04 Water Holding Capacity By Gravimetric Method 52.4% 

05 Bulk Density By Cylindrical Method 1.18 g/cm
3 

06 Porosity By Gravimetric Method 36.8 % 

07 Calcium as Ca 220 mg/kg 

08 Magnesium as Mg 170 mg/kg 

09 Manganese as Mn 
USEPA 3050 B — 1996 & 

41.2 mg/kg 

10 Zinc as Zn 
USEPA 6010 C -2000 

1.26 mg/kg 

11 Boron as B 1.14 mg/kg 

12 Chloride as Cl APHA 231d  Edn 2019 4500 Cl B 162 mg/kg 

13 Total Soluble Sulphate as SO4  IS 2720 Part 27; 1977 (Reaff:2015) 0.014 % 

14 Potassium as K 
USEPA 3050 B — 1996 & 

USEPA 6010 C -2000 
38 mg/kg 

15 Total Phosphorus as P IS 10158; 1982 (Reaff: 2019) 1.26 mg/kg 

16 Total Nitrogen as N IS 14684; 1999 (Reaff:2019) 192 mg/kg 

17 Cadmium as Cd BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

18 Total Chromium as Cr BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

19 Copper as Cu 
USEPA 3050 B — 1996 & 

BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

20 Lead as Pb 
USEPA 6010 C - 2000 

0.78 mg/kg 

21 Iron as Fe 2.9mg/kg 

22 Organic Matter IS : 2720 Part 22.  1972 (Reaff: 2015) 3.12 % 

23 Organic Carbon IS : 2720 Part 22 1972 (Reaff: 2015) 2.10 % 

24 Cation Exchange Capacity USEPA 9080— 1986 41.8 meq/100g of soil 
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Jothi Complex, 83, M.K.N. Road, Guindy, Chennai - 600 032. 

(Approved/Recognized by APEDA, AGMARK, GAFTA, EIC, FSSAI, BIS & MoEF) 

TEST REPORT Page No.1 of 1 

ISSUED TO: Tmt. Nama Umadevi EXTENT: 2.95.5 ha T.0 Date : 25.04.2022 

S.F.Nos. 270/1(P), 271/A1A(P) & 278/1(P) T.0 No : OW/22-23/5212 
K. Pitchampatti Village, Karur Taluk, 

Karur District. Date Of Receipt : 16.04.2022 

Gust. Ref : SRF Dated: 13.04.2022. Analysis Commenced On: 16.04.2022 

Lab No : 2303761 Analysis Completed On : 25.04.2022 

Sample Description : Soil — 5—Kottanatham. 
(as stated by customer) 
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01 pH @ 25°C IS 2720 Part 26 - 1987 (Reaff:2016) 8.25 

02 Conductivity @ 25°C IS 14767 - 2000 (Reaff : 2016) 616 pmhos/cm 

03 Texture: 

Clay 35.2 % 

Sand Gravimetric Method 42.6 % 

Silt 22.2 % 

04 Water Holding Capacity By Gravimetric Method 47.1 % 

05 Bulk Density By Cylindrical Method 1.20 g/cm
3 

06 Porosity By Gravimetric Method 42.4 % 

07 Calcium as Ca 248 mg/kg 

08 Magnesium as Mg 138 mg/kg 

09 Manganese as Mn 
USEPA 3050 B - 1996 & 

30.6 mg/kg 

10 Zinc as Zn 
USEPA 6010 C - 2000 

1.18 mg/kg 

11 Boron as B 1.62 mg/kg 

12 Chloride as Cl APHA 23rd  Edn 2019 4500 Cl B 182 mg/kg 

13 Total Soluble Sulphate as SO4  IS 2720 Part 27 : 1977 (Reaff:2015) 0.014% 

14 Potassium as K 
USEPA 3050 B - 1996 & 

USEPA 6010 C -2000 
41.8 mg/kg 

15 Total Phosphorus as P IS 10158: 1982 (Reaff: 2019) 1.41 mg/kg 

16 Total Nitrogen as N IS 14684 • 1999 (Reaff:2019) 176 mg/kg 

17 Cadmium as Cd BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

18 Total Chromium as Cr BDL (DL: 1.0 mg/kg) 

19 Copper as Cu 
USEPA 3050 B - 1996 & 

BDL (DL : 1.0 mg/kg) 

20 Lead as Pb 
USEPA 6010 C - 2000 

0.80 mg/kg 

21 Iron as Fe 4.52 mg/kg 

22 Organic Matter IS • 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 3.10 )̀/0 

23 Organic Carbon IS : 2720 Part 22: 1972 (Reaff: 2015) 1.88 % 

24 Cation Exchange Capacity USEPA 9080 - 1986 40.2 meq/100g of soil 
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