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

                                                           CLUSTER QUARRIES  

CODE Name and the 

address of the 

Lessee 

Village & 

Taluk 

S.F.Nos Extent in 

Hectare 

Classification 

of land 

Status 

P1 Tvl. Perumal 

Granites 

(Black granite) 

No.653, Salem 

Main Road 

Kaveripattinam 

Post 

Krishnagiri 

District-

635112 

 

Sidumanahalli 

Village & 

Pennagaram 

Taluk 

938 / 

(Part) 

Bit-1 

 

6.20.0 Govt.Poramboke 

land 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8580/SEAC/ToR 

– 1031/2021 Dated: 

26.08.2021 

P2 Tvl. Vinayaga 

Granites 

Krishnagiri. 

Sidumanahalli 

Village 

Pennagaram 

Taluk 

938/(Part) 

Bit-2 

5.63.0 Govt.Poramboke 

land 

Proposal is under    

Process. 

 

  Total  11.83.0Ha   

                                                             ABANDONED QUARRY  

Sl. No Name and the 

address of the 

Lessee 

Village & 

Taluk 

S.F.Nos Extent in 

Hectare 

Classification 

of land 

Nil 

                                                   Nil  

                                                                    EXISTING QUARRY  

Sl. No Name and the 

address of the 

Lessee 

Village & 

Taluk 

S.F.Nos. Extent in 

Hectare 

Classification 

of land 

Nil 

                                                  Nil  

 TOTAL CLUSTER EXTENT               11.83.0Ha  

 

 Source: i) DD Letter – Rc.No. 169/2020 (Mines) dated:07.06.2021  

Note – Cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 

01.07.2016               
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 
Tv l. Peru mal G ranites “P1” 

“ToR issued vide L etter No. SEIAA-TN/F.No. 8580/SEAC/TOR-1031/2021 

Dated:2 6 .0 8 .2 0 2 1 ” 
 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 A detailed study of the lithology of the 

mining lease area shall be furnished. 

Geology of the lease area has been detailed 

in the section 2.3.2, pp.15-16 under chapter 

II. 

2 The proponent shall form the proper benches 

as per the approved mining plan during the 

operation of the quarry considering the 

hydro-geological regime of the surrounding 

area as well as for safe mining. 

The matter regarding dimension of the 

benches has been given in section 1.2, p.1 

under chapter I. 

3 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. 

Yes. Agreed and noted. 

4 The Project Proponent shall conduct the 

hydro-geological study to assess the impact 

considering the contour map of the ground 

water table detailing the number of ground 

water pumping & open wells, and surface 

water bodies such as rivers, tanks, canals, 

ponds etc. within 1 km (radius) along with 

the water levels for both monsoon and non- 

monsoon seasons from the PWD I TWAD. 

The number of wells used for the 

collection of water level data and other 

relevant information have been given in 

section 3.3.4.1, pp.43-47 under chapter III. 

 

5 The Proponent shall carry out the 

Cumulative impact study due to mining from 

all the mines on the environment in terms of 

air pollution, water pollution, & health 

impacts, accordingly the Environment 

Management plan should be prepared. 

The cumulative impact study has been 

carried out in section 7.4, pp.118-121 

under chapter VII. 

6 The Socio-economic studies should be 

carried out within a 10 km buffer zone from 

the mines. 

The socio-economic studies were carried 

out and the results have been discussed in 

section 3.8, pp. 87-88 under chapter III. 

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

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

the mining lease applied area& 300m buffer 

zone and its management during mining 

activity. 

The green belt development proposal has 

been disclosed in the sections 4.6.2.2-

4.6.2.3, pp.101-102 under   chapter IV. 
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8 The proponent shall furnish the baseline data 

for the environmental and ecological 

parameters with regard to surface 

water/ground water quality, air quality , soi l 

quality, & flora/fauna including 

traffic/vehicular movement study to assess 

the cumulative impact of the  proposed 

project  on  the environment  and in order  to  

propose  Environment management plan 

including CER activities proposed with 

implementation and cost estimation details, 

considering the requirement raised during 

public hearing by the local habitants in 

regard to as per Office Memorandum of 

MoEF& CC accordingly. 

Baseline data were collected for primary 

environmental components including 

surface water and groundwater quality, soil 

quality, flora/fauna, and traffic/ vehicular 

movement. The results have been 

discussed in sections 3.0-3.7.4, pp.30-87 

under chapter III. EMP has been discussed 

in a separate chapter in pp.125-132 under 

chapter X. CSR and CER activities have 

been discussed in sections 8.5.2 and 8.5.3, 

p.123 under chapter VIII. 

9 Fugitive emission measurements should be 

carried out during the mining operation and 

the report on the same may be submitted to 

SEIAA once in six months. 

Agreed and noted. 

10 The proponent shall submit waste/reject 

handling and management /mode of disposal 

for the proposed mining activity. 

Land set aside for handling wastes has 

been shown in Figure 2.11, p.22. The 

matter regarding waste dump management 

has been given in section 4.2.3, p.90 under 

chapter IV. 

11 A detailed mining closure plan for the 

proposed project shall be submitted.  

Mine closure details have been provided in 

section 2.4.2 in p.22 and mine closure plan 

plates in Figures 2.12, p.23 under chapter 

II and in annexure III 

12 A detailed report on the safety and health 

aspects of the workers and for the 

surrounding habitants during operation of 

mining for drilling and blasting shall be 

submitted 

Standard operating procedures as per 

DGMS for safety and health aspects of the 

workers and for surrounding habitants 

during mining operations will be followed. 

The safety measures have been provided in 

section 10.9 in pp. 130-132 under chapter 

X. 

13 The Ambient silica analysis needs to be 

carried out once in six months and report the 

same to SEIAA 

Not applicable. 

 

14 The recommendation for the issue of Terms 

of Reference is subject to the final outcome 

of the H on’ble N G T , Principal bench, N ew  
Delhi in O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 

350/2016) and 

O.A.No.200/2016andO.A.No.580/2016(M.A

.No.1182/2016)And O.A. No. 404/2016 

(M.A.No758/2016, M.A.No 920/2016, 

Agreed and noted. 
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M.A.No. 1122/2016, M.A.No.12/2017 

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

and O.A.No 520 of 2016 (M.A.No. 

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

384/2017) 

15 The project proponent shall furnish the 

details of the existing green belt area 

earmarked with GPS coordinates and list of 

trees planted/to be planted with a copy of 

photos/documents of the existing green belt, 

and be included in the EIA Report. 

Agreed and noted. 

16 The project proponent should provide a 

detailed plan regarding the green belt area 

surrounding the mining area at least with a 

width of 3m 

A detailed plan regarding the green belt 

area surrounding the mining area has been 

attached with mining plan report in 

annexure III. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

 

1 As per the MoEF&CC office Memorandum 

F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 30.09.2020, 

and 20/10/2020 the proponent shall address 

the concerns raised during the public 

consultation and all the activities proposed 

shall be part of the environment 

Management Plan. 

Agreed and noted 

 STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the highest 

production achieved in any one year prior to 

1994. It may also be categorically informed 

whether there had been any increase in 

production after the EIA Notification 1994 

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

achieved prior to 1994. 

Not applicable. 

This is not a violation category project. 

This proposal falls under B1 category. 

2 A copy of the document in support of the 

fact that the Proponent is the rightful lessee 

of the mine should be given. 

The proposed site for quarrying is a patta 

land. Document is enclosed along with the 

approved mining plan in annexure III. 

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. 
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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).  

All corner coordinates of the project area 

have been provided in Table 2.2 in p.9. 

 

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. 

Geology map covering 10km radius from 

the project area has been shown in Figure 

2.7, p.18 and geomorphology map in 

Figure 2.8, p.19 under chapter II. 

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 Environmental 

Policy and the same has been discussed in 

section 10.1, p.125 under chapter X. 

8 Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground 

mining and slope study in case of open cast 

mining, blasting study etc. should be 

detailed. The proposed safeguard measures 

in each case should also be provided. 

It is an opencast quarrying operation 

involving mechanized method. As the rock 

is a hard, compact and homogeneous body, 

the height and width of the bench will be 

maintained as 5m with 900 bench angles. 

Quarrying activities will be carried out 

under the supervision of competent 
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persons like Mines Manager, Mines 

Foreman and Mining Mate. Necessary 

permissions will be obtained from DGMS 

after obtaining environmental clearance. 

9 The study area will comprise of 10 km zone 

around the mine lease from lease periphery 

and the data contained in the EIA such as 

waste generation etc., should be for the life 

of the mine / lease period. 

The study area considered for this study is 

of 10 km radius and all data contained in 

the EIA report such as waste generation 

etc., is for the life of the mine / lease 

period. 

10 Land use of the study area delineating forest 

area, agricultural land, grazing land, wildlife 

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 pattern of the 

study area has been discussed in section 

3.1, pp.31 – 33 under chapter III. 

Land use plan of the project area showing 

pre-operational, operational and post-

operational phases are discussed in Table 

2.3, p.14 under chapter II. 

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. No dumps proposed 

outside the lease area 

12 A Certificate from the Competent Authority 

in the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of 

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

event of any contrary claim by the Project 

Proponent regarding the status of forests, the 

site may be inspected by the State Forest 

Department along with the Regional Office 

of the Ministry to ascertain the status of 

forests, based on which, the Certificate in 

this regard as mentioned above be issued. In 

all such cases, it would be desirable for 

representative of the State Forest Department 

to assist the Expert Appraisal Committees. 

Not Applicable. 

There is no forest land involved within the 

proposed project area and the proposed 

project area is a patta land. Approved 

mining plan has been enclosed in 

Annexure III. 

13 Status of forestry clearance for the broken-up 

area and virgin forestland involved in the 

Project including deposition of net present 

value (NPV) and compensatory afforestation 

(CA) should be indicated. A copy of the 

forestry clearance should also be furnished. 

Not Applicable. 

The proposed project area does not involve 

any forest land. 
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14 Implementation status of recognition of 

forest rights under the Scheduled Tribes and 

other Traditional Forest Dwellers 

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract Recognition of 

Forest Rights Act, 2006. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should be 

given. 

No Reserve Forest within the study area. 

16 A study shall be got done to ascertain the 

impact of the Mining Project on wildlife of 

the study area and details furnished. Impact 

of the project on the wildlife in the 

surrounding and any other protected area and 

accordingly, detailed mitigative measures 

required, should be worked out with cost 

implications and submitted. 

Not Applicable. 

There is no any wildlife/protected area 

within 10 km radius from the periphery of 

the project area. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar site Tiger/ Elephant 

Reserves/(existing as well as proposed), if 

any, within 10 KM of the mine lease should 

be clearly indicated, supported by a location 

map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden. Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to proximity 

of the ecologically sensitive areas as 

mentioned above, should be obtained from 

the Standing Committee of National Board 

of Wildlife and copy furnished 

Not Applicable. 

There are no National Parks, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, and Tiger/ 

Elephant Reserves within 10 km radius 

from the periphery of the project area. 

18 A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the mine lease)] shall be 

carried out. Details of flora and fauna, 

endangered, endemic and RET Species duly 

authenticated, separately for core and buffer 

zone should be furnished based on such 

primary field survey, clearly indicating the 

Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, 

the necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest 

and Wildlife Department and details 

furnished. Necessary allocation of funds for 

implementing the same should be made as 

A detailed biological study was carried out 

in both core and buffer zones and the 

results have been discussed in section 3.6, 

pp.73-87 under chapter III. 

There is no schedule I species of animals 

observed within study area as per Wildlife 

Protection Act, 1972 and no species falls in 

vulnerable, endangered or threatened 

category as per IUCN. There is no 

endangered red list species found in the 

study area.               
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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 

‘C ritically  Pollu ted’ A rea and does not 

come u nder ‘A rav alli R ange. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map 

duly authenticated by one of the authorized 

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, 

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

features such as mangroves, if any, should be 

furnished. (Note: The Mining Projects falling 

under CRZ would also need to obtain 

approval of the concerned Coastal Zone 

Management Authority). 

Not Applicable. 

The project doesn't attract the C.R.Z. 

Notification, 2018. 

21 R&R Plan/compensation details for the 

Project Affected People (PAP) should be 

furnished. While preparing the R&R Plan, 

the relevant State/National Rehabilitation & 

Resettlement Policy should be kept in view. 

In respect of SCs /STs and other weaker 

sections of the society in the study area, a 

need based sample survey, family-wise, 

should be undertaken to assess their 

requirements, and action programmes 

prepared and submitted accordingly, 

integrating the sectoral programmes of line 

departments of the State Government. It may 

be clearly brought out whether the village(s) 

located in the mine lease area will be shifted 

or not. The issues relating to shifting of 

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

economic aspects should be discussed in the 

Report. 

Not Applicable. 

There are no approved habitations within a 

radius of 300 meters. Therefore, R&R plan 

/ compensation details for the Project 

Affected People (PAP) is not anticipated. 

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 

Baseline data were collected for the period 

of November 2021-February 2022 as per 

CPCB notification and MoEF & CC 

Guidelines. Primary baseline data and the 

results have been included in sections 3.0-

3.7.5, pp.30-87 under chapter III. 
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AAQ and other data so compiled presented 

date-wise in the EIA and EMP Report. Site-

specific meteorological data should also be 

collected. The location of the monitoring 

stations should be such as to represent whole 

of the study area and justified keeping in 

view the pre-dominant downwind direction 

and location of sensitive receptors. There 

should be at least one monitoring station 

within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The 

mineralogical composition of PM10, 

particularly for free silica, should be given. 

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 GLCs of pollutants was 

carried out using AERMOD view 9.6.1. 

The model results have been given in 

section 4.4.3.1, pp.92-96 under the chapter 

IV. 

 

24 The water requirement for the Project, its 

availability and source should be furnished. 

A detailed water balance should also be 

provided. Fresh water requirement for the 

Project should be indicated. 

The water requirement for the project, its 

availability and source have been provided 

in Table 2.15, p.29 under chapter II and in 

Table 4.1, p.91 under chapter IV. 

25 Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of 

water for the Project should be provided. 

Not Applicable. 

Water for dust suppression, greenbelt 

development and domestic use will be 

sourced from accumulated 

rainwater/seepage water in mine pits and 

purchased from local water vendors 

through water tankers on daily requirement 

basis. 

Drinking water will be sourced from the 

approved water vendors. 

26 Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should 

be given. Details of rainwater harvesting 

proposed in the Project, if any, should be 

Part of the working pit will be allowed to 

collect rain water during the spell of rain. 

The water thus collected will be used for 
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provided. greenbelt development and dust 

suppression. 

The mine closure plan has been prepared 

for converting the excavated pit into rain 

water harvesting structure and serve as 

water reservoir for the project village 

during draught season. 

27 Impact of the Project on the water quality, 

both surface and groundwater, should be 

assessed and necessary safeguard measures, 

if any required, should be provided. 

Impact studies and mitigation measures of 

water environment including surface water 

and ground water have been discussed in 

section 4.3, pp. 90-91 under the chapter 

IV. 

28 Based on actual monitored data, it may 

clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be 

provided. In case the working will intersect 

groundwater table, a detailed Hydro 

Geological Study should be undertaken and 

Report furnished. The Report inter-alia, shall 

include details of the aquifers present and 

impact of mining activities on these aquifers. 

Necessary permission from Central Ground 

Water Authority for working below ground 

water and for pumping of ground water 

should also be obtained and copy furnished. 

Not Applicable.  

The ground water table is found at the 

depth of 50 -55m below ground level. 

The ultimate depth of quarry is 17m. 

Therefore, the mining activity will not 

intersect the ground water table. Data 

regarding the occurrence of groundwater 

table have been provided in section 3.3.4.5, 

p.48 under the chapter III. 

 

29 Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and 

modification / diversion proposed, if any, 

and the impact of the same on the hydrology 

should be brought out. 

Not Applicable. 

There are no streams, seasonal or other 

water bodies passing within the project 

area. Therefore, no modification or 

diversion of water bodies is anticipated. 

30 Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. Should be provided 

both in AMSL and BGL. A schematic 

diagram may also be provided for the same. 

The mean elevation of the project area is 

924m AMSL. Ultimate depth of the mine 

is 17m. Depth to the water level in the area 

is 50-55m. 

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 

Greenbelt development plan has been 

given in section 4.6.2.2, p.101 under 

chapter IV. 
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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 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 have been 

provided in section 2.6.3, pp.26-27 under 

chapter II. 

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 section 2.6.1, p.26 under 

chapter II. 

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. 

Mine closure plan is a part of approved 

mining plan enclosed in annexure III. 

35 Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. 

Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation 

measures with required facilities proposed in 

the mining area may be detailed. 

Occupational health impacts of the project 

and preventive measures have been 

explained in detail in section 4.8, pp.106-

107 under chapter IV. 

 

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 

No public health implications are 

anticipated due to this project. Details of 

CSR and CER activities have been 

discussed in sections 8.5.2 and 8.5.3 in 
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budgetary allocations. p.123 under chapter VIII. 

37 Measures of socio-economic significance 

and influence to the local community 

proposed to be provided by the Project 

Proponent should be indicated. As far as 

possible, quantitative dimensions may be 

given with time frames for implementation. 

No negative impact on socio-economic 

environment of the study area is 

anticipated and this project shall benefit 

the Socio-Economic environment by 

offering employment for 30 people directly 

as discussed in section 8.1, p.122 under 

chapter VIII. 

38 Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental impacts 

which, should inter-alia include the impacts 

of change of land use, loss of agricultural 

and grazing land, if any, occupational health 

impacts besides other impacts specific to the 

proposed Project. 

Detailed environment management plan 

for the project to mitigate the anticipated 

impacts has been included in pp.125-132 

under chapter X. 

 

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/EMP report. 

40 Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order passed 

by any Court of Law against the Project 

should be given. 

No litigation is pending in any court 

against this project. 

41 The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

Project cost is Rs. 12,37,80,000/- 

CER cost is Rs. 24,75,600/- 

In order to implement the environmental 

protection measures, an amount of 

Rs.17.72 lakhs as capital cost and Rs.6.25 

lakhs as recurring cost is proposed 

considering present market scenario for the 

proposed project in Table 11.10, p.141 

under chapter X. 

42 A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Details regarding disaster management 

plan have been provided in section 7.3, 

pp.115-119 under chapter VII. 

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. 

Benefits of the project details have been 

given in p.122 – 123 under chapter VIII. 
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44 Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed: 

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report Enclosed as a separate booklet. 

b) All documents to be properly referenced 

with index and continuous page numbering. 

All the documents have been properly 

referenced with index and continuous page 

numbering. 

c) Where data are presented in the Report 

especially in Tables, the period in which the 

data were collected and the sources should 

be indicated. 

List of tables and source of the data 

collected have been mentioned. 

d) Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air, soil, 

noise etc. using the MoEF&CC/NABL 

accredited laboratories. All the original 

analysis/testing reports should be available 

during appraisal of the Project 

Baseline monitoring reports are enclosed 

with this report in chapter III. 

Original baseline monitoring reports has 

been attached in the annexure part. 

e) Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

Not Applicable. 

f) The Questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised 

earlier by the Ministry shall also be filled 

and submitted. 

That will be enclosed along with final 

EIA/EMP report. 

g)  While preparing the EIA report, the 

instructions for the Proponents and 

instructions for the Consultants issued by 

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

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

available on the website of this Ministry, 

should be followed. 

Instructions issued by MoEF & CC O.M. 

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

August, 2009 have been followed. 

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

project parameters (as submitted in Form-I 

and the PFR for securing the TOR) should 

be brought to the attention of MoEF&CC 

with reasons for such changes and 

permission should be sought, as the TOR 

may also have to be altered. Post Public 

Hearing changes in structure and content of 

the draft EIA/EMP (other than modifications 

arising out of the P.H. process) will entail 

conducting the PH again with the revised 

documentation 

Noted & agreed. 

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

IA.II(I) Dated: 30.5.2012, certified report of 

the status of compliance of the conditions 

stipulated in the environment clearance for 

the existing operations of the project, should 

be obtained from the Regional Office of 

Not applicable.  
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Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change, as may be applicable. 

j) The EIA report should also include (i) 

surface plan of the area indicating contours 

of main topographic features, drainage and 

mining area, (ii) geological maps and 

sections and (iii) sections of the mine pit and 

external dumps, if any, clearly showing the 

land features of the adjoining area. 

Surface & geological plans have been 

included in Figure 2.9, p.20. 

Closure plan and sections has been 

included in Figure 2.12, p.23. 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

1.0  PREAMBLE 

 Granite is the major requirements for construction and ornamental stone industries. This EIA report is 
prepared for Tvl. Perumal Granites, applied for Black Granite (Dolerite) in Government Poramboke land S.F.Nos. 

938(Part) Bit-1 over an extent of 6.20.0 in Sidumanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District, Tamil 
Nadu. 

 This EIA report is prepared by considering Cumulative load of proposed Black Granite falling in the 

cluster situation (Two Proposed Quarries) total extent of Cluster quarries 11.83.0 Ha the cluster area calculated 
as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016. 

 Environmental Impact Assessment (EIA) study is a process, used to identify the Environmental, Social 

and Economic impacts of a project prior to decision-making. EIA systematically examines both beneficial and 
adverse consequences of the proposed project and ensure that these impacts are considered during the project 
designing. This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8580/SEAC/TOR-1031/2021 Dated: 26.08.2021. 

 The Baseline Monitoring study has been carried out during (December 2021 to February 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. 

1.1  PURPOSE OF THE REPORT 

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

14th September 2006 and its subsequent amendments as per Gazette Notification S.O. 3977 (E) of 14 th August 
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 “B 1” A ctivity 1(a)  (mining lease area in cluster 
situation) and will be considered at SEIAA – TN after conducting Public Hearing and Submission of EIA/EMP 

Report for Grant of Environmental Clearance. 

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

grant of Environmental Clearance from SEIAA, Tamil Nadu” 

1.2 BRIEF DESCRIPTION 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. Proposed 

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

For Project  

Mineable ROM                  =  1,91,250m3 

Total Mineable Recoverable Reserves of Granite @ 7%          = 13,388m3 

Average production per year @ 7%                              =  3,325m3/5years = 665m3  

 Estimated Life of the Quarry                                 =  13,388m3/665m3 

       = 20 years 
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Figure 1.1 Satellite Imagery showing Cluster of quarries within 500m Radius



 
  

3 | P a g e  

 

Table 1.1 Resources and Reserves of Project 

Description 
ROM in 

m3 

Granite 

recovery 

@7 

% In m3 

Granite waste 

@93% 

recovery 

Side 

burden 

(m3) 

Weathered 

Rock m3 

Top 

Soil in 

m3 

Total 

waste 

(GW 

93%+SB+ 

WR) (m3) 

Geological 
Resources 

244500 17116 227384 985900 307600 61520 15,20,884 

Mineable 
Reserves 

1,91,250 13,388 1,77,862 1,15,750 1,39,250 28,914 4,32,862 

Year wise 
Production  
(5 years) 

47,500 3,325 44,175 31,000 1,39,250 28,914 2,14,425 

Table 1.2: Salient Features of the Proposed Project 

Name of the Quarry Tvl. Perumal Granites 

Type of Project            Black Granite quarry  

Survey No. 938(Part) Bit-1 

Land Type Government Poramboke land (non-Forest) 

Extent 6.20.0Ha 

Lease period  20 years 

Mining Plan Period  5 Years 

Life of the Mine 20 years 

Existing Depth  Nil  

Previous lease particulars The area was previously granted the Black Granite Quarry lease in 

favour of Tvl. TAMIN, but there is no worked out pit observed within 

the applied area.   

Proposed Depth for five years plan 

period 

26m (AGL) (1m topsoil + 5m Weathered rock + 20m Black granite) 

Ultimate Depth The ultimate depth of quarrying is about 26m (Above ground level) 

Toposheet No.  57 H/16 

Latitude between  12°00'45.98"N to 12°00'53.34"N 

Longitude between  77°50'24.44"E to 77°50'40.95"E 

Highest Elevation 410m above mean sea level 

Topography  The area is an elevated terrain situated in Hillock. The altitude of the 

area ranges from 345m to 410m above from MSL 

Method of Mining The quarrying operation is carried out by Open cast mechanized mining 

method with 5.0m vertical bench with a bench width of 5.0m. 

 

 

 

 

Machinery 

 proposed  

 

 

 

Jack Hammer  4 

Compressor 2 

Tippers 2 

Crawler Crane 1 

Excavator 1 

Generator  1 

Diamond Wire saw 1  

Proposed manpower deployment  30 
Project cost                                         Rs. 12,37,80,000/- 
CER cost                                                       Rs   24,75,600/- 
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1.2.1 Location of the Project  
The proposed project area is about 34km North-Eastern side of Dharmapuri District and 14km North 

side of Pennagaram Taluk, 1km Southeast side of Sidumanahalli Village. The project area is marked in the survey 

of India and the Toposheet No.57 – H/16. The area falls between latitude from 12°00'45.98"N to 12°00'53.34"N 

and Longitude from 77°50'24.44"E to 77°50'40.95"E. 

 

 

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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1.3   ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

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

sequential order are given below: -  
 

1. Screening,  

2. Scoping  

3. Public consultation &  

4. Appraisal  

 

1.3.1  Screening  

          Screening is the first stage of the EIA process. During the stages of screening, the SEAC will decide 

whether the project proponent should conduct the EIA or not. The project proponents often need to follow specific 

procedure as described below:  

❖ Proponent applied for Black Granite quarry lease dated: 28.09.2020.  

❖ The quarry lease was granted as per Industries (MME.2) Department, Secretariat, Chennai and passed a 

precise area communication vide Letter No.277/MME.2/ 2021-1, Dated: 22.02.2021  

❖ The Mining plan was approved by the Joint Director, Commissioner of Geology and Mining, Chennai 

Vide Rc. No. 6166/MM4/2020, dated: 21.05.2021.  

❖ Proponent applied for ToR to get Environmental Clearance vide online Proposal 

No.SIA/TN/MIN/64053/2021, Dated: 22.06.2021. 
 

1.3.2  Scoping  

❖ The proposal was placed in 220th
 SEAC meeting held on 20.07.2021 and the committee recommended 

 for issue of ToR.  

❖ The proposal was considered in 454th SEIAA meeting held on 16.08.2021 and issued ToR vide Letter 

 No SEIAA-TN/F.No.8580/SEAC/ToR-1031/2021 Dated 26.08.2021. 

 

1.3.3  Public Consultation  

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

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

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

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

1.3.4  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  

▪ ToR Letter No SEIAA-TN/F.No.8580/SEAC/ToR-1031/2021 Dated 26.08.2021 

▪ 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  

1.4  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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1.5  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 A ssessment Guidance Manual for Mining of Minerals” published by MoEF &  
CC. 

1.6 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 lease. A detailed account of the 

emission sources, emissions control equipment, background Air quality levels, Meteorological measurements, 
Dispersion model and all other aspects of pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been 

discussed in this report. The baseline monitoring study has been carried out during the post monsoon season 
(December 2021 to February 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 1.3 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 7 locations  
(1 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 3 
ground water and 3 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  

5  Noise levels  Noise levels in dB(A)  7 locations – data monitored once for 
24 hours during EIA study  

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 Richardson & Cruddas (1972) Limited Laboratories  

 

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

Published by MoEF & CC. 

1.6.1  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 from SEIAA (ToR obtained Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8580/SEAC/TOR-1031/2021 Dated: 

26.08.2021. 
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CHAPTER – II 

PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL  

 Proposed project black Granite (Dolerite) Quarry in Sidumanahalli village, Pennagaram taluk, 

Dharmapuri District and Tamil Nadu State falls under Cluster Situation as per MoEF & CC Notification S.O. 

2269(E) Dated 1stJuly 2016 and the total extent of cluster is 11.83.0 ha consisting of two Proposed quarries. As 

the extent of cluster is 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. J-11013/41/2006-IA-II (I) Dated: 04.08.2009, and 

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

 

2.1 DESCRIPTION OF THE PROJECT  

The proponent applied for Quarry lease on 28.09.2020. The precise area communication letter issued 

Letter No. 277/MME.2/2021-1, Dated 22.02.2021. The mining plan has been prepared and got approved Joint 

Director Commissioner of Geology and Mining Guindy, Chennai, vide Rc.No. 6166/MM4/2020 dated 

21.05.2021. 

 The proposed project area is elevated terrain situated in hillock. The area concealed under 1m thickness 

of reddish gravelly soil, 5m thickness of weathered rock and followed by fresh black granite. The gradient is 1 in 

2 towards western side and altitude of the area is ranges from 345m to 410m above from MSL. The area is 

concealed under reddish gravelly soil having an average thickness of 1m, 5m thickness of weathered rock and 

followed by fresh black granite. 

 The Black granite quarrying operation is carried out by opencast mechanized method. Benches are 

proposed on Granite with a height and width of the bench is maintained as 5. 0mts.Splitting of rock body of 

considerable volume from the Granite sheet rock by carefully avoiding visibly seen defects such as patches veins 

etc., is done by adopting the method of “Diamond of wire saw cutting” along the horizontal as well as two vertical 
sides on the front face of the formation. 

2.2  LOCATION DETAILS OF THE PROJECT  

❖ The project area is located in Sidumanahalli village, Pennagaram taluk, Dharmapuri District, and Tamil 

Nadu State.  

❖ Falls in Toposheet No: 57 H/16  

❖ The cluster areas fall in the Latitude between 12°00’45.98’’N to12°00’53.34’’N and Longitude between 

77°50’24.44’’E to 77°50’40.95’’E 

❖ The project area is Government Poramboke land. 

 

Table 2.1: Site Connectivity to the Project Area 

Nearest Roadway  Village approach road – Sampalli road – 600m East 

Palaiyur – Selainaikkanpatty – Pennagaram– 1km-North.  
National Highway (NH-7) - Salem - Bangalore – 23.0Km- SE 

side. 

(SH-60)– Dharmapuri- Hogenakkal – 11.5Km- North side. 

Nearest Village  Sidumanahalli – 1.0km - NW 

Nearest Town  Pennagaram –14.0km - Northeast 

Nearest Railway Station  Metter– 23 km – South  

Nearest Airport  Salem Airport – 50 km – Southeast  

Seaport  Chennai 290 km Northeast  

Source: Survey of India Toposheet  
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The boundary corners and coordinates are given below – 

Table 2.2: Boundary Co-Ordinates of Proposed Project 

Boundary Pillar 

No. 

Latitude Longitude 

1 12°00’45.98” N 77°50’24.44” E 

2 12°00’46.99” N 77°50’24.80” E 

3 12°00’51.03” N 77°50’24.89” E 

4 12°00’49.13” N 77°50’34.29” E 

5 12°00’52.17” N 77°50’37.12” E 

6 12°00’53.34” N 77°50’38.18” E 

7 12°00’53.34” N 77°50’40.95” E 

8 12°00’48.36” N 77°50’40.91” E 

9 12°00’47.30” N 77°50’40.03” E 
                    Source: Approved Mining plan 

 

 

 

 

Figure 2.1 Field Photographs of  proposed project area 
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Figure 2.2 Google Image Showing the Proposed Project area   
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Figure 2.3 Village Map Superimposed on Google Earth Image 
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Figure 2.4 Location Map Showing Surface Features within 5km Radius from the Proposed project Site 
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Figure 2.5 Location Map Showing Surface Features within 10km Radius from the Proposed Project Site



 

 

14 | P a g e  

 

2.2.1  Project Area  

▪ The Topography of the cluster project area (Proposed quarries) is an elevated terrain situated in Hillock. 

▪ The altitude of the area ranges from 345m to 410m above MSL 

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

▪ 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 Projects 

Description Present area in Ha Area to be required 

during this mining  

Period (ha) 

Area at the end of life 

of quarry 

(Ha) 

Area under Quarry Nil 2.97.6 2.97.6 

Waste dump Nil 0.70.7 0.70.7 

Infrastructure Nil 0.03.0 0.03.0 

Roads Nil 0.05.0 0.05.0 

Green Belt Nil 0.49.0 1.29.5 

Stocking Blocks 6.20.0 1.94.7 1.14.2 

Total 6.20.0 6.20.0 6.20.0 
Source: Approved Mining plan 

2.2.2 Size or Magnitude of Operation 

Table 2.4: Operational Details 

Description Proposed area 

Geological Resources ROM 2,44,500 

Granite Recovery - @ 7% in m3)   17,116  

Granite Waste - @ 93% in m3)  2,27,384 

Side burden m3 9,85,900 

Weathered rock m3 3,07,600 

Top Soil in m3 61,520 

Mineable Reserves ROM 1,91,250 

                  Granite Recovery - @ 7% in m3)  13,388  

                   Granite Waste - @ 93% in m3) 1,77,862 

Side burden m3 1,15,750 

Weathered rock m3 1,39,250 

Top Soil in m3 28,914 

Proposed Production for five years plan period 

ROM 
47,500 

Granite Recovery - @ 7% in m3) 3,325  

Granite Waste - @ 93% in m3) 44,175 

Side burden m3 31000 

Weathered rock m3 1,39,250 

Top Soil in m3                                    28,914 

Number of Working Days 300 

 Production of ROM per day in five-year plan period 32 

Production of Granite per day m3 2.22 m3 

Total Waste per day m3 

Granite waste + Weathered rock 
162 

No of Lorry Loads per day for Transportation to 

Granite cutting units  
1 

No of Lorry loads for dump 27 
Source: Approved Mining Plan  
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2.3 GEOLOGY 

2.3.1 Regional Geology of Dharmapuri district 

 The hard rock terrain of Archaean to Late Proterozoic comprises of predominantly Granite, Gneiss, 

Charnockite, Khondalite group of rocks and their magmatic derivatives, supracrustal sequences intruded by 

ultramafic complexes, basic dykes, granites. 

The northern part of Tamil Nadu, north of Noyil – Cauvery River is characterized by the occurrences of 

a number of Dolerite dykes in contrast to the areas south of Noyil – Cauvery River where the dykes are absent. 

The dolerite dykes in general trending is in WNW- ESE and NNE – SSE directions and rarely in N-S and NNW 

– SSE directions.  In central part of Tamil Nadu, ENE – WNW to NE- SW trending dolerite dykes (Black granite) 

are seen transecting the Charnockite in Kalrayan & Kolli Hills. Palaeo magnetic studies of some of these dykes 

indicate Mid-Proterozoic age. 

 Due to emplacement of Dolerite Dykes along narrower plains of weakness, the rock on solidification 

develops cracks and fractures mostly along the contacts with the country rocks. The dolerite dykes are mostly 

emplaced as ‘swarms” in an area. 

 Granites were formed from molten rock referred to as “Magma” formed at great depths within the crust 
of the earth. During the cooling process, some of the minerals grow into larger crystals of colours peculiar to those 

minerals or get aligned along certain preferred directions giving rise to beautiful colors and patterns. Such rocks 

that were formed at great depths during the Archaean age are now exposed at the surface of the earth as a result 

of the combined actions of wind, air, sun and water and weathering and denudation over the past several million 

years. 

The granitic group ranges in composition from granite, through granodiorities to adamellite, augite-

diorite, monzonite, etc., and contains inclusions of hornblendic rocks. To what extent they represent intrusive of 

different ages is yet to be determined, but their very complex nature is unquestionable since they include 

composite gneisses, migmatites, granitised older crystalline rocks and true granites with their aplitic and quartz 

vein systems. 

 The black granite is a basic igneous rock formed from ulltramafic magmas by partial melting. The 

composition of the rock is plagioclase (Labradorite) and pyroxene (Augite). The texture is ophitic i.e., large 

oligoclase of Augite enclose the laths of plagioclase feldspar. The colour is termed as Melanocratic. Free silica is 

rare or absent. The rock is holocrystalline, black colour, hardness- 6.5 to 7.5, prismatic cleavage. 

2.3.2 Local Geology 

 The Dharmapuri district is underlain by hard rock terrain of Achaean to late Proterozoic groups comprises 

of predominantly gneiss, Charnockite, Khondalite group of rocks and their magmatic derivatives, supracrustal 

sequences intruded by ultramafic complexes, basic dykes and granites. The north-western part of Tamil Nadu is 

characterized by the occurrences of a number of Dolerite dykes. The dolerite dykes in general trending is in NNE- 

SSW direction and rarely in NNW– SSE directions.  

 
 

STRUCTURAL SETTINGS OF THE AREA 

ROCK TYPE     GROUP         AGE          

 Reddish Gravelly Soil       Pleistocene to        

            Recent 

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

Carbonatite and alkaline dykes  

 



 

 

16 | P a g e  

 

    Syenite complex      Alkali complex    

 Ultrabasic complex       Late Archaean to

 Hornblende Biotite gneiss       Proterozoic 

 Granite Gneiss    Migmatite Complex 

Charnockite,   - Charnockite group - Late Archaean 

                                   

2.3.3.  Geology of the lease applied area 

The area concealed under reddish gravelly soil having an average thickness of 1m, 5m thickness of 

Weathered rock and followed by fresh black granite. The Charnockite forms the country rock of the area with 

trending of N20oW – S20oE with dipping towards NE70o and “B lack  Granite” (Dolerite)  intruded between the 

batholithic formation of pre-existing country rock of Charnockite discordantly with trending of N85oE – S85oW 

with vertical dipping with an average width of the dolerite dyke is 25m which stretches about the entire area (Please 

refer Plate No- III and IV).  

The black granite (Dolerite dyke) rock is sub-ophitic, brownish black in color, equigranular, medium to 

fine grained texture, metallic lustre due to rich ferromagnesium mineral of Magnetite, hence the Specific gravity 

is slightly high as compared to other Dolerite. The color of the rock changes depending upon the texture of the 

rock. The Dyke is fine grained at the contact of country rock.  The Dolerite is composed of laths of plagioclase 

embedded in the plates of Augite (Ophitic texture), Apatite, magnetite and pyrite forms the secondary mineral. 

The black granite is clearly visible from the outcrops arranged linear strike direction of the dyke. The 

black granites boulders are observed with spheroidal weathering and cuboidal joints at the surface level which is 

likely to decrease in deep seated condition. Taking in to consideration of the above geological factors, an average 

recovery of black granite is 7% upto 26m depth (m 1 + 5m Weathered rock + 20m Black granite) has been computed 

as economically viable at present market scenario. This mining plan is discussed based on 7% recovery factor. If there 

is considerable increase or decrease in the recovery factor a modified mining plan will be prepared and will be 

submitted to relevant authorities for subsequent clearance and approval. 

 

2.3.4 Exploration studies 

 As far as Black granite deposits are concerned, the only practical method is the systematic geological 

mapping, delineation of commercial black granite (Dolerite dykes) bodies within the field and careful evaluation 

of body luster, physical properties, commercial aspects etc. Such an exploration study has already been conducted 

regionally by the Geological Survey of India (GSI) in 1966 and by the Department of Geology and Mining of 

Govt. of Tamil Nadu in the year 1992 to 1993.Based on the valuable geological information and by the field 

experience, the estimation of geological resources, mineable reserve is arrived at considering to waste and market 

potential. 

 Even though the depth persistence of the Black granite rock may be beyond 26m depth from the 

petrogenetic character of the rock, only 26m (1m topsoil + 5m Weathered rock + 20m black granite) (above the 

average local ground level) from the elevated portion of the area persistent has been taken as economically viable 

depth to calculate all the categories of proved, probable and possible reserves at present scenario.  

 The average recovery of saleable Black Granite stones has been taken as 7% and if the recovery 

percentage is good, it may enhance or bad it may decrease. 

 If any drilling program carried out in the granite formations, there will be defects like cracks and fractures 

generated and developed during drilling time. Hence, no definite programs for future exploration have been drawn. 

The quarrying activities for the next 5 years with deep cut as envisaged in the mining plan may render additional 

data as may be required for future planning.  
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                                                      Figure 2.6 Location map showing surface features within 5km radius from the proposed project site 



 

 

18 | P a g e  

 

                                          
Figure 2.7 Geology Map 10km Radius from the proposed project site   
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Figure 2.8 Geomorphology Map 10km Radius from the proposed project site 
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Figure 2.9 Quarry Lease Surface Plan
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Figure 2.10 Year-Wise Development Production Plan and Sections. 
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Figure: 2.11 Conceptual plan and sections 
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 Figure: 2.12 Progressive quarry closure plan and sections 
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2.4 RESOURCES AND RESERVES 

Black granite is occurring beneath the surface, Granite outcrops are visible in some places within the project 

area. 

Table 2.5 Available Geological Resources of Proposed Project 

Description 
ROM in 

m3 

Granite 

recovery 

@7 

% m3 

Granite 

waste 

@93% 

recovery m3 

Side 

Burden 

m3 

Weathered 

Rock  

m3 

Top Soil 

in m3 

Geological Resources 
244500 17116 227384 985900 307600 61520 

Mineable Reserves 
191250 13388 177862 115750 139250 28914 

Year wise Production  
47500 3325 44175 31000 139250 28914 

Source: Approved Mining plan 

Table 2.6 Year wise production plan  

Year 
ROM 

in m3 

Granite 

Recovery 

@ 7 % in m3 

Granite 

Waste 

@ 93 % m3 

Side 

Burden m
3 

Weathered 

Rock m3 
Topsoil 

in m3 

I 9500 665 8835 11400 52325 10854 

II 9500 665 8835 9300 28750 6000 

III 9500 665 8835 6700 32500 6700 

IV 9625 674 8951 3600 25675 5360 

V 9375 656 8719 - - - 

Total 47500 3325 44175 31000 139250 28914 
Source: Approved Mining plan 

2.4.1 Stacking of Granite Rejects and Disposal of Waste 

 The excavated waste (2,14,425m3) will be Proposed to dump on the northeast side with maximum 

dimensions of (L)115m X (W)70m X (H) 26.6m for the first five years, and (L)115m X (W)70m X (H) 53.77m 

for the entire lease period. The applied area is a government land, after end of the lease period, if the mineral 

reserves available and Market persist as to develop and conserve mineral reserves, there will be a chance for 

announcement of another quarry lease Tender by the State Government. Hence, there is no backfilling proposed.  

If permission is granted for removal of waste, the waste material will be supplied to needy crusher for building 

and road construction from concerned authorities after paying the senior age fee and obtained necessary clearance 

and approval from concerned department for handling the waste. After completion of quarry operation if 

permission not obtained for disposal of waste also if any direction given by the concerned authority for backfilling 

of waste, the quarried-out waste will be backfilled nearly existing ground profile and preserved topsoil will be 

spread out over the backfilled area also tree sapling carried out in the backfilled area. 

2.4.2   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.,  

The ultimate pit dimensions of the quarry are given below. 

Table: 2.7 ULTIMATE PIT DIMENSIONS 

Dimensions in meters (Maximum) 

Length Width Depth 

467 67 26 

(Above Ground Level) 
                 Source: Approved Mining plan 
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2.5 METHOD OF MINING 

❖ Open cast mechanized mining with 5.0m vertical bench with a bench width of 5.0m has been proposed. 

❖ Under the regulation 106 (2) (b) of the metalliferous Mines Regulation 1961, in all open cast mining, the 

bench height should not exceed 5.0mtrs and bench width should not be less than bench height. The slope 

of the bench should not exceed 60˚ from horizontal. 
❖ But as far as the mining of granite dimensional stones are concerned, observance of the provisions of 

Regulation 106(2) (b) as above is seldom possible due to various inherent petrogenetic & mining 

difficulties. Hence, it is proposed to obtain relaxation to the provisions of the above regulation from the 

Director of Mines Safety, Chennai for which necessary provision is available with the Regulation 106 

(2) (b). 

❖ The production of Black granite dimensional stone in this Quarry involves the following method typical 

for granite stone mining in contrast to other major mineral mining. 

❖ Splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock formation is carried out by carefully 

removing and by avoiding any visible seen defects such as cracks, Patches, veins etc., and adopting the 

method of diamond wire cutting along the horizontal as well as two vertical sides of the front face of the 

formation. 

❖ This liberation of huge volume of granite body from the parent rock is called “primary cutting”. This 
huge portion is further split into several blocks of desirable dimension as per customers requirement.  

❖ The blocks thus splitted are removed from the pit to the dressing yard; by using Excavator, for further 

fine dressing. 

❖ Removing the defective portions and dressing them in to dimensional blocks are done manually using 

feather and wedges and chiseling respectively by the skilled labours.  

❖ The defects free, dimensional stone of different sizes as acceptable in market are thus produced by the 

method as described above, and the process is continuously supervised by the applicant’s experienced 
personnel. 

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

waste chips during dressing of the blocks. 

❖ These waste materials are taken in tippers by loading machines and dumped in the respective places ear-

marked for the purpose (Plate No. V and IX). 

❖ The excavated topsoil will be spread out all along the safety barrier and utilized for afforestation purpose. 

2.5.1 Drilling 

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

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

2.5.2 Blasting 

 Blasting will be done as per details below: - 

 During future development of quarrying, removal of over burden will be done by excavator and mild 

blasting with explosives in holes drilled by jack hammer of 32mm dia especially. No deep hole blasting is 

proposed. Portable magazine has been proposed to install in the ear marked places, and the company is advised to 

get necessary license for storing explosives in the above area after the grant of quarry lease. The explosive that 

will be used are D-cord and Gelatin sticks which are indicated below. This is very low intensity explosives. 

 D Cord  - 5mg 

 Gelatin Sticks. 

2.5.3 Extent of Mechanization 

Table 2.8: Proposed Machinery Deployment Drilling Machine 

S.No. Type Nos 
Dia Hole 

mm 
Size Capacity Make Motive power 

1. Jack hammer 4 32 1.2m to 6m Atlas Copco Compressed air 

2. Compressor 1 - 400 psi Atlas Capco Diesel Drive 

3. Diamond Wire saw 1 - 20m3/ day Optima Diesel Generator 

4. Diesel Generator 1 - 125kva Powerica Diesel 
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    Loading Equipment 

 

     Haulage within the Mine & Transport Equipment 

2.6 GENERAL FEATURES  

 General features of the project area have been discussed in the following sections. 

2.6.1  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. 

 

2.6.2  Drainage Pattern  

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

requirement of stream or canals diversion. 

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

mainly through the Samapalli -Donnakuttahalli village road through connecting Siduvampatty -Pennagaram 

Major District Road (859) located 0.70 km North East side of the area and Siduvampatty -Pennagaram Major 

District Road (MDR-859) connecting to Dharmapuri-Hogenakal-NH-60) road 1km South western side of the area. 

Traffic density measurements were performed at Two locations : 

1. Samapalli – Donnakuttahalli village road – 0.70 km North East Side  

2. Siduvampatty-Pennagaram Major District Road (MDR-859) - 1km South Western side  

 

 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. 2.13: Mineral Transportation Route Map 

S.No Type Nos Capacity Make Motive Power 

1 Crawler Crane 1 855 Tata P&H Diesel Drive 

2 Excavator 1 300 Tata Hitachi Diesel Drive 

S.No Type Nos Capacity Make Motive Power 

1 Tippers 2 20 tonnes Tata Diesel Drive 
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Table 2.9: Traffic Survey Locations 

Station Code Road Name Distance and Direction Type of Road 

TS1 Samapalli-Donnakuttahalli village 

road 

0.70 km North East Village Road (Single 

Lane)  

TS2 Siduvampapatty-Pennagaram major 

district road (MDR-859) 

1km South West  Major District Road 

(Two Lane)  
Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

Table 2.10: Existing Traffic Volume 

Station 

Code  

HMV LMV 2/3 Wheelers  Total PCU 

Number PCU Number PCU Number PCU 

TS1 55 165 45 45 160 80 290 

TS2 115 345 200 200 280 140 685 

Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

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

Table 2.11: Granite Hourly Transportation Requirement 

Transportation of Granite per day 

Capacity of Trucks  No of trips per day Volume in PCU PCU considering 8 

Hours 

20Ts 1 3 3 
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 project in 

PCU 

Total Traffic 

Volume in PCU 

Hourly Capacity 

in PCU as per 

IRC - 1960 

Samapalli-Donnakuttahalli 

Village Road  

290 3 293 1200 

Siduvampapatty-

Pennagaram major district 

Road (MDR-859) 

685 3 688 1500 

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

Due to this project the existing traffic volume will not exceed 

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

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

2.6.4  Mineral Beneficiation and Processing 

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

2.7 PROJECT REQUIREMENT  

The project requires water, power, fuel, and other infrastructures as discussed below: 

2.7.1  Water Source & Requirement  
Detail of water requirements in KLD as given below: This Black Granite quarry project does not require huge 

water and Electricity for the project. 

Table 2.13 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity Required  Source 

Domestic & Drinking 

purpose 
1.0KLD 

From Existing, bore wells and drinking water will be 

sourced from Approved Water vendors. 

Dust Suppression 2.5KLD From Existing bore wells from nearby area 
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Green Belt 1.0 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Total          4.5 KLD 

    Source: Prefeasibility report  

  * Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 

2.7.2  Power and Other Infrastructure Requirement  

The proposed Black Granite quarrying does not require any power supply for the quarrying operation. It 

is proposed to operate in day time only from 7Am to 5Pm with 1 Hour lunch interval between 1Pm to 2Pm. The 

domestic consumption for the lights at the night is only for the century room, mines office etc,  

              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. 

2.7.3  Fuel Requirement  

The electricity High tension power supply is utilized for quarry operational for Diamond Wire Saw 

Cutting Machine, Disc Double Blade Cutting Machine, Air Compressor Derrick Crane and Pumps for De-

Watering and also used for Mine Office and Lighting Purpose 

 Diesel (HSD) will be used for quarrying machineries around 76,000Ltrs of HSD will be used for during 

this period. High speed Diesel will be brought from nearby diesel pumps. No power is required for the project. 

Lightings on the Night will be taken from nearby electric poles after obtaining permission from concerned 

authorities.   

Per hour Excavator will consume  = 16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate         = 10m3 

For 1,91,250m3 (for the entire life period) = 1,91,250/10  

Diesel consumes 19125 working hours = 19125hours x 16 liters  

     = 3,06,000 liters of HSD for entire project life 

For 47,500m3 (for mining plan period)  = 47,500/10 

Diesel consumes 4750 working hours  =  4750hours x 16 liters 

                           =  76,000Ltrs of HSD for mining plan period 

2.8  EMPLOYMENT REQUIREMENT 

 The skilled, competent qualified statutory persons will be engaged for quarrying operation, preference 

will be given to the local community. 

Table 2.14: Employment Potential for This Proposal 

S. No Description 
N o’s 

 

1 Mines Manager (with valid statutory qualification) 1 

2 Mines Foreman (with valid statutory qualification) 1 

3 Machinery Operators (certified) 3 

                                                 Workers 

4 Skilled labour  5 

5 Semi-skilled  12 

6 Co – Operator and Helper 5 

7 Unskilled  2 

8 Security 1 

Total  30 Nos 
                Source: Approved Mining Plan 

The total manpower from these three quarries would be around 30 Nos. 
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2.9 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 Cost 

1 Operational Cost  Rs.12,34,00,000/- 

2 EMP Cost  Rs. 3,80,000 

 Total Rs. 12,37,80,000/- 

      Source: Approved Mining Plan & Prefeasibility Report * 
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CHAPTER - III 

 DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

3.0 GENERAL  

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

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

study area. The baseline 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 

December 2021 to February 2022 with CPCB guidelines. Environmental data has been collected with reference 

to cluster quarries by RICHARDSON & CRUDDAS (1972) LIMITED, ISO/IEC 17025:2017, certified & 

NABL accredited laboratory for the below attributes 

o Land  
o Water  
o Air  
o Noise  
o Biological  
o 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 Period (December 2021 to February 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. 

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

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

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

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

Table 3.1 Monitoring Attributes and Frequency of Monitoring 

Attribute  Parameters  Frequency of 
Monitoring  

No. of Locations  Protocol  

Land-use  
Land cover  

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

Data from census 
handbook 2011 and 
from the satellite 
imagery  

Study Area  Satellite Imagery 
Primary Survey  

*Soil  Physio - Chemical 
Characteristics  

Once during the study 
period  

6 
(1core & 5 buffer 

zone) 

IS 2720  
Agriculture 
Handbook - Indian 
Council of 
Agriculture 
Research, New 
Delhi  

*Water Quality  Physical,  
Chemical and  
Bacteriological 
Parameters  

Once during the study 
period  

6 
(1 surface water & 

5 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 data twice a 
week  
(December 2021 to 
February 2022)  

8 
(1core &7 buffer) 

IS 5182 Part 1-23  
National Ambient 
Air Quality 
Standards, CPCB  

*Noise Levels  Ambient Noise  Hourly observation for 
24 Hours per location  

8 
(1core & 7 buffer) 

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 Richardson & Cruddas (1972) Limited in association with GTMS  
* All monitoring and testing are been carried out as per the Guidelines of CPCB and MoEF & CC. 

3.1 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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3.1.1 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 in ha Area in % 

1 Barren Rocky/Stony waste/ sheet 
rock area  146 0.5 

2 Crop Land  21184 69.3 

3 Dense Forest  2710 8.9 

4 Fallow Land  907 3.0 

5 Land with or without scrub  5582 18.3 

6 Settlement  44 0.1 

7 Water bodies  20 0.1 

                                                        Total  30593 100.0 
Source: Survey of India Topo sheet and Landsat Satellite Imagery 

 

 

Figure 3.1 Pie diagram of land use and land in study area 

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

land 69.3 % followed by Land with or without scrub 18.3. Forest land 8.9%, Fallow land 3%, Land with or without 

scrub land 18.3%. The cluster area of 11.83.0ha contributes about 0.08% of the total mining area within the study 

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

3.1.2 Topography  

 The area is an elevated terrain situated in Hillock The altitude of the area is ranges from 345m to 410m above 

from MSL. 

3.1.3 Drainage Pattern of the Area  

 The lease are falls within the region of dendritic drainage pattern indicating hard rock terrain. The 
drainage pattern of the study area is given in Fig. 2.4 &2.5. 
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3.1.4 Seismic Sensitivity  

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

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

peninsular shield of south India which is highly stable. 

3.1.5 Environmental Features in the Study Area  

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

the proposed project. No protected (PF) forests either in the mine lease area or in the buffer zone. 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., 10km 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 

Erumbalai R.F. 1km – SE 
Perumbalaimalai R. F 2km –South 
Kalappambadi R. F 4.5km – East 

Masakkallu R. F 1.2km – North 

3 Lake Reservoir 

Odai 530m South 
Odai 650m –NW 

Mathalapallam dam 900m –North 
Stanley Reservoir 9.0km – South 

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 
None Nil within 10 km Radius 

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

3.2 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 3.4. 

Table 3.4 Soil Sampling Locations 

S. No. 
Location 

Code 
Monitoring 

Locations 
Distance (km) and 

Direction 
Coordinates 

1 S-1 Core Zone Project Area 12°0'49.17"N 77°50'38.21"E 

2 S-2 Palaiyur 350m West 12°1'1.29" N 77°49'58.20"E 

3 S-3 Malaiyanoor 2.8km SW 11°59'23.30"N 77°49'12.77"E 

4 S-4 Dinnabellur 5km SW 11°59'53.27"N 77°47'27.04"E 

5 S-5 Athimarathur 4km SE 12° 0'18.79"N 77°53'1.09"E 

6 S-6 Manjanaikan thanda 5km NW 12° 1'58.04"N 77°47'37.75"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Richardson & Cruddas (1972) Limited in association with GTMS 
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Figure 3.2 Land use land cover map 10km radius 
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The objective of the soil sampling  

• 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  

3.2.1 Methodology  

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

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

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

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

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

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

and the details of methodology 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 Richardson & Cruddas (1972) Limited in association with GTMS 

3.2.2 Soil Testing Result  

 The samples w ere analy sed as per the standard methods prescribed in “Soil C hemical A naly sis (M .L . 
Jackson, 1967) & Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers 

W elfare, G ov ernment 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 physico-chemical characteristics of the soils are presented below in Table 3.6 & Test Results in Table 3.7. 

 

 

Figure 3.3 Soil sample collection using motorized auger for soil chemistry analysis 
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Figure 3.4 Soil sampling locations around 10 km radius 
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Figure 3.5 Soil classification map around 10km radius  
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Table 3.6 Soil Quality of the Study Area 

Source: Sampling Results by Richardson & Cruddas (1972) Limited 

Parameter Unit 
S-1 

Core Zone 

S-2 

Palaiyur 

S-3 

Malaiyanoor 

S-4 

Dinnabellur 

S-5 

Athimarathur 

S-6 

Manjanaikan thanda 

1 pH at 27°C - 7.55 8.06 7.95 8.15 8.11 8.10 

2 ElectricalConductivityat25C̊ µs/cm 524 550 470 270 440 411 

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

4 Sand % 40.6 42.5 33.8 55.8 45.2 34.6 

5 Slit % 35.1 30.8 36.4 20.1 31.4 33.5 

6 Clay % 24.2 25.5 29.5 24.0 23.4 31.9 

7 Water Holding Capacity % 45.2 41.8 43.5 42.0 41.2 49.5 

8 Bulk Density g/cc 1.21 0.91 0.98 1.16 0.77 0.97 

9 Porosity % 27.5 24.3 30.5 25.5 29 37.2 

10 Exchangeable Calcium as Ca mg/Kg 180 155 173 170 166 140 

11 Exchangeable Magnesium as Mg mg/Kg 30.2 25.5 23.2 30.6 32.8 28.8 

12 Exchangeable Manganese as Mn mg/Kg 33.6 40.5 31.6 41.7 38 23.5 

13 Exchangeable Zinc as Zn mg/Kg 0.97 0.81 0.70 0.86 0.57 0.51 

14 Available Boron as B mg/Kg 0.50 0.55 0.62 0.59 0.77 0.56 

15 Soluble Chloride as Cl mg/Kg 171 166 170 161 175.4 167 

16  Soluble Sulphate as SO4 mg/Kg 180 141 162 155 161 85.6 

17 Available Potassium as K mg/Kg 41.9 30.2 38.4 31.9 34 25.5 

18 Available Phosphorous as P Kg/hec 1.53 1.19 0.71 1.23 1.62 0.96 

19 Available Nitrogen as N Kg/hec 175 189.7 162 210 155.5 200 

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

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

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

BDL (DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

BDL (DL:0.05) 

23 Lead as Pb mg/Kg 0.97 0.79 0.80 0.61 0.78 0.41 

24 Total Iron mg/Kg 2.33 1.97 1.88 2.64 2.98 2.46 

25 Organic Matter % 1.51 1.67 1.99 2.12 1.81 1.63 

26 Organic Carbon % 0.88 0.97 1.16 1.23 1.05 0.95 

27 CEC meq/l00g 49.7 45.1 41.6 49.8 48.8 35.5 
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3.2.3 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 0.77 – 1.21 g/cc. The Water Holding Capacity ranging from 41.2– 49.5 % Porosity of 

the soil samples ranging from 24.3– 37.2 %   

Chemical Characteristics  

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.55 to 8.15 

• The available Nitrogen content range between 155.5 to 210kg/ha  

• The available Phosphorus content range between 0.71to 1.62 kg/ha  

• The available Potassium range between 25.5 to 41.9mg/kg  

 Whereas, the micronutrient as lead (Pb) and Total iron (Fe) were found in the range of 0.41 to 0.97mg/kg; 

1.88 to 2.98 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 

S.No. Water Bodies Distance 

1 Odai 530m South 

2 Odai 650m –NW 

3 Mathalapallam dam 900m –North 

4 Stanley Reservoir 9.0km – South 

                          Source: Survey of India Toposheet  

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

▪ Drainage pattern;  

▪ Location of Residential areas representing different activities/likely impact areas; and  

▪ Likely areas, which can represent baseline conditions  

One (1) surface water and Three (3) ground water samples Two (2) open well 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 E x amination of W ater and W astew ater’ pu blished by  A merican Pu blic H ealth A ssociation 
(APHA). The water sampling locations are given in Table 3.8 and shown as Figure 3.5. 
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Table 3.8 Water Sampling Locations 

S. No 
Location 

Code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

Surface Water 

1 SW-1 Tank (Near Moongilmaduvu) 
 

3.5km NW  12° 2'56.55"N 77°49'55.93"E 

Ground Water  

1 WW-1 Core Zone Near Project 12° 0'37.91"N 77°50'49.12"E 

2 WW-2 Manjanaikan thanda 5km NW 12° 1'59.06"N 77°47'33.09"E 

3 WW-3 Ajjanahalli 4.5km NW 12° 3'22.94"N 77°49'23.64"E 

4 BW-1 Core Zone Near Project 12° 0'52.11"N 77°50'16.33"E 

5 BW-2 Dinnabellur 5km SW 11°59'52.40"N 77°47'25.68"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Richardson & Cruddas (1972) Limited in association with GTMS 

Table 3.9 Ground Water Sampling Results 

S.

N

O 

Parameter Unit 
WW1 

Core Zone 

WW2 

Manjanaikan 

thanda 

WW3 

Ajjanahalli 

BW1 

Core Zone 

BW2 

Dinnabellur 

1 Colour Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

2 Odour - Agreeable Agreeable 
Agreeabl

e 
Agreeable Agreeable 

3 
Electrical 

Conductivity @ 
25oC 

µmhos/cm 964 886 605 814 373 

4 pH@ 25oC - 7.02 7.68 8.03 7.68 7.18 
5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

6 
Total Suspended 

Solids 
mg/l 

BDL 
(DL:2) 

BDL 
(DL:2) 

BDL 
(DL:2) 

BDL 
(DL:2) 

BDL 
(DL:2) 

7 
Total Dissolved 

Solids 
mg/l 568 522 357 480 220 

8 Nitrates as NO3 mg/l 7.1 5.5 5.2 7.9 10.5 

9 Manganese as Mn mg/l 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05

) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

10 Ammonia (as Total) mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
11 Chloride as Cl- mg/l 210 180 102.7 180 50.7 
12 Fluoride as F mg/l 0.23 0.29 0.11 0.23 0.27 
13 Sulphate as SO4

- mg/l 42.5 38.2 25 40.2 23.1 
14 Total Alkalinity mg/l 183 165.5 98.3 146 125 

15 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/l 203 142.14 72.04 126.9 144 

16 Calcium as Ca mg/l 44.3 28.3 15.2 28.3 28.4 
17 Magnesium as Mg mg/l 22.5 17.4 8.3 13.7 17.9 

18 E- Coli 
MPN/100

ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

19 Total Coliforms 
MPN/100

ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

20 Cyanide as CN mg/l Absent Absent Absent Absent Absent 

21 
Free Residual 

Chlorine 
mg/l 

BDL 
(DL: 2.0) 

BDL 
(DL: 2.0) 

BDL 
(DL: 2.0) 

BDL 
(DL: 2.0) 

BDL (DL: 
2.0) 

22 Sulphide as H2S mg/l 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05

) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

23 Total Arsenic as As mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01

) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

24 Selenium as Se mg/l 
BDL 

(DL: 0.05) 
BDL 

(DL: 0.05) 
BDL 

BDL 
(DL: 0.05) 

BDL 
(DL: 0.05) 



   

41 

 

(DL: 
0.05) 

25 Aluminium as Al mg/l 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 

BDL 
(DL: 
0.03) 

BDL (DL: 
0.03) 

BDL (DL: 
0.03) 

26 Mercury as Hg mg/l 
(BDL (DL: 

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 

(BDL 
(DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

27 Mineral Oil mg/l 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 

28 Iron as Fe mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 

29 Copper as Cu mg/l 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 

30 Boron as B mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 

31 Barium as Ba mg/l 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 

32 Nickel as Ni mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01

) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

33 Cadmium as Cd mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01

) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

34 Total Chromium mg/l 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

35 Silica as Sio2 mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01

) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

36 Zinc as Zn mg/l 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 

BDL 
(DL:0.02

) 

BDL 
(DL:0.02) 

BDL 
(DL:0.02) 

37 
Phenolic 

Compounds as 
C6H5OH 

mg/l Absent Absent Absent Absent Absent 

38 Lead as Pb mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01

) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

Source: Sampling Results by Richardson & Cruddas (1972) Limited  
* 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. 

Table 3.10 Surface Water Sampling Results 

S.NO. Parameter Unit Surface Water (SW1) 

 (Near Moongilmaduvu) 

IS:10500 

2012 Limits 

 1 Colour Hazen 5 5.0 
2 Taste /Odour  - Agreeable Unobjectionable 
3 Electrical Conductivity @ 

25oC 
µmhos/cm 965 - 

4 pH@ 25oC - 7.86 6.5-8.5 
5 Turbidity NTU 5.1 5.0 
6 Total Suspended Solids  mg/l 18.6 - 

7 Total Dissolved Solids mg/l 568 500 
8 Nitrates as NO3 mg/l 12.1 45 
9 Biological Oxygen  mg/l 7.6 - 

10 Chemical Oxygen  mg/l 22 - 
11 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) 0.10 
12 Total Ammonia N  mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 
13 Dissolved Oxygen mg/l 5.1 4 
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14 Chloride as Cl- mg/l 162 250 
15 Fluoride as F mg/l 0.2 1.0 
16 Sulphate as SO4

- mg/l 42.5 200 
17 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 196 200 
18 Total Hardness as CaCO3 mg/l 208.5 300 
19 Calcium as Ca mg/l 32.5 75 
20 Magnesium as Mg mg/l 21 30 
21 E- Coli MPN/100ml present Absent 
22 Total Coliform MPN/100ml present Absent 
23 Cyanide as CN mg/l Absent 0.05 
24 Free Residual Chlorine mg/l BDL (DL: 2.0) 5.0 
25 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.05) 0.05 
26 Total Arsenic as As mg/l BDL (DL:0.01) 0.02 
27 Selenium as Se mg/l BDL (DL: 0.05) 0.02 
28 Aluminium as Al mg/l BDL (DL: 0.03) 0.03 
29 Mercury as Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) 0.05 
30 Silver as Ag mg/l (BDL (DL: 0.01) 0.02 
31 Iron as Fe mg/l 0.16 0.30 
32 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) 0.05 
33 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 
34 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) 1.0 
35 Nickel as Ni mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 
36 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.01) 0.003 
37 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) 0.10 
38 Silica as Sio2 mg/l BDL (DL: 0.01) 0.03 
39 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) 0.05 
40 Phenolic Compounds as mg/l Absent 5.0 
41 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) 1.0 

 

3.3.3 Interpretation & Conclusion  

3.3.3.1 Surface Water  

PH:  

The pH value of the water is 7.86 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 568mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, bicarbonates, Chlorides, phosphates 

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

Other parameters:  

Chloride content is 162 mg/l Nitrates content is 12.1 mg/l, while sulphates content is 42.5 mg/l.  

3.3.3.2 Ground Water  

 The pH of the water samples collected ranged from 7.02 to 8.03 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 

220-568 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 72.4–203 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. 

3.3.4 Hydrogeological studies  

Dharmapuri district is underlain Archaean Crystalline formations with recent alluvial deposits of limited 

areal and vertical extents along major rivers. The important aquifer systems in the district are constituted by i) 

unconsolidated & semi consolidated formations and (ii) weathered and fractured crystalline rocks. In the areas 

underlain by crystalline rocks, occurrence of ground water is essentially limited to zone of weathering and 

fracturing. Generally, the hard rock aquifers are heterogeneous in nature, which is indicated by the variations in 



   

43 

 

lithology, structure and texture. Ground water occurs under phreatic condition in the weathered mantle and semi 

confined to confined condition in the fracture and fissured zones of these rocks. Thickness of weathered material 

varied widely from less than 1m bgl to more than 20m bgl.  The study area falls in the pennagaram taluk which 

is categorized as O v er E x ploited” category  (>100%) as per G.O (MS) No 113 dated 09.06.2016. 

The area within 10km radius consists of numerous open wells and deep wells. The groundwater potential 

study was conducted to ascertain the water yielding capacity of the study area.  

3.3.4.1 Groundwater Levels and flow direction 

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

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

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

direction is must in choosing location for background groundwater quality monitoring well and in locating 

recharge and discharge areas. Therefore, data regarding groundwater elevations were collected from 8 open wells 

and 8 bore wells at various locations within 1km radius around the proposed project site for the period from 

December, 2021 to February, 2022. The data thus collected from 8 open wells and 8 borewells are provided in 

Tables 3.11 and 3.12. A ccording to the data, the three months’ av erage depths to the static w ater table in open 
wells range from 10.5 to 16 m; the three months ‘av erage depths to static potentiometric su rface in borew ells from 
49 to 63m. The depths to static water table and potentiometric surface data were used to calculate static 

groundwater table and potentiometric surface elevations for open wells and bore wells, respectively to draw 

contour lines connecting groundwater elevation (also known as equipotential hydraulic head) to determine the 

groundwater flow direction perpendicular to the contour lines.  

From the maps of groundwater flow direction (Figures 3.8 and 3.9), it is understood that most of the open 

well groundwater underneath the proposed project site flows towards the open well number 1 located in SW of 

the proposed project site and that most of the bore well groundwater underneath the proposed project site flows 

towards the bore well numbers 3,2,4 located in SW of the proposed project site. On the basis of the groundwater 

flow information, both the open well and the bore well located in NE of the proposed project site can be chosen 

for water quality monitoring purpose as the wells may get easily affected by the contaminants resulting from the 

mining activities of the site in future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figure 3.6 Water sample collection for water quality analysis  
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Table 3.11 Details of Open well & Water Level In 1km Radius 

Open well Longitude Latitude Depth to static water table bgl (m) 

December 

2021 

January 

2022 

February 

2022 

Average 

Water Level  

 

 OW-1  12° 0'26.50"N  77°50'29.66"E 9.8 10.4 11.3 10.5 

OW-2  12° 0'20.46"N  77°50'41.34"E 10.5 11.6 14 12 

OW-3  12° 0'28.57"N  77°50'47.52"E 12 12.5 13.4 12.5 

OW-4  12° 0'52.19"N  77°50'9.14"E 10.6 11.3 12.6 11.5 

OW-5  12° 1'9.99"N  77°50'28.98"E 11.2 12 13.2 13 

OW-6  12° 1'12.25"N  77°50'49.30"E 14.2 15 16 15 

OW-7  12° 0'54.43"N  77°50'55.64"E 15 15.8 17 16 

OW-8  12° 0'34.87"N  77°51'0.32"E 12.5 13.4 14.6 13.5 
Source: Data obtained by the FAE & Team Members  

 

Table 3.12 Details of Borewell & Water Level in 1km Radius 

Bore well Longitude Latitude 

Depth to static potentiometric surface (bgl)m 

December 

2021 

January 

2022 

February 

2022 

Average 

Water 

Level 

BW-1  12° 0'27.47"N  77°50'52.45"E 49 52 56.5 52.5 

BW-2  12° 0'24.09"N  77°50'39.12"E 49.5 52 55 `52 

BW-3  12° 0'24.66"N  77°50'21.84"E 46 48.5 53 49 

BW-4  12° 0'38.88"N  77°50'18.37"E 49 51 56 52 

BW-5  12° 0'52.17"N  77°50'16.65"E 48.8 51.4 54.5 51.5 

BW-6  12° 1'17.51"N  77°50'34.28"E 51.5 54 58 54.5 

BW-7  12° 0'58.44"N  77°50'55.61"E 59 63 67 63 

BW-8  12° 0'47.07"N  77°50'56.99"E 54 58 63.5 58.5 
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Figure 3.7 Water sampling Locations Around 10 Km Radius  
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                                                                      Figure 3.8 Ground water flow direction in open well around 1 km radius  
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Figure 3.9 Ground water flow direction in bore well around 1 km radius
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3.3.4.2 Electrical Resistivity Investigation   

For understanding subsurface hydrogeological conditions geophysical investigation is carried out. The 

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

the aquifer conditions. Electric resistivity method is one of the well-known geophysical methods for delineating 

lateral as w ell v ertical discontinu ities in the resistiv ities of the earth’s su bsu rface lay ers. It is mainly applied to 

locate aquifers in the field of hydrogeology. The present study makes use of vertical electric sounding (VES) to 

delineate earth’s su bsu rface lay ers. The electrical resistiv ity  inv estigation u sed fou r electrodes collinear set u p 
where current is sent through outer electrodes into the ground and the inner electrodes measure the potential 

difference, as shown in Figure 3.10.       

3.3.4.3 Methodology and Data Acquisition 

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

it is least influenced by lateral inhomogeneities and is capable of providing higher depth of investigation. The 

main goal of the present study is to search the vertical inhomogeneities that is consistent with the measured data.  

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

ρa =  GΔV/I 

ΔV = potential difference  

G    = Geometric Factor. 

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

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

featu res for earth resistiv ity  measu rements. For more information abou t the instru ment, refer to the manu factu rer’s 
manual. 

 

Figure 3.10 Principle of electrical resistivity investigation 

3.3.4.4 Data Presentation 

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

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

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

has been shown in Figure 3.10. 

 

3.3.4.5 Geophysical Data Interpretation 

The rock  formation w ith low  resistiv ity ’s indicating occu rrence of w ater occu rs at the depths of 50-55m 

below ground level. The maximum depth proposed for the proposed project for the first five-year 26m above 

ground level. Therefore, the mining operation will not affect the aquifer throughout the entire mine life period. 
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Table 3.13 Vertical Electrical Sounding Data  

  Location Coordinates - 12° 0'42.79"N 77°50'31.55"E 

S. 

No. 
AB/2(m) MN/2(m) 

Geometrical 

Factor (G) 

Resistance 

in Ω 

Apparent 

Resistivity in Ωm 

1 2 1 4.71 22.260 104.84 

2 4 1 23.55 7.460 175.68 

3 6 1 54.95 3.552 195.18 

4 8 1 98.91 2.260 223.54 

5 10 1 155.45 1.660 258.05 

6 10 5 23.55 12.500 294.38 

7 15 5 62.80 5.260 330.33 

8 20 5 117.75 3.100 365.03 

9 30 5 274.75 1.460 401.14 

10 40 5 494.55 0.880 435.20 

11 50 5 777.15 0.495  384.68 

12 60 5 1122.55 0.500 561.28 

13 70 5 1530.75 0.420 642.92 

14 80 5 2001.75 0.330 660.58 

15 90 5 2535.55 0.299 758.13 

16 100 5 3132.15 0.250 783.04 

 

 

 

Table 3.14 Depth of possible fractures    

 

Fracture Zone Depth below ground level (m) 

Fracture Zone I 50-55 
Fracture Zone II 90-95 
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                Figure 3.10a Graph Showing Occurrence of Water Bearing Fracture Zones Indicated by

   Purple Round 
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                                                                                       Figure 3.11 Groundwater prospect map  
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Figure 3.12 Drainage map around 10 km radius from project site 
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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 the project site by covering cluster quarries. The station was 

installed at a height of 3 m above the ground level as there are no obstructions facilitating flow of wind, wind 

speed, wind direction, humidity and temperature. Meteorological data obtained from the onsite monitoring 

station are provided in Table 3.16. 

According to the onsite data, the temperature in December 2021 varied from 18.7 to 25.90C with the 

average of 24.50C; in January, 2022 from 21.2 to 26.50C with the average of 25.80C; and in February, 2022 from 

23.1to 27.20C with the average of 26.40C. During the period of the three months, relative humidity ranged from 

83.2 to 91 % in average. The highest average humidity was measured in December, 2021, whereas the lowest in 

February, 2022. When speaking about wind velocity, the wind velocity in December, 2021 varied from 1.55 to 

4.66 m/s with the average of 2.86m/s; in January, 2022 from 1.06 to 4.23m/s with the average of 2.57m/s; and in 

February,2022 from 0.92 to 3.06m/s with the average of 2.30m/s. During the three months, the values of cloud 

cover ranged from 0 to 8 oktas.  

3.4.1.1 Climate  

➢ Dharmapuri's climate is classified as tropical. The summers here have a good deal of rainfall, while the 

winters have very little. This location is classified as Aw by Köppen and Geiger. The temperature here 

averages 26.0 °C | 78.8 °F.  

➢ The annual rainfall is 760 mm | 29.9 inch. 

➢ Precipitation is the lowest in January, with an average of 7 mm | 0.3 inch. Most of the precipitation here 

falls in October, averaging 143 mm | 5.6 inch. 

➢ At an average temperature of 29.5 °C | 85.2 °F, April is the hottest month of the year. December is the 

coldest month, with temperatures averaging 22.4 °C | 72.3 °F. 

Source:  https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/dharmapuri-34158/  

3.4.1.2 Rainfall  

Table 3.15 Rainfall Data 

 Actual Rainfall in mm  Normal Rainfall in mm 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

801.4 765.6 1067.3 463.7 906.5 468.0 902.1 

     Source: Dharmapuri | TWAD (tn.gov.in)  

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/krishnagiri
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3.4.1.3 Primary Meteorological Data 

Table 3.16 Meteorological Data Recorded at Site 

S.No Parameters 
December –2021 

January –2022 February -2022 

1 Temperature (0C) 

Max 25.9 26.5 27.2 

Min 18.7 21.2 23.1 

Avg 24.5 25.8 26.4 

2 Relative Humidity (%) Avg 91 86 83.2 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 4.66 4.23 3.06 

Min 1.55 1.06 0.92 

Avg 2.86 2.57 2.30 

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

 

3.4.1.4 Correlation between Primary and Secondary Data  

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

IMD 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. 3.13 Predominant wind direction of the area during study season is NE to 

SW 

 

                             Source: Wind Rose plot view, Lake Environmental Software  
                                                  Figure 3.13 Windrose Diagram 
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In the abstract of collected data wind rose were drawn on presented in figure 3.13 during the monitoring period 

in the study area  

• Predominant winds were from NE- SW  

• Wind velocity readings were recorded between 0.5 to >11.10 m/s  

3.4.2 Methodology and Objectives  

 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 3.17 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 Richardson & Cruddas (1972) Limited & CPCB Notification 

Table 3.18 National Ambient Air Quality Standards 

S. 

No. 

Pollutant Time Weighted 

Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, Residential, 

Rural & other areas 

Ecologically 

Sensitive area 

(Notified by Central 

Govt.) 

1 Su lphu r D iox ide (μg/m3) Annual Avg.* 

24 hours** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 N itrogen D iox ide (μg/m3) Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 Particulate matter (size less 

than 10µm) PM10 (μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 Particulate matter (size less 

than 2.5 µm PM2.5 (μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 
Source: NAAQS CPCB Notification No. B-29016/20/90/PCI-I dated 18th Nov 2009 
*Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a Week 24 hourly at uniform interval, 

** 24 hourly / 8 hourly or 1 hourly monitored value as applicable shall be complied with 98 % of the time in a year. However, 2% of the time, 

they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring. 
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3.4.4 Frequency & Parameters for Sampling 

 Ambient air quality monitoring has been carried out with a frequency of two samples per week at 8 

locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the period December 2021 to February 

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 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 3.15 for assessment of 

the existing ambient air quality. Details of the sampling locations are as per given below. 

Table 3.19 Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 
Coordinates Monitoring Locations Distance & Direction 

1 AAQ-1 12° 0'49.23"N 77°50'39.68"E Core Zone Project Area 

2 AAQ-2 12° 1'1.65"N 77°49'57.83"E Palaiyur 350m West 

3 AAQ-3 11°59'23.31"N 77°49'12.29"E Malaiyanoor 2.8km SW 

4 AAQ-4 11°59'52.98"N 77°47'26.07"E Dinnabellur 5km SW 

5 AAQ-5 12° 0'19.02"N 77°53'2.11"E Athimarathur 4km SE 

6 AAQ-6 12° 1'14.88"N 77°51'40.85"E Seelanaikanoor 1.4km NE 

7 AAQ-7 12° 3'25.67"N 77°49'31.50"E Ajjanahalli 4.5km NW 

8 AAQ-8 12° 1'58.46"N 77°47'37.30"E Manjanaikan thanda 5km NW 

       Source: On-site monitoring/sampling by Richardson & Cruddas (1972) Limited in association with GTMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 3.14 Site Photographs of Ambient Air Quality Monitoring 
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Figure 3.15 Ambient Air Quality Locations Around 10 km Radius 
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Table 3.20 AAQ1 – Core Zone                                  

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 
O3 

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 08.00-08.00 67.6 22.6 41.2 9.6 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08.15-08.15 67.5 23.1 42.9 9.2 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 08.00-08.00 68.2 23.5 42.7 9.4 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08.15-08.15 68.3 23.1 42.6 8.6 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08.00-08.00 68.1 22.8 41.1 8.7 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 08.15-08.15 68.6 22.5 41.3 8.2 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 08.00-08.00 68.4 22.6 41.7 8.4 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08.15-08.15 68.2 23.1 42.5 8.5 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 08.00-08.00 69.2 21.6 42.3 8.9 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08.15-08.15 67.2 21.0 42.7 9.2 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 08.00-08.00 67.5 23.5 43.2 9.4 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 08.15-08.15 67.3 22.9 42.0 9.7 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 08.00-08.00 67.8 23.7 43.4 9.2 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
20.01.2022 08.15-08.15 67.3 22.5 43.5 9.8 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 08.00-08.00 68.1 22.1 43.3 8.4 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 08.15-08.15 68.4 23.6 43.2 8.3 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 08.00-08.00 68.2 22.5 42.4 8.7 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 08.15-08.15 69.2 23.1 43.8 8.2 18.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 08.00-08.00 69.0 23.9 42.3 8.4 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 08.15-08.15 69.5 22.8 42.0 9.2 19.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 08.00-08.00 68.3 23.1 44.7 9.7 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 08.15-08.15 67.6 22.6 43.9 9.2 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 08.00-08.00 67.9 23.2 43.2 9.1 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 08.15-08.15 68.4 22.8 42.7 9.6 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.21 AAQ2 – Palaiyur                                                             

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 08.15-08.15 62.2 19.9 44.2 7.1 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08.30-08:30 62.7 19.7 44.5 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 08.15-08.15 62.8 19.6 43.2 6.2 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08.30-08:30 64.5 19.4 43.8 6.4 17.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08.15-08.15 65.2 19.3 43.5 6.5 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 08.30-08:30 65.1 19.1 43.2 6.9 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 08.15-08.15 64.0 19.5 43.8 6.7 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08.30-08:30 64.3 19.2 43.5 6.0 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 08.15-08.15 64.7 18.9 43.2 7.2 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08.30-08:30 64.2 18.3 42.9 7.6 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 08.15-08.15 64.8 20.2 42.2 6.6 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.30-07:30 63.2 19.5 43.2 7.5 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 08.15-08.15 65.5 18.9 42.8 6.5 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 08.15-08.15 64.8 19.1 43.5 6.1 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 08.00-08.00 64.1 19.0 43.1 6.5 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 08.15-08.15 62.0 19.7 44.8 6.3 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 08.00-08.00 65.2 19.9 43.2 6.5 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 08.15-08.15 65.4 19.5 45.6 6.9 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 08.00-08.00 66.3 19.6 45.5 6.7 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 08.15-08.15 64.2 19.3 45.1 6.4 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 08.00-08.00 64.7 19.2 44.5 6.1 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 09.15-09.15 65.2 19.3 44.0 6.5 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 09.00-9.00 65.8 19.4 44.3 6.6 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 09.15-09.15 64.3 19.6 43.6 6.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.22 AAQ3 – Malaiyanoor           

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 
60 

(24 hrs.) 

100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 9.15-09.15 60.1 18.2 39.5 5.6 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08.30-08:30 61.5 18.4 38.9 5.7 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 09.15-09.15 62.2 18.6 39.1 5.2 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08.30-08:30 61.2 18.7 38.6 4.8 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08.15-08.15 62.3 18.2 37.6 4.3 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.30-07:30 61.9 18.6 38.3 4.9 16.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.15-07.15 60.5 18.2 38.2 4.7 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08.30-08:30 61.3 18.7 39.1 5.2 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 09.15-09.15 61.4 16.6 39.8 5.4 16.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08.30-08:30 61.9 16.9 38.5 5.6 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 09.15-09.15 62.7 17.5 39.7 5.3 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.30-07:30 62.3 17.8 40.2 4.7 17.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 10.15-10.15 62.4 15.9 40.6 4.6 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 09.15-09.15 62.8 16.7 39.2 4.1 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 09.00-09.00 63.4 17.9 39.8 4.8 17.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 08.15-08.15 62.8 17.2 40.8 4.3 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 10.00-10.00 63.8 18.6 41.3 4.4 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 08.15-08.15 64.8 17.6 39.5 4.9 16.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 09.00-09.00 61.2 18.2 38.9 5.2 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 08.15-08.15 62.9 18.9 37.1 5.7 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 09.00-09.00 64.2 18.7 39.5 5.3 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 10.15-10.15 63.3 19.5 40.1 5.8 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 09.00-09.00 63.8 17.5 41.5 5.5 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 08.15-08.15 62.7 18.6 42.7 5.1 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.23 AAQ4 – Dinnabellur                

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 9.15-09.15 57.3 19.8 39.3 8.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08.30-08:30 57.9 20.1 41.5 8.1 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 09.15-09.15 58.3 20.3 39.6 8.6 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08.30-08:30 58.6 18.5 40.7 8.2 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08.15-08.15 58.1 18.8 41.3 8.5 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.30-07:30 58.7 18.7 39.8 7.6 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.15-07.15 57.4 18.2 38.9 8.3 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08.30-08:30 57.9 20.7 40.4 8.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 09.15-09.15 57.3 20.0 39.6 8.6 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08.30-08:30 57.1 20.3 39.2 8.4 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 09.15-09.15 58.7 19.9 38.2 8.8 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.30-07:30 58.6 19.3 38.5 8.3 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 10.15-10.15 58.4 19.5 39.2 8.2 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 09.15-09.15 59.2 20.6 39.9 9.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 09.00-09.00 56.6 20.5 41.3 9.4 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 08.15-08.15 56.1 20.7 40.2 9.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 10.00-10.00 56.7 19.2 39.5 9.7 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 08.15-08.15 56.2 20.3 41.7 7.3 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 09.00-09.00 56.1 21.9 41.3 7.5 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 08.15-08.15 55.9 20.1 41.5 7.6 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 09.00-09.00 55.7 20.7 41.5 7.9 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 10.15-10.15 56.7 21.2 40.2 8.2 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 09.00-09.00 56.2 20.3 39.3 8.7 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 08.15-08.15 56.8 19.9 38.7 8.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.24 AAQ5- Athimarathur                                                                                         

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 07:30-07:30 59.3 21.1 42.5 7.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 07:45-07:45 59.4 22.9 43.9 7.6 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 07:30-07:30 59.8 22.3 42.3 7.9 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 07:45-07:45 59.6 21.1 42.7 7.4 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 07:30-07:30 59.7 20.9 41.6 7.5 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07:45-07:45 58.5 20.5 41.1 7.8 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07:30-07:30 58.6 20.1 41.6 7.6 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 07:45-07:45 58.1 19.8 40.2 7.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 07:30-07:30 58.3 20.0 41.7 6.2 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 07:45-07:45 58.4 20.5 41.1 6.8 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 07:30-07:30 58.2 21.3 42.6 6.4 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07:45-07:45 59.7 21.1 42.1 6.8 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 07:30-07:30 59.2 20.9 41.8 6.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 59.1 21.2 42.3 6.9 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 59.1 20.1 41.7 6.4 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 58.3 20.8 41.9 6.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 57.1 20.3 41.1 6.1 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 57.6 21.9 42.3 6.7 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 57.3 21.1 42.4 6.2 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 57.1 21.6 42.9 5.9 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 57.9 20.4 41.1 5.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 58.3 20.3 41.3 6.7 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 58.1 21.7 42.7 7.3 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 57.3 20.2 41.3 7.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.25 AAQ 6 – Seelanaikanoor                  

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 08:00-08:00 56.3 20.2 42.6 5.3 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08:15-08:15 56.9 20.1 41.2 5.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 08:00-08:00 57.2 20.8 42.5 5.6 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08:15-08:15 57.3 21.1 41.6 5.7 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08:00-08:00 57.8 21.6 41.5 5.2 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 08:15-08:15 57.3 21.2 40.6 5.9 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 08:00-08:00 56.2 20.4 40.8 5.1 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08:15-08:15 56.8 21.6 41.9 5.9 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 08:00-08:00 55.2 20.7 42.5 5.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08:15-08:15 56.8 21.5 43.9 5.1 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 08:00-08:00 56.3 19.4 40.1 5.9 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 08:15-08:15 56.9 19.6 40.6 5.1 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 08:00-08:00 56.1 19.5 40.8 5.9 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 07.15-07.15 56.2 20.1 41.1 5.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 07.00-07.00 56.0 21.2 43.6 5.7 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 07.15-07.15 56.9 21.9 43.1 5.3 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 07.00-07.00 56.5 20.2 40.5 5.9 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 07.15-07.15 57.1 19.6 41.1 5.1 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 07.00-07.00 57.3 21.8 41.5 5.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 07.15-07.15 57.6 20.2 40.4 5.4 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 07.00-07.00 57.2 21.8 41.6 5.6 25.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 07.15-07.15 57.4 20.3 40.1 5.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 07.00-07.00 57.3 19.8 41.6 5.6 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 07.15-07.15 57.9 19.5 40.8 5.3 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.26 AAQ7 – – Ajjanahalli   

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
(24 hrs.) 

60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 9.15-09.15 59.6 21.2 43.2 8.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08.30-08:30 59.4 21.6 43.1 8.4 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 09.15-09.15 58.6 21.4 43.5 8.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08.30-08:30 58.3 21.9 43.1 8.6 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08.15-08.15 59.2 21.7 43.9 8.2 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.30-07:30 58.1 21.6 44.1 7.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.15-07.15 60.2 22.3 43.2 7.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08.30-08:30 60.7 22.7 43.7 7.8 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 09.15-09.15 61.0 22.5 43.5 7.9 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08.30-08:30 61.5 21.6 43.6 7.1 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 09.15-09.15 60.7 21.5 43.7 8.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.30-07:30 60.3 21.3 42.5 7.6 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 10.15-10.15 60.8 20.5 42.6 7.4 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 09.15-09.15 59.2 20.9 42.8 7.9 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 09.00-09.00 59.4 20.7 42.7 7.2 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 08.15-08.15 59.7 20.6 42.6 7.0 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 10.00-10.00 59.3 19.6 42.8 8.6 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 08.15-08.15 59.1 19.8 43.9 8.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 09.00-09.00 59.7 20.3 43.7 8.9 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 08.15-08.15 59.3 20.4 43.5 8.4 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 09.00-09.00 59.1 21.6 43.1 8.3 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 10.15-10.15 60.2 21.7 43.7 8.1 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 09.00-09.00 60.2 21.5 43.5 7.2 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 08.15-08.15 60.8 21.8 43.8 7.6 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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                                                                                               Table 3.27 AAQ8– Manjanaikan thanda                          

Monitoring  Particulates, µg/m3 Gaseous Pollutants, µg/m3 Other Pollutants (Particulate Phase) , µg/m3 

Date Period, hrs. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* (24 hrs.) 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

08.12.2021 9.15-09.15 56.3 20.1 41.3 6.5 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 08.30-08:30 56.2 20.4 41.6 6.7 27.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 09.15-09.15 56.6 20.6 41.8 6.2 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 08.30-08:30 56.4 20.9 41.4 6.8 26.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 08.15-08.15 56.2 21.5 41.5 6.9 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 07.30-07:30 56.7 21.6 41.3 6.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 07.15-07.15 58.9 21.7 42.8 7.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 08.30-08:30 59.6 20.9 42.7 7.6 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 09.15-09.15 59.4 20.7 42.9 7.2 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 08.30-08:30 59.7 21.3 42.7 7.3 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 09.15-09.15 59.3 21.4 42.6 7.5 27.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 07.30-07:30 59.8 21.6 42.1 7.7 27.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 10.15-10.15 58.6 21.8 41.7 6.2 27.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 09.15-09.15 58.0 20.3 42.3 6.7 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 09.00-09.00 58.7 20.7 42.8 6.8 26.9    <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 08.15-08.15 58.2 20.6 43.6 6.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 10.00-10.00 58.3 20.9 41.9 6.2 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 08.15-08.15 58.6 19.5 42.7 6.1 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 09.00-09.00 59.4 19.8 42.6 5.9 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 08.15-08.15 59.1 19.9 42.8 5.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 09.00-09.00 58.8 19.6 42.1 5.6 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 10.15-10.15 59.3 19.2 43.5 5.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 09.00-09.00 57.6 20.1 43.7 5.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 08.15-08.15 57.3 20.6 43.4 5.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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Table 3.28 Summary of AAQ1– AAQ8 

PM2.5 

Station ID Max Min Mean 98th Percentile STDEV 

AAQ-1 23.9 21 22.84 23.8 0.65 

AAQ-2 20.2 18.3 19.38 20.06 0.40 

AAQ-3 19.5 15.9 17.99 18.64 0.86 

AAQ-4 21.9 18.2 19.98 21.57 0.87 

AAQ-5 22.9 19.8 20.92 22.62 0.77 

AAQ-6 21.9 20.1 20.59 21.85 0.83 

AAQ-7 22.7 19.6 21.28 22.6 0.79 

AAQ-8 21.8 19.2 20.65 21.75 0.74 

PM10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 44.7 41.1 42.69 44.33 0.89 

AAQ-2 45.6 42.2 43.80 45.55 0.87 

AAQ-3 42.7 37.1 39.52 42.14 1.27 

AAQ-4 41.7 38.2 40.05 41.6 1.08 

AAQ-5 43.9 40.2 41.93 43.44 0.79 

AAQ-6 43.9 40.1 41.50 43.76 1.06 

AAQ-7 44.1 42.5 43.33 44 0.47 

AAQ-8 43.7 41.3 42.41 43.65 0.74 

SO2  

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 9.8 8.2 8.98 9.75 0.52 

AAQ-2 7.6 6 6.62 7.55 0.42 

AAQ-3 5.8 4.1 5.05 5.54 0.49 

AAQ-4 9.7 7.3 8.42 9.65 0.62 

AAQ-5 7.9 5.7 6.9 7.85 0.66 

AAQ-6 5.9 5.1 5.47 5.9 0.29 

AAQ-7 8.9 7 7.94 8.81 0.56 

AAQ-8 7.7 5.2 6.51 7.65 0.71 

NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 24.9 18 20.07 23.34 1.49 

AAQ-2 19.1 16.3 18.05 19.1 0.80 

AAQ-3 17.9 15.8 16.73 17.72 0.50 

AAQ-4 26.8 25.1 25.87 26.75 0.47 

AAQ-5 26.8 24.1 25.55 26.75 0.81 

AAQ-6 26.8 22.3 25.15 26.75 1.01 

AAQ-7 26.9 25.1 26.08 26.7 0.61 

AAQ-8 27.6 23.1 25.50 27.46 1.27 
 

Table 3.29 Maximum, Minimum, Average and 98th Percentile of Average Air Pollutant 

Concentrations Over the Study Area 

 

S.No. 

Pollutant 

Concentrations Maximum Minimum Mean 

98th 

Percentile 

NAAQ 

Norms 

1  PM2.5 21.85 19.01 20.45 21.61 60 

2  PM10 43.79 40.34 41.90 43.56 100 

3  SO2 7.91 6.08 6.99 7.84 80 

4  NO2  24.60 21.23 22.87 24.32 80 
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Figure 3.16 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, and the average concentrations of PM2.5 Measured 

from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 

 

Figure 3.17 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, and the Average Concentrations of PM10 

Measured from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 
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Figure 3.18 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, and the Average Concentrations of SO2 Measured 

from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 

Figure 3.19 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, And the Average Concentrations of Nox Measured 

from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 
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Figure 3.20 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, And the Average Concentrations of Pollutants in The 

Atmosphere Within 10km Radius 

 

Table 3.30 ABSTRACT OF AMBIENT AIR QUALITY DATA 

 

Sl. 

No. 

 

Parameter 

Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 No. of Observations 192 192 192 192 

2 10th Percentile Value 18.60 39.50 5.20 17.17 

3 20th Percentile Value 19.30 40.54 5.60 18.34 

4 30th Percentile Value 19.61 41.30 6.01 19.61 

5 40th Percentile Value 20.10 41.60 6.50 24.26 

6 50th Percentile Value 20.40 42.30 6.90 24.90 

7 60th Percentile Value 20.80 42.70 7.42 25.30 

8 70th Percentile Value 21.30 42.90 7.90 25.70 

9 80th Percentile Value 21.66 43.40 8.30 26.10 

10 90th Percentile Value 22.60 43.73 8.83 26.70 

11 95th Percentile Value 23.10 43.97 9.33 26.80 

12 98th Percentile Value 23.50 44.67 9.60 26.90 

13 Arithmetic Mean 20.50 41.90 6.98 22.90 

15 Standard Deviation 1.60 1.56 1.51 3.62 

16 NAAQ Norms* 60 100 80 80 

17 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 

 

Legend: PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 µm; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 µm; SO2-Sulphur dioxide; 

NOx-Oxides of Nitrogen; 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 Areas. 
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3.4.6 FUGITIVE DUST EMISSION  

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

Table 3.31 Average Fugitive Dust Sample Values In mg/m3 

AAQ Locations Avg. SPM (µg/m3) 

AAQ 1 68.15 
AAQ 2 64.38 
AAQ 3 62.39 
AAQ 4 57.35 
AAQ 5 58.50 
AAQ 6 56.85 
AAQ 7 59.76 
AAQ8 58.20 

                       Source: Onsite monitoring/ sampling by Richardson & Cruddas (1972) Limited 

Table 3.32 Fugitive Dust sample values in μg/m3   

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

Average 68.15 64.38 62.39 57.35 58.5 56.85 59.76 58.20 

Min 67.2 62 60.1 55.7 57.1 55.2 56.1 56.2 

Max 69.5 66.3 64.8 59.2 59.8 57.9 61.5 59.8 

Source: Field Data 

3.4.7 INTERPRETATIONS & CONCLUSION  

From the above data’s, the concentration of main criteria pollutants has been observed that maximum 

concentration of PM10 is 44.7 μg/m3
 recorded at Project area and minimum is 37.1μg/m3

 recorded at malaiyanoor 

Village. The concentration of PM2.5 varies from 15.9 -22.9 μg/m3 Minimum concentration was recorded at 

malaiyanoor Village and Maximum concentration of PM2.5 recorded at core zone. SO2 concentration level ranged 

from 5.1 -9.8 μg/m3
 and NO2 concentration ranged from 18- 27.6μg/m3

 in the study area.  

 Toxic Metals (Lead, Nickel & Arsenic): Representative samples from all sampling stations were 

collected and analysed for Toxic Metals, i.e., Lead, Arsenic & Nickel. The concentrations of Toxic Metals were 

below detectable limit at all sampling stations.  

 Overall Ambient Air Quality of proposed project area and its buffer zone is good during monitoring 

period and there are no any abnormal values recorded. The maximum concentration in the core zone is due to the 

quarrying activity of the cluster of quarries situated within 500m radius. The concentration levels of the above 

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

The ambient air quality of different locations has been compared with the respective NAAQS. The air 

quality has been categorized into four broad categories based on an Exceedance Factor (the ratio of average 

concentration of a pollutant with that of a respective standard).  

The four air quality categories are:  

i. Critical pollution (C): when EF is > 1.5  

ii. High pollution (H): when the EF is between 1.0 < 1.5  

iii. Moderate pollution (M): when the EF between 0.5 < 1.0  

iv. Low pollution (L): when the EF is < 0.5  

3.5  NOISE ENVIRONMENT  

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

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

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

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

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

the project site. 
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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 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 3.33 Details of Noise Monitoring Locations 

S. 

No. 

Location 

code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 N-1 Core Zone Project Area 12° 0'49.09"N 77°50'39.07"E 

2 N-2 Palaiyur 350m West        12° 1'1.65"N 77°49'57.69"E 

3 N-3 Malaiyanoor 2.8km SW 11°59'23.57"N 77°49'12.31"E 

4 N-4 Dinnabellur 5km SW 11°59'52.89"N 77°47'26.32"E 

5 N-5 Athimarathur 4km SE       12° 0'18.94"N 77°53'2.07"E 

6 N-6 Seelanaikanoor 1.4km NE 12° 1'14.79"N 77°51'41.09"E 

7 N-7 Ajjanahalli 4.5km NW 12° 3'25.54"N 77°49'31.32"E 

8 N-8 Manjanaikan thanda 5km NW 12° 1'58.39"N 77°47'37.47"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Richardson & Cruddas (1972) Limited in association with GTMS 

3.5.2 Method of Monitoring  
 D igital Sou nd Lev el M eter w as u sed for the stu dy . A ll reading w as tak en on the ‘A -W eighting’ frequ ency  
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 C ontinu ou s Equ iv alent Sou nd lev el, indicated by  Leq, is u sed. Equ iv alent sou nd lev el, ‘Leq’, 
can be obtained from v ariable sou nd pressu re lev el, ‘L’, ov er 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 3.6  

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours.  

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

Table 3.34 Ambient Noise Quality Result 

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

Standards Day Time Night Time 

1 Core Zone 41.8 37.7 Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 

2 Palaiyur 47.8 37.3 

3 Malaiyanoor 46 37.6 

4 Dinnabellur 47 38.5 Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

 

5 Athimarathur 46 37.6 

6 Seelanaikanoor 42.3 38.5 

7 Ajjanahalli 45.3 38.1 

8 Manjanaikan 

thanda 
46 38.2 

Source: On-site monitoring/sampling by Richardson & Cruddas (1972) Limited in association
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Figure 3.21 Noise Monitoring Stations Around 10 Km Radius 
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                                  Figure 3.22 Noise level monitoring in core zone  

 

Figure 3.23 Day Time Noise Levels in Core and Buffer Zone 

 

 

Figure 3.24 Night Time Noise Levels in Core and Buffer zone
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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 41.8 dB (A) Leq and during night time 39 dB (A) Leq. Noise levels 

recorded in buffer zone during day time were from 42.3– 47.8 dB (A) Leq and during night time were from 

37.3 – 38.5 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 47.8 dB(A) 

Leq in Palaiyur village Night time 38.5 dB(A) Leq in Dinnabellur village. Thus, the noise level for Industrial and 

Residential area meets the requirements of CPCB. 

3.6 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

3.6.1.Study area Ecology 

In this project, the total area of the Cluster within 10km radius from the periphery of this quarry is 

reported as 11.83.0 Ha with 2 Nos. of quarries. In such a 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 elevated terrain situated in 

hill area. The following methods were applied during the baseline study of flora, fauna and diversity assessment. 

3.6.2. Objectives of Biological Studies 

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

mitigation measure, if required, for vulnerable biota. 

b. To assess the nature and distribution of vegetation Terrestrial in and around the mining activity. 

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

and buffer area based on such primary field survey and clearly indicating the Schedule of fauna present. 

In case of any schedule- I fauna found in the study area, the necessary plan along with budgetary 

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

Department and details furnished. 

d. Devise management & conservation measures for biodiversity. 

3.6.3. Methodology of Sampling 

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

area of proposed mine site. 

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

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

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

A methodology of Sampling Flora and fauna studies were carried out during the summer season to assess 

the list of terrestrial plant and animal species that occur in the core area and the buffer area up to 10 km radius 

from the project site. No damage is created to flora and fauna during the sampling.  

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

divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) SW (Quartile-3) and 

SE (Quartile-4). Each of the quartiles have been examined for representative flora on randomly sampled quadrats 

for trees (20x20-m), shrubs (10x10-m) and herbs (2x2-m) depending upon prevailing geographical conditions and 

bio-diversity aspects of study area.  

3.6.4. Quadrats method  

Quadrats of 20 × 20-m were laid down randomly within core and 5-km buffer area; each quadrat was 

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

quadrats were laid randomly to cover the area to maximize the sampling efforts and minimize the species 

homogeneity, such as small stream areas, trees in agricultural bunds, tank bunds, farm forestry plantations, wildlife 

areas, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. In each quadrat individuals belonging to tree 

(20 × 20-m) and shrub (10 × 10-m) were recorded separately and have been identified on the field. Sampling 

locations are mentioned in the Figure 3.25. 
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3.6.5 Flora Composition in the Core Zone 

Taxonomically a total of 16 species belonging to 12 families have been recorded from the core mining lease 

area. The area is an elevated terrain situated on hill rock. Based on the habitat classification of the enumerated 

plants the majority of species were trees 6 (38%) followed by Shrubs 5 (31%), herbs 4 (25%), and Climbers 1 

(6%). Details of flora with the scientific name were mentioned in Table. 3.35 The result of the core zone of flora 

studies shows that Fabaceae, and Apocynaceae are the main dominating species in the study area mentioned in 

Table.3.35and the details of the div ersity  of flora family ’s pattern are giv en in Fig N o.3.26. No species were found 

as a threatened category (Table. 3.35).   

3.7 Flora Composition in the Buffer Zone 

A similar type of environment is also in the buffer area but with more flora diversity compared to the core 

zone area because the nearby forest covers the North, south, and east sides. The area is an elevated terrain situated 

on hill rock. It contains a total of 85 species belonging to 34 families that have been recorded from the buffer 

zone. The floral (85) varieties among them twenty-seven Trees 27 (32%) twenty-five herbs 25 (30%) and thirteen 

shrubs 13 (15%) and ten Climbers 10 (12%), seven Grasses 7 (8%), two Creepers 2 (5%) and one Cactus 1 (1%) 

were identified. The result of the buffer zone of flora studies shows that Poaceae, Fabaceae Solanaceae, is the 

main dominating species in the study area mentioned in Table 3.36. 

There are few reserve forests located in the study area. Perumbalai RF is located about 1km on the 

Southside and followed by Kalappambadi RF-4.5km on the east side. Badanavadi RF-4.8km west side, Masakkal 

RF-1.2km Northside, Bevanurmalai RF- 6.2 Northside. Reserve forests are away from the proposed project site. 

There are no impacts due to this mining activity. There are no Rare, Endangered, and Threatened Flora species in 

the mining area and their surrounding study area. Details of flora with the scientific name were mentioned in 

Table No.3.36. The diversity of flora families is given in Figure 3.27.  

Table 3.35 Flora in the Core zone of Tvl. Perumal Granites, Black granite quarry 

S. No. English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

Trees 

1.  Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae 

2.  Mesquite Mullu maram Prosopis juliflora Fabaceae 

3.  Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

4.  Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae 

5.  Bengal currant Kalakai maram Carissa carandas Apocynaceae 

6.  Indian plum Elanthai maram Ziziphus mauritiana Rhamnaceae 

Shrubs 

1.  Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae 

2.  Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

3.  Indian mallow Thuththi  Abutilon indicum Malvaceae 

4.  Tanner's cassia Avaram Senna auriculata Fabaceae 

5.  Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae 

Herbs 

1.  Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

2.  Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

3.  Coat buttons Thatha poo Tridax procumbens Asteraceae 

4.  Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae 

Climbers 

1.  Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae 

(Sources: Species observation in the field study) 
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Figure 3.25 A schematic diagram shows 10-km radius buffer area into 4 quadrates for floral Random sampling (SE, SW, NE, and NW) 
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a. Senna auriculata                                  b. Calotropis gigantea 

                                 

c. Ziziphus mauritiana                           d. Lantana camara 

                              

e. Pongamia pinnata                                   f. Vachellia nilotica 
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                             g. Azadirachta indica                                h. Ziziphus mauritiana                  

i.Prosopis juliflora                            j. Cissus quadrangularis 

Figure 3.25 (a) Flora species observation in the Core zone area 

 Figure 3.26. Flora Diversity pattern in Core Zone                 Figure 3.27 Diversity of Flora family in core zone 
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Table 3.36 Flora in Buffer Zone of Tvl. Perumal Granites, Black granite quarry 

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

*(E,M,EM) 

Trees  

1.  Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae E 
2.  Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae M 
3.  Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 
4.  Asian Palmyra palm Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 
5.  Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 
6.  Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 
7.  Creamy Peacock flower Vadanarayani Delonix elata Fabaceae M 
8.  Beauty leaf Punnai Calophyllu inophyllum Calophyllaceae M 
9.  Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 
10.  Gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 
11.  Papaya  Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 
12.  Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae M 
13.  Eucalyptus Thailam maram Eucalyptus globules Myrtaceae EM 
14.  Custard apple Seethapazham Annona reticulata Annonaceae  E 
15.  Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 
16.  Indian gooseberry Nelli Emblica officinalis Phyllanthaceae EM 
17.  Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 
18.  Banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 
19.  Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 
20.  Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 
21.  Indian fir tree Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae E 
22.  Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 
23.  Bamboo Moonghil Bambusa bambo Poaceae E 
24.  Drumstick tree Murunga maram Moringa oleifera Moringaceae EM 
25.  Indian almond Padam maram Terminalia catappa Combretaceae EM 
26.  Mesquite mullu maram Prosopis juliflora Fabaceae M 
27.  Portia tree Poovarasan Thespesia populnea Malvaceae E 

Shrubs  
1.  Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 
2.  Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 
3.  Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 
4.  Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae NE 
5.  Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 
6.  Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae EM 
7.  Puriging nut Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae EM 
8.  Columnar Cactus Sappathikalli Cereus pterogonus Cactaceae M 
9.  Thorn apple Oomathai Datura stramonium Solanaceae E 
10.  Rosy Periwinkle Nithyakalyani  Cathranthus roseus  Apocynaceae M 
11.  Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae M 
12.  Cassava Maravalli kizhangu Manihot esculenta Euphorbiaceae EM 
13.  Flame of the Woods Idlipoo Xoracoc cinea Rubiaceae M 

Herbs  
1.  Eggplant Kathrikkai Solanum melongena Solanaceae EM 
2.  ladies' fingers  Vendakkai Abelmoschus esculentus Malvaceae EM 
3.  Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 
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4.  Tridax daisy Veetukaayapoondu Tridax procumbens Asteraceae M 
5.  Vigna mungo Ulunthu Vigna mungo Fabaceae EM 
6.  Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 
7.  Tomato Thakkali  Solanum lycopersicum Solanaceae EM 
8.  Cleome viscosa Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae M 
9.  Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae M 
10.  Field beans Avarai Hyacinth Beans Fabaceae EM 
11.  Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 
12.  Carrot grass Parttiniyam Parthenium hysterophorus Asteraceae NE 
13.  Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 
14.  Digeria muricata Thoiya keerai Digeria muricata Amarantheceae EM 
15.  Horse gram Kollu Macrotyloma uniflorum Fabaceae EM 
16.  Turmeric Manjal Curcuma longa Zingiberaceae M 
17.  Tomato Thakkali Solanum lycopersicum Solanaceae EM 
18.  Europeanblack nightshade Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 
19.  Chrysanthemum Samanthi Poo Chrysanthemum Asteraceae E 
20.  Chilli Milakai Capsicum annuum Solanaceae EM 
21.  Pigeon pea Thuvarai Cajanus cajan Fabaceae EM 
22.  Aloe barbadensis Katrazhai Aloe vera Asphodelaceae EM 
23.  Coat buttons Thatha poo Tridax procumbens Asteraceae M 
24.  Indian mint Karpura valli Coleus amboinicus Lamiaceae EM 
25.  Node Flower Kumattikkirai Allmania nodiflora Amaranthaceae M 

Climber 

1.  Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae M 
2.  Wild jasmine Malli Jasminum augustifolium Oleaceae EM 
3.  Indian sarsparilla Nannari Hemidesmus indicus Asclepiadaceae M 
4.  Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 
5.  Betel Vetrilai Piper betle Piperaceae EM 
6.  Wild bitter Pavarkai Momordica charantia Cucurbitaceae EM 

7.  Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 
8.  Mukia maderaspatana Musumusukkai Mukia maderaspatana Cucurbitaceae M 
9.  Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 
10.  white pumpkin Poosanaikkaai Cucurbitaceae Cucurbitaceae EM 

Creeper 
1.  Ground Spurge Sithrapaalavi Euphorbia prostrata Euphorbiaceae EM 
2.  Nut grass Korai Cyperus rotandus Poaceae M 

Grass 
1.  Jungle rice Kuthirai vaalKattu arusi Echinochloa colona Poaceae NE 
2.  Eragrostis Pullu Eragrostis ferruginea Poaceae E 
3.  Windmill grass Chevvarakupul  Chloris barbata  Amaranthaceae  NE 
4.  Corn Solam Zea Poaceae E 
5.  Sugarcane Karumbu Saccharum Poaceae E 
6.  Asian rice Nellu Oryza sativa Poaceae E 
7.  Sorghum Gambu  Sorghum Poaceae E 

Cactus 
1.  Prickly pear Nagathali Opuntia dillenii Cactaceae M 

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

         (Sources: Species observation in the field study) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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        a. Mangifera indica                         b. Parthenium hysterophorus 

                         

c. Coccinia grandis                                  d. Psidium guajava 

 

                           

e. Cissus quadrangularis                             f. Cynodon dactylon 
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   g. Coccus nucifera                                       h. Musa paradisiaca 

 

                      

i. Ocimum tenuiflorum                                  j. Leucas aspera 

 

                      

k. Tamarindus indica                                     l. Solanumnigrum 
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m. Capsicum annuum                                      n. Tectona grandis 

 

                 
                       t. Carica papaya L                                            u. Cucurbitaceae 

 

                 

                  v. Momordica charantia                               w. Borassus flabellifer 

Figure 3.27 (a) Flora species observation in the Buffer zone area 
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   Figure 3.28 Flora Diversity in Buffer Zone                Figure 3.29 Diversity of Flora family in Buffer zone 

3.7.1 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. 

Table 3.37. Methodology applied during survey of fauna 
S.No. Taxa Method of Sampling References 

1 
Insects Random walk, Opportunistic observations 

Pollard (1977); 
Kunte (2000) 

2 Reptiles Visual encounter survey (Direct Search)  
Daniel J.C (2002) 3 Amphibians Visual encounter survey (Direct Search) 

4 Mammals Tracks and Signs Menon V (2014) 
5 Avian Random walk, Opportunistic observations Grimmett R (2011); 

Ali S (1941) 

3.7.2. Fauna Composition in the Core Zone 

A total of 20 varieties of species were observed in the Core zone of Sidumanahalli Village, Black Granite 

quarry (Table.3.38) among them numbers of Insects 3 (15%), Reptiles 7 (35%), Mammals 4 (20%) and Avian 6 

(30%). A total of 20 species belonging to 18 families have been recorded from the core mining lease area. None 

of these species are threatened or endemic in the study area and surroundings. There is no Schedule I species and 

seven species are under schedule IV according to the Indian wild life Act 1972. A total of 6 species of bird were 

sighted in the mining lease area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species 

were observed. Details of fauna in core zone with the scientific name were mentioned in Table 3.38. 

3.7.3. Fauna Composition in the Buffer Zone 

Taxonomically a total of 42 species belonging to 32 families have been recorded from the buffer zone 

area. Based on habitat classification the majority of species were Birds 14 (32%), followed by Insects 12 (28%), 

Reptiles 11 (26%), Mammals 5 (12%), and amphibians 1 (2%). There are six Schedule II species and twenty-three 

species are under schedule IV according to the Indian wildlife Act 1972. A total of 14 species of bird were sighted 

in the study area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable, and endemic species were observed. 

There are few reserve forests located in the study area. Perumbalai RF is located about 900m on the Southside 

and followed by Kalappambadi RF-4.5km on the east side. Badanavadi RF-4.8km west side, Masakkal RF-1.2km 

Northside, Bevanurmalai RF- 6.2 Northside. Reserve forests are away from the proposed project site. There are 

no impacts on nearby fauna species. Dominant species are mostly birds and insects and one amphibian was 

observed during the extensive field visit Sphaerotheca breviceps. The result of core & Buffer zone of fauna studies 

shows that Nymphalidae, Ardeidae, Scincidae are the main dominating species in the study area; it is mentioned 

in Table.3.39. There is no schedu le I Species in the stu dy  area. A  detail of fau na div ersity  of family ’s pattern is 
given in Figures 3.30-3.33. There are no critically endangered, endangered, vulnerable, and endemic species were 

observed. Details of faunal diversity in the buffer zone are given in Table 3.39.
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Table 3.38 Fauna in Core zone of Tvl. Perumal Granites, Black granite quarry 

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 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

3 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 
Reptiles 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 
2 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 
3 Chameleon Chamaelenidae Chameleon zeylanicus Sch II (Part II) LC 
4 Common krait Elapid snakes Bungarus caeruleus Schedule IV NL 
5 Green vine snake Colubridae Ahaetulla nasuta Schedule IV NL 
6 R u ssell’s v iper Viperidae Vipera russseli Sch II (Part II) LC 
7 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part II) LC 

Mammals 

1 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV NL 
2 Common rat Muridae Rattus rattus Schedule IV LC 
3 Indian hare Leporidae Lepus nigricollis Schedule (Part II) LC 
4 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule (Part II) LC 

Aves 

1 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 
2 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

3 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

4 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

5 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

6 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

                                                                                                       *NL- Not listed, LC- Least Concern 

 (Sources: Species observation in the field study) 
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Table 3.39 Faunal Diversity in Buffer Zone of Tvl. Perumal Granites, Black granite quarry 

S.No. 
Common 

Name/English Name 
Family Name Scientific Name 

Schedule list wildlife 
Protection act 1972 

IUCN Red 
List data 

Insects 
1 Indian honey bee Apidae Apis cerana Schedule IV LC 
2 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 
3 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 
4 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 
6 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 
7 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 
8 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 
9 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus pictus Schedule IV LC 

10 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 
11 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 
12 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

Reptiles 
1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 
2 Chameleon Chamaelenidae Chameleon zeylanicus Sch II (Part II) LC 
3 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 
4 Indian wall lizard Gekkonidae Hemidactylus flaviviridis Schedule IV NL 
5 Green vine snake Colubridae Ahaetulla nasuta Schedule IV NL 
6 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part II) LC 
7 Common krait Elapid snakes Bungarus caeruleus Schedule IV NL 
8 Indian cobra Elapid snakes Naja naja Sch II (Part II) LC 
9 R u ssell’s v iper Viperidae Vipera russseli Sch II (Part II) LC 

11 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 
Mammals 

1 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 
2 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 
3 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule (Part II) LC 
4 Indian hare Leporidae Lepus nigricollis Schedule (Part II) LC 
5 Brown rat Muridae Rattus norwegicus Schedule IV LC 

Aves 
1 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 
2 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 
3 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 
4 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 
5 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 
6 Small blue Kingfisher Alcedinidae Alcedo atthis Schedule IV LC 
7 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 
8 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 
9 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

10 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 
11 Woodpecker bird Picidae Picidae Schedule IV LC 
12 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 
13 Grey Francolin Phasianidae Francolinus pondicerianus Schedule IV LC 
14 Common Quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

Amphibians 
1 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps Schedule IV LC 

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

Source: Species observation in the field study
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                          a. Dicrurus macrocercus                          b. Alcedo atthis 

 

                     

c. Sympetrum fonscolombii                   d. Danaus plexippus 

 

                  
e. Acridotheres tristis                    f. Corvussplendens 

             Figure 3.29 (a) Fauna species observation in the Core & Buffer zone area 

 

 

 



 
  

87 

 

Figure 3.30 Fauna Diversity in Core Zone                   Figure 3.31 Diversity of Fauna family in Core zone 

Figure 3.32 Fauna Diversity pattern in Buffer Zone          Figure 3.33 Diversity of Fauna family in Buffer zone  

3.7.4 Conclusion 

The observations and assessment of overall ecological scenario involves details such as classification of 

Biogeographic zone, eco-region, habitat types and land cover, distances from natural habitats, vegetation/forest 

types, sensitive ecological habitats such as Wetlands sites, Important Bird areas, migration corridors of important 

wildlife etc. Such baseline information provides better understanding of the situation and overall ecological 

importance of the area. This baseline information viewed against proposed project activities help in predicting 

their impacts on the wildlife and their habitats in the region. Data collected and information gathered from 

secondary literature on flora, fauna, protected area, natural habitats, and wildlife species etc., and consulted and 

discussed with local people, from the villages, herders and farmers who inhabit close to the proposed project area. 

3.8 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT  

 There is no habitation/ village within the radius of 1km 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.  
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 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. 

3.8.1 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.  
3.8.2 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  

3.8.3 Administrative Setup of Dharmapuri District  

 Dharmapuri district includes 2 Revenue Divisions, 5 Taluks, 10 Town Panchayats. There are 470 
Revenue Villages, 251 Village panchayats in this district.  

In 2011, Dharmapuri district had population of 1,506,843 with a sex-ratio of 946 females for every 
1,000 males. 
3.8.4 Study area  

As per the Population Census 2011, there are total 1190 families residing in the village Donnakuttahalli 

Village. The total population of Donnakuttahalli is7760 out of which 4138 are males and 3622 are females thus 

the Average Sex Ratio of Donnakuttahalli is 875.  

Table 3.40 Population Characteristics Around 10km Radius 
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Table 3.41 Occupational Characteristics Around 10km Radius 
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28574 
 

17628 
 

26343 
 

15724 
 

8125 5525 
 

7991 
 

7665 
 

206.1 
 

25285 
 

3.8.5 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 Dharmapuri at a distance of 35 

km –Northeast. 
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CHAPTER IV 
ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND 

MITIGATION MEASURES 

4.0 GENERAL 

 Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to proposed 

mining activity will be created in the surrounding environment, during the operational and post–operational 

phases. The occurrence of mineral deposits, being site specific, their exploitation, often, does not allow for any 

choice except adoption of eco-friendly operation. The methods are required to be selected in such a manner, so as 

to maintain environmental equilibrium ensuring sustainable development.  

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

undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on different environmental 

components. This would help in formulating suitable management plans sustainable resource extraction. The 

following parameters are of significance in the Environmental Impact Assessment and are being discussed in 

detail: 

▪ Land environment  

▪ Soil environment  

▪ Water Environment  

▪ Air Environment  

▪ Noise Environment  

▪ Socio economic environment  

▪ Biological Environment  

 Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors that are likely to 

be affected (impacts) are identified, quantified and assessed. 

4.1 Land Environment 

4.1.1 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 6.20.0 ha, the total extent of the 

cluster is 11.83.0 ha (cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) Dated: 

01.07.2016) including existing and proposed quarries. The proposed project area is Government Poramboke 

land, no forest land involved in this lease applied area. The maximum depth proposed for the proposed project for 

the first five-year is 26 m below the average local ground level. The ultimate depth of the proposed project 26m 

below the average local ground level and will not intersect the ground water table. The project is site specific. 

4.1.2 Common Mitigation measures for the Proposed Project 

 Due to the quarrying activities in the project 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 will be partially backfilled with dumped material and part of the area will 

be allowed to collect rainwater which will act as a temporary reservoir. The granite waste and overburden 

will 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 reconstructed 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 Soil Environment  

4.2.1 Impact on Soil Environment  

 Soil characteristics indicate favourable condition for plant growth. The quantity of topsoil generated for 

the entire life of the mine will be 28914m3. 

4.2.2 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.  

4.2.3 Waste Dump Management 

4.2.3.1 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 28914m3 for the 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 

excavated waste (2,14,425m3) will be proposed to dump on the Northeast side with maximum dimension of 

(L)115m x (W)70m x (H)26.6m for the first five years and (L)115m x (W)70m x (H)53.77m for the entire lease 

period. The applied area is a government land, after end of the lease period, if the mineral reserves available and 

Market persist as to develop and conserve mineral reserves, there will be a chance for announcement of another 

quarry lease Tender by the State Government. Hence, there is no backfilling proposed. 

4.2.3.2 Mitigation 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 Groundwater  

 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 (the water used 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 26m above ground level 

and water table is found at a depth of 50m-55m below ground level. 

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 quarry pit water outside the project area. There is no proposal for granite 

processing or workshop within the project area. Therefore, there is no effluent anticipated in the mine. Details of 

water requirements in KLD is given below: 
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Table 4.1 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.5 KLD Existing bore wells nearby the lease area 

Green Belt development 1.0 KLD Existing bore wells nearby the lease area 

*Drinking and Domestic purpose     1.0 KLD Packaged drinking water for drinking purpose will be 

brought from nearby approved water vendors. Bore well 

water will be utilized for domestic purpose. 

Total 4.5 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 (32mm dia) and Hydraulic Excavators will 

be utilized for handling of Granite waste. 

4.4.1 Anticipated Impact for Proposed Project 

 The air borne particulate matter 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 affecting Ambient Air Quality of the area. Prediction of impacts on air environment has been 

carried out taking into consideration proposed production of 47,500m3(ROM) on air environment and net increase 

in emissions by open pit source modelling in AERMOD Software. 

4.4.2 Emission Estimation  

An emissions factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a pollutant released to the 

atmosphere with an activity associated with the release of that pollutant.  

The general equation for emissions estimation is:  

E = A x EF x (1-ER/100) 
 

Where,  

E =   Emissions;  

A =  Activity rate;  

EF =  Emission factor, and  

ER = Overall emission reduction efficiency, %  
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 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 0.023057497 g/s 

Blasting Point Source 0.000001576 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.026921694 g/s 

Haul Road Line Source 0.002482264 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.078949762 g/s 

Table 4.3 Estimated Emission Rate for SO2 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 8.36691E-06 g/s 

Table 4.4 Estimated Emission Rate for NOx 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 

 

0.000001029 

 

g/s 

4.4.3 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. 

4.4.3.1 Model Results  

The post project Resultant Concentrations of Fugitive Dust emission, PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) is given in 

the table shown below: 

Table 4.5 Incremental & Resultant GLC of Fugitive Dust  

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μg /m 3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg /m 3) 

Total 

PM10 

(μg /m 3) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 68.15 217 285.15 

AAQ2 12° 2'10.60"N  

77°49'8.60"E 
-2585 2556 64.38 0 64.38 

AAQ3 12° 0'29.75"N  

77°49'48.43"E 
-1368 -574 62.39 0 62.39 
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AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 57.35 0 57.35 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 58.50 0 58.50 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 56.85 0 56.85 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 59.76 0 59.76 

AAQ8 12° 1'1.28"N  

77°48'9.82"E 
-4386 404 58.20 0 58.20 

Table 4.6 Incremental & Resultant GLC of PM10 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM10 

(μg /m 3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg /m 3) 

Total 

PM10 

(μg /m 3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 42.69 26.82 69.51 

AAQ2 
12° 2'10.60"N  

77°49'8.60"E 
-2585 2556 43.80 21.00 64.8 

AAQ3 
12° 0'29.75"N  

77°49'48.43"E 
-1368 -574 39.52 13.29 52.81 

AAQ4 
11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 40.05 2.04 42.09 

AAQ5 
12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 41.93 0 41.93 

AAQ6 
12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 41.50 23.98 65.48 

AAQ7 
12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 43.33 18.56 61.89 

AAQ8 
12° 1'1.28"N  

77°48'9.82"E 
-4386 404 42.41 8.00 50.41 

Table 4.7 Incremental & Resultant GLC of PM2.5 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM2.5 

(μg /m 3) 

Incremental 

value of 

PM2.5 due 

to mining 

(μg /m 3) 

Total 

PM2.5 

(μg /m 3) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 22.84 12.90 35.74 

AAQ2 12° 2'10.60"N  

77°49'8.60"E 
-2585 2556 19.38 11.05 30.43 

AAQ3 12° 0'29.75"N  

77°49'48.43"E 
-1368 -574 17.99 7.12 25.11 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 19.98 3.45 23.43 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 20.92 0 20.92 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 20.59 12.15 32.74 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 21.28 9.39 30.67 

AAQ8 12° 1'1.28"N  

77°48'9.82"E 
-4386 404 20.65 5.00 25.65 
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Table 4.8 Incremental & Resultant GLC of SO2  

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

So2 

(μg /m 3) 

Incremental 

value of 

So2 due 

to mining 

(μg /m 3) 

Total 

So2 

(μg /m 3) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 8.98 7.89 16.87 

AAQ2 12° 2'10.60"N  

77°49'8.60"E 
-2585 2556 6.62 5.12 11.74 

AAQ3 12° 0'29.75"N  

77°49'48.43"E 
-1368 -574 5.05 1.51 6.56 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 8.42 0 8.42 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 6.9 0 6.9 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 5.47 7.00 12.47 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 7.94 3.08 11.02 

AAQ8 12° 1'1.28"N  

77°48'9.82"E 
-4386 404 6.51 0 6.51 

Table 4.9 Incremental & Resultant GLC of NOX  

 Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

NOx 

(μg /m 3) 

Incremental 

value of 

NOx due 

to mining 

(μg /m 3) 

Total 

NOx 

(μg /m 3) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 20.07 17.46 37.53 

AAQ2 12° 2'10.60"N  

77°49'8.60"E 
-2585 2556 18.05 9.72 27.77 

AAQ3 12° 0'29.75"N  

77°49'48.43"E 
-1368 -574 16.73 0 16.73 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 25.87 0 25.87 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 25.55 0 25.55 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 25.15 14.61 39.76 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 26.08 2.00 28.08 

AAQ8 12° 1'1.28"N  

77°48'9.82"E 
-4386 404 25.50 0 25.5 

 

 

 

 

 



95 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 Predicted Incremental Concentration of Fugitive Dust 

  

Figure 4.2 Predicted Incremental Concentration of PM10 

Figure 4.3 Predicted Incremental Concentration of PM2.5 
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Figure 4.4 Predicted Incremental Concentration of SO2 

  

Figure 4.5 Predicted Incremental Concentration of NOx 

 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. 

4.4.3.2 Common Mitigation Measures  

4.4.4 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.  
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• Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working conditions.  

4.4.5 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 includes 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  

4.4.6 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 tarpaulin  

• 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.  

 

4.4.7 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  

4.4.8 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 once in six months to assess effectiveness of 

mitigation measures proposed  

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. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
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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  

Table 4.10 Activity and Noise Level Produced by Machinery 

S. 

No. 

Machinery / 

Activity 

Impact on 

Environment? 

Noise Produced in dB(A) at 50 ft from 

source* 

1 Blasting Yes 94 

2 Jack Hammer Yes 88 

3 Compressor No 81 

4 Excavator No 85 

5 Tipper No 84 

Total Noise Produced 95.8 

*50 feet from source = 15.24 meters; Source: U.S. Department of Transportation (Federal Highway 

Administration) – Construction Noise Handbook 

Source data has been computed considering of all the machinery and activities used in the mining process, as 

shown 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 to be approx. 109 dB (A) for noise prediction modelling. 

Table 4.11 Predicted Noise Incremental Values 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Maximum Monitored Value (Day) dB(A) 41.8 47.8 46.0 47.0 46.0 42.3 45.3 46.0 

Incremental Value dB(A) 80.1 40.9 29.4 25.1 27.4 34.1 25.3 24.7 

Total Predicted Noise level dB(A) 80.1 48.6 46.1 47.0 46.1 42.9 45.3 46.0 

The incremental noise level is found within the range of 80.1 dB (A) in Core Zone(N1) and 24.7-.40.9dB 

(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). From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the locations are within 

permissible limits of Industrial area (core zone) & Residential area (buffer zone) as per THE NOISE POLLUTION 

(REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in the Gazette of India, 

vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), 

dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment 

(Protection) Act, 1986). 

4.5.2 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 will be 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.  
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• 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 840m Southwest. 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)  

                                                                 Table 4.12 Predicted PPV Values 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1  0.964 840m  0.010 

 

From the graph(Figure 4.7), the charge per blast of 0.964kg is well below the Peak Particle Velocity of 

8 mm/s as per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. 

It should be ensured that the explosives used for blasting at one blast should not exceed more than 100kg 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. 



100 | P a g e  

 

 

• 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.  

4.6. Biological Environment 

Methodology of Sampling Flora and fauna studies were carried out to assess the list of terrestrial plant 

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

damage is created to flora and fauna during the sampling. None of the specimens were collected as voucher 

specimens and for the herbarium. It is basically done through field observations only.  

4.6.1. Anticipated Impact on Flora 

• There are few reserve forests located in the study area. Perumbalai RF is located at about 1km on the 

Southeast side and followed by Kalappambadi RF-4.5km on the east side. Badanavadi RF-4.8km west 

side, Masakkal RF-1.2km North side, Bevanurmalai RF- 6.2 North side. Reserve forests are away from 

the proposed project site. There are no impacts due to this mining activity. 

• None of the plants will be cut during the 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 croplands, grass patches and small shrubs. 

Hence, there will be no effect on the flora of the region. 

Figure 4.6 Ground Vibration Prediction

   

4.5.3.1 Mitigation measures for Control of Vibration 
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4.6.2 Mitigation Measures 

4.6.2.1. General Guidelines for Green Belt Development 

The project site should have land to develop a greenbelt in and around the limits of the mine, along roads 

and another vacant area. 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 through 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 the Green Belt is an important aspect for any plant because: 

▪ It improves the ambient air quality by controlling Suspended Particulate Matter (SPM) in the air. 

▪ It helps in noise abatement for the surrounding area. 

▪ It helps in the settlement of new birds and insects within itself. 

▪ It maintains the ecological balance. 

▪ It increases the aesthetic value of site. 

4.6.2.2. Environmental Management Plan - Flora and Fauna 

ToR No: 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. 

a. Afforestation 

More number of trees has been observed along the approach road in the lease area, which is developed 

by the lease owner. The 10m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for subsequent 

Afforestation. However, afforestation should always be carried out in a systematic and scientific manner. Regional 

trees like Neem, Pongamia, Pinnata, and Casuarina will be planted along the Lease boundary and avenues as well 

as over non-active dumps with intervals 3m in between. A retaining wall will be constructed around the dumping 

yard. The rate of survival is expected to be 80% in this area. The preparation of green belt details is given in the 

approved mining plan. 

4.6.2.3. Species Recommendation for Plantation granted in the district  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

▪ The natural growth of existing species and the survival rate of various species. 

▪ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

▪ Creating 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 considered primary for plantations best suited for the prevailing climate 

condition in the area. 

Table 4.13 Recommended species to plant in the greenbelt 

Year No. of trees 
proposed to be 

planted 

Survival 
% 

Area to be 
covered in 

sq.m 

Name of the 
species  

No. of trees 
expected to be 

grown 
I 108 80% 980 Azadirachta indica 

Albizia lebbeck 
Delonix regia 

Techtona grandis, 

87 
II 108 80% 980 87 
III 108 80% 980 87 
IV 108 80% 980 87 
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V 108 80% 980 etc., 87 

Year Plantation in quarry approach road Side (In 

Nos) 

 

No. of trees 
expected to be 

grown 

I 55 80% 500 44 
II 40 80% 500 32 
III 35 80% 500 28 
IV 30 80% 500 24 
V 20 80% 500 16 

Table 4.14 Green Belt Development Details 

S. 
No. 

Details of work 

Year wise details plantation for each area 

1st 
year 

2nd 

year 

3rd 

years 

4th 

years 

5th 

years 

Rate 

Total 

Cost 
(Rs.) 

1 Plantation under safety zone 

(In Nos.) 108 108 108 108 108 

@100 

Rs 

Per 

sapling 

54,000 

Plantation cost 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 

2 Plantation in quarry 

approach road Side 

(In Nos)  

55 40 35 30 20 
18,000 

Plantation cost 5500 4000 3500 3000 2000 

3 Maintenance (Rs.) 

(Manuring, Fertilizer, 

Insecticide application, 

watchman etc.) 

Cost (Rs. 10000/-) per year for five-year period 50,000 

 Total  1,22,000 

Table 4.15 Recommended Species for the Greenbelt Development 

S. 
N
o 

Botanical 
Name of 
the Plant 

Family 
Name 

Common 
Name 

Cate 
gory 

Heig
ht 

(m) 

Re 
generatio

ns 

Spacin
g (m) 

Evergree
n/ 

Deciduo
us 

Efficien
cy 

of Dust 
Remova

l (%) 

1 
Azadirachta 

indica 
Meliaceae 

Neem, 
Vembu 

Tree 
15–
20 

Seedlings 8x8 
Evergree

n 
25.54 

2 
Techtona 
grandis 

Lamiaceae 
Teak 

 
Tree 40 Seedlings 2x2 

Deciduou
s 

14.94 

3 
Polyalthia 
longifolia 

Annonacea
e 

Nettilinga
m 

Tree 10 Seedlings 3x3 
Evergree

n 
29.84 

4 
Nerium 
indicum 

Apocynace
ae 

Arali 
Shru

b 
2–6 Cuttings 2x2 

Evergree
n 

12.3 

5 
Bougainvilli

ea glavra 
Nycaginace

ae 
Kakithap

oo 
Shru

b 
4 Cuttings 3x3 

Evergree
n 

21.35 

6 
Albizia 
lebbeck 

Fabaceae Vagai Tree 
18–
30 

Seedling 
3x3/5x

5 
Evergree

n 
23.03 

7 
Delonix 

regia 
Fabaceae 

Cemmayi
r-konrai 

Tree 12 Cuttings 
3x3/5x

5 
Deciduou

s 
18.05 

4.6.3. Anticipated Impact on Fauna 

▪ There are few reserve forests located in the study area. Perumbalai RF is located about 1km on the 

Southeast side and followed by Kalappambadi RF-4.5km on the east side. Badanavadi RF-4.8km west 



103 | P a g e  

 

side, Masakkal RF-1.2km Northside, Bevanurmalai RF- 6.2 Northside. Reserve forests are away from 

the proposed project site. There are no impacts due to this mining activity. 

▪ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during the course of 

mining, the management will practice the scientific method of mining with a proper Environmental 

Management Plan including pollution control measures especially for air and noise, to avoid any adverse 

impact on the surrounding wildlife. 

▪ Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals.  

▪ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on the flora 

found in the area. 

4.6.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

▪ Topsoil has a large number of seeds of native plant species in the mining area.  

Topsoil will be used for restoration and suitable surfaces for planted seedlings. 

▪ Checks and controls the movement of vehicles in and out of the mine. 

▪ Undertaking mitigative measures for a conducive environment to the flora and fauna in consultation with 

Forest Department. 

▪ A dust suppression system will be installed within the mine and periphery of the mine. 

▪ Plantation around the mine area will help in creating habitats for small faunal species and to create a 

better environment for various fauna. Creating and developing awareness for nature and wildlife in the 

adjoining villages. 

4.6.3.2. Mitigation Measures 

▪ A suitable plan for the conservation of Schedule-I Species have been prepared and necessary fund for 

implementation for the same will be made. 

▪ All the preventive measures will be taken for the growth & development of fauna. 

▪ Creating and developing awareness for nature and wildlife in the adjoining villages. 

▪ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the project site. No work shall 

be carried out after 6.00 pm. 

4.6.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

Mining activities will not disturb the aquatic ecology as there is no effluent discharge proposed from the 

Black granite quarry. There is no natural perennial surface water body within the mine lease area. Aquatic 

biodiversity is not observed in the study area. 

4.6.5. Impact Assessment on Biological Environment 

This chapter highlights the various impacts on ecology and biodiversity due to mining activity. The major 

adverse impacts due to pre-mining and mining phases are loss of habitat, biodiversity, rare flora and fauna, 

fisheries and other aquatic life, migration of wildlife, and overall disruption of the ecology of the area. During the 

post-mining phase after land restoration, ecology may effectively improve.  

4.6.6. Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures  

Details anticipated issues for the next operation period were summarized with possible impacts and 

mitigation measures to meet out the problem (Table 4.16). 
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Table 4.16 Anticipated impact of Ecology and Biodiversity in Tvl.Perumal Granites, 

Black Granite quarry 

 

 

S. 

No. 

 

 

Aspect Description 

 

Likely Impacts 

on Ecology and 

Biodiversity 

(EB) 

Impact 

Consequence 

Probability 

Description 

Justification 

 

 

Significance 

 

 

Mitigation 

Measures 

Pre-mining phase 

1 Uprooting of 

vegetation of lease 

area 

Site specific loss 

of common 

floral diversity 

(Direct impact) 

The site possesses 

Common floral 

(not tree) species. 

Clearance of these 

species will not 

result in loss of 

flora. 

Less severe No immediate action 

is required. However, 

a Greenbelt 

/plantation will be 

developed on the 

project site and in the 

periphery of the 

project boundary, 

which will improve 

the floral and faunal 

diversity of the 

project area. 

Site specific loss 

Of associated 

faunal diversity 

(Partial impact) 

The site supports 

only common 

species, which use 

a wide variety of 

habitats of the 

buffer zone reserve 

forest area. So 

there is no threat of 

Faunal diversity 

Loss of Habitat 

(Direct impact) 

Site does not for 

unique / critical 

habitat structure 

for unique flora or 

fauna. 

Mining phase 

2 Excavation of 

mineral using 

machine and 

labours, 

transportation 

Activities will 

Generate noise. 

Site-specific 

disturbance to 

normal faunal 

movements at 

the site due to 

noise. 

(Partial impact) 

Site does not form 

unique / critical 

habitat structure 

for unique flora or 

fauna. 

Less severe -Mining activity 

should not be 

operated after 5PM. -

Excavation of dump 

and transportation 

work should stop 

before 7PM. 

3 Vehicular 

movement for 

transportation of 

materials will result 

in generation of dust 

(Particulate matter) 

due to haul roads 

and emission of 

Sulphur Dioxide, 

Nitrogen Dioxide, 

Carbon monoxide, 

etc.  

 

Impact on 

Surrounding 

agriculture and 

associated fauna 

due to deposition 

of dust and 

emission of CO. 

(Indirect impact) 

Impact is less as 

the agricultural 

land far from core 

area. 

Less severe All vehicles will be 

certified for 

appropriate Emission 

levels. More 

plantation have been 

suggested Upgrade 

the vehicles with 

alternative fuel such 

biodiesel, methanol 

and biofuel around 

the mining area 
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Table 4.17 Overall Ecological impact assessments of Tvl.Perumal Granites, Black Granite 

quarry 

S.No. Attributes Assessment 

1 Activities of the project affect the 

breeding/nesting sites of birds and animals 

No. Breeding and nesting site was identified in the 

mining lease site. The fauna sighted mostly migrated 

from the buffer area. 

2 Located near an area populated by rare or 

endangered species 

No.Endangered, Critically Endangered, vulnerable 

species sighted in the core mining lease area. 

3 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 

coastline/estuary/sea 

There are few reserve forests located in the study area. 

Perumbalai RF is located about 900m on the Southside 

and followed by Kalappambadi RF-4.5km on the east 

side. Badanavadi RF-4.8km west side, Masakkal RF-

1.2km Northside, Bevanurmalai RF- 6.2 Northside. 

Reserve forests are away from the proposed project site. 

There are no impacts due to this mining activity. 

4 The proposed project restricts access to 

waterholes for wildlife 

No. 

5 Proposed mining project impact surface water 

quality that also provides water to wildlife 

No. Scheduled or threatened wildlife animals sighted 

regularly core in the core area. 

6 Proposed mining project increase siltation that 

would affect nearby biodiversity areas. 

Surface runoff management such as drains is 

constructed properly so there will be no siltation effect 

in the 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 the chances of 

water becoming polluted is low. 

9 Mining projects affect the forest-based 

livelihood/ any specific forest product on 

which local livelihood depended. 

No. 

10 The project likely to affect migration routes. No. Migration route observed during the monitoring 

period. 

11 The project is likely to affect the 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 is likely to affect wetlands, Fish 

breeding grounds, and marine ecology. 

No. Wetland was not present in the near core Mining 

lease area. No breeding and nesting ground is present 

in the core mining area. 

(*Source: EIA Guidance Manual-Mining and Minerals, 2010) 

4.7 Socio Economic Environment 

 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 
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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 a 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  

• Occupational Health Survey 

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  

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;  
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• 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, Spiro metric 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 4.18 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 

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.  
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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 mining plan. The mine closure is a part of approved mining 

plan and activities of closure shall be carried out as per the process described in mine closure plan. 
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CHAPTER V 

ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.0 Introduction  

 Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. During the scoping 

process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either directly or by reference to the key issues 

identified. A comparison of alternatives 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 infrastructures 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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 CHAPTER VI 

 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 General  

 The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes occurring in the 

environment, which paves way for implementation of rectifying measures wherever required to maintain the status 

of the natural environment. Evaluation is also a very effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the 

measures adopted and provides insight for future corrections. The main objective of environmental monitoring is 

to ensure that the obtained results in respect of environmental attributes and prevailing conditions during operation 

stage are in conformity with the prediction during the planning stage. In case of substantial deviation from the 

earlier prediction of results, this forms as base data to identify the cause and suggest remedial measures. 

Environmental monitoring is mandatory to meet compliance of statutory provisions under the Environment 

(Protection) Act, 1986, relevant conditions regarding monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA 

as well as the conditions set forth under the order issued by Tamil Nadu Pollution Control Board while granting 

CTE/CTO. 

6.1 Methodology of Monitoring Mechanism 

 Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by Project Proponent. 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  

• Seek ing ex pert’s adv ice w hen 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). 

6.2 Implementation Schedule of Mitigation Measures 

 The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce the impact on the 

environment due to the operations of the proposed project. Implementation schedule of mitigation measures is 

given in Table 6.1. 
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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  

6.3 Monitoring Schedule and Frequency 

 Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of direct measurement 

and recording of quantitative information, such as amounts and concentrations of discharges, emissions and 

wastes, for measurement against statutory standards. Monitoring may include socio-economic interaction, through 

local liaison activities or even assessment of complaints.  

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows:  

• Air quality;  

• Water and wastewater quality;  

• Noise levels;  

• Soil Quality; and  

• Greenbelt Development  

The details of monitoring 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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6.4 Budgetary Provision for EMP  

 The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be monitored, 

sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each proposal is shown in Table 6.3. 

Monitoring work will be outsourced to external laboratory approved by NABL / MoEF.  

 The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme for Tvl.Perumal Black Granite 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 

S. No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality - Rs 1,40,000/- 

2 Meteorology - Rs 10,000/- 

3 Water Quality - Rs 30,000/- 

4 Hydrology - Rs 25,000/- 

5 Soil Quality - Rs 25,000/- 

6 Noise Quality - Rs 25,000/- 

7 Vibration Study -    Rs 1,00,000/- 

8 Greenbelt Rs 1,22,000/- Rs 25,000/- 

 Total Rs 1,22,000/- Rs 3,80,000 

 

6.5 Reporting Schedules of Monitored Data 

 The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental attributes will be 

periodically examined by the Mine Management level and Head of Organization for taking necessary corrective 

measures. The monitoring data will be submitted to Tamil Nadu State Pollution Control Board in the Compliance 

to CTO Conditions & environmental audit statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly Compliance 

Monitoring Reports to MoEF & CC Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to:  

▪ MoEF & CC – Half yearly status report  

▪ TNPCB - Half yearly status report  

▪ Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports  

Besides the Mines Manager/Agent will submit the periodical reports to:  

▪ Director of mines safety,  

▪ Labour enforcement officer,  

▪ Controller of explosives as per the norms stipulated by the department.  
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  CHAPTER - VII 

ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL  

 The following Additional Studies were done as per items identified by project proponent and items 

identified by regulatory authority. And items identified by public and other stakeholders will be incorporated 

after Public Hearing.  

 

❖ Public Consultation  

❖ Risk Assessment  

❖ Disaster Management Plan  

❖ Open Pit Slope Stability Analysis  

❖ CAG Action Plan  

 

7.1 PUBLIC CONSULTATION FOR PROPOSED PROJECT 

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

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

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

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

7.2 RISK ASSESSMENT FOR PROPOSED PROJECT 

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

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, dated 31st 

December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and probable hazards 

in the work environment and all operations and assess the risk levels of those hazards in order to prioritize 

those that need immediate attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and 

their control measures, set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities.  

 The whole quarry operation will be carried out under the direction of a qualified Competent Mine 

manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine granted by the DGMS, Dhanbad. 

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. 

Table 7.1 Risk Assessment & Control measures for Proposed Project 

S. No. Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due to 

explosives and heavy 

mining machineries  

Improper handling 

and unsafe working 

practice  

 

▪ All safety precautions and provisions of 

Mine Act, 1952, Metalliferous Mines 

Regulation, 1961 and Mines Rules, 1955 

will be strictly followed during all mining 

operations;  

▪ Entry of unauthorized persons will be 

prohibited;  

▪ Firefighting 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  
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▪ 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  

3 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. 

▪ Operator shall regularly use all the 

personal protective equipment. 

4 Blasting  

 

Fly rock, ground 

vibration, Noise and 

dust. Improper 

▪ The maximum charge per delay and by 

optimum blast hole pattern, vibrations will 
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charging, stemming 

& Blasting/ fining of 

blast holes Vibration 

due to movement of 

vehicles 

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.  

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT 

 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  
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• 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 M anag ement P lan”.  
 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 7.2 Disaster management team layout for Proposed Project 

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 7.4. 

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. 

7.3.1 Roles and responsibilities of emergency team  

(a) Emergency coordinator (EC)  

 The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at MECR.  
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(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 Rollcall Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll call 

and will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for 

all personnel on duty.  

(e) Search and rescue team  

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped 

personnel. The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue 

team.  

(f) Emergency security controller  

 Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office and 

 directing the outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc.,  

7.3.2 Emergency control procedure  

 The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or explosion or collapse 

of wall along excavation and shall be detected by various safety devices and also by members of operational 

staff on duty. If located by a staff member on duty, he (as per site emergency procedure of which he is 

adequately briefed) will go to nearest alarm call point, break glass and trigger off the alarms. He will also try 

his best to inform about location and nature of accident to the emergency control room. In accordance with 

work emergency procedure the following key activities will immediately take place to interpret and take 

control of emergency.  

• On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders and 

necessary equipment.  

• Emergency security controller will commence his role from main gate office  

• Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team and will start 

handling the emergency.  

• 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  
 

7.3.3 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 Equ ipment’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.  
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On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the emergency control room 

attendant w ill g ive " All Clear S ig nal”, by sou nding  alarm straig h t for 2 minu tes.  
The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or misunderstanding during 

disaster.  

In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control measures have been adopted.  

• All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is 

strictly followed during all mining operations.  

• Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

• Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited.  

• Firefighting 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 manu factu rer’s 

guidelines.  

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

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

identifies and studied in this EIA &EMP report. 

Table 7.3 List of Quarries within 500 Meter Radius from this Proposal 

                                                                 CLUSTER QUARRIES  

Code 

Name and the 

address of the 

Lessee 

Village & 

Taluk 
S.F.Nos. 

Extent in 

Hectare 

Classification 

of land 
Status 

P1 Tvl. Perumal 

Granites 

(Black granite) 

No.653, Salem 

Main Road 

Kaveripattinam 

Post 

Krishnagiri 

District-

635112 

 

Sidumanahalli 

Village & 

Pennagaram 

Taluk 

938 / 

(Part) 

Bit-1 

 

6.20.0 Govt.Poramboke 

land 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8580/SEAC/ToR 

– 1031/2021 Dated: 

26.08.2021 

P2 Tvl. Vinayaga 

Granites 

Krishnagiri. 

Sidumanahalli 

Village 

Pennagaram 

Taluk 

938/(Part) 

Bit-2 

5.63.0 Govt.Poramboke 

land 

Proposal is under    

Process. 
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  Total  11.83.0Ha   

                                                             ABANDONED QUARRY  

Sl. 

No 

Name and the 

address of the 

Lessee 

Village & 

Taluk 

S.F.Nos Extent in 

Hectare 

Classification 

of land Nil 

                                                   Nil  

                                                                    EXISTING QUARRY  

Sl. 

No 

Name and the 

address of the 

Lessee 

Village & 

Taluk 

S.F.Nos Extent in 

Hectare 

Classification 

of land Nil 

                                                  Nil  

 TOTAL CLUSTER EXTENT               11.83.0Ha  
 Source: i) DD Letter – Rc.No. 169/2020 (Mines) dated:07.06.2021  

 Note: Cluster area is calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269 (E) dated 01.07.2016  

 As per the MoEF & CC Notification 2269 (E) 1st July 2016 total extent of the cluster P1+P2 = 11.83.0 ha  

Table 7.4 Salient Features of Proposal “P1” 

Details P1 

Name of the Quarry Tvl. Perumal Granites 

Type of Project             Black Granite quarry  

Survey No. 938(Part) Bit-1 

Land Type Government Poramboke land (non-forest) 

Extent 6.20.0Ha 

Lease period  20 years 

Mining Plan Period  5 Years 

Life of the Mine 20 years 

Existing Depth  Nil  

Previous lease particulars The area was previously granted the Black Granite Quarry lease in 

favour of Tvl. TAMIN, but there is no worked out pit observed 

within the applied area.   

Proposed Depth for five years plan 

period 

26m (AGL) (1m topsoil + 5m Weathered rock + 20m Black granite) 

Ultimate Depth The ultimate depth of quarrying is about 26m. 

Toposheet No.  57 H/16 

Latitude between  12°00'45.98"N to 12°00'53.34"N 

Longitude between  77°50'24.44"E to 77°50'40.95"E 

Highest Elevation 410m above mean sea level 

Topography  The area is an elevated terrain situated in Hillock. The gradient is 1 

in 2 towards Western side and altitude of the area is ranges from 

345m to 410m above from MSL 

Method of Mining The quarrying operation is carried out by Open cast mechanized 

mining method with 5.0m vertical bench with a bench width of 

5.0m. 

 

 

 

 

Machinery 

 proposed  

 

 

 

Jack Hammer  4 

Compressor 2 

Tippers 2 

Crawler Crane 1 

Excavator 1 

Tippers  2 

Generator  1 

Diamond Wire saw 1 

Proposed manpower deployment  30 

Project cost  Rs. 12,37,80,000/- 

CER cost                                                       Rs 24,75,600/- 
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 The cumulative impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and 

transportation activities in the proposed quarry within the cluster and major impact anticipated is on Air & 

Noise Environment Movement of HEMM and operating of machineries in the cluster. 

Air Environment  
Calculating the cumulative load of mining within the cluster is as shown in table 7.12 & 7.13. 

Table 7.5 Cumulative Production Load of Granite 

Quarry 

Mineable 

Reserves 

ROM  

In m3 

Mineable 

Reserves 

of 

Granite 

Recovery 

@ 7% in 

m3 

Proposed 

production 

for five-

year 

period 

Production 

of ROM 

Per Day 

Production 

of Granite 

Per day in 

m3 

Weathered 

rock per 

day in m3  

Topsoil 

per 

day in 

m3 

Number 

of 

Lorry 

loads 

per day  

P1 1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

Total 1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

Source: Approved Mining plan of Respective mines  

On a cumulative basis considering   proposed quarry P1 it can be seen that the overall production 

of Granite ROM per day is 9 m3 and overall production of Granite is 2.2m3 per day, No. of lorry loads per 

day is 1. Based on the above production quantities the emissions due to various activities in the proposed 

quarry P1 includes various activities like ground preparation, excavation, handling and transport of ore. 

These activities have been analysed systematically basing on USEPA-Emission Estimation Technique 

Manual, for Mining AP-42, to arrive at possible emissions to the atmosphere and estimated emissions are 

given in Table 7.6. 

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 0.023057497 g/s 

Blasting Point Source 0.000001576 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.026921694 g/s 

Haul Road Line Source 0.002482264 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.078949762 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 8.36691E-06 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 
0.000001029 

 
g/s 

Source: Emission Calculations 

Table 7.7 Incremental & Resultant GLC within Cluster 

PM10 in µg/m3 

Location CORE 

Background 39.7 

Highest Incremental 17.85 

Resultant 57.55 

NAAQ Norms 100 µg/m3 

PM2.5 in µg/m3 

Location CORE 

Background 20.2 

Highest Incremental 8.20 

Resultant 28.4 

NAAQ Norms 60 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location CORE 
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Background 6.0 

Highest Incremental 5.66 

Resultant 11.66 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location CORE 

Background 21.0 

Incremental 11.71 

Resultant 32.71 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

Noise Environment  

 Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. 

Cumulative Noise modelling has been carried out considering blasting and compressor operation (drilling) 

and transportation activities. Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances 

around the different quarries within the 500 m radius.  

 For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can 

estimate noise levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where:  

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source.  

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be 

determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are:  

Source data has been computed 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 47.8 40.9 48.6 55 

The incremental noise level is found within the range of 40.9 dB (A) in Core Zone. The noise level 

at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and other topographical features 

adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values and calculated values at 

the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to Green Belt as 4.9 dB (A) 

the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the locations near 

habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer zone) as per THE NOISE POLLUTION 

(REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000. 

Socio Economic Environment  

The mine shall create employment to 30 peoples and revenue will be created to government. 

Table 7.9 Socio Economic Benefits from the proposed project P1 

Location code Employment Project Cost CER @ 2% 

P1 30 12,37,80,000 /- 24,75,600/- 

Total 30 12,37,80,000 /- 24,75,600/- 

 A total of 30 people getting and will get employment from the proposed project P1. 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, all the mines being a green field project & Capital 

Investment is ≤ 100 crores, th ey sh all contribu te 2%  of Capital Investment tow ards CER  as per directions 
of EAC/SEAC and the CER amount from the Proposed project P1 is Rs. 24,75,600/-  
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CHAPTER VIII 

PROJECT BENEFITS 
8.0 GENERAL  

 Black Granite Quarry of Tvl. Perumal Granites 3,325m3 of Granite @ 7% recovery (ROM 1,91,250m3 

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  

8.1 Employment Potential  

 It is proposed to provide employment to about 30 persons for carrying out mining operations and give 

preference to the local people in providing employment. In addition, there will be opportunity for indirect 

employment to many people in the form of contractual jobs, business opportunities, service facilities etc., the 

economic status of the local people will be enhanced due to mining project. 

8.2 Socio-Economic Welfare Measures Proposed  

 The impact of mining activity in the area will be more positive 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. 

8.3 Improvement in Physical Infrastructure 

 The proposed mine is located in Sidumanahalli Village, Pennagaram Taluk and Dharmapuri District of 

Tamil Nadu and the area have communications, roads and other facilities already well established. The following 

physical infrastructure facilities will further improve due to proposed mine.  
 

• Road Transport facilities  

• Communications  

• Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian population in 

addition to the workmen employed in the mine.  

8.4 Improvement in Social Infrastructure  

 Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, sanitation and other 

ancillary services, Employment in these sectors will be primarily temporary or contractual and involvement of 

unskilled labour will be more. A major part of the labour force will be mainly from local villagers who are 

expected to engage themselves both in agriculture and mining activities. This will enhance their income and lead 

to overall economic growth of the area. 

8.5 Other Tangible Benefits 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below.  

• Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of 

infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine and other 

community services.  

• Additional housing demand for rental accommodation will increase  

• Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve  

• Improvement in communication, transport, education, community development and medical facilities 

and overall change in employment and income opportunity  

• The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased revenue 

from royalties, cess, DMF, GST etc.,  



  

123 | P a g e  

 

 

8.5.1 Corporate Social Responsibility  

 The project proponent Tvl. Perumal Granites, 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  

 

8.5.2 CSR Cost Estimation  

 CSR activities will be taken up in the Eriyur & Donnakuttahalli, village and Pennagaram mainly 

contributing to education, health, training of women self-help groups and contribution to infrastructure etc., CSR 

budget is allocated as 2.5% of the profit. 

8.5.3 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 ENVIRO field project & Capital Investment is ≤ 
100 crores, Tvl. Perumal Granites, shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions of 

EAC/SEAC.  

Capital cost is Rs. 12,37,80,000/- and 2% of the same works out to Rs. 24,75,600. 

Table 8.1 CER – Action Plan 

Activity Beneficiaries Total in Rs 

Water purifier, Solar Lamp, Medicine storage rack, 

Air conditioner, sanitary facility, Cot and Bed 

facilities to the Eriyur Dispensary and Pennagaram 

Govt. Hospital 

Eriyur village, and 

Pennagaram   
20,00,000 

Water purifier, sanitary facility 

nearby Government schools 

Donnakuttahalli, 

village` 
4,75,600 

Total 24,75,600 /- 

                    Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent. 
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CHAPTER IX   

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental cost benefit analysis not recommended at the scoping stage. 
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CHAPTER X 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.0 GENERAL 

 Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by considering in-

built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental Management plan will 

ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient Air quality, Water quality, 

Socio – economic improvement standards.  

 Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study area 

are elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter 

discusses the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness 

monitored after approval of the EIA. 

10.1 Environmental Policy 

 The Project Proponent 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  

 

10.1.1 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.  

 

 

 

 

 



 

126 | P a g e  

 

10.2  Land Environment Management  

 Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by 

converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the area (un utilized areas, 

infrastructure, haul Roads) will be utilized for greenbelt development. Aesthetic of the Environment will not be 

affected. There is no major vegetation in the project area during the course of quarrying operation and after 

completion of the quarrying operation thick plantation will be developed under greenbelt development 

programme. 

Table 10.1 Proposed Controls for Land Environment 

Control  Responsibility  

Designing vehicle wash-down system so that all washed water is captured and 

passed through grease and oil separators.  

Mines Manager  

Refueling 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  

10.3 Soil Management 

10.3.1 Top Soil Management  

 It is anticipated to remove 28914m3
 of topsoil and preserve it to facilitate greenbelt development on the 

backfilled area during mine closure.  

 

10.3.2 Overburden / Waste and Side Burden Management  

• It is anticipating to remove 2,14,425m3
 of waste (Granite waste + Weathered rock) which will temporarily 

store at predetermined places as per mining plan. 

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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10.4 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 from 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 FA E‟s &  EIA  C oordinator 
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10.5 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 FA E‟s &  EIA  C oordinator 

10.6 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  
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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 FA E‟s &  EIA  C oordinator 

10.7 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 FA E‟s &  EIA  C oordinator 

10.8 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 retard 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  
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▪ 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. 

 

10.8.1 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 

Botanical 

Name of the 

Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 
Category  

Height 

(m) 

Regenerations Spacing 

(m) 

Evergreen/ 

Deciduous 

Efficiency 

of Dust 

Removal 

(%) 

1 Azadirachta 

indica 

Meliaceae Neem, 

Vembu 

Tree  15–20  Seedlings 8x8 Evergreen 25.54 

2 Techtona 

grandis 

 Lamiaceae Teak 

 

Tree  40  Seedlings 2x2 Deciduous 14.94 

3 Polyalthia 

longifolia 

Annonaceae Nettilingam Tree  10  Seedlings 3x3 Evergreen 29.84 

4 Nerium 

indicum 

Apocynaceae Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 Evergreen 12.3 

5 Bougainvilliea 

glavra  

Nycaginaceae Kakithapoo Shrub 4 Cuttings 3x3 Evergreen 21.35 

6 Albizia 

lebbeck 

Fabaceae Vagai Tree 18–30  Seedling  3x3/5x5 Evergreen 23.03 

7 Delonix regia Fabaceae Cemmayir-

konrai 

Tree 12  Cuttings 3x3/5x5 Deciduous 18.05 

Source: Proposed by FA E’s &  EIA  C oordinator 

10.9 Occupational Safety & Health Management 

 Occupational safety and health are very closely related to productivity and good employer-employee 

relationship. The main factors of occupational health 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. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations  

• Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and 

establishing baseline measures for determining changes in health.  

• Evaluating the effect of noise on workers  

• Enabling corrective actions to be taken when necessary  

• Providing health education  
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 The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an occupational surveillance 

program. U nder 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. 

10.9.2 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’s (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.  

 

10.9.3 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. 

 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.  
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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 FA E‟s &  EIA  C oordinator as per D G MS Norms 

Budgetary Provision for Environmental Management 

 Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Tables 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). 

Table 10.9 Capital and Recurring Cost of EMP 

Sl. No.  Description                       Activity Capital cost  

(Rs. In Lakhs)  

Recurring cost  

per annum  

(Rs. in Lakhs)  

1 Occupational  

health & safety  

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets  

Ear Plugs, Gloves, Goggles Reflector 

jacket, Safety Belt Medical check-ups, 

Barbed Wire Fencing to quarry area will 

be provisioned  

4.25 2.5 

2 Air Quality  Water sprinkler unit, Haul Road Dust 

Suppression, Mine Pit Operations, Truck 

Loading, Transportation over Roads, 

 

9.00 2.20 

3 Surface Water,  

 

Solid Waste 

Garland drains & Settling tanks,  

check dam/gully plugs, etc.,  

Mine pit operations 

2.25 0.20 

4 Vibrations Drilling & Blasting 1.00 0.10 

5 Environmental Monitoring and Management  - 1.00 

6 Green belt Development & Plantation  1.22 0.25 

 Total 17.72 6.25 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs. 17.72 lakhs as capital 

cost and recurring cost as Rs. 6.25 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price 

considering present market scenario. 
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CHAPTER XI 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

11.1 GENERAL 

 The proponent Tvl.Perumal Granites applied for Black Granite quarry lease located in S.F.Nos: 938(Part) 

Bit-1 over an extent of 6.20.0 in Sidumanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District, Tamil Nadu. 

The Precise area Communication has been granted as per Govt. letter No. 277/MME.2/2021-1, dated: 22.02.2021. 

to get approved Mining Plan and Environment Clearance from SEIAA, TN. The mining plan was approved by 

Department of Geology and Mining, Guindy, Chennai vide Letter No: Rc.No. 6166/MM4/2020, dated: 

21.05.2021. 

 There is no Existing quarry located within the radius of 500m from the proposed project site, since the 

project falls in the cluster category as per the MoEF & CC Notification 2269 (E) Dated 1st July 2016.Hence this 

cumulative Impact study is conducted covering 1 proposed quarry (This project). This Draft EIA/EMP Report is 

prepared and submitted for conducting Public Hearing as the projects falls under B1 Category. Cumulative EIA/ 

EMP study was carried out considering the one existing quarry and three proposed quarries in the cluster. 

11.2 PROJECT DESCRIPTION 

Table 11.1 Salient Features 

Name of the Quarry Tvl. Perumal Granites 

Type of Project             Black Granite quarry  

Survey No. 938(Part) Bit-1 

Land Type Government Poramboke land (non-Forest) 

Extent 6.20.0Ha 

Lease period  20 years 

Mining Plan Period  5 Years 

Life of the Mine 20 years 

Existing Depth  Nil  

Previous lease particulars The area was previously granted the Black Granite Quarry lease in 

favour of Tvl. TAMIN, but there is no worked out pit observed 

within the applied area.   

Proposed Depth for five years plan 

period 

26m (AGL) (1m topsoil + 5m Weathered rock + 20m Black granite) 

Ultimate Depth The ultimate depth of quarrying is about 26m. 

Toposheet No.  57 H/16 

Latitude between  12°00'45.98"N to 12°00'53.34"N 

Longitude between  77°50'24.44"E to 77°50'40.95"E 

Highest Elevation 410m above mean sea level 

Topography  The area is an elevated terrain situated in Hillock. The gradient is 1 

in 2 towards Western side and altitude of the area is ranges from 

345m to 410m above from MSL 

Method of Mining The quarrying operation is carried out by Open cast mechanized 

mining method with 5.0m vertical bench with a bench width of 

5.0m. 

 

 

 

 

Machinery 

 proposed  

 

Jack Hammer  4 

Compressor 2 

Tippers 2 

Crawler Crane 1 

Excavator 1 

Tippers  2 
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Generator  1 

Diamond Wire saw 1 

Proposed manpower deployment  30 

Project cost  Rs. 12,37,80,000/- 

CER cost                                                       Rs 24,75,600/- 
Source: Approved Mining Plans and Survey of India Toposheet 

• There is no forest land involved in the study area, the area is devoid of major cultivation and trees.  

• The area is an elevated terrain situated in Hillock, with Granite outcrops, which is site specific, non – 

Captive use, opencast Mechanized quarry. 

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

• Elevation is 345m to 410 m above from MSL, showing gentle gradient towards Western Side.   

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

Table 11.2 Land Use Pattern of the Proposed Project 

Description Present area in Ha Area to be required 

during this present 

modified mining plan 

Period (ha) 

Area utilized in % 

(Ha) 

Area under Quarry Nil 2.97.6 2.97.6 

Waste dump Nil 0.70.7 0.70.7 

Infrastructure Nil 0.03.0 0.03.0 

Roads Nil 0.05.0 0.05.0 

Green Belt Nil 0.49.0 1.29.5 

Stocking Blocks 6.20.0 1.94.7 1.14.2 

Total 6.20.0 6.20.0 6.20.0 

     Source: Approved Mining plan 

Table 11.3 Resources and Reserves of Proposed Project 

Year 
ROM 

in m3 

Granite 

Recovery 

@ 7 % in m3 

Granite 

Waste 

@ 93 % m3 

Side 

Burden m
3 

Weathered 

Rock m3 
Topsoil 

in m3 

I 9500 665 8835 11400 52325 10854 

II 9500 665 8835 9300 28750 6000 

III 9500 665 8835 6700 32500 6700 

IV 9625 674 8951 3600 25675 5360 

V 9375 656 8719 - - - 

Total 47500 3325 44175 31000 139250 28914 

        Source: Approved Mining Plan 

Table 11.4 Water Requirement  

Purpose Quantity Required  Source 

Domestic & Drinking 

purpose 
1.0KLD 

From Existing, bore wells and drinking water will be 

sourced from Approved Water vendors. 

Dust Suppression 2.5KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt 1.0 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Total          4.5 KLD 

   Source: Prefeasibility report  

* Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 
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11.3 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

11.3.1 Base line environmental study  
 Collection of base line data is an integral part of the preparation of environmental impact assessment 

reports. The baseline monitoring study has been carried out during December-2021to February 2022 to assess the 

existing environmental scenario in the area. For the purpose of EIA studies, mine lease area was considered as the 

core zone and area outside the mine lease boundary up to 10km radius from the lease boundary was considered 

as buffer zone. 

• Land  

• Water  

• Air  

• Noise  

• Biological  

• Socio-economic status 

11.3.2 Land Environment  
• The existing land use pattern of the study area based on the latest satellite imagery is given below:  

Table 11.5: Land Use / Land Cover Table 10 Km Radius 

S.No Classification Area_Ha Area_% 

1 Barren Rocky/Stony 

waste/ sheet rock area  
146 0.5% 

2 Crop Land  21184 69.3% 

3 Dense Forest  2710 8.9% 

4 Fallow Land  907 3.0% 

5 Land with or without scrub  5582 18.3% 

6 Settlement  44 0.1% 

7 Water bodies  20 0.1% 

Total  30593 100 

      Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery  

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

Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls in the hard rock terrain on the peninsular 

shield of south India which is highly stable. 

11.3.3 SOIL CHARACTERISTICS 

Physical Characteristics  

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

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

area varied between 0.77 – 1.21 g/cc. The Water Holding Capacity ranging from 41.2– 49.5 % Porosity of the soil 

samples ranging from 24.3– 37.2 %   

Chemical Characteristics  

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.55 to 8.15 

• The available Nitrogen content range between 155.5 to 210kg/ha  

• The available Phosphorus content range between 0.71to 1.62 kg/ha  

• The available Potassium range between 25.5 to 41.9mg/kg  

 Whereas, the micronutrient as lead (Pb) and Total iron (Fe) were found in the range of 0.41 to 0.97mg/kg; 

1.88 to 2.98 mg/kg.  

11.3.4 Water Environment 

Surface Water  

Ph  

The pH value of the water is 7.86 while turbidity found within the standards (Optimal pH range for sustainable 

aquatic life is 6.5 to 8.5 pH).  
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Total Dissolved Solids:  

Total Dissolved Solids 568mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, bicarbonates, Chlorides, phosphates 

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

Other parameters 

Chloride content is 162 mg/l Nitrates content is 12.1 mg/l, while sulphates content is 42.5 mg/l.  

Ground Water  

 The pH of the water samples collected ranged from 7.02 to 8.03 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 

220-568 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 72.4–203 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. 

11.3.5 Air Environment 

 From the above data’s, the concentration of main criteria pollutants has been observed that maximum 
concentration of PM10 is 44.7 μg/m3 recorded at Project area and minimum is 37.1μg/m3 recorded at malaiyanoor 
Village. The concentration of PM2.5 varies from 15.9 -22.9 μg/m3 Minimum concentration was recorded at 
malaiyanoor Village and Maximum concentration of PM2.5 recorded at core zone. SO2 concentration level ranged 

from 5.1 -9.8 μg/m3 and NO2 concentration ranged from 18- 27.6μg/m3 in the study area.  The concentration 

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

11.3.6 Noise Environment 

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

levels recorded in core zone during day time 41.8 dB (A) Leq and during night time 39 dB (A) Leq. Noise levels 

recorded in buffer zone during day time were from 42.3– 47.8 dB (A) Leq and during night time were from 

37.3 – 38.5 dB (A) Leq. Thus, the noise level for Industrial and Residential area meets the requirements of 

CPCB. 

11.3.7 Biological Environment 

 There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection Act 

1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There is no 

endangered red list species found in the study area. Hence this small operation over short period of time will 

not have any significant impact on the surrounding flora and fauna. 

11.3.8 Socio-Economic Environment 

 An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at Sidumanahalli Village 

on Socio-economic aspect of the study area. The various attributes that have been considered are population 

composition, employment generation, occupational shift, household income and consumption pattern. 

Implementation of the Proposed Mine Project will generate both direct and indirect employment. Besides, 

Mining operation will be legally valid and it will bring income to the state exchequer. At present seasonal 

agriculture is the main occupation of the people as more than half of the population depends on it. With the 

implementation of the proposed mining project the occupational pattern of the people in the area will change 

making more people engaged in mining-based activities rather in seasonal agriculture. 

11.4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

 The summary of anticipated adverse environmental impacts due to the proposed project and mitigation 

measures are given below:  

Table 11.6 Anticipated Impacts & Mitigation Measures 

Impact  Mitigation Measure 

Land Environment 
 • Mining will be carried out as per approved mine 

plan in scientific and systematic way  
• Safety Zone or Buffer area will not be disturbed for 

the quarrying operation instead plantation will be 
carried out in the safety zone  

• Barbed wire fencing will be constructed all along 
the lease boundary and around the quarry pit 
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• At conceptual stage, the land use pattern of the 
quarry will be changed into Greenbelt area and 
temporary reservoir  

• Construction of garland drains all around the quarry 
pit and construction of settling traps at strategic 
location in lower elevations to prevent soil erosion 
due to surface runoff during rainfall and also to 
collect the storm water for various uses within the 
proposed area  

Water Environment 
• Decrease in aquifer recharge and increase in 

surface runoff;  
• Disturbance to land drainage, overload and 

erosion of watercourses;  
• Changes to the surface over which water flows;  
• Changes to surface and groundwater resources 

quantity and quality due to stream blockage and 
contamination by particulate matter or waste;  

• Contamination of aquifers due to removal of the 
natural filter medium.  

 

• Construction of garland drains all around the 
quarry pit and construction of settling traps at 
strategic location in lower elevations to prevent 
soil erosion due to surface runoff during rainfall 
and also to collect the storm water for various uses 
within the proposed area  

• De-silting will be carried out before and 
immediately after the monsoon season and the 
settling tank and drains will be cleaned weekly, 
especially during monsoons  

• Domestic sewage from site office & 
urinals/latrines provided in project area will be 
discharged through septic tank followed by soak 
pit system.  

• Tippers & HEMM will be washed in a designated 
area and the washed water will be routed through 
drains to a settling tank, which has an oil & grease 
trap, only clear water will be reused for greenbelt 
development.  

Air Environment 
• Generation of Fugitive Dust  
• Dust will be generated mainly during excavation, 

loading & unloading activities.  
• Gaseous pollutants will by generated mostly by 

the traffic.  
• Reduction in visibility due to dust plumes.  
• Coating of surfaces leading to annoyance and loss 

of amenity.  
• Physical and/or chemical contamination and 

corrosion.  
• Increase in the concentration of suspended 

particles in runoff water.  
• Coating of vegetation leading to reduced 

photosynthesis,  
• Inhibited growth, destroying of foliage,  
 

• Haul roads will be well maintained by sprinkling 
water twice a day  

• The access road will be cleaned and brushed to 
ensure that mud and dust deposits do not 
accumulate.  

• To ensure that dust and debris is minimised on the 
access road, all the tipper drivers will be 
instructed to use water spray system on all the 
tyres and spray water on the loaded material that 
is provided at the compound area before leaving 
the site  

• Speed restrictions will be imposed to avoid 
spillage of loaded materials upon the road and to 
reduce wear and tear of the road.  

• Weekly inspections of the condition of the access 
road by competent person employed, and 
immediate action will be taken to address any 
potholes or damage to the road surface.  

• Dust wetting agents can be mixed with the water 
applied to haul roads during hot, dry weather 
conditions to increase the duration that the road 
surface remains damp.  

• Personal Protective Equipment’s will be provided 
to all workers 

• All drilling rods used will have dust suppression 
systems fitted which injects water into the hole. 

• Wet gunny bags will be used as a cover while 
drilling. 

• A site speed limit of 20 km/h will be set to 
minimise the potential for dust generation 

• Weekly maintenance programme to identify 
machinery due for maintenance, based on the 
number of hours it has been in operation. 
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• Air filters are renewed after every 1000 hours of 
use, unless otherwise indicated by an on-board 
computer system. 

• All site machineries & tippers will be serviced 
and maintained 6 months once and drivers will 
report any defects immediately to the site 
manager to enable repairs to be carried out 
promptly 

Noise and Vibration 

• Annoyance and deterioration of the quality of 
life;  

• Propelling of rocks fragments by blasting.  
• Shaking of buildings and people due to blasting;  
 

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

• 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.  

Biological Environment 

• Direct impacts include land clearance and 
excavation causing destruction of flora and fauna 
and loss of habitats;  

• Indirect impacts include habitat degradation due 
to noise, dust, and human activity.  

 

• Only some common herbs, shrubs and grass will 
be cleared. So, there will be no impact on the 
biodiversity.  

• Green belt development with suitable species 
will enhance the biodiversity of the project area.  

• The core zone or buffer zone does not 
encompass any threatened flora or fauna species.  

Socio Economic Environment 

• Health and safety of workers and the general 
public;  

• Increase in traffic volumes and sizes of road 
vehicles  

• Economic issues, including the increase in 
employment opportunities;  

•  
 

• The mining activity puts negligible change in the 
socio-economic profile.  

• Around 35 local workers will get employment 
opportunities  

• New patterns of indirect employment/ income 
will generate.  

• Regular health check-up camp.  
• Assistance to schools and scholarship to children 

will be provided.  
Occupational Health and Safety 

• Exposure to Dust  
• Noise and Vibration Exposure  
• Physical Hazards  
• Respiratory hazards due to Dust exposure  
 

• Provision of rest shelters for mine workers with 
amenities like drinking water etc.  

• All safety measures like use of safety appliances, 
such as dust masks, helmets, shoes, safety 
awareness programs, awards, posters, slogans 
related to safety etc.  

• Training of employees for use of safety 
appliances and first aid in vocational training 
centre.  

• Weekly maintenance and testing of all equipment 
as per manufacturers’ guidelines.  

• Pre placement and Yearly Medical Examination 
of all workers by a medical Officer  
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• First Aid facility will be provided at the mine site.  
• Close surveillance of the factors in working 

environment and work practices which may affect 
environment and worker’s health by the mines 
manager employed.  

• Working of mine as per approved mining plan and 
environmental management plan  

11.5 ANALYSIS OF ALTERNATIVES  

There are no alternatives suggested as the proposed mining area has the following advantages  

• The mineral deposit occurs in a non-forest area.  

• There is no habitation within the applied lease area; hence no R & R issues exist.  

• There is no river, stream, nallah and water bodies in the or passing through the applied mine lease.  

• Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region.  

• All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are accessible.  

• Mine connectivity through road and rail is good.  

• The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no impact on ground 

water environment.  

11.6 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

 Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental components as per 

conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA & Consent to Operate issued by 

TNPCB. 

Table 11.7 Post Project Monitoring Program 

S . No. ACTIVITY SCHEDULE 

AIR POLLUTION MONITORING 

1 Ambient Air Monitoring of parameters specified by TNPCB/SEIAA in 

their CTO/EC Order within the Applied Area  

Once in every Six Months  

2 Ambient Air Monitoring of parameters specified by TNPCB/SEIAA in 

their CTO/EC Order outside the Applied Area  

Once in every Six Months  

WATER QUALITY MONITORING 

3 Monitoring water quality of rain water collected in mine pit area. Rain 

water will be used for plantation purpose.  

Once in every Six Months  

4 Monitoring of samples of tube well and open well or Surface Water bodies 

in nearby location. Parameters as per IS: 10500:1991  

Once in every Six Months  

NOISE QUALITY MONITORING 

5 Noise in the ambient atmosphere within and outside the applied area  Once in every Six Months  

GREENBELT MAINTENANCE 

6 Monitor schedule for Greenbelt development as per approved mining plan  Once in every Six Months  

SOIL QUALITY MONITORING 

7 Grab Samples within and around the applied area  Once in every Six Months  

11.7 ADDITIONAL STUDIES 

11.7.1 Public Consultation  

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

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

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

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

11.7.2 Risk Analysis & Disaster Management Plan 

 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, 
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set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. In the unlikely event that a consequence has 

occurred, disaster management kicks in. This includes instituting procedures pertaining to a number of issues such 

as communication, rescue, and rehabilitation. These are addressed in the disaster management plan.  

 Both, the RA and DMP, are living documents and need to be updated whenever there are changes in 

operations, equipment, or procedures Assessment is all about preventing accidents and taking necessary steps to 

prevent it from happening. The Disaster Management Plan (DMP) is a guide, giving general considerations, 

directions, and procedures for handling emergencies likely to arise from planned operations. The DMP has been 

prepared on the basis of the Risk Assessment and related findings covered in the report 

11.7.3 Cumulative Impact Study  
 There is only one proposed quarry within a radius of 500 meters from the proposed project area. The 

cumulative production of the quarry is given below. 

Table 11.8 Cumulative Production of cluster quarries 

Quarry 

Mineable 

Reserves 

ROM  

In m3 

Mineable 

Reserves 

of 

Granite  

Proposed 

production 

for five-

year 

period 

Production 

of ROM 

Per Day 

Production 

of Granite 

Per day in 

m3 

Weathered 

rock per 

day in m3  

Topsoil 

per 

day in 

m3 

Number 

of Lorry 

loads per 

day  

P1 1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

Total 1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

Source: Approved Mining plan of Respective mines  

 On a cumulative basis considering proposed quarry P1 it can be seen that the overall production of 

Granite ROM per day is 9 m3 and overall production of Granite is 2.2m3 per day, No of Lorry loads per day is 1. 

Table 11.9 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 0.023057497 g/s 

Blasting Point Source 0.000001576 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.026921694 g/s 

Haul Road Line Source 0.002482264 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.078949762 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 8.36691E-06 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 
0.000001029 

 
g/s 

11.8 Project Benefits  

 The Black Granite Quarry project located in Sidumanahalli Village of Dharmapuri District has well 

established roads, communications and other facilities. The impact on the civic amenities substantially will 

increase due to mining activity.  

 The project envisages a direct job opportunity to the local persons, and this includes both technical and 

non-technical persons. Literacy is future expected to increase because of increase income and awareness amongst 

the people. Part of the royalty is given to local bodies by the State Govt. for the welfare and development of the 

village. District Mineral Fund @30% of the Royalty shall be given to the Dept. of Geology and Mining, 

Dharmapuri District. The State Government will also benefit directly from the mine, through increased revenue 

from royalties, excise duty and etc., 

In addition, the proponent has to pay Corporate Environmental Responsibility (CER) @ 2% of the project 

cost to the benefit of local people likely to be affected by this project which amounts to Rs 24,75,600 for Water 

purifier, Solar Lamp, Medicine storage rack, Air conditioner, sanitary facility, Cot and Bed facilities to the Eriyur 

Dispensary and Pennagaram Govt. Hospital and Water purifier, sanitary facility Donnakuttahalli, Government 

school. 
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11.9 Environmental Management Plan 

 In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.17.72 lakhs as capital 

cost and recurring cost as Rs. 6.25 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price considering 

present market scenario. 

Table 11.10 EMP Budget 

Sl. No.  Description                       Activity Capital cost  

(Rs. In Lakhs)  

Recurring cost  

per annum  

(Rs. in Lakhs)  

1 Occupational  

health & safety  

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets  

Ear Plugs, Gloves, Goggles Reflector 

jacket, Safety Belt Medical check-ups, 

Barbed Wire Fencing to quarry area will 

be provisioned  

4.25 2.5 

2 Air Quality  Water sprinkler unit, Haul Road Dust 

Suppression, Mine Pit Operations, Truck 

Loading, Transportation over Roads, 

 

9.00 2.20 

3 Surface Water,  

 

Solid Waste 

Garland drains & Settling tanks,  

check dam/gully plugs, etc.,  

Mine pit operations 

2.25 0.20 

4 Vibrations Drilling & Blasting 1.00 0.10 

5 Environmental Monitoring and Management  - 1.00 

6 Green belt Development & Plantation  1.22 0.25 

 Total 17.72 6.25 

11.10 Conclusion  

 EIA study was performed as per the approved ToR. Various environmental attributes were studied 

relating with aspects of mining activities. The related impacts were identified and evaluated. Considering all the 

possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental Management Plan was prepared and 

accordingly fund was allocated.  

 The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the social upliftment of 

the local community. The green belt development programme will help in increasing the green cover in the area. 

Thus, the proposed project is not likely to affect the environment or adjacent ecosystem adversely.  

The Mine Management will be responsible for the project review of EMP and its implementation to 

ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper steps will be taken to accomplish all the 

goals mentioned in the EMP and the project will bring the positive impact in the study area. 
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CHAPTER XII 

DISCLOSURES OF CONSULTANT 

The Project Proponent – Tvl. Perumal Granites have engaged Geo Technical Mining Solutions, an 

Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for Education & 

Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan Complex, 

Oddapatti, Dharmapuri – 636705, 

Tamil Nadu, India. 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com 

Phone: 04342 232777. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below: 

 

S.No. Name of the expert In house/ Empanelled 

FAE 

Sector 
Functiona

l Area 
Category 

 Approved Functional Area Experts 

1. Shri G.Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 

B 

 

2. Dr.S. Karuppannan 
In-house 

FAE 

 

1(a)(i) 

LU, HG, 

GEO 
B 

3. Dr.M. VijayPrabhu 
In-house  

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 

B 

 

4. Dr.J. Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 

5. Dr.G. Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 

6. Dr.R. ArunBalaji 
In-house 

FAE 

 

1(a)(i) 

AP, AQ, 

NV 
B 

7. Mr.J.N.Manikandan Empanelled 
 

1(a)(i) 

RH, SHW, 

AP 
B 

8. Dr.S. Malar 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9. Mr.G. UmaMaheswaran 
In-house 

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10. Mr. S. GopalaKrishnan 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
HG, GEO B 

Approved Functional Area Associates 

11. Mr.G. Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 

12. Mr.C. Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

13. Mr.N. GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

14. Mr.S. Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15. Mr.P. Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

Supportive Team Members 

16. Dr.A. Kalaiyarasi Team Member - HG - 

17. Mr.M. Saravanan Team Member - LU, - 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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HG,GEO 

18. Mr.P. Venkatesh 
Team Member - SHW, AP, 

RH 

- 

19. Mr. SriKrishna Team Member - LU, HG - 

20. Mr.G.Moorthy 
Team Member - LU, 

HG,GEO 

- 

21. Mr.R.Elavarasan Team Member - EB - 

22. Dr.E.Manikandan 
Team Member - LU, 

HG,GEO 

- 

23. Ms.R.Suganya Team Member - SE - 

Abbreviations 

EC EIA Coordinator NV Noise and Vibration 

FAE Functional Area Expert SE Socio Economics 

FAA Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water conservation 

TM Team Member SC Soil conservation 

GEO Geology RH Risk assessment and hazard management 

WP Water pollution monitoring, 

prevention and control 

SHW Solid and hazardous wastes 

AP Air pollution monitoring, 

prevention and control 

MSW Municipal Solid Wastes 

LU Land Use ISW Industrial Solid Wastes 

AQ Meteorology, air quality modeling, 

and prediction 

HW Hazardous Wastes 

EB Ecology and bio-diversity GIS Geographical Information System 

 

DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA & EMP 

Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for Sidumanahalli Village Black granite 

Quarry project over a Cluster Extent of 11.83.0 hectares in Sidumanahalli Village, Pennagaram Taluk, 

Dharmapuri District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the above EIA study are 

true and correct to the best of our knowledge. 

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

EIA/EMP Report. 

Name   : Shri. G. VAGESAN 

Designation : EIA Coordinator 

Date & Signature :         

 

Period of Involvement : January 2021 to till date 
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FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 
Sl. 

No

. 

Functiona

l Area 
Involvement Name of the Expert/s Signature 

1 AP 

o Identification of different sources of air 
pollution due to the proposed mine 
activity 

o Prediction of air pollution and propose 
mitigation measures / control measures 

Mr.J.N. Manikandan 

 

2 WP 

o Suggesting water treatment systems, 
drainage facilities 

o Evaluating probable impacts of 
effluent/waste water discharges into the 
receiving environment/water bodies and 
suggesting control measures. 

 
 
 
Dr.S. Malar 

 

 

3 HG 

o Interpretation of ground water table and 
predict impact and propose mitigation 
measures. 

o Analysis and description of aquifer 
Characteristics 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Mr.G. UmaMaheswaran 
 

  o    

4 
GEO 

o Field Survey for assessing the regional 
and local geology of the area. 

o Preparation of mineral and geological 
maps. 

o Geology and Geo morphological 
analysis/description and 
Stratigraphy/Lithology. 

Mr.G. Gopala Krishnan 

 

Mr.G. UmaMaheswaran 
 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

 
o  

  

5 SE 

o Revision in secondary data as per 
Census of India, 2011. 

o Impact Assessment & Preventive 
Management Plan 

o Corporate Environment Responsibility. 

Dr.G. Prabhakaran 

 

6 EB 

o Collection of Baseline data of Flora and 
Fauna. 

o Identification of species labelled as 
Rare, Endangered and threatened as per 
IUCN list. 

o Impact of the project on flora and fauna. 
o Suggesting species for greenbelt 

development. 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

7 RH 

o Identification of hazards and hazardous 
substances 

o Risks and consequences analysis 
o Vulnerability assessment 
o Preparation of Emergency Preparedness 

Plan 
o Management plan for safety. 

Mr.J.N. Manikandan 
 

 

8 LU 

o Construction of Land use Map 
o Impact of project on surrounding land 

use 
o Suggesting post closure sustainable land 

use and mitigative measures. 

Dr.S. Karuppannan 
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9 NV 

o Identify impacts due to noise and 
vibrations 

o Suggesting appropriate mitigation 
measures for EMP. 

Dr.R. Arun Balaji 
 

10 AQ 

o Identifying different source of emissions 
and propose predictions of incremental 
GLC using AERMOD. 

o Recommending mitigations measures for 
EMP 

Dr.R. ArunBalaji 
 

11 SC 
o Assessing the impact on soil 

environment and proposed mitigation 
measures for soil conservation 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

12 SHW 

o Identify source of generation of non-
hazardous solid waste and hazardous 
waste. 

o Suggesting measures for minimization 
of generation of waste and how it can be 
reused or recycled. 

Mr.J.N. Manikandan 

 

 

LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr.G. Prithiviraj 
AQ, AP, 
LU, HG 

o Site visit with FAE 
o Provide inputs & Assisting FAE 

with sources of Air Pollution, 
its impact and suggest control 
measures 

o Analyse & provide inputs and 
assist FAE with meteorological 
data, emission estimation, 
AERMOD modelling and 
suggesting control measures 

 

2 Mr.N.GokulPraveen HG 

o Site visit with FAE 
o Assisting FAE on sources of 

water pollution, its impacts and 
suggest control measures 

o Assisting FAE in preparation of 
land use maps 

 

3 Mr.C. Kumaresan NV 

o Assist in Resources & Reserve 
Calculation and preparation of 
Production Plan & Conceptual 
Plan 

 

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 

o Site visit with FAE 
o Provide inputs on Geological 

Aspects 
o Assist in Resources & Reserve 

calculation and preparation of 
production Plan & Conceptual 
Plan 

 

5 Mr.P. Vellaiyan HG; GEO 

o Site visit with FAE 
o Assist FAE with collection of 

data  
o Provide inputs by analysing 

primary and secondary data 
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT 

ORGANIZATION 

I, Dr. S. KARUPPANNAN, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, hereby, confirm 

that the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster EIA/EMP for 

Sidumanahalli Village black granite Quarry project over a cluster extent of 11.83.0 hectares in Sidumanahalli 

Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in 

the EIA report is true and correct to the best of our knowledge. 

Signature& Date                   :      

Name      :   Dr. S. Karuppannan 

Designation      :   Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization                :   Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date  :   NABET/EIA/2023/IA0067 &March 30, 2021 

Validity                   :   Valid till 29.12.2023 

 

Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 

 



ANNEXURE – I 

 

 

 

 

 

 

 

COPY OF APPROVED TOR LETTER 
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TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY

STATE LEVEL EITVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORIry _ TAMIL NADU

3'd Floor, Panagal Maaligai,

No.l, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

TER-NIS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/T.No.8580/SEAC/roR- l03l/2021 Dated: 26.08.2021

To

lvl/s. Perumal Granites

No.653, Salem Main Road

KaveripaBinam Posl

Krishnagiri-6351 12

Sir / Mldam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference (ToR) with Public Hearing for the

proposed Black Cranite Quany lease over an extent of 6.20.0Ha in S F Nos'

938(Part) (Birl ) (Go!'t Poramboke Land) ot' Sidumanahalli Village, Pennagamm

Taluk, Dharmapuri District, Tamil Nadu by M/s. Perurnal Granites under prcject

category - "Bl " and ScheduleS.No. l(a) - ToR issued along with Public Hearing

- preparation of EIA rePort

Ref: 1. Online proposal No.SIAJTN.MIN/6405312021, Dated: 22.06.2021

2. Your application submitted for Tems ofReference dated: 24.06.2021

3. Minutes ofthe 220$ Meeting ofSEAC held on 20.07.2021

5. Minutes ofthe 454rh Meeting ofSEIAA held on 16.08.2021

Kindly refer to your proposal submined to the State Level lmpact Assessment Authority

for Terms of Refercnce.

The proponent, Ir4./s. Perumal Granites submitted application for ToR on 22.06.2021 &

24.06.2021, in Form-[, Pre- Feasibility report for the proposed Black Gmnite Quarry lease over

an extent of 6.20.0.Ha in S.F.Nos.

Village, Pennagararn Taluk, D

.IPage I of 13
2 6 AU6 a2t

>t/
SEIAA.TN

(Bit-I) (Govt Poramboke

Tamil Nadu.
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Lr No.SEIA"{-TNiF.No.8580/SEAC/ToR -lq3l t2q2t Dated:26.08.202 I SEIAA-TN

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in the 220s meeting of SEAC held on 20.07.2021. Based on

the presentation and documents fumished by the project proponent, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (ToR) with public Hearing,

subject to the following ToR in addition to the standard terms of reference for EIA study for

non-coal minilg projects and details issued by the MoEF & CC to be included in EIA,EMp

report:

. 1. A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease atea shall be fumished.

2. The proponent shall form the proper benches as per the approved mining plan during the

operation ofthe quarry considering the hydro-geological regime of the surounding area

as well as for safe mining.

3. The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the

periphery including replantation ofexisting tees, & safety distance between the adjacent

quarries & water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

4. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study to assess the impact

considering the contour map of the giourrd water table detailing the number of ground

water pumping & open wells, and surface water bodies such as rivers, tanks, canals,

ponds etc. within 1 krn (radius) along with the water levels for both monsoon and non_

monsoon seasons from the pWD / TWAD.

5. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining from all the

mines on the environment in tems of afu pollution, water pollution, & health impacts,

accordingly the Environment Management plan should be prepated.

6. The Socio-economic studies should be carded out within a 10 km buffer zone from the

mines.

7. A tee survey study shall be carded out (nos., name ofthe species, age etc.,) both within

the mining lease applied area& 300m buffet zone and its management during mining

activity.

8. The proponent shall furnish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality, &
flora,/fauna including traffic/vehicular movement study to asscss the cumulative impact

of the proposed project on the envito_nment and in order to propose Environment

management plan including C ion and cost

ARY
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estimation details, considering the requirement raised during public hearing by the local

habitants in regard to as per Office Memorandum ofMoEF& CC arcordingly.

9. Fugitive emission measurements should be carried out dudng the mining operation and

the repon on the same may be submifted to SEIAA once in six months.

10. The proponent shall submit waste./reject handling and management /mode ofdisposal for

the proposed mining activity.

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

12. A detail report on the safety and health aspects of the workers and for the surrounding

habitations during operation of mining for &illing and blasting shall be submitted.

13. The Ambient silica analysis needs to be carried out once in six months and report the

same to SEIAA.

14. The recomme[datio[ 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.l86 of 2016

(M.A.No.350/2016) and O.A. No.200/2016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.l182/2016)

and O.A.No.l0212017 and O.A.No.404/2016 (M.A.No. 758/2016, M.A.No.920/2016,

M.A.No.l12212016, M.A.No,l212017 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.405/2016 and

O.A.No.520 of 2016 (M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.384/2017).

15. The project proponent shall furnish the details of the existing Green belt area earmarked

with GPS cooidinates and list of tees planted/to be planted with a copy of

photovdocumenls ofthe existing green belt, and be included ir the EIA Report.

16. The project proponent should provide a detailed plan regarding the gieen belt area

sunounding the mining alea at least with a width of 3m.

Discussion bv SEIAA and the Reoarks:-

The proposal was placed in the 4546 meeting of SEIAA held on 16.08.2021. After

detailed discussions, the Authority unanimously accepts the recommendation of SEAC and

decided to grant TerDs ofRefereDce (ToR) with Public Hearing under cluster for undertaking

the combined Environment Impact Assessment Study and preparatiol of separate Environment

Management Plan subject to the conditions as recommended by SEAC & rcrmal condition in

addition to the following conditions:

1. As p€r the MoEF& CC ollicc memorandum F.No.22-65l2017-IA.llI dated: 30.09.2020

and 20.10.2020 the proponent shall address the concems raised during the public

consultation and all the activities f the Environment

ffif*"
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Management Plan.

Year-wise prodr.rction details since 1994 should be given, clearly stating the highest

production achieved in any one year prior to 1994. It may also be categorically infomed

whether there had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came

into force, w.r.t. the highest production achieved pdor ro 1994.

A copy ofthe documert in support ofthe fact that the pioponent is the rightful lessee of
the mine should be given.

All documerts including approved mine plan, EIA and public Hearing should bc

compatible with one another in terms ol the mine lease area, production levels, waste

generation and its management, mining technology elc. and should be in the name of the

lessee.

All comer coordinates of the mine lease area, supcrimposed on a High Resolution

Imagery/ topo sheel, topographic sheet, geomorphology and geology ofthe area should be

provided. Such an Imagery of the proposed area sbould clearly show the land use and

other ecological features of the study area (core afld buffer zone).

Information should be provided in Survey oflndia Topo sheet in I :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.

Details about the land proposed for minitg activities should be given with inlormation as

to whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining

should have approval from State land usc board or the concemed authorio.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down

Environment Policy approvcd by its Board of Directors? If so. it may be spelt out in the

EIA Reporl with descdption of the prescribed operating process/procedures to bring inlo

focus any infringement/deviation/ violation of the environmental or forest noms/

conditions? The hierarchical system or administrative order ofthe 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 ofenvironmental noms to

the Board ofDirectors of the Company ard_/or shareholders or stakeholders at large, may

also be detailed in the EIA RepyK@\

SEIAA.TN
Page 4 of13
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8) Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case ofunderground mining

and slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The

proposed safeguard measures in each case should also be provided.

9) The study area will comprise of l0 km zone around the mine lease from lease pcriphery

and the data contained in the EIA such as waste genemtion etc. should be for the life of

the mine / lease period,

l0) Land use ofthe study area delineating forest area, agricultual land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and

other ecological featues should be indicated. Land use plan ofthe mine lease area should

be prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submitted. Impact, ifany, ofchange ofland use should be given.

1l) Deuils ofthe land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of

land area, distance ftom mine lease, its land use, R&R issues, ifiuty, should be given-

12) Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be

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

event of any contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the

site may be inspected by the State For€St Department along with the Regional OIfice of

the Ministry to ascertain the status offoresls, based on which, the Certificate in this regard

as mentioned above be issued. ln all such cases, it would be desirable for representative of

the State Forest Department to assist the Expert Appraisal Committees.

13) Status of forestry clearance for thc broken up area and virgin forestland involved in the

Prcject including deposition ofNet Prcsent Value (NPV) and Compensatory Afforestation

(CA) should be indicatcd. A copy ofthe forestry clearance should also be furnished.

l4) Implementation status ofrecognition of forest dghts under the Scheduled Tribes and other

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

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

given.

16) A study shall be got done to ascertain the impact ofthe Mining Project on wildlife ofthe

study aiea and details fumished. I-rnpact 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.

17) Location of National Parks, Sanctua es, Biosphere Reserves, Wi Iife Corridors, Ramsar

*f,fl.,/R"NkY 'ri\
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site Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within l0 km of lhe

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 ofthe ecologically sensitive areas as mentioned above. shourd be obtained from

the Standing Committee ofNalional Board of Wildlife and copy fumished.

A detailed biological study of the study area [corc zone and buffer zone (10 km radius of
the periphery of the mine lease)l shall bc carried out. Details of flora ald laula-

endangered, endemic and RET Species duly authenticated, separately for corc and buffer

zone should be fumished based on such primary field sgrvey, clearly indicating the

Schedule of the fauna present. In case of any scheduledJ fauna found in the study area,

the necessfiy plan along with budgetary provisions for their conservation should be

prepared in consultatior with state Forest and wildlife Department and details fumished.

Necessary allocation of funds for implernenting 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', (athacting court restrictions for mining operations), should also

be indicated ard where so required, clearance certifications from the presc bed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and

lirrnished to the cffcct that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of thc authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ.aie4 locarion of the mine lease with respect to

CRZ, coastal features such as mangroves, ifany, should be fumished. (Note: The Mining

Projects falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal

Zone Management Authority).

R&R Plan/compensation details for the project Affected people (pAp) should be

fumished. While preparing the R&R plan, the relevant State,Narional Rehabilitation &
Resettlement Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and othe. weaker

sections ofthe society in the sludy area, a need bascd sample survey, family_wise, should

bc undertaken to assess their requirements, and action progr,unmes prepared and

submitted accordingly, integrating the sectoral prograrnmes of line departments of the

State Govemment. It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine

lease area will b€ shifted or

le)

20)
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R&R and socio-economic aspects should be discusscd in the Report

22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient

air quality as per CPCB Notification of2009, water quality, noise level, soil and flora and

fauna shall be collected and the AAQ and other data so co.npiled presented date-wise in

the EIA and EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The

location ofthe monitoring stations should be such as to represent whole ofthe study area

and justified keeping in view the pre-dominant dowlwind direction and location of

sensitive receptors. Therc should be ai least one monitoring station within 500 m of the

mine lease in the pre-dominanl downwind direction. 'lhe mineralogical composition of

PM10, particularly for free silica, should be given.

23) Air qualiry modeling should be carried out for prediction ofimpact of the projecl on the

air quality of the area. It should also take itrto account the impact of movement of

Vehicles for transponation ofmineral. Tte details ofthe model used and input parameters

used for modeling should be provided. The air quality contorus may be shown on a

location map clearly indicating the location of the site, location of sensitive receplors, if

any, and the habitation. The wind roses showiDg pre-dominant wind direction may also be

indicated on the map.

24) 'lte water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project

should be indicated.

25) Necessary clearance from the compet&nt duthority for drawl of requisite quantity of

water for the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should

be given. Details of rainwatq harvesting proposed in the Project, if any, should be

provided.

27) lmpacl of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be

assessed and necessaty safeguard measures, ifany rcquired, should be provided.

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

grcundwater- Necessary data and documentation in this regard may be provided ln case

the working will intersect g

be undertaken and

l/
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aquifers present and impact of mining activities on these aquife6. Necessary permission

fiom Centml Ground Water Authority for working below ground water and for pumping

ofground water should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and

modification / diversion proposed, if any, and the impact of the same on the 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 bc provided lor thc samc.

3 I ) A time bound Progessive Creenbelt Developmenl plan shall be prepared in a tabular fom
(indicating the linear and quantitative coverage, plant species ard time frame) and

submitted, kceping in mind, the same will have to be cxecuted up front on cornmencement

of the Project. Phase-wise plan of pla ation and compensatory afforestation should be

charted clearly indicating the area to be cover€d under plantation and the species to be

plarted. The details ofplantation akeady done should be given. The plant species selected

for green belt should have greater ecoliigical 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 tral'lic as a result of the project in the present road network (including

those outside the Prqect area) should be worked out, indicating whether it is capable of
handling the incremental load. Afiangement for improving the infrastructue, if
contemplated (including action to be taken by other agencies such as State Govemment)

should be covered. Project proponent shall conduct Impact of Transponation study as per

Indian Road Congress Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EtA Report.

34) Conceptual post mining land use and Recramation and Restoration of mined out areas

(with plans and with adequate number ofsecrions) should be given in the EIA repon.

35) Occupational Health impacrs of the project should be anticipated and the proposed

preventive measlues spelt out in detail. Delails ofpre_placement medical examination and

periodical medical examination schedules should be incorporated in the EMp. The project

specific occupational health mir.ig*i s with required l'actirfi proposed in rhe

//rt
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mining area may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the

impact zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures

should be detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local communiq proposed

to be provided by the Project Proponenr should be indicatcd As far as possible.

quantitative dimensioN may be given with time frames for implementation.

18) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts ofchange ofland use, loss of agdcultural and

grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific 10 the

proposed Project.

39) Public Hearing points raised artd commitmelt ofthe Pioject Proponent on the same along

ivith time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be

provided and also incorporated in the final EIA/EMP Report ofthc Project.

40) Details of litigation pending against the project, ifany, with direction /order passed by any

Cout ofLaw against the Project should be given.

4l) The cosl of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation ofEMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be plspalrd aud inaluded 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 environmentql, social, economic, employment potential,

etc.

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

a) Executive Summary of the EI{EMP Report

b) All documents to be properly rclcrenced with index and continuous page

numbering.

c) where data arc presented in the Rcport 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 repons of water, air, soil,

noise etc. using the MoEF&CCNABL accredited laboratories. All the original

analysis/testing reports should be available dudng appraisal ofthe Project

Englishe)
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s)

0

translation should be provided.

Thc Questiorunire for environmental appraisal of mining projecls as devised earlier

by the Ministry shall also be filled and submittcd.

while preparing thc EIA repo(, the instructions for the proponents and instructions

for the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J_l I 0l3/4112006- tA. (t)
dated 41h August, 2009, which are available on the website ofrhis Ministry, should

be followed.

Changes, if any made in the basic scope fid project par.uneters (as submitted in

FormJ and the PFR for securing the TOR) should be brought ro 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 Ilearing changes in structure and

contenl of the dralt IllA/EMp (other than modifications arising out of the p.H.

process) will enlail conducting the pH again with the revised documentation.

As per the circular no. J-1101 1/6l S/2010-lA.II(l) dated 30.5.2012, certified repon

of the status of compliance of the conditions stipulated in ihe Environment

Clearance for the existing operations of the project, should be obtained from the

Regional Office of Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change, as may be

applicable.

The EIA report should also inctude (i) surface plan ofrhe area indicating conrours of
main topographic features, drainage and mining are4 (ii) geological maps and

sections and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps. if any, clearly

showing the land features ofthc adjoining area.

Ir addition to the abovc. the followine shall bc furnishedi_

h)

i)

i)

3.

4.

5.

Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (ifapplicable).

Process description h brie( specifically indicating the gaseous emission, liquid ellluent
and solid and hazadous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode ofdischarge or disposal.

Capital cost of the projeci estimated time of completion.

The prcponent 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 minin

!\- /
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6. A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

7. Details ofvillage map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

8 Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing

that there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the

approved depth of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in

the EIA report.

l0- EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual

lor Mining of Minerals published February 2010.

ll.Detail plan on rehabilitalion and reclamation carried out for the stabilization and

restoration ofthe mincd areas.

12. The EIA study repon shall include the surounding mining activity, ifarly.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substartiated with mitigation measwes.

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.

16.lmpact of soil erosion, soil ptrysi"{ chqpgl ard biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), baren,

Go\1./ pdvate land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population,

with in l0km other industries, foresl , eco-sensitive zones, accessibility. ([ote - in case of

industrial estate this inlormation may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surtace and ground water quality, soil

characteristic, flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

19. Idefltification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and

safety system provided to mitigate the dsk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case ofnatual or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

21. CER plan wi$ proposed expcndirure.

Page ll of 13
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25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsNABET Accredired agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undenaken is to be fumished and

also submit the proposal for green belt activities_

28. The proponent shall proposc the suitable control measure to conlrol the fugitive cmissions

during the operations of thc mines.

29. A specifrc study should include impact on flora & fauna. disturbance to migratory pattem

ofanimals

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste m.rnagemeot shall be fumished. Futher, the proponent

should strictly comply with, Tamil Nadu Governmeot Order (Ms) No.g4 Environment and

forests (8C.2) Departmenr 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

(Protcction) Act, 1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action

plan.

Besides the above. the belorry mentiored seoeral points should ilso be followed:-

a. A note conflrming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant

sections / pages ofthe EIA report strould be provided.

b. All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous

page numbering.

c. Where data are presented in rhe report especially in tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d. While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for

the consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J- 013/41l2006-tA.ll (l) dared

4D August 2009, which are availablc on the website of this Ministry should also be

followed.

e. The consultants involved in the preparation of EIA,/EMp report after accreditation with

Quality Council of India (QCI),National Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a cenificate in this regard in rhe ElA,EMp reports

prepared by them and data provided by other organizatior/Laboratories including their

status of approvals etc. In this re no F. No.J-l I

I:I 2 6 AUG
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2nd December 2009, lSth March 2010, 28s May 2010, 28d June 2010, 3lstDecember

2010 & 30'r' Septembq 2O1l posted on the Minislry's website http://www.moef.nic.irl

may be refened.

. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in AppendixJll

of the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the

proponelt will take further necessary action for obtaining environrnental

clearance in accoldance with the procedue prescribed under the EIA

Notification, 2006.

. The final EIA repon shall be submitted to the SEIAA, Tanil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

. The TORs with Public Hearing prescribed shall be vrlid for a oeriod of three

ygg19 from the date of issue, for submission of the EIA,/EMP rcport as per OM

No.J- l 1013/41l2006-lA-ll(lxpafi) dated 29'h August 2017.

6-!lrET{ *C) +
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Copy to:
SEIAA-TN

1. The Principal Secretary & forests Dept,

Go\.t. of Tamil Nadu, FoIt St. George, Chennai - 9.

The Chairman, Cental Pollution Contol Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - 110 032.

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, tA Division, Ministry ofEnvironment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi - I l0 003.

The District Collector, Dharmapuri District.

Stock File.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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COPY OF 500M RADIUS LETTER 
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Approved Mining Plan Along with Mining 

Plan AD/DD Letter /Original Mining Plan 

Plates 

165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



 

 

 

 

 

 

 

 

NABET  CERTIFICATE  OF EIA CONSULTANT 

ANNEXURE – IV 

266



 
 

Quality Council of India 
 

National Accreditation Board for 
Education & Training 

 

 

Certificate of Accreditation 

 
Geo Technical Mining Solutions  

No-1/213-B, Ground Floor, Natesan Complex, Oddapatti, 

Collectorate Post office, Dharmapuri, Tamil Nadu-636705 

  

Accredited as Category – ‘B’ organization under the QCI-NABET Scheme for Accreditation of EIA 

Consultant Organizations: Version 3 for preparing EIA/EMP reports in the following sectors: 

 

 

Note: Names of approved EIA Coordinators and Functional Area Experts are mentioned in IA AC Minutes 

dated January 29, 2021 on QCI-NABET website. 

  

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance to the terms and conditions 

mentioned in NABET’s letter of accreditation bearing no. QCI/NABET/ENV/ACO/21/1674 dated March 30, 

2021. The accreditation needs to be renewed before the expiry date by Geo Technical Mining Solutions, 

Dharmapuri following due process of assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

       Sr. Director, NABET                                        Certificate No.                            Valid till  
Dated: March 30, 2021                             NABET/EIA/2023/IA0067                                    December 29, 2023 

 

For the updated List of Accredited EIA Consultant Organizations with approved Sectors please refer to QCI-NABET website. 

Sl. 

No 
Sector Description 

Sector (as per) 
Cat. 

NABET MoEFCC 

1.  Mining of minerals including opencast / underground mining 1 1 (a) (i) B 
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

EIA அறிவிப்பு - 2006 இன் கீழ் முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

அட்டவணை  எை். 1 (அ) (i): சுரங்கத் திட்டம் 

“B1” வணக – ணமனர் மினரல் - குழும– வனம் இல்லாத நிலம் 

குழும சூழ்நிணலயில் மமாத்த பரப்பளவு - 11.83.0 மெக்டடர் 

சிடுமனஹள்ளி கருப்பு நிற  கிைாரனட் குழும  குவாைி 
சிடுமனஹள்ளி கிைாமம், பபன்னாகைம் தாலுக்கா, தை்மபுைி 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

குறிப்பு விதிமுணறகள் (ToR) மபறப்பட்ட கடிதம் எை் 

SEIAA-TN/F.No. 8580/SEAC/TOR- 1031/2021மததி: 26.08.2021 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரின் மபயர் மற்றும் 

முகவரி 
மபயர் மற்றும் முகவரி அளவு மற்றும் புல எை்கள்  

திருவாளை்.பபருமாள் கிைாரனட்ஸ், 

எண்.653, மசலம் பமயின் மைாடு 

காமவைிப்பட்டினம் அஞ்சல் 

கிருஷ்ணகிைி மாவட்டம்-635112 

தமிழ்நாடு. 

938 (பகுதி) Bit-1 & 6.20.0ha  

 சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் 

  

 

 

 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

ைிசச்ை்ட்சன் & குருடாஸ் (1972) லிமிபடட ்

NABL அங்கீகாைம் பபற்ற & அங்கீகைிக்கப்படட் ஆய்வகம் 

எண்.1/61, VOC நகை் பிைதான சாரல, மதுைவாயல், பசன்ரன, தமிழ்நாடு 

அடிப்பரட ஆய்வுக் காலம் - (டிசம்பை் 2021 - பிப்ைவைி 2022) 
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எளிதான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக முன்ம ாழியப்படட் குவாரிகள் 
 ற்று ் ஏற்கனவவ உள்ள குத்தகக குவாரிகள் கீவே 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன -   

குழு  ் குவாரிகள் 

கு
றி
யீ டு

  
 

குத்தகைதாரரின் 
பெயர ்மற்றும் 

முைவரி 

கிராமம் & 

தாலுைா 

புல 
எண் 

பெை்டே
ரில் ெரெ்பு 

வகைெ்ொடு 

நிலம் 

P1 திருவாளார.்பெரு
மாள் 
கிராகனே்ஸ் 

(ைருெ்பு நிற 
கிராகனே்) 
எண்.653, டேலம் 
பமயின் டராடு 

ைாடவரிெ்ெே்டின
ம் அஞ்ேல் 

கிருஷ்ணகிரி 
மாவே்ேம் 635112 

சிடுமனெ
ள்ளி 
கிராமம் & 

பென்னாைர
ம் தாலுை்ைா 

938 / 

(பகுதி) 

குழி -1 

6.20.0 அரசு 

பபாறம்பபா
க்கு நிலம் 

P2 திருவாளார.் 

விநாயை 
கிராகனே்ஸ் 

கிருஷ்ணகிரி. 

சிடுமனெ
ள்ளி 

கிராமம் 
பென்னாைர
ம் தாலுை்ைா 

938/(பகு
தி) குழி 

-2 

5.63.0 அரசு 

பபாறம்பபா
க்கு நிலம் 

  மமொத்தம்  11.83.0 

மெக்டே
ர் 

 

ககவிேப்பே்ே குவொரி 
வ.எ
ண் 

குத்தககதொரரி
ன் மபயர் 

மற்றும் முகவரி 

கிரொமம் 

மற்றும் 

தொலுகொ 

புல. 

எண்க
ள் 

மெக்டே
ரில் 

பரப்பளவு 

வககப்பொ
டு 

நிலம் 

 இல்லல 

தற்டபொதுள்ள குவொரி 
வ.எ
ண் 

குத்தககதொரரி
ன் மபயர் 

மற்றும் முகவரி 

கிரொமம் 

மற்றும் 

தொலுகொ 

புல. 

எண்க
ள் 

மெக்டே
ரில் 

பரப்பளவு 

வககப்பொ
டு 

நிலம் 

 இல்கல 

 மமொத்த குழுமம் அளவு 11.83.0 

மெக்டே
ர் 

 

  ஆதார ்: i).DD கடித ் – Rc.No. 169/2020 (சுரங்கங்கள்) 
வததி:07.06.2021 

குறிப்பு –குழுமம் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிேப்படுகிறது – 

S.O. 2269 (இ) டததி: 01.07.2016 
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குறிப்பு விதிமுகறகள் (ToR) இணக்க ் 

திருவாளர். மபரு ாள் கிராகனட்ஸ் "P1"  

“ToR வழங்கிய கடித ் எண். SEIAA-TN/F.No. 8580/SEAC/TOR-1031/2021 

வததியிட்டது:26.08.2021” 

 

குறிப்பிட்ட நிபந்தகனகள் 

1 சுரங்ை குதத்கை ெகுதியின் 
ொகறைகள   ெற்றிய விரிவான 
ஆய்வு அளிை்ைெ்ெே டவண்டும். 

குத்தகை ெகுதியின் புவியியல் 
பிரிவு 2.3.2, ெ.24-25 அத்தியாயம் II 

இன் கீழ் விவரிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

2 குவாரியின் பேயல்ொே்டின் டொது, 

சுற்றியுள்ள ெகுதியின் நீர-்புவியியல் 
ஆே்சி மற்றும் ொதுைாெ்ொன 
சுரங்ைத்கத ைருதத்ில் பைாண்டு, 

அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத் 
திே்ேத்தின்ெடி, முன்பமாழிெவர ்
ேரியான பெஞ்சுைகள உருவாை்ை 
டவண்டும். 

பெஞ்சுைளின் ெரிமாணம் 
பதாேரெ்ான விஷயம் அத்தியாயம் 
I இன் கீழ் பிரிவு 1.2, ெ.4 இல் 
பைாடுை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

3 அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத் 
திே்ேத்தின்ெடி வழங்ைெ்ெே்ே 
டொதுமான டவலிைள், ஏற்ைனடவ 
உள்ள மரங்ைகள மீண்டும் நேவு 
பேய்தல் மற்றும் அருகிலுள்ள 
குவாரிைள் மற்றும் நீரந்ிகலைளுை்கு 
இகேடய உள்ள ொதுைாெ்பு தூரம் 
உே்ெே சுற்றளவில் ெசுகம ெகுதி 
ஆகியவற்றின் புகைெ்ெேங்ைகள 
ஆதரவாளர ்வழங்ை டவண்டும். 

ஆம். ஒெ்புை்பைாண்டு 
குறிெ்பிே்ோர.் 

4 திே்ே ஆதரவாளர ் நீர-்புவியியல் 
ஆய்கவ டமற்பைாள்வதன் மூலம், 

நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்தின் விளிம்பு 
வகரெேத்கதை் ைருத்தில் பைாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் இகறத்தல் மற்றும் 
திறந்த கிணறுைள் மற்றும் 
டமற்ெரெ்பு நீரந்ிகலைளான ஆறுைள், 

பதாே்டிைள், ைால்வாய்ைள், குளங்ைள் 
டொன்றவற்கற விவரிை்ை டவண்டும். 
PWD I TWAD இலிருந்து ெருவமகழ 
மற்றும் ெருவமகழ அல்லாத 
ெருவங்ைளுை்ைான நீர ்நிகலைளுேன் 
1 கிமீ (ஆரம்) 

நீர ் நிகலத ் தரவுைகள டேைரிை்ைெ் 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் கிணறுைளின் 
எண்ணிை்கை மற்றும் பிற 
பதாேரப்ுகேய தைவல்ைள் 
அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவு 
3.3.4.1, ெ.71-76 இல் 
பைாடுை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

5 ைாற்று மாசுொடு, நீர ் மாசுொடு 
மற்றும் சுைாதார ொதிெ்புைள் 
ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகேயில் 
சுற்றுேச்ூழலில் உள்ள அகனத்து 
சுரங்ைங்ைளிலிருந்தும் சுரங்ைத்தால் 

அத்தியாயம் VII இன் கீழ் பிரிவு 7.4, 

ெ.209-216 இல் ஒே்டுபமாதத் தாை்ை 
ஆய்வு டமற்பைாள்ளெ்ெே்டுள்ளது. 
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ஏற்ெடும் ஒே்டுபமாத்த தாை்ை 
ஆய்கவ ஆதரவாளர ்
டமற்பைாள்வார,் அதன்ெடி 
சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்கம திே்ேம் 
தயாரிை்ைெ்ெே டவண்டும். 

6 ேமூை-பொருளாதார ஆய்வுைள் 
சுரங்ைத்திலிருந்து 10 கிமீ இகேயை 
மண்ேலத்திற்குள் டமற்பைாள்ளெ்ெே 
டவண்டும். 

ேமூை-பொருளாதார ஆய்வுைள் 
டமற்பைாள்ளெ்ெே்ேன மற்றும் 
முடிவுைள் அத்தியாயம் III இன் கீழ் 
பிரிவு 3.8, ெ.148-150 இல் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

7 சுரங்ை குத்தகைை்கு 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெே்ே ெகுதி & 300மீ 
இகேயை மண்ேலம் மற்றும் சுரங்ை 
நேவடிை்கையின் டொது அதன் 
டமலாண்கம ஆகிய இரண்டிலும் 
ஒரு மர ஆய்வு (எண்ைள், 

இனங்ைளின் பெயர,் வயது 
டொன்றகவ) டமற்பைாள்ளெ்ெடும். 

4.6.2.2-4.6.2.3, ெ.174-178 அத்தியாயம் 
IV இன் கீழ், ெசுகமெ் ெகுதி 
டமம்ொே்டு முன்பமாழிவு 
பவளியிேெ்ெே்டுள்ளது. 

8 முன்பமாழியெ்ெே்ே திே்ேத்தின் 
ஒே்டுபமாத்த தாை்ைதக்த 
மதிெ்பிடுவதற்கு, டமற்ெரெ்பு 
நீர/்நிலதத்டி நீரின் தரம், ைாற்றின் 
தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 
தாவரங்ைள்/விலங்குைள், 

டொை்குவரத்து/வாைன இயை்ைம் 
ெற்றிய ஆய்வு உள்ளிே்ே 
சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் 
அளவுருை்ைளுை்ைான அடிெ்ெகேத ்
தரகவ முன்பமாழிெவர ் அளிை்ை 
டவண்டும். சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் 
சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்கமத ்
திே்ேத்கத முன்பமாழிவதற்ைாை, CER 

நேவடிை்கைைள் உே்ெே, 

பேயல்ெடுத்தல் மற்றும் பேலவு 
மதிெ்பீே்டு விவரங்ைளுேன், MoEF & 

CC அலுவலை குறிெ்ொகணயின்ெடி 
உள்ளூர ் வசிெ்ெவரை்ளால் பொது 
விோரகணயின் டொது எழுெ்ெெ்ெே்ே 
டதகவகய ைருத்தில் பைாண்டு. 

டமற்ெரெ்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி 
நீரின் தரம், மண்ணின் தரம், 

தாவரங்ைள்/விலங்குைள் மற்றும் 
டொை்குவரத்து/வாைன இயை்ைம் 
உள்ளிே்ே முதன்கம சுற்றுேச்ூழல் 
கூறுைளுை்கு அடிெ்ெகே தரவு 
டேைரிை்ைெ்ெே்ேது. அத்தியாயம் III 

இன் கீழ் பிரிவுைள் 3.0-3.7.4, ெ.47-147 

இல் முடிவுைள் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளன. EMP ஆனது 
அத்தியாயம் X இன் கீழ் ெ.222-239 

இல் ஒரு தனி அத்தியாயத்தில் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. CSR 

மற்றும் CER நேவடிை்கைைள் 
பிரிவுைள் 8.5.2 மற்றும் 8.5.3, ெ.219-

220 அத்தியாயம் VIII இன் கீழ் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

9 சுரங்ை நேவடிை்கையின் டொது 
பறக்கும் உமிழ்வு அளவீடுைள் 
டமற்பைாள்ளெ்ெே டவண்டும் மற்றும் 
அது ெற்றிய அறிை்கை ஆறு 
மாதங்ைளுை்கு ஒருமுகற SEIAA ை்கு 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெேலாம். 

ஒெ்புை்பைாண்டு குறிெ்பிே்ோர.் 
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10 முன்பமாழியெ்ெே்ே சுரங்ை 
நேவடிை்கைை்ைான 
ைழிவு/நிராைரிெ்பு கையாளுதல் 
மற்றும் டமலாண்கம/அைற்றல் 
முகற ஆகியவற்கற 
முன்பமாழிெவர ் ேமரெ்்பிை்ை 
டவண்டும். 

ைழிவுைகளை் கையாளுவதற்கு 
ஒதுை்ைெ்ெே்ே நிலம் ெேம் 2.11, ெ.33 
இல் ைாே்ேெ்ெே்டுள்ளது. ெகுதி 4.2.3, 

ெ.153-154 இல், IV அத்தியாயத்தின் 
கீழ், ைழிவு டமலாண்கம 
பதாேரெ்ான விஷயம் 
பைாடுை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

11 முன்பமாழியெ்ெே்ே திே்ேத்திற்ைான 
விரிவான சுரங்ை மூேல் திே்ேம் 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெடும். 

சுரங்ை மூேல் விவரங்ைள் ெ.36 இல் 
பிரிவு 2.4.2 மற்றும் சுரங்ை மூேல் 
திே்ே தைடுைள் ெேம் 2.12, ெ.34 இல் 
அத்தியாயம் II மற்றும் இகணெ்பு III 
இல் வழங்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

12 துகளயிடுவதற்கும் பவடிெ்ெதற்கும் 
சுரங்ைத்தின் பேயல்ொே்டின் டொது 
பதாழிலாளரை்ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள 
குடியிருெ்ொளரை்ளின் ொதுைாெ்பு 
மற்றும் சுைாதார அம்ேங்ைள் ெற்றிய 
விரிவான அறிை்கை ேமரெ்்பிை்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

சுரங்ை நேவடிை்கைைளின் டொது 
பதாழிலாளரை்ள் மற்றும் 
சுற்றியுள்ள குடியிருெ்ொளரை்ளின் 
ொதுைாெ்பு மற்றும் சுைாதார 
அம்ேங்ைளுை்ைாை DGMS இன் ெடி 
நிகலயான பேயல்ொே்டு 
நகேமுகறைள் பின்ெற்றெ்ெடும். 
ொதுைாெ்பு நேவடிை்கைைள் பிரிவு 
10.9 இல் ெ.235-239 இல் அத்தியாயம் 
X இன் கீழ் வழங்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

13 சுற்றுெ்புற சிலிை்ைா ெகுெ்ொய்வு 
ஆறு மாதங்ைளுை்கு ஒருமுகற 
டமற்பைாள்ளெ்ெே டவண்டும் மற்றும் 
அகத SEIAA ை்கு பதரிவிை்ை 
டவண்டும் 

பொருந்தாது. 

14 2016 ஆம் ஆண்டின்.186 (MANo. 

350/2016) மற்றும் OANo.200/2016andO 

இல் உள்ள மாண்புமிகு NGT, 

முதன்கம பெஞ்ே,் புது தில்லியின் 
இறுதி முடிவுைளுை்கு உே்ெே்ேது, 

குறிெ்பு விதிமுகறைகள 
வழங்குவதற்ைான ெரிந்துகர. 
A.No.580/2016(MANo 
குறிெ்ொகண.1182/2016) மற்றும் 
குறிெ்ொகண எண். 404/2016 

(MANo758/2016, MANO 920/2016, MANO. 

1122/2016, MANo.12/2017 &M.A.No. 

843/2017) மற்றும் OANo 405/2016 

மற்றும் OANo 2016 இன் (MANo. 

981/2016, MANo.982/2016 &M.A.No. 

384/2017) 

ஒெ்புை்பைாண்டு குறிெ்பிே்ோர.் 

15 திே்ே முன்பமாழிெவர,் GPS 
ஆயதப்தாகுெ்புைளுேன் 

ஒெ்புை்பைாண்டு குறிெ்பிே்ோர.் 
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ஒதுை்ைெ்ெே்டுள்ள தற்டொகதய 
ெசுகமெ் ெகுதியின் 
விவரங்ைகளயும், 

நேெ்ெே்ே/நேெ்ெடும் மரங்ைளின் 
ெே்டியகலயும், தற்டொதுள்ள 
ெசுகமெ் ெகுதியின் 
புகைெ்ெேங்ைள்/ஆவணங்ைளின் 
நைலுேன் வழங்ை டவண்டும், டமலும் 
EIA அறிை்கையில் டேரை்்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

16 குகறந்தெே்ேம் 3 மீ அைலம் 
பைாண்ே சுரங்ைெ் ெகுதிகயே ்
சுற்றியுள்ள ெசுகம மண்ேலெ் ெகுதி 
ெற்றிய விரிவான திே்ேத்கத திே்ே 
முன்பமாழிெவர ்வழங்ை டவண்டும். 

ஒெ்புை்பைாண்டு குறிெ்பிே்ோர.் 

கூடுதல் நிபந்தகனகள் 

1 MoEF&CC அலுவலை 
குறிெ்ொகணயின்ெடி 22-65/2017-IA.III 

டததி: 30.09.2020, மற்றும் 20/10/2020 

பொது ைலந்தாய்வின் டொது 
எழுெ்ெெ்ெே்ே ைவகலைகள 
முன்பமாழிெவர ் நிவரத்்தி பேய்வார ்
மற்றும் முன்பமாழியெ்ெே்ே 
அகனத்து நேவடிை்கைைளும் 
சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்கம 
திே்ேத்தின் ஒரு ெகுதியாை இருை்கும். 

ஒெ்புை்பைாண்டு குறிெ்பிே்ோர ்

 நிகலயான குறிப்பு விதிமுகறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 
வாரியான உற்ெதத்ி விவரங்ைள் 
பைாடுை்ைெ்ெே டவண்டும், 1994 ஆம் 
ஆண்டுை்கு முந்கதய எந்த ஒரு 
வருேத்திலும் எே்ேெ்ெே்ே அதிைெே்ே 
உற்ெத்திகய பதளிவாைை் குறிெ்பிே 
டவண்டும். EIA அறிவிெ்பு 1994 

நகேமுகறை்கு வந்த பிறகு 
உற்ெத்தியில் ஏடதனும் அதிைரிெ்பு 
இருந்ததா என்ெகதயும் 
திே்ேவே்ேமாை பதரிவிை்ைலாம், w.r.t. 

1994 ை்கு முன் எே்ேெ்ெே்ே அதிைெே்ே 
உற்ெத்தி. 

பொருந்தாது. 

2 சுரங்ைத்தின் உரிகமயான 
குத்தகைதாரர ் முன்பமாழிெவர ்
என்ெகத ஆதரிை்கும் ஆவணத்தின் 
நைல் பைாடுை்ைெ்ெே டவண்டும். 

இது மீறல் வகை திே்ேம் அல்ல. 
இந்த திே்ேம் B1 வகையின் கீழ் 
வருகிறது. 
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3 அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத் திே்ேம், 

EIA மற்றும் பொது விோரகண 
உள்ளிே்ே அகனத்து ஆவணங்ைளும் 
சுரங்ை குதத்கை ெகுதி, உற்ெத்தி 
நிகலைள், ைழிவு உற்ெத்தி மற்றும் 
அதன் டமலாண்கம, சுரங்ை 
பதாழில்நுே்ெம் டொன்றவற்றின் 
அடிெ்ெகேயில் ஒன்றுை்பைான்று 
இணை்ைமாை இருை்ை டவண்டும் 
மற்றும் குத்தகைதாரரின் பெயரில் 
இருை்ை டவண்டும்..  

குவாரி அகமை்ை 
முன்பமாழியெ்ெே்ே இேம் ெே்ோ 
நிலம். இகணெ்பு III இல் 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத ்
திே்ேத்துேன் ஆவணம் 
இகணை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

4 சுரங்ை குதத்கைெ் ெகுதியின் 
அகனத்து மூகல ஆயங்ைளும், 

உயர-்பதளிவுெ் ெேம்/ டோடொஷீே,் 

டோடொகிராஃபிை் ஷீே், புவியியல் 
மற்றும் அெ்ெகுதியின் புவியியல் 
ஆகியவற்றில் 
மிகைெ்ெடுதத்ெ்ெே்டிருை்ை 
டவண்டும். முன்பமாழியெ்ெே்ே 
ெகுதியின் அதத்கைய ெேம் நில 
ெயன்ொடு மற்றும் ஆய்வுெ் 
ெகுதியின் (மத்திய மற்றும் இகேயை 
மண்ேலம்) பிற சுற்றுேச்ூழல் 
அம்ேங்ைகள பதளிவாைை் ைாே்ே 
டவண்டும். 

திே்ேெ் ெகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணெ்புைளும் 
அே்ேவகண 2.2 இல் ெ.16.  

5 இந்திய ேரட்வ ஆஃெ் இந்தியா 
டோடொஷீே்டில் 1:50,000 அளவில் 
அெ்ெகுதியின் புவியியல் வகரெேம், 

அெ்ெகுதியின் நில வடிவங்ைளின் 
புவியியல், தற்டொதுள்ள ைனிமங்ைள் 
மற்றும் அெ்ெகுதியின் சுரங்ை 
வரலாறு, முை்கியமான நீரந்ிகலைள், 

ஓகேைள் மற்றும் ஆறுைள் மற்றும் 
மண்ணின் ெண்புைள் 
ஆகியவற்கறை் குறிை்கும் தைவல் 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள புவியியல் 

வலரபடம் படம் 2.7, ப.29 மற்றும் 

நிலத்பதாற்ற வலரபடம் படம் 2.8, 

ப.30 இல் அத்தியாயம் II இன் கீழ் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

6 சுரங்ை நேவடிை்கைைளுை்ைாை 
முன்பமாழியெ்ெே்ே நிலதக்தெ் 
ெற்றிய விவரங்ைள், அரசின் நில 
ெயன்ொே்டுை் பைாள்கைை்கு 
சுரங்ைம் இணங்குகிறதா என்ற 
தைவலுேன் பைாடுை்ைெ்ெே 
டவண்டும்; சுரங்ைத்திற்ைான 
நிலத்கத மாற்றுவதற்கு மாநில நில 
ெயன்ொே்டு வாரியம் அல்லது 
ேம்மந்தெ்ெே்ே அதிைாரியிேம் 

திே்ேெ் ெகுதியிலிருந்து 10கிமீ 
சுற்றளவில் உள்ள புவியியல் 
வகரெேம் ெேம் 2.7, ெ.29 மற்றும் 
நிலத்பதாற்ற வகரெேம் ெேம் 2.8, 

ெ.30 இல் அத்தியாயம் II இன் கீழ் 
ைாே்ேெ்ெே்டுள்ளது. 
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அனுமதி பெற்றிருை்ை டவண்டும். 

7 முன்பமாழியெ்ெே்ே நிறுவனம் 
அதன் இயை்குநரை்ள் குழுவால் 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே நன்கு 
வகரயறுை்ைெ்ெே்ே சுற்றுேச்ூழல் 
பைாள்கைகயை் பைாண்டிருை்கிறதா 
என்ெது பதளிவாைை் குறிெ்பிேெ்ெே 
டவண்டும்? அெ்ெடியானால், 

சுற்றுேச்ூழல் அல்லது வன 
விதிைள்/நிெந்தகனைகள 
மீறுதல்/விலைல்/ மீறல் ஆகியவற்கற 
ைவனத்தில் பைாள்ள 
ெரிந்துகரை்ைெ்ெே்ே பேயல்ொே்டு 
பேயல்முகற/பேயல்முகறைள் 
ெற்றிய விளை்ைத்துேன் EIA 

அறிை்கையில் குறிெ்பிேெ்ெேலாம்? 

சுற்றுேச்ூழல் பிரேச்ிகனைகளை் 
கையாள்வதற்கும், EC 

நிெந்தகனைளுை்கு இணங்குவகத 
உறுதி பேய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
ெடிநிகல அகமெ்பு அல்லது நிரவ்ாை 
உத்தரவு வழங்ைெ்ெேலாம். 
நிறுவனத்தின் இயை்குநரை்ள் 
வாரியம் மற்றும்/அல்லது 
ெங்குதாரரை்ள் அல்லது 
ெங்குதாரரை்ளுை்கு இணங்ைாதகவ / 
சுற்றுேச்ூழல் விதிமுகறைகள 
மீறுதல் ெற்றி புைாரளிை்கும் 
முகறயும் EIA அறிை்கையில் 
விவரிை்ைெ்ெேலாம். 

முன்பமாழிெவர ் சுற்றுேச்ூழல் 
பைாள்கைகய வடிவகமத்துள்ளார,் 

டமலும் இது அத்தியாயம் X இன் கீழ் 
பிரிவு 10.1, ெ.222-224 இல் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

8 சுரங்ைெ் ொதுைாெ்பு பதாேரெ்ான 
சிை்ைல்ைள், நிலத்தடி சுரங்ைம் 
மற்றும் திறந்த பவளி  சுரங்ைத்தின் 
டொது ோய்வு ஆய்வு, பவடிெ்பு ஆய்வு 
டொன்றகவ உேெ்ே, விரிவாை 
இருை்ை டவண்டும். ஒவ்பவாரு 
ேந்தரெ்்ெத்திலும் 
முன்பமாழியெ்ெே்ே ொதுைாெ்பு 
நேவடிை்கைைள் வழங்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாை்ைெ்ெே்ே 
முகறகய உள்ளேை்கிய 
திறந்தபவளி குவாரி 
நேவடிை்கையாகும். ொகற ஒரு 
ைடினமான, ைேச்ிதமான மற்றும் 
ஒடர மாதிரியான உேலாை 
இருெ்ெதால், பெஞ்சின் உயரம் 
மற்றும் அைலம் 900 பெஞ்ே ்
டைாணங்ைளுேன் 5மீ ஆை 
ெராமரிை்ைெ்ெடும். சுரங்ை 
டமலாளர,் கமன்ஸ் ஃடொரட்மன் 
மற்றும் கமனிங் டமே் டொன்ற 
திறகமயான நெரை்ளின் 
டமற்ொரக்வயின் கீழ் குவாரி 
நேவடிை்கைைள் 
டமற்பைாள்ளெ்ெடும். சுற்றுேச்ூழல் 
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அனுமதிகயெ் பெற்ற பிறகு, DGMS 

இலிருந்து டதகவயான 
அனுமதிைள் பெறெ்ெடும். 

9 குத்தகை சுற்றளவில் இருந்து சுரங்ை 
குத்தகைகயே ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்ேலத்கத ஆய்வுெ் ெகுதி 
உள்ளேை்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 
ைழிவு உருவாை்ைம் டொன்ற தரவுைள் 
சுரங்ைம் / குத்தகை ைாலத்தின் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இருை்ை 
டவண்டும். 

இந்த ஆய்வுை்ைாைை் ைருதெ்ெடும் 
ஆய்வுெ் ெகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 
பைாண்ேது மற்றும் EIA 

அறிை்கையில் உள்ள ைழிவு 
உருவாை்ைம் டொன்ற அகனத்துத ்
தரவுைளும் சுரங்ைம் / குத்தகைை் 
ைாலத்திற்ைானது. 

10 வனெ்ெகுதி, விவோய நிலம், 

டமய்ேே்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
ேரணாலயம், டதசிய பூங்ைா, 

விலங்கினங்ைளின் இேம்பெயரந்்த 
ொகதைள், நீரந்ிகலைள், மனித 
குடியிருெ்புைள் மற்றும் பிற 
சுற்றுேச்ூழல் அம்ேங்ைகளை் 
குறிை்கும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் நிலெ் 
ெயன்ொடு குறிெ்பிேெ்ெே டவண்டும். 
சுரங்ை குத்தகைெ் ெகுதியின் நில 
ெயன்ொே்டுத ் திே்ேம், 

பேயல்ொே்டுை்கு முந்கதய, 

பேயல்ொே்டு மற்றும் 
பேயல்ொே்டுை்கு பிந்கதய 
ைே்ேங்ைகள உள்ளேை்கியதாை 
தயாரிை்ைெ்ெே்டு ேமரெ்்பிை்ைெ்ெே 
டவண்டும். நிலெ்ெயன்ொடு 
மாற்றத்தின் தாை்ைம் ஏடதனும் 
இருந்தால் பைாடுை்ைெ்ெே டவண்டும்.. 

ெகுதி 3.1, ெ.49 – 55 அத்தியாயம் III 

இன் கீழ் ஆய்வுெ் ெகுதியின் நிலெ் 
ெயன்ொடு மற்றும் நிலெ்ெரெ்பு 
முகற விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 
பேயல்ொே்டிற்கு முந்கதய, 

பேயல்ொே்டு மற்றும் 
பேயல்ொே்டுை்கு பிந்கதய 
ைே்ேங்ைகளை் ைாே்டும் திே்ேெ் 
ெகுதியின் நில ெயன்ொே்டுத ்
திே்ேம், அத்தியாயம் II இன் கீழ் 
அே்ேவகண 2.3, ெ.21 இல் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

11 சுரங்ை குதத்கைை்கு பவளிடய உள்ள 
நிலெ்ெரெ்பின் அளவு, சுரங்ை 
குத்தகையிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
ெயன்ொடு, R&R சிை்ைல்ைள் ஏடதனும் 
இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்ைள் 
பைாடுை்ைெ்ெே டவண்டும். 

மபாருந்தாது.  
குத்தகை ெகுதிை்கு பவளிடய 
குெ்கெைள் எதுவும் 
முன்பமாழியெ்ெேவில்கல. 

12 திே்ேெ் ெகுதியில் ஏடதனும் வன 
நிலம் ேம்ெந்தெ்ெே்டிருந்தால் அகத 
உறுதிெ்ெடுத்தும் வகையில், மாநில 
வனத் துகறயில் உள்ள தகுதி 
வாய்ந்த அதிைாரியின் ோன்றிதழ் 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும். ைாடுைளின் 
நிகல குறித்து திே்ே ஆதரவாளர ்
ஏடதனும் முரணாைை் கூறினால், 

அந்த இேதக்த மாநில வனத்துகற 

மபாருந்தாது. 
முன்பமாழியெ்ெே்ே திே்ேெ் 
ெகுதிை்குள் வன நிலம் இல்கல 
மற்றும் உத்டதே திே்ேெ் ெகுதி 
ெே்ோ நிலமாகும். 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத் திே்ேம் 
இகணெ்பு III இல் 
இகணை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 



 

ix | P a g e  

 

அகமேே்ைத்தின் பிராந்திய 
அலுவலைத்துேன் இகணந்து ஆய்வு 
பேய்து, ைாடுைளின் நிகலகயை் 
ைண்ேறியலாம், அதன் 
அடிெ்ெகேயில், இதில் உள்ள 
ோன்றிதழ் டமடல 
குறிெ்பிே்டுள்ளகதெ் பொறுத்து 
பவளியிேெ்ெடும். இதுடொன்ற 
எல்லா நிைழ்வுைளிலும், மாநில வனத ்
துகறயின் பிரதிநிதிைள் நிபுணர ்
மதிெ்பீே்டுை் குழுை்ைளுை்கு உதவுவது 
விரும்ெத்தை்ைதாை இருை்கும். 

13 நிைர தற்டொகதய மதிெ்பு (NPV) 

மற்றும் இழெ்பீே்டு ைாடு வளரெ்்பு (CA) 

கவெ்பு உே்ெே திே்ேத்தில் 
ஈடுெே்டுள்ள உகேந்த ெகுதி மற்றும் 
ைன்னி வனெ்ெகுதிை்ைான வன 
அனுமதியின் நிகல குறிெ்பிேெ்ெே 
டவண்டும். வனத்துகற அனுமதியின் 
நைகலயும் வழங்ை டவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
முன்பமாழியெ்ெே்ே திே்ேெ் 
ெகுதியில் எந்த வன நிலமும் 
இல்கல. 

14 ெே்டியலிேெ்ெே்ே ெழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற ொரம்ெரிய வனவாசிைள் 
(வன உரிகமைகள அங்கீைரித்தல்) 
ேே்ேம், 2006ன் கீழ் வன உரிகமைகள 
அங்கீைரிெ்ெதன் நகேமுகற நிகல 
குறிெ்பிேெ்ெே டவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
இந்த திே்ேம் வன உரிகமைள் 
ேே்ேம், 2006 அங்கீைாரத்கத 
ஈரை்்ைவில்கல. 

15 ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள RF/PF 

ெகுதிைளில் உள்ள தாவரங்ைள், 

டதகவயான விவரங்ைளுேன் 
பைாடுை்ைெ்ெே டவண்டும். 

ஆய்வுெ் ெகுதிை்குள் 
ைாெ்புை்ைாடுைள் இல்கல. 

16 ஆய்வுெ் ெகுதியின் 
வனவிலங்குைளின் மீது சுரங்ைத ்
திே்ேத்தின் தாை்ைம் மற்றும் 
விவரங்ைள் வழங்ைெ்ெடுவகதை் 
ைண்ேறிய ஒரு ஆய்வு பேய்யெ்ெே 
டவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் டவறு 
ஏடதனும் ொதுைாை்ைெ்ெே்ே ெகுதியில் 
உள்ள வனவிலங்குைளின் மீதான 
திே்ேத்தின் தாை்ைம் மற்றும் 
அதற்டைற்ெ, டதகவெ்ெடும் விரிவான 
தணிெ்பு நேவடிை்கைைள், பேலவு 
தாை்ைங்ைளுேன் உருவாை்ைெ்ெே்டு 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெே டவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
திே்ேெ் ெகுதியின் சுற்றளவில் 
இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 
வனவிலங்குைள்/ொதுைாை்ைெ்ெே்ே 
ெகுதி எதுவும் இல்கல. 

17 டதசியெ் பூங்ைாை்ைள், 

ேரணாலயங்ைள், உயிரை்்டைாளை் 
மபாருந்தாது. 
திே்ேெ் ெகுதியின் சுற்றளவில் 10 
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ைாெ்ெைங்ைள், வனவிலங்கு 
வழித்தேங்ைள், ராம்ேர ் தளம் புலி/ 
யாகனைள் ைாெ்ெைங்ைள்/(இருை்கும் 
மற்றும் முன்பமாழியெ்ெே்ேகவ), 
சுரங்ைை் குத்தகைை்கு 10 கி.மீ.ை்குள் 
இருந்தால், அகவ பதளிவாைை் 
குறிெ்பிேெ்ெே டவண்டும். தகலகம 
வனவிலங்கு ைாெ்ொளர ் மூலம். 
டமடல குறிெ்பிே்டுள்ளெடி 
சுற்றுேச்ூழல் ரீதியாை உணரத்ிறன் 
வாய்ந்த ெகுதிைள் அருைாகமயில் 
இருெ்ெதால், அத்தகைய 
திே்ேங்ைளுை்குெ் பொருந்தை்கூடிய 
டதகவயான அனுமதி, டதசிய 
வனவிலங்கு வாரியதத்ின் 
நிகலை்குழுவிலிருந்து பெறெ்ெே்டு 
அதன் நைல் வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 

கிமீ சுற்றளவில் டதசியெ் 
பூங்ைாை்ைள், உயிரை்்டைாளை் 
ைாெ்ெைங்ைள், வனவிலங்கு 
வழித்தேங்ைள் மற்றும் புலி/யாகன 
ைாெ்ெைங்ைள் எதுவும் இல்கல. 

18 ஆய்வுெ் ெகுதி [கமய மண்ேலம் 
மற்றும் இகேயை மண்ேலம் (சுரங்ை 
குத்தகையின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 
ஆரம்)] ெற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு டமற்பைாள்ளெ்ெே டவண்டும். 
தாவரங்ைள் மற்றும் 
விலங்கினங்ைளின் விவரங்ைள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்ைள், தனித்தனியாை, கமய 
மற்றும் தாங்ைல் மண்ேலத்திற்கு 
தனித்தனியாை, அத்தகைய 
முதன்கம ைள ஆய்வின் 
அடிெ்ெகேயில் வழங்ைெ்ெே 
டவண்டும், இது தற்டொதுள்ள 
விலங்கினங்ைளின் அே்ேவகணகய 
பதளிவாைை் குறிை்கிறது. ஆய்வுெ் 
ெகுதியில் ஏடதனும் திே்ேமிேெ்ெே்ே 
விலங்கினங்ைள் ைாணெ்ெே்ோல், 

அவற்கறெ் ொதுைாெ்ெதற்ைான 
ெே்பெே் ஒதுை்கீடுைளுேன் 
டதகவயான திே்ேமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துகறயுேன் 
ைலந்தாடலாசித்து, விவரங்ைள் 
அளிை்ைெ்ெே டவண்டும். அகத 
பேயல்ெடுத்த டதகவயான நிதி 
ஒதுை்கீடு திே்ே மதிெ்பின் ஒரு 
ெகுதியாை பேய்யெ்ெே டவண்டும். 

ஒரு விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 
கமய மற்றும் இகேயை 
மண்ேலங்ைளில்   
டமற்பைாள்ளெ்ெே்ேது மற்றும் 
முடிவுைள் அத்தியாயம் III இன் கீழ் 
பிரிவு 3.6-3.7.4 ெ.119-147 இல் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
வனவிலங்கு ொதுைாெ்புே ் ேே்ேம், 

1972 இன் ெடி ஆய்வுெ் ெகுதிை்குள் 
எந்த அே்ேவகண I வகை 
விலங்குைள் ைவனிை்ைெ்ெேவில்கல 
மற்றும் IUCN இன் ெடி 
ொதிை்ைெ்ெேை்கூடிய, ஆெதத்ான 
அல்லது அேச்ுறுத்தும் வகைைளில் 
எந்த உயிரினமும் வராது. ஆய்வுெ் 
ெகுதியில் அழிந்து வரும் சிவெ்புெ் 
ெே்டியல் இனங்ைள் எதுவும் 
இல்கல. 

19 'அதிைமாை மாசுெே்ேதாை' 

அறிவிை்ைெ்ெே்ே ெகுதிைள் அல்லது 
மபாருந்தாது. 
திே்ேெ் ெகுதி / ஆய்வுெ் 
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'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரை்கூடிய 
திே்ேெ் ெகுதிைள் (சுரங்ை 
நேவடிை்கைைளுை்ைான நீதிமன்றை் 
ைே்டுெ்ொடுைகள ஈரை்்கும்) 
ஆகியகவயும் குறிெ்பிேெ்ெே 
டவண்டும், டமலும் டதகவெ்ெடும் 
இேங்ைளில், ெரிந்துகரை்ைெ்ெே்ே 
அதிைாரிைளின் அனுமதிே ்
ோன்றிதழ்ைள், உத்டதே சுரங்ை 
நேவடிை்கைைள் ெரிசீலிை்ைெ்ெடும் 
வகையில் SPCB அல்லது மாநில 
சுரங்ைத் துகற ொதுைாை்ைெ்ெே 
டவண்டும் மற்றும் வழங்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

ெகுதியானது ‘அதிைமாை மாசுெே்ே’ 
ெகுதியில் அறிவிை்ைெ்ெேவில்கல 
மற்றும் ‘ஆரவல்லி 
மகலதப்தாேரின் கீழ் வராது. 

20 இடதடொல், ைேடலார திே்ேங்ைளுை்கு, 

CRZ வகரெேம் LTL ஐ வகரயறுை்கும் 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே ஏபென்சிைளில் 
ஒன்றால் முகறயாை 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ேது. HTL, CRZ ெகுதி, 

சுரங்ை குத்தகை w.r.t CRZ இேம், 

ேதுெ்புநிலங்ைள் டொன்ற ைேற்ைகர 
அம்ேங்ைள், ஏடதனும் இருந்தால், 

வழங்ைெ்ெே டவண்டும். (குறிெ்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்ைத ்
திே்ேங்ைளும் ேம்ெந்தெ்ெே்ே 
ைேடலார மண்ேல டமலாண்கம 
ஆகணயத்தின் ஒெ்புதகலெ் பெற 
டவண்டும்). 

மபாருந்தாது. 
திே்ேம் C.R.Z ஐ ஈரை்்ைவில்கல. 
அறிவிெ்பு, 2018. 

21 திே்ேத்தால் ொதிை்ைெ்ெே்ே 
மை்ைளுை்ைான R&R திே்ேம்/இழெ்பீடு 
விவரங்ைள் (PAP) அளிை்ைெ்ெே 
டவண்டும். R&R திே்ேத்கதத ்
தயாரிை்கும் டொது, பதாேரப்ுகேய 
மாநில/டதசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிடயற்றை் பைாள்கைகய 
ொரக்வயில் கவத்திருை்ை 
டவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 
ேமூைத்தின் பிற நலிந்த 
பிரிவினகரெ் பொறுத்தமே்டில், 

அவரை்ளின் டதகவைகள மதிெ்பிே 
குடும்ெ வாரியாை, டதகவ 
அடிெ்ெகேயிலான மாதிரி 
ைணை்பைடுெ்பு டமற்பைாள்ளெ்ெே 
டவண்டும், டமலும் அதற்டைற்ெ 
பேயல் திே்ேங்ைகளத் தயாரித்து 
ேமரெ்்பிை்ை டவண்டும். மாநில 

மபாருந்தாது. 
300 மீே்ேர ் சுற்றளவில் 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே குடியிருெ்புைள் 
இல்கல. எனடவ, திே்ேத்தால் 
ொதிை்ைெ்ெே்ே மை்ைளுை்ைான (PAP) 

R&R திே்ேம் / இழெ்பீடு விவரங்ைள் 
எதிரெ்ாரை்்ைெ்ெேவில்கல. 
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அரசின் துகறைள். சுரங்ை குதத்கை 
ெகுதியில் அகமந்துள்ள கிராமங்ைள் 
மாற்றெ்ெடுமா இல்கலயா என்ெகத 
பதளிவாை பவளிெ்ெடுதத்லாம். 
கிராமங்ைகள மாற்றுவது 
பதாேரெ்ான பிரேே்கனைள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் ேமூை-

பொருளாதார அம்ேங்ைள் உே்ெே, 

அறிை்கையில் விவாதிை்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

22 ஒரு ெருவம் (ெருவமகழ அல்லாதது) 
[அதாவது. மாரே்-்டம (டைாகே 
ைாலம்); அை்டோெர-்டிேம்ெர ்
(மகழை்ைாலத்திற்குெ் பின்) ; 
டிேம்ெர-்பிெ்ரவரி (குளிரை்ாலம்)]2009 
ஆம் ஆண்டின் CPCB அறிவிெ்பின்ெடி 
சுற்றுெ்புற ைாற்றின் தரம், நீரின் 
தரம், இகரேே்ல் நிகல, மண் மற்றும் 
தாவரங்ைள் மற்றும் விலங்கினங்ைள் 
ெற்றிய முதன்கம அடிெ்ெகேத் தரவு 
டேைரிை்ைெ்ெே்டு, AAQ மற்றும் பிற 
தரவுைள் டததி வாரியாை 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெடும். EIA மற்றும் EMP 
அறிை்கை. தளம் ோரந்்த வானிகல 
தரவுைளும் டேைரிை்ைெ்ெே டவண்டும். 
ைண்ைாணிெ்பு நிகலயங்ைளின் 
இருெ்பிேம், ஆய்வுெ் ெகுதி 
முழுவகதயும் 
பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்தும் வகையில் 
இருை்ை டவண்டும் மற்றும் முன் 
டமலாதிை்ை ைாற்றின் திகே மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிைளின் 
இருெ்பிேத்கதை் ைருத்தில் பைாண்டு 
நியாயெ்ெடுதத் டவண்டும். சுரங்ை 
குத்தகைை்கு 500 மீே்ேருை்குள் 
குகறந்த ெே்ேம் ஒரு ைண்ைாணிெ்பு 
நிகலயமாவது இருை்ை டவண்டும். 
PM10 இன் ைனிம ைலகவ, குறிெ்ொை 
இலவே சிலிை்ைாவிற்கு, 
பைாடுை்ைெ்ெே டவண்டும். 

CPCB அறிவிெ்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிைாே்டுதல்ைளின்ெடி நவம்ெர ்
2021 முதல் பிெ்ரவரி 2022 

வகரயிலான அடிெ்ெகேத் தரவு 
டேைரிை்ைெ்ெே்ேது. முதன்கம 
அடிெ்ெகே தரவு மற்றும் முடிவுைள் 
அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவுைள் 
3.0-3.7.4, ெ.47-147 இல் 
டேரை்்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

23 ெகுதியின் ைாற்றின் தரத்தில் 
திே்ேத்தின் தாை்ைத்கத ைணிை்ை 
ைாற்றின் தர மாதிரியாை்ைம் 
டமற்பைாள்ளெ்ெே டவண்டும். இது 
ைனிம டொை்குவரத்துை்ைான 
வாைனங்ைளின் இயை்ைத்தின் 
தாை்ைதக்தயும் ைணை்கில் 
எடுத்துை்பைாள்ள டவண்டும். 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெே்ே மாதிரியின் 
விவரங்ைள் மற்றும் மாேலிங் பேய்ய 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் உள்ளே்ீடு 
அளவுருை்ைள் வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 
ைாற்றின் தர வகரயகறைள், 

AERMOD 9.6.1 ஐெ் ெயன்ெடுத்தி 
மாசுெடுத்தும் GLC ைளின் 
அதிைரிை்கும் ைணிெ்புை்ைான 
ைாற்றின் தர மாதிரியாை்ைம் 
பேய்யெ்ெே்ேது. மாதிரி முடிவுைள் 
அத்தியாயம் IV இன் கீழ் பிரிவு 4.4.3. 

ெ.158-164 இல் 
பைாடுை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
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தளத்தின் இருெ்பிேம், உணரத்ிறன் 
ஏற்பிைளின் இருெ்பிேம், ஏடதனும் 
இருந்தால், இருெ்பிேம் 
ஆகியவற்கறத ் பதளிவாைை் 
குறிை்கும் இருெ்பிே வகரெேத்தில் 
ைாே்ேெ்ெேலாம். முன் ஆதிை்ைம் 
பேலுத்தும் ைாற்றின் திகேகயை் 
ைாே்டும் ைாற்று திகே வகரெேத்தில் 
குறிெ்பிேெ்ெேலாம். 

24 திே்ேத்திற்ைான நீர ் டதகவ, அதன் 
இருெ்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியகவ 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும். விரிவான நீர ்
ேமநிகலயும் வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 
திே்ேத்திற்ைான புதிய நீர ் டதகவ 
குறிெ்பிேெ்ெே டவண்டும். 

திே்ேத்திற்ைான நீர ் டதகவ, அதன் 
இருெ்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியகவ 
அே்ேவகண 2.15, ெ.46 இல் 
அத்தியாயம் II மற்றும் அே்ேவகண 
4.1, ெ.155 இல் அத்தியாயம் IV இன் 
கீழ் வழங்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

25 திே்ேத்திற்கு டதகவயான அளவு 
தண்ணீர ் எடுெ்ெதற்கு தகுதியான 
அதிைாரியிேம் இருந்து டதகவயான 
அனுமதி வழங்ைெ்ெே டவண்டும்.. 

மபாருந்தாது. 
தூசிகய அேை்குதல், ெசுகமெ் 
ெகுதி டமம்ொடு மற்றும் வீேட்ு 
உெடயாைத்திற்ைான நீர,் சுரங்ைெ் 
ெள்ளங்ைளில் டதங்கியுள்ள 
மகழநீர/்ைசிவு நீரிலிருந்து 
பெறெ்ெே்டு, தினேரி டதகவயின் 
அடிெ்ெகேயில் தண்ணீர ்
டேங்ைரை்ள் மூலம் உள்ளூர ்
தண்ணீர ்
விற்ெகனயாளரை்ளிேமிருந்து 
வாங்ைெ்ெடும். 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே தண்ணீர ்
விற்ெகனயாளரை்ளிேம் இருந்து 
குடிநீர ்பெறெ்ெடும். 

26 திே்ேத்தில் டமற்பைாள்ள 
உத்டதசிை்ைெ்ெே்டுள்ள நீர ்
ொதுைாெ்பு நேவடிை்கைைள் ெற்றிய 
விளை்ைம் அளிை்ைெ்ெே டவண்டும். 
திே்ேத்தில் முன்பமாழியெ்ெே்டுள்ள 
மகழநீர ் டேைரிெ்பு ெற்றிய 
விவரங்ைள் ஏடதனும் இருந்தால் 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 

டவகல பேய்யும் குழியின் ஒரு 
ெகுதி மகழ பெய்யும் டொது மகழ 
நீகர டேைரிை்ை அனுமதிை்ைெ்ெடும். 
இவ்வாறு டேைரிை்ைெ்ெடும் நீர,் 

ெசுகம மண்ேல வளரே்ச்ிை்கும், 

தூசிகய அேை்குவதற்கும் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். 
டதாண்ேெ்ெே்ே குழிகய மகழ நீர ்
டேைரிெ்பு அகமெ்ொை மாற்றவும், 

வகரவு ெருவதத்ில் திே்ே 
கிராமத்திற்கு நீர ் டதை்ைமாைவும் 
பேயல்ெே சுரங்ை மூேல் திே்ேம் 
தயாரிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 
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27 டமற்ெரெ்பு மற்றும் நிலதத்டி நீர ்
ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
திே்ேத்தின் தாை்ைம் மதிெ்பீடு 
பேய்யெ்ெே டவண்டும் மற்றும் 
டதகவெ்ெே்ோல், டதகவயான 
ொதுைாெ்பு நேவடிை்கைைள் 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 

டமற்ெரெ்பு நீர ்மற்றும் நிலத்தடி நீர ்
உள்ளிே்ே நீர ் சூழலின் தாை்ை 
ஆய்வுைள் மற்றும் தணிெ்பு 
நேவடிை்கைைள் அத்தியாயம் IV 

இன் கீழ் பிரிவு 4.3, ெை். 154-156 இல் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

28 உண்கமயான ைண்ைாணிை்ைெ்ெே்ே 
தரவுைளின் அடிெ்ெகேயில், டவகல 
பேய்வது நிலத்தடி நீரில் 
குறுை்கிடுமா என்ெது பதளிவாைை் 
ைாே்ேெ்ெேலாம். இது ேம்ெந்தமாை 
டதகவயான தரவு மற்றும் 
ஆவணங்ைள் வழங்ைெ்ெேலாம். 
டவகல நிலத்தடி நீர ்
அே்ேவகணயில் குறுை்கிடும் 
ெே்ேத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 
ஆய்வு டமற்பைாள்ளெ்ெே்டு 
அறிை்கை ேமரெ்்பிை்ைெ்ெே 
டவண்டும். அறிை்கைை்கு இகேடய 
உள்ள நீரந்ிகலைளின் விவரங்ைள் 
மற்றும் இந்த நீரந்ிகலைளில் சுரங்ை 
நேவடிை்கைைளின் தாை்ைம் 
ஆகியகவ அேங்கும். நிலத்தடி 
நீருை்கு அடியில் டவகல 
பேய்வதற்கும், நிலதத்டி நீகர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலதத்டி 
நீர ் ஆகணயத்திேம் டதகவயான 
அனுமதிகயெ் பெற்று அதன் நைல் 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 

மபாருந்தாது. 
நிலத்தடி நீர ் மே்ேம், தகர 
மே்ேத்திலிருந்து 50-55 மீ ஆழத்தில் 
ைாணெ்ெடுகிறது. 
குவாரியின் இறுதி ஆழம் 26 மீ. 
எனடவ, சுரங்ை நேவடிை்கை 
நிலத்தடி நீர ் மே்ேத்தில் 
குறுை்கிோது. நிலதத்டி நீர ் மே்ேம் 
ஏற்ெடுவது பதாேரெ்ான தரவு 
அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவு 
3.3.4.5, ெ.79 இல் வழங்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

29 குத்தகைெ் ெகுதி வழியாைே ்
பேல்லும் ெருவைால அல்லது டவறு 
எந்த நீடராகேயின் விவரங்ைள் 
மற்றும் முன்பமாழியெ்ெே்ே மாற்றம் 
/ திகேதிருெ்ெல், ஏடதனும் இருெ்பின், 

அது நீரியல் துகறயில் ஏற்ெடும் 
தாை்ைம் ஆகியவற்கறை் பைாண்டு 
வர டவண்டும். 

பொருந்தாது. 
திே்ேெ் ெகுதிை்குள் ஓகேைள், 

ெருவைால அல்லது பிற 
நீரந்ிகலைள் எதுவும் 
பேல்லவில்கல. எனடவ, 

நீரந்ிகலைளில் எந்த மாற்றமும் 
அல்லது திருெ்ெமும் 
எதிரெ்ாரை்்ைெ்ெேவில்கல. 

30 தளத்தின் உயரம், டவகல பேய்யும் 
ஆழம், நிலதத்டி நீர ் அே்ேவகண 
டொன்றகவ. AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் வழங்ைெ்ெே டவண்டும். 
அதற்ைான திே்ே வகரெேமும் 
வழங்ைெ்ெேலாம். 

திே்ேெ் ெகுதியின் ேராேரி உயரம் 
377m AMSL ஆகும். சுரங்ைத்தின் 
இறுதி ஆழம் 26 மீ. இெ்ெகுதியில் நீர ்
மே்ேத்தின் ஆழம் 50-55 மீ. 

31 ஒரு ைாலை்பைடுவுேன் கூடிய 
முற்டொை்ைான ெசுகமெ் ெகுதி 

ெசுகம ெகுதி டமம்ொே்டுத் திே்ேம் 
அத்தியாயம் IV இன் கீழ் பிரிவு 
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டமம்ொே்டுத் திே்ேம் அே்ேவகண 
வடிவத்தில் (டநரியல் மற்றும் அளவு 
ைவடரெ், தாவர இனங்ைள் மற்றும் 
ைால அளவு ஆகியவற்கறை் 
குறிை்கும்) தயாரிை்ைெ்ெே்டு 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெே டவண்டும், அகத 
மனதில் கவத்து, திே்ேம் பதாேங்கும் 
டொது அகதடய பேயல்ெடுத்த 
டவண்டும். டதாே்ேம் மற்றும் 
ஈடுபேய்யும் ைாடு வளரெ்்பின் ைே்ேம் 
வாரியான திே்ேம், டதாே்ேத்தின் கீழ் 
உள்ள ெகுதி மற்றும் நேெ்ெே 
டவண்டிய இனங்ைள் ஆகியவற்கறை் 
குறிை்கும் வகையில் பதளிவாை 
ெே்டியலிேெ்ெே டவண்டும். 
ஏற்ைனடவ நேவு பேய்த 
விவரங்ைகள அளிை்ை டவண்டும். 
ெசுகமெ் ெகுதிை்கு 
டதரந்்பதடுை்ைெ்ெே்ே தாவர 
இனங்ைள் அதிை சுற்றுேச்ூழல் 
மதிெ்கெை் பைாண்டிருை்ை டவண்டும் 
மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீை 
இனங்ைள் மற்றும் மாசுொே்கேத ்
தாங்கும் இனங்ைள் ஆகியவற்றிற்கு 
முை்கியத்துவம் அளிை்கும் வகையில் 
உள்ளூர ் மை்ைளுை்கு நல்ல 
ெயன்ொே்டு மதிெ்ொை இருை்ை 
டவண்டும். 

4.6.2.2, ெ.174-175 இல் 
பைாடுை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

32 இத்திே்ேத்தின் ைாரணமாை உள்ளூர ்
டொை்குவரத்து உள்ைே்ேகமெ்பில் 
ஏற்ெடும் தாை்ைம் சுே்டிை்ைாே்ேெ்ெே 
டவண்டும். தற்டொகதய ோகல 
வகலயகமெ்பில் (திே்ேெ் ெகுதிை்கு 
பவளிடய உள்ளகவ உே்ெே) 
திே்ேத்தின் விகளவாை டிரை் 
டொை்குவரத்தில் திே்ேமிேெ்ெே்ே 
அதிைரிெ்பு, அதிைரிை்கும் சுகமகயை் 
கையாளும் திறன் உள்ளதா 
என்ெகதை் குறிை்கும் வகையில் 
பேயல்ெே டவண்டும். 
உள்ைே்ேகமெ்கெ 
டமம்ெடுத்துவதற்ைான ஏற்ொடு, 

சிந்திை்ைெ்ெே்ோல் (மாநில அரசு 
டொன்ற பிற நிறுவனங்ைளால் 
எடுை்ைெ்ெடும் நேவடிை்கை உே்ெே) 
உள்ளேை்ைெ்ெே டவண்டும். இந்திய 
ோகல ைாங்கிரஸின் 

IRC வழிைாே்டுதல்ைள் 1961 இன் ெடி 
ஆய்வுெ் ெகுதியில் 
டொை்குவரத்தின் தாை்ைதக்த 
ெகுெ்ொய்வு பேய்வதற்ைாை 
டொை்குவரத்து அேரத்த்ி 
ைணை்பைடுெ்பு 
டமற்பைாள்ளெ்ெே்ேது, டமலும் 
திே்ேெ் ெகுதியிலிருந்து 
முன்பமாழியெ்ெே்ே டொை்குவரத்து 
ைாரணமாை குறிெ்பிேத்தை்ை 
ொதிெ்பு எதுவும் இல்கல என்று 
ஊகிை்ைெ்ெடுகிறது. அத்தியாயம் II 

இன் கீழ் ெகுதி 2.6.3, ெ.40-42 இல் 
விவரங்ைள் வழங்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
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வழிைாே்டுதல்ைளின்ெடி, திே்ே 
ஆதரவாளர ் டொை்குவரத்தின் 
தாை்ைதக்த ஆய்வு பேய்ய 
டவண்டும். 

33 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்கு 
வழங்ைெ்ெடும் ஆன்கேே் தங்குமிேம் 
மற்றும் வேதிைள் ெற்றிய விவரங்ைள் 
EIA அறிை்கையில் டேரை்்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

குவாரி குத்தகைை்கு வழங்ைெ்ெே்ே 
பிறகு உள்ைே்ேகமெ்பு மற்றும் பிற 
வேதிைள் சுரங்ைத ்
பதாழிலாளரை்ளுை்கு 
வழங்ைெ்ெடும், டமலும் இது 
அத்தியாயம் II இன் கீழ் பிரிவு 2.6.1, 

ெ.40 இல் விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

34 சுரங்ைத்திற்குெ் பிந்கதய நிலெ் 
ெயன்ொடு மற்றும் 
பவே்டிபயடுை்ைெ்ெே்ே ெகுதிைகள 
(திே்ேங்ைளுேன் மற்றும் டொதுமான 
எண்ணிை்கையிலான பிரிவுைளுேன்) 
மீே்பேடுத்தல் மற்றும் 
மறுசீரகமத்தல் ஆகியகவ EIA 

அறிை்கையில் பைாடுை்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

சுரங்ை மூேல் திே்ேம் என்ெது 
இகணெ்பு III இல் இகணை்ைெ்ெே்ே 
அங்கீைரிை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத ்
திே்ேத்தின் ஒரு ெகுதியாகும். 

35 இந்தத் திே்ேத்தின் பதாழில்ோர ்
சுைாதார ொதிெ்புைள் 
எதிரெ்ாரை்்ைெ்ெே டவண்டும் மற்றும் 
முன்பமாழியெ்ெே்ே தடுெ்பு 
நேவடிை்கைைள் விரிவாை 
விவரிை்ைெ்ெே டவண்டும். டவகல 
வாய்ெ்புை்கு முந்கதய மருத்துவ 
ெரிடோதகன மற்றும் ைாலமுகற 
மருத்துவ ெரிடோதகன அே்ேவகண 
விவரங்ைள் EMP இல் இகணை்ைெ்ெே 
டவண்டும். சுரங்ைெ் ெகுதியில் 
முன்பமாழியெ்ெே்ே டதகவயான 
வேதிைளுேன் கூடிய திே்ேை் 
குறிெ்பிே்ே பதாழில்ோர ் சுைாதாரத ்
தணிெ்பு நேவடிை்கைைள் விரிவாை 
இருை்ைலாம். 

திே்ேத்தின் பதாழில்ோர ் சுைாதார 
ொதிெ்புைள் மற்றும் தடுெ்பு 
நேவடிை்கைைள் அத்தியாயம் IV 

இன் கீழ் பிரிவு 4.8, ெ.185-189 இல் 
விரிவாை விளை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

36 இத்திே்ேத்தின் பொது சுைாதார 
தாை்ைங்ைள் மற்றும் ொதிெ்பு 
மண்ேலத்தில் உள்ள மை்ைளுை்ைான 
பதாேரப்ுகேய நேவடிை்கைைள் 
முகறயாை மதிெ்பீடு பேய்யெ்ெே 
டவண்டும் மற்றும் 
முன்பமாழியெ்ெே்ே தீரவ்ு 
நேவடிை்கைைள் ெே்பெே் 
ஒதுை்கீடுைளுேன் விரிவாை 

இந்த திே்ேத்தால் பொது சுைாதார 
ொதிெ்புைள் எதுவும் 
எதிரெ்ாரை்்ைெ்ெேவில்கல. CSR 

மற்றும் CER பேயல்ொடுைளின் 
விவரங்ைள் அத்தியாயம் VIII இன் 
கீழ் ெ.219-220 இல் பிரிவுைள் 8.5.2 

மற்றும் 8.5.3 இல் 
விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
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விவரிை்ைெ்ெே டவண்டும். 

37 திே்ே ஆதரவாளரால் வழங்ை 
முன்பமாழியெ்ெே்ே உள்ளூர ்
ேமூைத்திற்கு ேமூை-பொருளாதார 
முை்கியத்துவம் மற்றும் 
பேல்வாை்கின் நேவடிை்கைைள் 
சுே்டிை்ைாே்ேெ்ெே டவண்டும். 
முடிந்தவகர, 

பேயல்ெடுத்துவதற்ைான ைால 
அளவுைளுேன் அளவு ெரிமாணங்ைள் 
பைாடுை்ைெ்ெேலாம். 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் ேமூை-

பொருளாதார சூழலில் 
எதிரம்கறயான தாை்ைம் எதுவும் 
எதிரெ்ாரை்்ைெ்ெேவில்கல, டமலும் 
இந்தத் திே்ேம் 30 நெரை்ளுை்கு 
டவகலவாய்ெ்கெ வழங்குவதன் 
மூலம் ேமூை-பொருளாதாரே ்
சூழலுை்கு ெயனளிை்கும் வகையில் 
பிரிவு 8.1, ெ.217 அத்தியாயம் VIII 

இன் கீழ் விவாதிை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

38 சுற்றுேச்ூழல் ொதிெ்புைகளத ்
தணிை்ை விரிவான சுற்றுேச்ூழல் 
டமலாண்கமத் திே்ேம் (EMP), நில 
ெயன்ொே்டின் மாற்றம், விவோயம் 
மற்றும் டமய்ேே்ல் நிலங்ைளின் 
இழெ்பு, ஏடதனும் இருந்தால், 

பதாழில்ோர ் சுைாதார ொதிெ்புைள் 
மற்றும் முன்பமாழியெ்ெே்ே 
திே்ேத்திற்கு குறிெ்பிே்ே பிற 
ொதிெ்புைள் ஆகியகவ அேங்கும். 

எதிரெ்ாரை்்ைெ்ெடும் 
தாை்ைங்ைகளை் குகறெ்ெதற்ைான 
திே்ேத்திற்ைான விரிவான 
சுற்றுேச்ூழல் டமலாண்கமத ்
திே்ேம் அத்தியாயம் X இன் கீழ் 
ெ.222-239 இல் டேரை்்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

39 பொது ைருத்துை் டைே்பு புள்ளிைள் 
மற்றும் திே்ே முன்பமாழிெவரின் 
அரெ்்ெணிெ்பு மற்றும் ைாலை்பைடுவு 
பேயல் திே்ேத்துேன் அகத 
பேயல்ெடுத்த ெே்பெே் ஏற்ொடுைள் 
வழங்ைெ்ெே டவண்டும் மற்றும் 
திே்ேத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிை்கையில் இகணை்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

பொது விோரகணயின் முடிவுைள் 
இறுதி EIA/EMP அறிை்கையில் 
புதுெ்பிை்ைெ்ெடும். 

40 திே்ேத்திற்கு எதிராை நிலுகவயில் 
உள்ள வழை்குைளின் விவரங்ைள், 

ஏடதனும் இருந்தால், திே்ேத்திற்கு 
எதிராை ஏடதனும் நீதிமன்றத்தால் 
இயற்றெ்ெே்ே வழிைாே்டுதல் / 
உத்தரவுேன் பைாடுை்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

இந்தத் திே்ேத்திற்கு எதிராை எந்த 
நீதிமன்றத்திலும் வழை்கு 
நிலுகவயில் இல்கல. 

41 திே்ேத்தின் பேலவு (மூலதன பேலவு 
மற்றும் பதாேர ் பேலவு) மற்றும் EMP 

ஐ பேயல்ெடுத்துவதற்ைான பேலவு 
பதளிவாை குறிெ்பிேெ்ெே டவண்டும். 

திட்டச ்பசலவு ரூ. 12,37,80,000/- 

CER பசலவு ரூ. 24,75,600/- 

சுற்றுசச்ூழலல 

பசயல்படுத்துவதற்காக 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள், ஒரு 
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அளவு 

மூலதனச ்பசலவாக ரூ.17.72 லட்சம் 

மற்றும் ரூ.6.25 

லட்சங்கள் பதாடர ் பசலவாக 

முன்பமாழியப்பட்டது 

தற்பபாலதய சந்லத 

சூழ்நிலலலய கருதத்ில் பகாண்டு 

அட்டவலண 11.10, ப.258 இல் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் 

X அத்தியாயத்தின் கீழ். 

42 டெரிேர ் டமலாண்கமத் திே்ேம் 
தயாரிை்ைெ்ெே்டு, EIA/EMP 

அறிை்கையில் டேரை்்ைெ்ெடும். 

டெரிேர ் டமலாண்கமத் திே்ேம் 
பதாேரெ்ான விவரங்ைள் பிரிவு 7.3, 

ெை்.200-209 அத்தியாயம் VII இன் கீழ் 
வழங்ைெ்ெே்டுள்ளன. 

43 திே்ேம் பேயல்ெடுத்தெ்ெே்ோல், 

திே்ேத்தின் ெலன்ைள் விவரிை்ைெ்ெே 
டவண்டும். திே்ேதத்ின் ெலன்ைள் 
சுற்றுேச்ூழல், ேமூைம், 

பொருளாதாரம், டவகல வாய்ெ்பு 
டொன்றவற்கறத ் பதளிவாைை் 
குறிை்கும். 

திே்ே விவரங்ைளின் நன்கமைள் 
அத்தியாயம் VIII இன் கீழ் ெ.217 - 220 

இல் பைாடுை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

44 டமற்கூறியவற்கறத ் தவிர, கீடழ குறிெ்பிேெ்ெே்டுள்ள பொதுவான 
புள்ளிைளும் பின்ெற்றெ்ெே டவண்டும்: 

a) EIA/EMP அறிை்கையின் நிரவ்ாைே ்
சுருை்ைம் 

தனி புத்தைமாை 
இகணை்ைெ்ெே்டுள்ளது. 

b) அகனத்து ஆவணங்ைளும் 
அே்ேவகண மற்றும் 
பதாேரே்ச்ியான ெை்ை எண்ணுேன் 
ேரியாைை் குறிெ்பிேெ்ெே டவண்டும். 

அகனத்து ஆவணங்ைளும் 
அே்ேவகண மற்றும் 
பதாேரே்ச்ியான ெை்ை எண்ணுேன் 
ேரியாைை் குறிெ்பிேெ்ெே்டுள்ளன. 

c) அறிை்கையில் குறிெ்ொை 
அே்ேவகணைளில் தரவு 
வழங்ைெ்ெே்ோல், தரவு 
டேைரிை்ைெ்ெே்ே ைாலம் மற்றும் 
ஆதாரங்ைள் குறிெ்பிேெ்ெே 
டவண்டும். 

டேைரிை்ைெ்ெே்ே தரவுைளின் 
அே்ேவகணைள் மற்றும் 
ஆதாரங்ைளின் ெே்டியல் 
குறிெ்பிேெ்ெே்டுள்ளது. 

d) MoEF&CC/NABL அங்கீைாரம் பெற்ற 
ஆய்வைங்ைகளெ் ெயன்ெடுத்தி நீர,் 

ைாற்று, மண், ேதத்ம் டொன்றவற்றின் 
அகனத்து ெகுெ்ொய்வு/டோதகன 
அறிை்கைைகளயும் திே்ே 
ஆதரவாளர ் இகணை்ை டவண்டும். 
திே்ேத்தின் மதிெ்பீே்டின் டொது 
அகனத்து அேல் 

அடிெ்ெகே ைண்ைாணிெ்பு 
அறிை்கைைள் இந்த அறிை்கையுேன் 
அத்தியாயம் III இல் 
இகணை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
அேல் அடிெ்ெகே ைண்ைாணிெ்பு 
அறிை்கைைள் இகணெ்புெ் 
ெகுதியில் இகணை்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
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ெகுெ்ொய்வு/டோதகன 
அறிை்கைைளும் இருை்ை டவண்டும் 

e) வழங்ைெ்ெே்ே ஆவணங்ைள் 
ஆங்கிலம் அல்லாத டவறு 
பமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 
பமாழிபெயரெ்்பு வழங்ைெ்ெே 
டவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

f) அகமேே்ைத்தால் முன்னர ்
வகுை்ைெ்ெே்ே சுரங்ைத் திே்ேங்ைளின் 
சுற்றுேச்ூழல் மதிெ்பீே்டிற்ைான 
டைள்வித்தாள் நிரெ்ெெ்ெே்டு 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெடும். 

அது இறுதி EIA/EMP அறிை்கையுேன் 
இகணை்ைெ்ெடும். 

g)  EIA அறிை்கைகயத் தயாரிை்கும் 
டொது, MoEF&CC வழங்கிய 
ஆதரவாளரை்ளுை்ைான 
வழிமுகறைள் மற்றும் 
ஆடலாேைரை்ளுை்ைான வழிமுகறைள் 
O.M. இந்த அகமேே்ைத்தின் 
இகணயதளத்தில் உள்ள எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) டததி: 4 ஆைஸ்ே், 

2009, பின்ெற்றெ்ெே டவண்டும். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 
வழிமுகறைள் எண். J-11013/41/2006-

IA. ஆைஸ்ே் 4, 2009 டததியிே்ே II (I) 

பின்ெற்றெ்ெே்ேது. 

h) அடிெ்ெகே டநாை்ைம் மற்றும் திே்ே 
அளவுருை்ைளில் ஏடதனும் 
மாற்றங்ைள் பேய்யெ்ெே்டிருந்தால் 
(ெடிவம்-I மற்றும் TOR ஐெ் 
ொதுைாெ்ெதற்ைான PFR இல் 
ேமரெ்்பிை்ைெ்ெே்ேகவ) அத்தகைய 
மாற்றங்ைளுை்ைான 
ைாரணங்ைளுேன் MoEF&CC இன் 
ைவனத்திற்குை் பைாண்டு வரெ்ெே 
டவண்டும், டமலும் TOR அனுமதி பெற 
டவண்டும். டமலும் மாற்றெ்ெே 
டவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 
ைே்ேகமெ்பு மற்றும் உள்ளேை்ைத்தில் 
பொது விோரகணை்குெ் பின் 
ஏற்ெடும் மாற்றங்ைள் (பி.எே.் 
பேயல்முகறயிலிருந்து எழும் 
மாற்றங்ைள் தவிர) திருத்தெ்ெே்ே 
ஆவணங்ைளுேன் PH ஐ மீண்டும் 
நேத்த டவண்டும். 

குறிெ்பிே்டு ஒெ்புை்பைாண்ோர.் 

i) சுற்றறிை்கையின்ெடி எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) டததி: 30.5.2012, 

திே்ேத்தின் தற்டொகதய 
பேயல்ொடுைளுை்ைான சுற்றுேச்ூழல் 
அனுமதியில் குறிெ்பிேெ்ெே்டுள்ள 
நிெந்தகனைளின் இணை்ை 

பொருந்தாது. 
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நிகலயின் ோன்றளிை்ைெ்ெே்ே 
அறிை்கை, பிராந்திய 
அலுவலைத்திலிருந்து பெறெ்ெே 
டவண்டும். சுற்றுேச்ூழல், வனம் 
மற்றும் ைாலநிகல மாற்றம் 
அகமேே்ைம், பொருந்தை்கூடியது. 

j) EIA அறிை்கையில் (i) முை்கிய 
நிலெ்ெரெ்பு அம்ேங்ைள், வடிைால் 
மற்றும் சுரங்ைெ் ெகுதி, (ii) புவியியல் 
வகரெேங்ைள் மற்றும் பிரிவுைள் 
மற்றும் (iii) சுரங்ைை் குழியின் 
ெகுதிைள் மற்றும் பவளிெ்புறை் 
குெ்கெைள், ஏடதனும் இருந்தால், 

பதளிவாைை் குறிெ்பிடும் ெகுதியின் 
டமற்ெரெ்புத் திே்ேமும் இருை்ை 
டவண்டும். அருகிலுள்ள ெகுதியின் 
நில அம்ேங்ைகளை் ைாே்டுகிறது. 

டமற்ெரெ்பு மற்றும் புவியியல் 
திே்ேங்ைள் ெேம் 2.9, ெ.31 இல் 
டேரை்்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
மூேல் திே்ேம் மற்றும் பிரிவுைள் 
ெேம் 2.12, ெ.34 இல் 
டேரை்்ைெ்ெே்டுள்ளன. 
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6.0 பபாது 193 

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுலறயின் முலற 193 

6.2 
தணிப்பு நடவடிக்லககளின் அமலாக்க 

அட்டவலண 
195 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவலண மற்றும் அதிரப்வண் 195 

6.4 EMPக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு 197 

6.5 
கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்லகயிடல் 

அட்டவலணகள் 
198 

VII கூடுதல் படிப்புகள்  

7.0 பபாது 199 

7.1 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாது 

ஆபலாசலன 
199 

7.2 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்

மதிப்பீடு 
199 

7.3 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபரிடர ்

பமலாண்லம திட்டம் 
200 

7.3.1 
அவசரக் குழுவின் பாத்திரங்கள் மற்றும் 

பபாறுப்புகள் 
205 

7.3.2 அவசர கட்டுப்பாட்டு நலடமுலற 206 

7.3.3 
பவவ்பவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட 

தீலய அலணக்கும் கருவிகள் 
207 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு 209 

VIII திே்ேங்களின் நன்கமகள்  

8.0 பபாது 217 

8.1 பவலல வாய்ப்பு 217 

8.2 
சமூக-பபாருளாதார நல நடவடிக்லக 

முன்பமாழியப்பட்டது 
217 

8.3 உடல் உள்கட்டலமப்பில் முன்பனற்றம் 218 

8.4 சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்பனற்றம் 218 

8.5 மற்ற உறுதியான நன்லமகள் 218 

8.5.1 கூட்டாண்லம சமூக பபாறுப்பு 219 

8.5.2 CSR பசலவு மதிப்பீடு 219 



 

xxvii | P a g e  

 

8.5.3 நிறுவன சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 220 

IX சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பொய்வு 221 
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mg/m3 இல் சராசரி பறக்கும் தூசி மாதிரி 

மதிப்புகள் 
112-113 

3.32 µg/m3 இல் பறக்கும் தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 113 

3.33 
இலரசச்ல் கண்காணிப்பு இடங்களின் 

விவரங்கள் 
114-115 

3.34 சுற்றுப்புற இலரசச்ல் தர முடிவு 116 

3.35 லமய மண்டலத்தில் தாவரங்கள் 124-125 

3.36 இலடயக மண்டலதத்ில் உள்ள தாவரங்கள் 128-133 

3.37 
விலங்கினங்களின் கணக்பகடுப்பின் பபாது 

பயன்படுதத்ப்படும் முலற 
138 

3.38 லமய மண்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 139-140 

3.39 
இலடயக மண்டலத்தில் விலங்குகளின் 

பன்முகத்தன்லம 
142-144 

3.40 
மக்கள்பதாலக பண்புகள் சுமார ் 10 கிமீ 

சுற்றளவு 
149 
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3.41 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு பதாழில் பண்புகள் 149 

4.1 திட்டங்களுக்கான நீர ்பதலவகள் 155 

4.2 PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 158 

4.3 SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 158 

4.4 Nox க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 158 

4.5 
பறக்கும் தூசியின் அதிகரிப்பு மற்றும் 

விலளவு GLC 
161-162 

4.6 
PM10 இன்க்ரிபமன்டல் மற்றும் ரிசல்ட்டண்ட் 

GLC 
162 

4.7 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விலளவு GLC 162-163 

4.8 SO2 இன்கிரிபமன்டல் மற்றும் ரிசல்டன்ட் GLC 163-164 

4.9 
NOX இன் இன்கிரிபமன்டல் மற்றும் ரிசல்டன்ட் 

GLC 
164 

4.10 
கணிக்கப்படும் இலரசச்ல் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 
168 

4.11 
கணிக்கப்படும் சத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 
168-169 

4.12 கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 171 

4.13 பசுலம பகுதி வளரச்ச்ி திட்டம் 176 

4.14 பசுலம பகுதி விவரங்கலள தயார ்பசய்தல் 176-177 

4.15 
பசுலம பகுதியில் தாவரங்கள் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது 
177-178 

4.16 
சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரக்ளின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் 
180-182 

4.17 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 180-182 

4.18  பசயல் திட்டம் 188-189 

6.1 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

அமலாக்க அட்டவலண 
195 

6.2 
திட்டப் பகுதிக்கான கண்காணிப்பு 

அட்டவலண 
196 

6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு படப்ெட் 197 
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7.1 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்

மதிப்பீடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககள் 

201-204 

7.2 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

பபரிடர ்பமலாண்லம குழு அலமப்பு 
204 

7.3 

அவசர நிலலக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

குழுக்கள் 
205 

7.3a 
இந்த திட்டத்தில் இருந்து 500 மீட்டர ்

சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் பட்டியல் 
209-210 

7.4 "P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 210-212 

7.5 
கிராலனட்டின் ஒடட்ுபமாத்த உற்பத்தி 

சுலம 
212 

7.6 
500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் 

இருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 
213 

7.7 
குழுமத்திற்குள் அதிகரிப்பு மற்றும் விலளவு 

GLC 
213-214 

7.8 
குழுமத்திலிருந்து கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 
215 

7.9 
இரண்டு குவாரிகளால் சமூகப் பபாருளாதார 

நன்லமகள் 
216 

8.1 CER - பசயல் திட்டம் 220 

10.1 
நிலச ் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 
224 

10.2 
மண் பமலாண்லமக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 
225-226 

10.3 
நீர ் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 
227-228 

10.4 
காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 
228-230 

10.5 
இலரசச்ல் சூழலுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 
230-231 
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10.6 

நில அதிரவ்ுகள் மற்றும் சிதறும் 

பாலறக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

232 

10.7 
பசுலம பகுதியில் தாவரங்கள் 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது 
234-235 

10.8 
பணியாளரக்ளுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட 

காலமுலற பயிற்சிகளின் பட்டியல் 
237-238 

10.9 EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடர ்பசலவு 239 

11.1 முக்கிய அம்சங்கள் 240-242 

11.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில 

பயன்பாட்டு முலற 
242 

11.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் வளங்கள் 

மற்றும் இருப்புக்கள் 
243 

11.4 தண்ணீர ்பதலவ 243 

11.5 நில பயன்பாடு / நில அட்லட அட்டவலண 10 

கிமீ சுற்றளவு 
244-245 

11.6 எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்லககள் 
248-253 

11.7 பிந்லதய திட்ட கண்காணிப்பு திட்டம் 254 

11.8 குழுமம் குவாரியரின் ஒட்டுபமாதத் உற்பத்தி 256 

11.9 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் 

இருந்து உமிழ்வு மதிப்பீடு 
256-257 

11.10 EMP பட்பெட் 258 

 

பேம் பே்டியல் 

பேம் எண். தகலப்பு 
பக்கம் 

எண். 

1.1 

500மீ சுற்றளவிற்குள் குவாரிகளின் 

பதாகுப்லபக் காட்டும் பசயற்லகக்பகாள் 

படங்கள் 

3 

1.2 திட்டத் தளத்தின் இருப்பிடத்லதக் காட்டும் 7 
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முக்கிய வலரபடம் 

1.3 
10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதியின் படாபபாஷீட ்

வலரபடம் 
8 

2.1 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் களப் 

புலகப்படங்கள் 
16 

2.2 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிலயக் 

காட்டும் கூகுள் படம் 
17 

2.3 
கூகுள் எரத்் படதத்ில் கிராம வலரபடம் 

மிலகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது 
18 

2.4 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 

கிமீ சுற்றளவில் பமற்பரப்பு அம்சங்கலளக் 

காட்டும் இருப்பிட வலரபடம் 

19 

2.5 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் பமற்பரப்பு அம்சங்கலளக் 

காட்டும் இருப்பிட வலரபடம் 

20 

2.6 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 

கிமீ சுற்றளவில் பமற்பரப்பு அம்சங்கலளக் 

காட்டும் இருப்பிட வலரபடம் 

28 

2.7 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவு புவியியல் வலரபடம் 
29 

2.8 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 

10கிமீ சுற்றளவுக்கு புவியியல் வலரபடம் 
30 

2.9 குவாரி குத்தலக பமற்பரப்பு திட்டம் 31 

2.10 
ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகள் 
32 

2.11 கருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 33 

2.12 
முற்பபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகள் 
34 

3.1 
நில பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வு பகுதியில் 

நிலத்தின் லப வலரபடம் 
52 

3.2 
நில பயன்பாட்டு நில அட்லட வலரபடம் 10 

கிமீ சுற்றளவு 
56 

3.3 மண் பவதியியல் பகுப்பாய்விற்காக பமாட்டார ் 58 
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பபாருதத்ப்பட்ட அக்கிலயப் பயன்படுத்தி 

மண் மாதிரி பசகரிப்பு 

3.4 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 

10கிமீ சுற்றளவில் மண் மாதிரி இடம் 
59 

3.5 
சுமார ் 10 கிமீ சுற்றளவில் மண் வலகப்பாடு 

வலரபடம் 
60 

3.6 
நீரின் தர பகுப்பாய்விற்கான நீர ் மாதிரி 
பசகரிப்பு 

72 

3.7 10கிமீ சுற்றளவில் நீர ்மாதிரி 74 

3.8 
திறந்தபவளி கிணற்றில் நிலத்தடி நீர ் ஓட்டம் 

திலச 1 கிமீ சுற்றளவு 
75 

3.9 
ஆழ்துலள கிணற்றில் நிலத்தடி நீர ் ஓட்டம் 

திலச 1 கிமீ சுற்றளவு 
76 

3.10 
மின் எதிரப்்பாற்றல் விசாரலணயின் 

பகாட்பாடு 
78 

3.11 நிலத்தடி நீர ்எதிரப்ாரப்்பு வலரபடம் 80 

3.12 
திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வடிகால் வலரபடம் 
81 

3.13 விண்ட்பராஸ் விளக்கப்படம் 84 

3.14 
சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பின் தள 

புலகப்படங்கள் 
88 

3.15 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ளது 
89 

3.16 

10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 8 காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் இருந்து 

அளவிடப்பட்ட அதிகபட்சம், குலறந்தபட்சம் 

மற்றும் PM2.5 இன் சராசரி பசறிவுகலளக் 

காட்டும் பார ்விளக்கப்படம் 

109 

3.17 

10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 8 காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் இருந்து 

அதிகபட்சம், குலறந்தபட்சம் மற்றும் PM10 

இன் சராசரி பசறிவுகலளக் காட்டும் பார ்

விளக்கப்படம் 

110 
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3.18 

10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள 8 காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு நிலலயங்களில் இருந்து 

அளவிடப்பட்ட S02 இன் அதிகபட்ச, 
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அத்தியாயம் 1 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

 கட்டுமானம் மற்றும் அலங்கார கல் த ாழில்களுக்கு கிரானனட் 

முக்கிய த னை. இந்  சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்னக Tvl 

தபருமாள் கிரானனட்டிற்க்காக  யாரிக்கப்பட்டது., அரசு புறம்தபாக்கு 

நில ்தில் கருப்பு நிற (தடாலினரட்) கிரானனட்டுக்கு விண்ணப்பி ் . 

புலஎண். 938(பாகம் குழி -1 6.20.0 அளவில் தபன்னாகரம்  ாலுகாவில் உள்ள 

சிடுமனஹள்ளி கிராம ்தில்,  மிழ்நாடு,  ரம்புரி மாைட்டம். 

 குழுமம் சூழ்நினலயில் (இரண்டு முன்தமாழியப்பட்ட குைாரிகள்) விழும் 

உ ்த ச கருப்பு நிற (தடாலினரட்) கிரானனட்டின் ஒட்டுதமா  ் சுனமனய 

கரு ்தில் தகாண்டு இந்  சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்னக 

 யாரிக்கப்பட்டது (இரண்டு முன்தமாழியப்பட்ட குைாரிகள்) குழுமம் 

குைாரிகளின் தமா ்  அளவு 11.83.0 Ha குழுமம் பகுதி MoEF & CC 

அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) த தி 1 ஜூனல 2016. 

 சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு என்பது முடிதைடுப்ப ற்கு 

முன் ஒரு திட்ட த்ின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் தபாருளா ார 

 ாக்கங்கனள அனடயாளம் காண பயன்படு  ்ப்படும் ஒரு 

தசயல்முனறயாகும். முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட ்தின் நன்னம மற்றும் 

பா கமான வினளவுகனள சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA)  முனறயாக 

ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட ைடிைனமப்பின் தபாது இந்   ாக்கங்கள் 

பரிசீலிக்கப்படுைன  உறுதி தசய்கிறது. 

 இந்  சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்னக தபறப்பட்ட குறிப்பு 

விதிமுனற (ToR) க்கு இணங்க  யாரிக்கப்பட்டது. 

Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8580/SEAC/TOR-1031/2021 தததி: 26.08.2021. 

 அடிப்பனட கண்காணிப்பு ஆய்வு (டிசம்பர ் 2021 பிப்ரைரி 2022) த தி: 

29.08.2017 த தியிட்ட MoEF & CC அலுைலக குறிப்பானணயின் விதிகள் மற்றும் 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 996 (E) த தி: 10.04.2015. 

1.1 அறிக்ரகயின் த ாக்கம் 

 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ைன ்துனற அனமசச்கம், அரசு. இந்தியாவின், 

அ ன் சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA)  அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 

தசப்டம்பர ் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் ைர ்் மானி அறிவிப்பின்படி அ ன் 

அடு ் டு  ் திரு  ்ங்கள் S.O.14 ஆகஸ்ட் 2018 இன் 3977 (E), சுரங்க  ்
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திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் ைனகப்படு ் ப்பட்டுள்ளன, அ ாைது, A 

(> 100 தஹக்தடர)் மற்றும் B (≤ 100 தஹக்தடர)், மற்றும் பின்னினணப்பு-XI இல் 

குழுமம் நினலனம உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பற்றிய 

த னைகளின் திட்டைட்டமான விளக்கக்காட்சி. 

 இப்தபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 த தியிடட் உ ் ரவின்படி, மாண்புமிகு 

த சிய பசுனம ் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, . 2018 இன் எண். 173 மற்றும் O.A.2016 

இன் எண், 186 மற்றும் MoEF மற்றும் CC அலுைலக குறிப்பானண  எண். L-

11011/175/2018-IA-II (M) த தி: 12.12.2018 சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA), 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்னம ் திட்டம் (EMP) க்கான த னைனய 

த ளிவுபடு ்தியது, எனதை, அனன ்துப் பகுதிகளுக்கும் தபாது ஆதலாசனன 

5 மு ல் 25 தஹக்தடர ்பகுதி B- 1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

குழுமம் நினலனமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் "B1" தசயல்பாடு 1(a) (குழுமம் 

சூழ்நினலயில் சுரங்க கு  ்னக பகுதி) ைனகயின் கீழ் 

ைனகப்படு ் ப்பட்டுள்ளன மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ைழங்குை ற்கான 

சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA), சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்னம ் திட்டம் (EMP) 

அறிக்னகனய தபாது விசாரனண நட த்ி சமரப்்பி  ் பிறகு SEIAA – TN இல் 

பரிசீலிக்கப்படும். 

 “தமிழ் ாடட்ின் SEIAA இலிரு ்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்காக ப ாது விசாைரைரய தமற்பகாள்வதற்காக 

பவளியிட ் டட் குறி ்பு விதிமுரற (ToR) அடி ் ரடயில் 

தயாைிக்க ் ட்ட வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதி ்பீடு (EIA) அறிக்ரக” 
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1.2 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

        திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

 5.0மீ தபஞ்ச ்உயரமும், 5.0மீ தபஞ்ச ்அகலமும் தகாண்ட ஓபன்காஸ்ட் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முனறயில், னஹட்ராலிக் த ாண்டும் 

இயந்திரம், சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்  னைரக் கம்பி தைட்டு ல் மற்றும் சிறிய 

அளவிலான தைடிப்பு ஆகியைற்னறப் பயன்படு ்தி, அதிக பாரம் மற்றும் 

 ட்பதைட்ப பகுதிகனள அகற்றுை ற்கு மட்டுதம குைாரி நடைடிக்னக 

தமற்தகாள்ள பரிந்துனரக்கப்படுகிறது. 

 சுரங்க ் திட்ட கால த்ிற்கு (5 ஆண்டுகள்) முன்தமாழியப்பட்ட உற்ப ்தி 

கீதழ விைரிக்கப்பட்டுள்ளது- 

திட்டத்திற்காக 

சுரங்கம் ROM                    = 1,91,250கன மீட்டர ்

7% கிரானனட்டின் தமா ்  சுரங்கம் மீட்கக்கூடிய  

இருப்புக்கள்                                                                          = 13,388கனமீட்டர ்

ஆண்டுக்கு சராசரி உற்ப ்தி @ 7%                = 3,325m3 3/5 ஆண்டுகள்  

                                                                                                  = 665 கன மீட்டர ்

                           =13,388665m3/665 கனமீட்டர ்

குைாரியின் மதிப்பிடப்பட்ட காலம்                             =20ைருடங்கள்       

 

அட்டவரை 1.1 திடட்த்தின் வளங்கள் மற்றும் இரு ்புக்கள் 

விளக்கம் 

ROM 

கன 

மீட்டை் 

கிைா
ரனட ்

மீட்பு 

@7 

கன 

மீட்டை் 

கிைா
ரனட ்

கழிவு 

@93% 

மீட்பு 

 க்கச்
சுரம 

(கன 

மீட்டை)் 

சிரதவு  

 ாரற 

கன 

மீட்டை் 

கன 

மீட்டைி
ல் தமல் 

மை் 

பமாத்த 

கழிவு 

(GW 

93%+SB+ 

WR) (கன 

மீட்டை)் 

புவியியல் 

ைளங்கள் 
244500 17116 227384 985900 307600 61520 15,20,884 

சுரண்டக்கூ
டிய 

இருப்புக்கள் 

1,91,25

0 
13,388 1,77,862 1,15,750 1,39,250 28,914 4,32,862 

ஆண்டு 

ைாரியான 

உற்ப ்தி 

47,500 3,325 44,175 31,000 1,39,250 28,914 2,14,425 
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அட்டவரை 1.2 முன்பமாழிய ் டட் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

குைாரியின் தபயர ் திருவாளர.் தபருமாள் 

கிரானனட்ஸ் 

திட்ட ்தின் ைனக கருப்பு நிற (தடாலினரட்) 

கிரானனட் குைாரி 

சரத்ை எண். 938(பகுதி) பிட் -1 

நில ைனக 
அரசு புறம்தபாக்கு நிலம் 

(ைனமற்ற) 

அளவு 6.20.0 தஹக்தடர ்

கு ் னக காலம் 20 ைருடங்கள் 

சுரங்க ் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்க ்தின் ைாழ்க்னக 20 ைருடங்கள் 

இருக்கும் ஆழம் இல்னல 

முந்ன ய கு  ்னக விைரங்கள் இப்பகுதி முன்பு Tvl. TAMIN, 

கருப்பு நிற (தடாலினரட்) 

கிரானனட் குைாரி கு ் னகக்கு 

ைழங்கப்பட்டது.    ஆனால் 

பயன்படு  ்ப்பட்ட பகுதிக்குள் 

தைனல தசய்  குழி எதுவும் 

இல்னல. 

ஐந் ாண்டு திட்ட கால ்திற்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட ஆழம் 

26மீ (AGL) (1மீ தமல்மண் + 5மீ 

சி றும் பானற + 20மீ கருப்பு 

நிற (தடாலினரட்) கிரானனட்) 

இறுதி ஆழம் குவாரியின் இறுதி ஆழம் 
சுமார ்26 மீ (தரர மட்டத்திற்கு 
மமல்) 

தடாதபாஷீட ்எண். 57 H/16 

 அட்சதரனக 12°00'45.98"N மு ல் 12°00'53.34"N 

ைனர 

 தீரக்்கதரனக 77°50'24.44"E மு ல் 77°50'40.95"E 

ைனர 

மிக உயரந்்  உயரம் கடல் மட்ட ்திலிருந்து 410மீ 

உயரம் 

நிலப்பரப்பு இப்பகுதி குன்றின் மீது 

அனமந்துள்ள ஒரு உயரமான 

நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு 

தமற்குப் பக்கம் 2 இல் 1 ஆகும், 

தமலும் இப்பகுதியின் உயரம் 
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MSL இலிருந்து 345 மீ மு ல் 410 மீ 

ைனர இருக்கும் 

சுரங்க முனற 5.0மீ தசங்கு ்து தபஞ்ச ்மற்றும் 

5.0மீ அகலம் தகாண்ட ஓபன் 

காஸ்ட் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

சுரங்க முனற மூலம் குைாரி 
தசயல்பாடு 

தமற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

 

 

 

 

இயந்திரங்கள் 

  முன்தமாழியப்பட்டது 

 

 

ஜாக் தஹமர ் 4 

கம்பரசர ் 2 

கிராலர ்கிதரன் 1 

த ாண்டும் 

இயந்திரம் 

1 

டிப்பரக்ள் 2 

தஜனதரட்டர ் 1 

டயமண்ட் ையர ்

இரம்பம் 

1 

சுரங்க பணி  தைனல ஆடக்ள் 30 

திட்ட தசலவு ரூ. 12,37,80,000/- 

CER தசலவு                ரூ 24,75,600/- 

 

1.2.1 திட்டத்தின் இடம் 

 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது  ருமபுரி மாைட்ட ்தின் 

ைடகிழக்குப் பகுதியில் சுமார ் 34 கிமீ த ானலவிலும், தபன்னாகரம் 

 ாலுக்காவின் ைடக்தக 14 கிமீ த ானலவிலும், சிடுமனஹள்ளி கிராம ்தின் 

த ன்கிழக்தக 1 கிமீ த ானலவிலும் உள்ளது. திட்டப் பகுதி இந்தியாவின் 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் தடாதபாஷீட ்எண்.57 - H /16 இல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பகுதியானது 12°00'45.98"N மு ல் 12°00'53.34"N ைனர அட்சதரனகக்கும், 

77°50'24.44"E இலிருந்து 77°50'40.95"E ைனர தீரக்்கதரனகக்கும் இனடதய 

விழுகிறது.                             
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 டம்1.2 திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிடத்ரதக் காட்டும் முக்கிய வரை டம்
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 டம் 1.3 ஆய்வு ்  குதியில்10 கிமீ சுற்றளவுவில் உள்ள இட விளக்க 

வரை ் டம் 

1.3 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

 திட்ட ்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தசயல்முனற நான்கு 

நினலகனளக் தகாண்டிருக்கும். இந்  நினலகள் ைரினசயாக கீதழ 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: - 

❖ தினரயிடல்,  

❖ தநாக்கு ல் 

❖ தபாது ஆதலாசனன & 

❖ மதிப்பீடு 

1.3.1 திரையிடல் – 

முன்பமாழிய ் டட் திட்டத்திற்கு 

❖ கருப்பு நிற (தடாலினரட்) கிரானனட் குைாரி கு ் னகக்கு 

விண்ணப்ப ாரர ்விண்ணப்பி ்  நாள்: 28.09.2020. 

❖ த ாழில்துனற (MME.2) துனற, தசயலகம், தசன்னனயின் படி குைாரி 

கு ் னக ைழங்கப்பட்டது மற்றும் கடி ம் எண்.277/MME.2/ 2021-1, த தி: 
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22.02.2021 மூலம் துல்லியமான பகுதி  கைல்த ாடரப்ுக்கு 

அனுப்பப்பட்டது. 

❖ இந் ச ் சுரங்க ் திட்ட ்திற்கு இனண இயக்குநர,் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்க ் துனற ஆனணயர,் தசன்னன னைட ் Rc ஒப்பு ல் அளி ் ார.் 

எண். 6166/MM4/2020, த தி: 21.05.2021. 

❖ ஆன்னலன் முன்தமாழிவு எண்.SIA/TN/MIN/64053/2021, த தி: 22.06.2021 

மூலம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபற குறிப்பு விதிமுனற (ToR)க்கு 

ஆ ரைாளர ்விண்ணப்பி ் ார.் 

1.3.2 த ாக்குதல் 

முன்பமாழிய ் டட் திட்டத்திற்கு 

❖ இந்  முன்தமாழிவு 20.07.2021 அன்று நனடதபற்ற 220ைது SEAC 

கூட்ட ்தில் னைக்கப்பட்டது மற்றும் குழுைானது குறிப்பு விதிமுனற (ToR) 

ஐ ைழங்க பரிந்துனர ் து. 

❖ 16.08.2021 அன்று நனடதபற்ற 454ைது SEIAA கூட்ட த்ில் இந்  

முன்தமாழிவு பரிசீலிக்கப்பட்டு, 26.08.2021 த தியிட்ட SEIAA-

TN/F.No.8580/SEAC/ToR-1031/2021 என்ற கடி  ்தின் மூலம் குறிப்பு 

விதிமுனற (ToR) ைழங்கப்பட்டது. 

1.3.3 ப ாது ஆதலாசரன  

  மிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ைாரிய ்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

தசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்ட ்  ள ்தில் அல்லது மாைட்ட ்தில் 

அ ன் அருகானமயில் பரந்  அளவிலான தபாதுமக்களின் பங்களிப்னப 

உறுதிதசய்யும் ைனகயில், முனறயாக, தநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 

தைளிப்பனடயான முனறயில் தபாது விசாரனண நட ்  தைண்டும். ைனரவு 

EIA/ EMP அறிக்னக மற்றும் தபாது விசாரனண நடைடிக்னககளின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்னகயில் விைரிக்கப்படும். 

1.3.4 மதி ்பீடு  

 மதிப்பீடு என்பது விண்ணப்ப ்தின் மாநில நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 

குழுவின் (SEAC) விரிைான ஆய்வு ஆகும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி. 

 பின்ைரும் குறிப்புகனளப் பயன்படு ்தி அறிக்னக 

 யாரிக்கப்பட்டுள்ளது: 
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❖ கனிம சுரங்க ்திற்கான சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீட்டின் 

ைழிகாட்டு ல் னகதயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ைன அனமசச்கம், 

பிப்ரைரி, 2010. 

❖ சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு, தசப்டம்பர ்14, 2006. 

❖ விதிமுனற குறிப்பு கடி ம் எண் SEIAA-TN/F.No.8580/SEAC/ToR-1031/2021 

த தி 26.08.2021. 

❖ இந்  திட்ட ்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்டம். 

❖ கூடு லாக, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் தசா னன 

தபான்ற  னிப்பட்ட தசயல்பாடுகளுக்கான பிற த ாடரப்ுனடய 

 ரநினலகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன. 

1.4 பி ்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைி ்பு 

 ஒை்தைாரு ஆண்டும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ்1 ஆம் த திகளில் ECயின் 

மானிய ்திற்குப் பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுைலகம் & SEIAA க்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுனறகள் மற்றும் 

நிபந் னனகள் த ாடரப்ான அனரயாண்டு இணக்க அறிக்னகனய திட்ட 

ஆ ரைாளர ்சமரப்்பிப்பார.் 

1.5 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதி ்பீடு (EIA) ஆவைத்தின் ப ாதுவான 

அரம ்பு 

 சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீட்டு (EIA) அறிக்னகயின் ஒட்டுதமா ்  

உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் தைளியிடப்பட்ட 

"மினரல்கள் சுரங்க ்திற்கான சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டு ல் 

னகதயடு" ஆகியைற்றில் பரிந்துனரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியனலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.6 ஆய்வின் த ாக்கம் 

 சுற்றுசச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம் குழுமம் 

குைாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் ஒட்டுதமா ்   ாக்க ன்  

அளவிடுைது மற்றும் ஒை்தைாரு  னி கு ் னகக்கும் பயனுள்ள  ணிப்பு 

நடைடிக்னககனள உருைாக்குைது ஆகும். உமிழ்வு ஆ ாரங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், பின்னணி காற்றின்  ர அளவுகள், ைானினல 

அளவீடுகள், சி றல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்தைளிதயற்றம், தூசி உருைாக்கம் 

தபான்ற மாசுபாட்டின் அனன ்து அம்சங்கள் பற்றிய விரிைான கணக்கு இந்  
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அறிக்னகயில் விைாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குழுமம் குைாரி திட்டங்களால் 

சுற்றுசச்ூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகனள மதிப்பிடுை ற்கும், 

அ னால் ஏற்படக்கூடிய பா கமான பாதிப்புகளுக்கு  குந்   ணிப்பு 

நடைடிக்னககனள பரிந்துனரப்ப ற்கும், 2021 ஆம் ஆண்டு பருைமனழக்கு 

பிந்ன ய கால ்தில் (டிசம்பர ் 2021 மு ல் பிப்ரைரி 2022 ைனர) பல்தைறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு அடிப்பனட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம். 

அட்டவரை 1.3 சுற்றுசச்ூழல்  ை்புக்கூறுகள் 

வ.எை்  ை்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவை் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின்  ரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  த ாடரந்்து 24 மணிதநர 

மாதிரிகள் ைார ்திற்கு 

இரண்டு முனற மூன்று 

மா ங்களுக்கு 7 

இடங்களில் 

(1 னமய & 6 இனடயக) 

2 ைானினல ஆய்வு காற்றின் தைகம் 

மற்றும் தினச, 

தைப்பநினல, 

ஈரப்ப ம் மற்றும் 

மனழப்தபாழிவு 

திட்ட ்  ள ்திற்கு அருகில், 

மணிதநரப் பதிவு மற்றும் 

IMD நினலய ்தின் 

இரண்டாம் நினல 

மூலங்களிலிருந்து 

த ாடரந்்து மூன்று 

மா ங்கள் 

3 நீர ் ரம் உடல், தைதியியல் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வுக் கால ்தில் 

ஒருமுனற 3 நில ் டி நீர ்

மற்றும் 3 தமற்பரப்பு நீர ்

இடங்களில் கிராப் 

மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. 

4 சூழலியல் நிலப்பரப்பு 

மற்றும் நீரை்ாழ் 

 ாைரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 10 

கிமீ சுற்றளவு 

ைட்ட ்திற்குள் 

உள்ளன. 

ைனரயறுக்கப்பட்ட 

மு ன்னம ஆய்வு மற்றும் 

இரண்டாம் நினல  ரவு 

5  ஒலி மட்டங்கள் dB(A) இல் 

இனரசச்ல் 

அளவுகள் 

7 இடங்கள் - சுற்றுசச்ூழல் 

 ாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

ஆய்வின் தபாது 24 
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மணிதநர ்திற்கு ஒருமுனற 

 ரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண்ணின் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் கால ்தில் 5 

இடங்களில் ஒருமுனற 

7  நில பயன்பாடு பல்தைறு 

ைனககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரத்ை ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு  ாள் மற்றும் 

தசயற்னகக்தகாள் 

படங்கள் மற்றும் மு ன்னம 

ஆய்வு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பனடயில். 

8  சமூக-

தபாருளா ார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

தபாருளா ார 

மற்றும் 

மக்கள்த ானக 

பண்புகள், 

த ாழிலாளர ்

பண்புகள் 

மு ன்னம கணக்தகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

த ானக கணக்தகடுப்பு 

2011 தபான்ற இரண்டாம் 

நினல ஆ ாரங்களின் 

 ரவுகளின் அடிப்பனடயில். 

9  நீரியல் பகுதியின் 

ைடிகால் அனமப்பு, 

நீதரானடகளின் 

 ன்னம, நீரந்ினல 

பண்புகள், ரசீாரஜ்் 

மற்றும் 

தைளிதயற்றும் 

பகுதிகள் 

இரண்டாம் நினல 

ஆ ாரங்களில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட  ரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அறிக்னக 

 யாரிக்கப்பட்டது. 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் தபரிடர ்

தமலாண்னம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

தபாருடக்ளின் 

தைளியீடு 

ஆகியைற்றால் 

தபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகனள 

அனடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்க ்துடன் 

த ாடரப்ுனடய 

ஆப ்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பனடயில். 

ஆ ாரம்: ரிசச்ரட்்சன் குரூடாஸ் (1972) லிமிதடட், ஆய்ைகங்கள் மூலம் 

ஆன்னசட் கண்காணிப்பு  ரவு/மாதிரி. 
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 SEIAA - TN மற்றும் MoEF & CC ஆல் தைளியிடப்பட்ட நினலயான குறிப்பு 

விதிமுனற (ToR) ைழங்கிய ToR இன் த னையின்படி  ரவு தசகரிக்கப்பட்டது. 

1.6.1 ஒழுங்குமுரற இைக்கம் மற்றும் ப ாரு ்தக்கூடிய 

சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

❖  மிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுனக விதிகள், 1959 இன் படி குைாரி 
கு ் னகக்கு விண்ணப்பம் 

❖  மிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுனக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்க  ்

திட்ட ்ன  ்  யாரிப்ப ற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபறுை ற்கும் 

துல்லியமான பகுதி  கைல் த ாடரப்ு கடி ம் தபறப்பட்டது.  

❖ கிரானனட் குைாரியின் சுரங்க ் திட்டம்  மிழ்நாடு சிறு கனிமச ்

சலுனக விதிகள், 1959 இன் திரு ் ப்பட்ட விதி 41 & 42 இன் கீழ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ SEIAA இலிருந்து குறிப்பு விதிமுனற (ToR). Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8580/SEAC/TOR-1031/2021 த தி: 26.08.2021. 
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அத்தியாயம் – II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 ப ொது 

 தருமபுரி மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், பென்னாகரம் தாலுகா, 

சிடுமனஹள்ளி கிராமத்தில் உத்ததச திட்ட கருெ்பு நிற  (தடாலிரரட்) குவாரி 

MoEF & CC அறிவிெ்பு S.O இன் ெடி குழுமம்  சூழ்நிரலயின் கீழ் வருகிறது. 2269(E) 

தததியிட்ட 1 ஜூரல 2016 மற்றும் பமாதத் ெரெ்ெளவு 11.83.0 பஹக்தடர ்ஆகும், 

இதில் இரண்டு முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள் உள்ளன. பதாகுெ்பின் 

ெரெ்ெளவு 5 பஹக்தடருக்கு தமல் இருெ்ெதால், இந்த முன்பமாழிவு B1 

வரகயின் கீழ் வரும் தததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட ஆரணெ்ெடி 

மாண்புமிகு ததசிய ெசுரம தீரெ்்ொயம், புது தில்லி O.A. 2018 இன் எண். 173 & 

O.A. எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிெ்ொரண எண். J-

11013/41/2006-IA-II (I) தததி: 04.08.2009, மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

பெறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் பொது ஆதலாசரனக்கான ததரவ. 

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

ஆதரவாளர ் 28.09.2020 தததியிட்ட குவாரி குத்தரகக்கு 

விண்ணெ்பித்தார.் துல்லியமான ெகுதி பதாடரப்ு கடிதம் எண். 277/MME.2/2021-

1, தததி 22.02.2021. சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்க 

கிண்டி இயக்குனரிடம், பசன்ரன,எண். 6166/MM4/2020 தததி 21.05. 

2021.முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டெ் ெகுதி மரலெ்ொங்கில் அரமந்துள்ள 

உயரமான நிலெ்ெரெ்ொகும். 1 மீ தடிமன் பகாண்ட சிவெ்பு சரரள மண், 5 மீ 

தடிமன் பகாண்ட சிரதவுறும் ொரற மற்றும் அரதத் பதாடரந்்து புதிய 

கருெ்பு நிற (மடொலிரைட்) கிராரனட் ஆகியவற்றால் மரறக்கெ்ெட்ட ெகுதி. 

சாய்வு தமற்கு ெக்கம் 2 இல் 1 ஆகும், தமலும் அந்த ெகுதியின் உயரம் MSL 

இலிருந்து 345 மீ முதல் 410 மீ வரர இருக்கும். சராசரியாக 1 மீ தடிமன், 5 மீ 

தடிமன் பகாண்ட சிரதவுறும் ொரற மற்றும் அரதத் பதாடரந்்து புதிய 

கருெ்பு கிராரனட் பகாண்ட சிவெ்பு சரரள மண்ணின் கீழ் ெகுதி 

மரறக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 கருெ்பு நிற கிைொரனட்  (தடாலிரரட்) குவாரி பசயல்ொடு திறந்தபவளி 

இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட முரறயில் தமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது. கிராரனட் மீது 

பெஞ்சுகள் முன்பமாழியெ்ெட்டு, பெஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம்  
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5.0 மீட்டராக ெராமரிக்கெ்ெடுகிறது. கிராரனட்  ொரறயில் இருந்து 

கணிசமான அளவு ொரறெ் ெகுதிரயெ் பிரிெ்ெது, ொரர்வக் 

குரறொடுகளான இரணெ்பு தொன்றவற்ரறக் கவனமாகத் தவிரெ்்ெதன் 

மூலம், கிரடமட்ட மற்றும் இரண்டு பசங்குத்து ெக்கங்களிலும் “டயமண்ட் 

ஆஃெ் வயர ்ரம் கட்டிங்” முரறரயெ் பின்ெற்றுவதன் மூலம் பசய்யெ்ெடுகிறது.  

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

❖ இந்தத் திட்டெ் ெகுதி, தமிழ்நாடு மாநிலம், தரம்புரி மாவட்டம், 

பென்னாகரம் தாலுகாவில் உள்ள சிடுமனஹள்ளி கிராமத்தில் 

அரமந்துள்ளது. 

❖ தடாதொஷீட் எண்: 57 H/16  

❖  குழுமம் ெகுதிகள் அட்சதரரகயில் 12°00'45.98''N முதல் 12°00'53.34''N 

மற்றும் தீரக்்கதரரக 77°50'24.44''E முதல் 77°50'40.95''E வரர இருக்கும். 

❖  திட்டெ் ெகுதி அரசு புறம் தொக்கு நிலம். 

அட்டவணை 2.1: திட்ட ்  குதிக்கொன தள இணை ்பு 

அருகில் உள்ள சாரல கிராம அணுகு சாரல - சம்ெள்ளி சாரல 

600 மீட்டை ்கிழக்கு  

ெரழயூர ்- தசரலநாயக்கன்ெட்டி - 

பென்னாகரம் - 1 கிமீ - வடக்கு. 

(SH-60)– தரு புைி- ஒககனக்கல் – 

11.5கிகலொ மீட்டை-் வடக்குப்பக்க ். 

கதசிய மநடுஞ்சொரல (NH-7) - கசல ் - 

மபங்களூை ்- 23.0 கிமீ - மதன்கிழக்கு 

பக்க ். 

அருகில் உள்ள கிராமம் சிடுமனஹள்ளி - 1.0கிமீ - வடதமற்கு 

அருகில் உள்ள நகரம் பென்னாகரம் –14.0கிமீ - வடகிழக்கு 

அருகிலுள்ள ரயில் நிரலயம் தமட்டூர–் 23 கிமீ – பதற்கு 

அருகில் உள்ள விமான 

நிரலயம் 

கசல ் வி ொன நிரலய ் - 50 கிமீ - 

மதன்கிழக்கு 

துரறமுகம் மசன்ரன வடகிழக்கில் 290 கி.மீ 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃெ் இந்தியா தடாதொஷீட ்
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அட்டவணை2.2: முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

எல்ணல ஒருங்கிணைப்புகள் 

 எல்ணலத் தூை் எை். அட்சரேணக தீே்க்கரேணக 

1 12°00’45.98” N 77°50’24.44” E 
2 12°00’46.99” N 77°50’24.80” E 
3 12°00’51.03” N 77°50’24.89” E 
4 12°00’49.13” N 77°50’34.29” E 
5 12°00’52.17” N 77°50’37.12” E 
6 12°00’53.34” N 77°50’38.18” E 
7 12°00’53.34” N 77°50’40.95” E 
8 12°00’48.36” N 77°50’40.91” E 
9 12°00’47.30” N 77°50’40.03”E 

 

       2.1 திட்ட ்  குதியின் புணக ் டங்கள் 
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 டம் 2.2 திட்ட ்  குதியின் 500மீ மற்றும் 300மீ சுற்றளவில் குவொரிகளின் பதொகு ்ண க் கொட்டும் கூகுள் 
எரத்்  டம் 
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 டம் 2.3 கிரொம வணர டம் கூகுள் எரத்்  டத்தில் மிணக ் டுத்த ் ட்டுள்ளது 
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                                         டம் 2.4 5 கிமீ சுற்றளவில் மமற் ர ்பு அம்சங்கணளக் கொட்டும்  டம் 
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 டம் 2.5  டம் 10 கிமீ சுற்றளவில் மமற் ர ்பு அம்சங்கணளக் கொட்டுகிறது
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2.2.1 திட்ட ்  குதி 

❖ குழு  பகுதியின் நிலப்பைப்பு (முன்ம ொழியப்பட்ட குவொைிகள்) சிறு 

குன்றின் அர ந்துள்ள ஒரு உயை ொன நிலப்பைப்பொகு ். 

❖ இப்பகுதியின் உயை ் சைொசைி கடல்  ட்டத்திலிருந்து 345 முதல் 410 மீ 

வரை உள்ளது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குள் முன்ம ொழியப்பட்ட தொது மசயலொக்க ் எதுவு ் 

இல்ரல. 

❖  முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதியில் வன நிலம் எதுவும் இல்ரல, 

தமலும் அெ்ெகுதி பெரிய சாகுெடி இல்லாமல் உள்ளது. 

அட்டவணை 2.3: முன்பமொழிய ் ட்ட திட்டங்களின் நில 
 யன் ொட்டு முணற 

விளக்கம் மெக்ரடேி
ல் உள்ள 
தற்ம ொணத
ய  குதி 

தற்ம ொணதய 
மொற்றியணமக்க ் ட்
ட சுரங்கத் திட்டக் 
கொலத்தில் 
(மெக்ரடே்) 

மதணவ ் டும்  குதி 

% இல் 
 யன் டுத்த ் ட்
ட  குதி 

(மெக்ரடே்)  

குவாரிக்கு 
உட்ெட்ட ெகுதி 

இல்ரல 
2.97.6 2.97.6 

கழிவுக் 
கிடங்கு 

இல்ரல 
0.70.7 0.70.7 

உள்கட்டரமெ்பு இல்ரல 0.03.0 0.03.0 

சாரலகள் இல்ரல 0.05.0 0.05.0 

ெசுரமஅைண் இல்ரல 0.49.0 1.29.5 

தநாக்குதல் 
பதாகுதிகள் 

6.20.0 
1.94.7 1.14.2 

பமொத்தம் 6.20.0   6.20.0 6.20.0 

ஆதொை ்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்ட ் 

2.2.2 அளவு அல்லது பசயல் ொட்டின் அளவு 

அட்டவணை 2.4: பசயல் ொட்டு விவரங்கள் 

விளக்கம் முன்பமொழிய ் டட்  குதி 

புவியியல் வளங்கள் ROM 2,44,500 

கிராரனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 17,116  

கிராரனட் கழிவு - @ 93% கன மீட்டர)் 2,27,384 

ெக்கசச்ுரம கன மீட்டர ் 9,85,900 
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சிரதவுறும் ொரற கன மீட்டர ் 3,07,600 

கன மீட்டர ்இல் தமல் மண் 61,520 

சுரங்கம் ணகயிரு ்பு ROM 1,91,250 

கிராரனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 13,388  

கிராரனட் கழிவு - @ 93% கன மீட்டர)் 1,77,862 

ெக்கசச்ுரம கன மீட்டர ் 1,15,750 

சிரதவுறும் ொரற கன மீட்டர ் 1,39,250 

கன மீட்டர ்இல் தமல் மண் 28,914 

ROM ஐந்தொை்டு திட்ட 

கொலத்திற்கொன உத்மதச உற் த்தி 
47,500 

கிராரனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 3,325  

கிராரனட் கழிவு - @ 93% கன மீட்டர)் 44,175 

ெக்கசச்ுரம கன மீட்டர ் 31000 

சிரதவுறும் ொரற கன மீட்டர ் 1,39,250 

கன மீட்டர ்இல் தமல் மண்                             28,914 

கிராரனட் மீட்பு - @ 7% கன மீட்டர)் 3325 

தவரல நாட்களின் எண்ணிக்ரக 300 

ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்தில் ஒரு 

நொரளக்கு ROM இன் உற்பத்தி 
32  

ஒரு நொரளக்கு கிைொரனட் உற்பத்தி 

கன மீட்டர ்
2.22  

ஒரு நாரளக்கு பமாத்த கழிவு 

(கிராரனட் கழிவு + சிரதவுறும் 

ொரற) 

 

162 

 

கிைொரனட் மவடட்ு ் அலகுகளுக்கு 

கபொக்குவைத்துக்கு ஒரு நொரளக்கு 

லொைி சுர களின் எண்ணிக்ரக 

1 

கழிவு ஏற்ற லொைிகளின் எண்ணிக்ரக 
27 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 பிரொந்திய புவியியல் 

 ஆரக்்கியன் முதல்  ெ்தராபடதராதசாயிக் வரரயிலான கடினமான 

ொரற நிலெ்ெரெ்பில் முக்கியமாக கிராரனட், க்பனய்ஸ், சாரத்னாரகட், 

தகாண்டரலட் ொரறகளின் குழு மற்றும் அவற்றின் மாக்மாடிக் 

படரிதவடிவ்கள், அல்ட்ராமாஃபிக் வளாகங்கள், அடிெ்ெரட ரடக்குகள், 

கிராரனட்டுகள் ஆகியவற்றால் ஊடுருவிய சூெ்ெரக்்ரஸ்டல் வரிரசகள் 

உள்ளன. 

தமிழ்நாட்டின் வடக்குெ் ெகுதி, பநாய்லுக்கு வடக்தக - காவிரி ஆற்றின் 

வடக்தக, பநாய்யல் - காவிரி ஆற்றின் பதற்தக உள்ள ெகுதிகளுக்கு மாறாக, 

ெல தடாலரரட் ரடக்குகள் ததான்றியதன் மூலம் வரகெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

பொதுவாக ட்பரண்டிங்கில் உள்ள தடாலரரட் ரடக்குகள் வடதமற்கு- 

பதன்கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு – பதன்கிழக்கு திரசகளிலும் அரிதாக 

வடக்கு- பதற்கு மற்றும் வடதமற்கு – பதன்தமற்கு  திரசகளிலும் இருக்கும்.

 தமிழ்நாட்டின் மத்தியெ் ெகுதியில், கல்ராயன் & பகால்லிமரலயில், 

வடகிழக்கு - வடதமற்கு முதல் வடகிழக்கு- பதன்தமற்கு வரரயிலான 

டிபரண்டிங் தடாலரரட் ரடக்குகள் (கருெ்பு கிராரனட்) சாரத்னாரகட்ரடக் 

கடெ்ெரதக் காணலாம். இந்த ரடக்குகளில் சிலவற்றின் தெலிதயா ஆய்வுகள் 

மத்திய-புதராபடதராதசாயிக் வயரதக் குறிெ்பிடுகின்றன. 

 ெலவீனமான குறுகிய சமபவளிகளில் தடாலரரட் ரடக்குகள் 

இடமாற்றம் பசய்யெ்ெடுவதால், திடெ்ெடுத்துதலில் உள்ள ொரறகள் 

பெரும்ொலும் பதாடர ்  ொரறகளுடனான பதாடரப்ுகளில் விரிசல் மற்றும் 

முறிவுகரள உருவாக்குகின்றன. தடாலிரரட் ரடக்குகள் பெரும்ொலும் ஒரு 

ெகுதியில் 'திரள்'களாக இடம் பெற்றுள்ளன. 

 கிராரனட்டுகள் உருகிய ொரறயில் இருந்து உருவாக்கெ்ெட்டன, 

அரவ பூமியின் தமதலாட்டத்தில் ஆழத்தில் உருவாகும் "மாக்மா" என்று 

குறிெ்பிடெ்ெடுகின்றன. குளிரூட்டும் பசயல்ொட்டின் தொது, சில தாதுக்கள் 

அந்த தாதுக்களுக்கு தனித்துவமான வண்ணங்களின் பெரிய ெடிகங்களாக 

வளரக்ின்றன அல்லது சில விருெ்ெமான திரசகளில் சீரரமக்கெ்ெட்டு 

அழகான வண்ணங்கள் மற்றும் வடிவங்கரள உருவாக்குகின்றன. கடந்த ெல 

மில்லியன் ஆண்டுகளாக காற்று, சூரியன் மற்றும் நீர ் ஆகியவற்றின் 
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ஒருங்கிரணந்த பசயல்கள் மற்றும் வானிரல மற்றும் மறுெ்பு ஆகியவற்றின் 

விரளவாக ஆரக்்கியன் காலத்தில் அதிக ஆழத்தில் உருவான இத்தரகய 

ொரறகள் இெ்தொது பூமியின் தமற்ெரெ்பில் பவளிெ்ெடுகின்றன. 

கிராரனட்டிக் குழுவானது கிராரனட் முதல் கிராதனாடிதயாரிட்டிகள் 

மூலம் அடாபமரலட், ஆரகட்-ரடதயாரரட், தமான்தசாரனட் 

தொன்றவற்றின் கலரவயில் உள்ளது, தமலும் ஹாரன்்ெ்பளண்டிக் 

ொரறகரள உள்ளடக்கியது. அரவ எந்த அளவிற்கு பவவ்தவறு வயதினரரெ் 

பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்துகின்றன என்ெது இன்னும் தீரம்ானிக்கெ்ெடவில்ரல, 

ஆனால் அவற்றின் மிகவும் சிக்கலான தன்ரம சந்ததகத்திற்கு இடமில்லாதது, 

ஏபனனில் அரவ கலெ்பு பநய்ஸ்கள், மிக்மாரடட்டுகள், கிராரனட்டஸ் 

பசய்யெ்ெட்ட ெரழய ெடிகெ் ொரறகள் மற்றும் அவற்றின் அெ்ளிடிக் மற்றும் 

குவாரட்்ஸ்  அரமெ்புகளுடன் கூடிய உண்ரமயான கிராரனட்டுகள் 

ஆகியரவ அடங்கும். 

 கருெ்பு கிராரனட் என்ெது அல்ட்ராமாஃபிக் மாக்மாக்களிலிருந்து 

ெகுதியளவு உருகுவதன் மூலம் உருவாக்கெ்ெட்ட ஒரு அடிெ்ெரட ொரற 

ஆகும். ொரறயின் கலரவ பிதளஜிதயாகிதளஸ் (லாெ்ரதடாரரட்) மற்றும் 

ரெராக்ஸீன் (ஆரகட்) ஆகும். அரமெ்பு ஓஃபிடிக் ஆகும், அதாவது, ஆஜிட்டின் 

பெரிய ஒலிதகாகிதளஸ் பிதளஜிதயாகிதளஸ் ஃபெல்ட்ஸ்ொரின் தலத்கரள 

மூடுகிறது. நிறம் பமலதனாக்ராடிக் என்று அரழக்கெ்ெடுகிறது. இலவச 

சிலிக்கா அரிதானது அல்லது இல்லாதது. ொரற தஹாதலாகிரிஸ்டலின், 

கருெ்பு நிறம், கடினத்தன்ரம- 6.5 முதல் 7.5 வரர, பிரிஸ்மாடிக் பிளவு 

ஆகியரவ அடங்கும். 

2.3.2 உள்ளூர் புவியியல்: - 

 தருமபுரி மாவட்டம் அடிெ்ெரடயில்  கடினமான ொரற நிலெ்ெரெ்பு 

முதல் பிற்ெகுதியில் உள்ள ெ்தராபடதராதசாயிக் குழுக்கள் வரர முக்கியமாக 

க்னீஸ், சாரத்னாரகட், தகாண்டரலட் ொரறகள் மற்றும் அவற்றின் 

மாக்மாடிக் வழித்ததான்றல்கள், அல்ட்ராமாஃபிக் வளாகங்கள், அடிெ்ெரட 

ரடக்குகள் மற்றும் கிராரனட்டுகள் ஆகியவற்றால் ஊடுருவிய 

சூெ்ெரக்்ரஸ்டல் வரிரசகரள உள்ளடக்கியது. தமிழ்நாட்டின் வடதமற்குெ் 

ெகுதியானது ெல தடாலரரட் ரடக்குகளின் நிகழ்வுகளால் 
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வரகெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. பொதுவாக டிபரண்டிங்கில் உள்ள தடாலரரட் 

ரடக்குகள் NNE-SSW திரசயிலும் அரிதாக NNW- SSE திரசகளிலும் இருக்கும். 

                          

 ெகுதியின் கட்டரமெ்பு அரமெ்புகள் 

ொரற வரக   குழு       வயது 

சிவெ்பு சரரள மண்     ெ்ளஸ்ீதடாசீன் வரர 

            அண்ரமயில் 

       ---------------- இணக்கமின்ரம ----------------    

காரெ்னாரடட் மற்றும் அல்கரலன் ரடக்குகள்     ஆல்காலி வளாகம் 

               ரசரனட் வளாகம்     

 அல்ட்ராதெசிக் வளாகம்    தலட் ஆரக்்கியன்
 தஹாரன்்ெ்ளான்தட தொயிட்தட பஜனிஸ்  தராட்டதராதசாயிக் 

  

                        கிராரனட் க்னீஸ்   மிக்மாரடட் வளாகம் 

        சாரத்னாரகட், -சாரத்னாரகட் குழு -         தலட் ஆரக்்கியன் 

2.3.3. குத்தணகக்கு  யன் டுத்த ் ட்ட  குதியின் புவியியல்  

சிவெ்பு கலந்த சரரள மண்ணின் கீழ் மரறந்திருக்கும் ெகுதி 

சராசரியாக 1 மீ தடிமன், 5 மீ தடிமன் பகாண்ட சிரதவுறும்  ொரற மற்றும் 

அரதத் பதாடரந்்து புதிய கருெ்பு நிற (மடொலிரைட்) கிராரனட் உள்ளது. 

சாரத்னாரகட், N20oW - S200E இன் டிபரண்டிங்குடன் இெ்ெகுதியின்  ொரறரய 

உருவாக்குகிறது. தடாலீரரட் ரடக்கின் சராசரி அகலம் 25 மீ ஆகும், இது 

முழுெ் ெகுதியிலும் நீண்டுள்ளது (தயவுபசய்து தட்டு எண்- III மற்றும் IV ஐெ் 

ொரக்்கவும்). 

கருெ்பு நிற (மடொலிரைட்) கிராரனட் (தடாலீரரட் ரடக்) ொரறயானது 

செ்-ஒஃபிடிக், ெழுெ்பு நிற கருெ்பு, சமநிரல, நடுதத்ர முதல் நுண்ணிய தானிய 

அரமெ்பு, காந்தத்தின் பசறிவான ஃபெதராமக்னீசியம் கனிமத்தால் உதலாக 

ெளெளெ்பு, எனதவ குறிெ்பிட்ட ஈரெ்்பு மற்ற தடாலீரரட்டுடன் ஒெ்பிடும்தொது 

சற்று அதிகமாக உள்ளது. ொரறயின் அரமெ்ரெெ் பொறுத்து ொரறயின் 

நிறம் மாறுகிறது. ொரறயின் பதாடரப்ில் ரடக் நன்றாக உள்ளது. தடாலீரரட் 

ஆனது ஆஜிட் (ஒஃபிடிக் அரமெ்பு), அொரடட், தமக்னரடட் மற்றும் ரெரரட் 

ஆகியவற்றின் தகடுகளில் ெதிக்கெ்ெட்ட பிதளஜிதயாகிதளஸின் லாத்களால் 

ஆனது இரண்டாம் நிரல கனிமத்ரத உருவாக்குகிறது. 
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கறுெ்பு கிராரனட் ரடக்கின் தநரத்காட்டுத் தாக்கத ் திரசயில் 

அரமக்கெ்ெட்ட பவளிெ்புறத்திலிருந்து பதளிவாகத் பதரியும். கருெ்பு 

கிராரனட் கற்ொரறகள் உருண்ரடயான சிரதவுறு ் பொரற மற்றும் 

க்யூொய்டல் தமற்ெரெ்பு மட்டத்தில் காணெ்ெடுகின்றன, இது ஆழமாக 

அமரந்்த நிரலயில் குரறய வாய்ெ்புள்ளது. தமற்கூறிய புவியியல் 

காரணிகரளக் கருத்தில் பகாண்டு, கருெ்பு கிராரனட்டின் சராசரி மீட்பு 26 மீ 

ஆழம் வரர 7% ஆகும் (மீ 1 + 5 மீ சிரதவுறும் ெரற + 20 மீ கருப்பு நிற 

மடொலிரைட் கிராரனட்) தற்தொரதய சந்ரத சூழ்நிரலயில் பொருளாதார 

ரீதியாக லாெகரமானதாகக் கணக்கிடெ்ெட்டுள்ளது. இந்த சுரங்கத் திட்டம் 7% 

மீட்பு காரணியின் அடிெ்ெரடயில் விவாதிக்கெ்ெடுகிறது. மீட்புக் காரணியில் 

கணிசமான அதிகரிெ்பு அல்லது குரறவு இருந்தால், மாற்றியரமக்கெ்ெட்ட 

சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டு, அரதத் பதாடரந்்து அனுமதி மற்றும் 

ஒெ்புதலுக்காக சம்ெந்தெ்ெட்ட அதிகாரிகளிடம் சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

2.3.4 ஆய்வு ஆய்வுகள் 

          ஏற்கனமவ நடத்த ் ட்டது 

 கருெ்பு நிற (மடொலிரைட்) கிராரனட் ெடிவுகரளெ் பொருத்தவரர, 

முரறயான புவியியல் தமெ்பிங், வணிக கருெ்பு நிற கிராரனட் (தடாலிரரட் 

ரடக்ஸ்) வரரயறுதத்ல் மற்றும் ெளெளெ்பு, இயற்பியல் ெண்புகள், வணிக 

அம்சங்கள் தொன்றவற்ரற கவனமாக மதிெ்பீடு பசய்வது மட்டுதம 

நரடமுரற முரறயாகும். அத்தரகய ஆய்வு ஆய்வு 1966 ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய புவியியல் ஆய்வு (GSI) மற்றும் அரசாங்கத்தின் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத் துரற ஆகியவற்றால் ஏற்கனதவ பிராந்திய ரீதியாக நடத்தெ்ெட்டது. 

1992 ஆம் ஆண்டு முதல் 1993 ஆம் ஆண்டு வரர தமிழ்நாட்டின் மதிெ்புமிக்க 

புவியியல் தகவல்கள் மற்றும் கள அனுெவத்தின் அடிெ்ெரடயில், புவியியல் 

வளங்களின் மதிெ்பீட்டின் அடிெ்ெரடயில், கழிவுகள் மற்றும் சந்ரத திறரனக் 

கருத்தில் பகாண்டு சுரங்கக் இருெ்புக்கள் வந்துள்ளன. 

b)  முன்பமொழிய ் ட்ட ஆய்வு மமற்பகொள்ள ் ட மவை்டும் 

 கருெ்பு நிற  கிராரனட் ொரறயின் ஆழம் நிரலத்தன்ரமயானது 

ொரறயின் பெட்தராபஜனடிக் தன்ரமயிலிருந்து 26மீ ஆழத்திற்கு அெ்ொல் 

இருந்தாலும், நிரலயான ெகுதியின் உயரமான ெகுதியிலிருந்து கீதழ 26மீ (1மீ 

தமல்மண் + 5மீ சிரதவுரும் ொரற + 20மீ கருெ்பு நிற கிராரனட்) ஆழம் 
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மட்டுதம எடுக்கெ்ெட்டது. தற்தொரதய சூழ்நிரலயில் நிரூபிக்கெ்ெட்ட, 

சாத்தியமான மற்றும் சாத்தியமான இருெ்புக்களின் அரனத்து 

வரககரளயும் கணக்கிடுவதற்கு பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமான 

ஆழம். 

 விற்ெரன பசய்யக்கூடிய கருெ்பு நிற (மடொலிரைட்) கிராரனட் 

கற்களின் சராசரி மீட்படடுெ்பு 7% ஆக எடுக்கெ்ெட்டுள்ளது, மீட்பு சதவீதம் 

நன்றாக இருந்தால், அது அதிகரிக்கலாம் அல்லது தமாசமாகலாம். 

 கிராரனட் அரமெ்பில் ஏததனும் துரளயிடல் திட்டம் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டால், துரளயிடும் தநரத்தில் விரிசல் மற்றும் எலும்பு 

முறிவுகள் தொன்ற குரறொடுகள் உருவாகி உருவாக்கெ்ெடும். எனதவ, 

எதிரக்ால ஆய்வுக்கான திட்டவட்டமான திட்டங்கள் எதுவும் 

வரரயெ்ெடவில்ரல. சுரங்கத் திட்டதத்ில் திட்டமிடெ்ெட்டுள்ள ஆழமான 

பவட்டுக்களுடன் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான குவாரி நடவடிக்ரககள் 

எதிரக்ாலத் திட்டமிடலுக்குத் ததரவெ்ெடும் கூடுதல் தரவுகரள வழங்கலாம
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 டம் 2.6: முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் ரமற்பேப்பு அம்சங்கணளக் 

காட்டும் இருப்பிட வணேபடம் 
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          டம் 2.7: புவியியல் வணர டம் 10கிமீ சுற்றளவு 
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படம் 2.8 புவியியல் வணேபடம் முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு 
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 டம் 2.9: குவொரி குத்தணக மமற் ர ்பு திட்டம் 
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 டம் 2.10: ஆை்டு வொரியொன வளரச்ச்ி உற் த்தித் திட்டம் மற்றும் ஆை்டு வொரியொன வளரச்ச்ி 
உற் த்தி ் பிரிவுகள் 
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  டம்: 2.11 கருத்தியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவு 
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படம்: 2.12 முற்ரபாக்கான குவாேி மூடல் திட்டம் மற்றும் பிேிவுகள்
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இரு ்புக்கள் 

 ெல வண்ண கிராரனட் தமற்ெரெ்புக்கு அடியில் உள்ளது, தராபஜக்ட் 
ெகுதியில் சில இடங்களில் கிராரனட் பவளிகள் பதரியும். 

அட்டவணை 2.5 வளங்கள், இரு ்புக்கள் 

விளக்கம் 

கன 

மீட்ட
ே் 

ROM 

கிரொணன
ட் மீட்பு 

@7 

%  

கிரொணன
ட் கழிவு 

@93% 

மீட்பு 

 க்க 
சு
ணம 

சிணதவுரு
ம்  ொணற 
கன மீட்டே ்

கன 

மீட்ட
ே் 
இல் 
மமல் 
மை் 

புவியியல் 
வளங்கள் 

24450

0 
17116 227384 

98590

0 
307600 61520 

சுரண்டக்கூடி
ய 
இருெ்புக்கள் 

19125

0 
13388 177862 

11575

0 
139250 28914 

ஆண்டு 
வாரியான 
உற்ெத்தி 

47500 3325 44175 31000 139250 28914 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவணை 2.6 ஆை்டு வாேியான உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆை்டு 

ROM 

கன 

மீட்ட
ே் 

கிோணன
ட் மீட்பு@ 7 

% கன 

மீட்டே ்

கிோணன
ட் கழிவு@ 

93 % கன 

மீட்டே ்

பக்க 

சுணம 

கன 

மீட்ட
ே் 

சிணதவுறு
ம் பாணற 

கன மீட்டே ்

ரமல் 

மை் 

கன 

மீட்ட
ே் 

I 9500 665 8835 11400 52325 10854 

II 9500 665 8835 9300 28750 6000 

III 9500 665 8835 6700 32500 6700 

IV 9625 674 8951 3600 25675 5360 

V 9375 656 8719 - - - 

ம ொதத்
 ் 

47500 3325 44175 31000 139250 28914 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 2.4.1 கிரொணனட் நிரொகரி ்புகணள அடுக்கி ணவ ் து மற்றும் 
கழிவுகணள அகற்றுவது 

 கதொண்டு ் இயந்திை ் பசய்யெ்ெட்ட கழிவுகள் (2,14,425 மீ3) வடகிழக்கு 

ெகுதியில் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (L)115m X (W)70m X (H) 26.6m மற்றும் (L) 

115m X (முழு குதத்ரக காலத்திற்கு W)70m X (H) 53.77m. குத்தரகக் காலம் 
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முடிவரடந்த பிறகு, விண்ணெ்பிதத் ெகுதி அரசு நிலம், கனிம இருெ்புக்கள் 

கிரடக்கும் மற்றும் மிரியல் இருெ்புகரள உருவாக்கி ொதுகாக்கும் வரகயில் 

சந்ரத நீடித்தால், மாநில அரசின் மற்பறாரு குவாரி குத்தரக படண்டரர 

அறிவிக்க வாய்ெ்பு உள்ளது. எனதவ, பின் நிரெ்புதல் எதுவும் 

முன்பமாழியெ்ெடவில்ரல. கழிவுகரள அகற்றுவதற்கு அனுமதி 

வழங்கெ்ெட்டால், ெரழய கிரஷருக்கு முதிதயார ் கட்டணம் பசலுத்தி 

சம்ெந்தெ்ெட்ட அதிகாரிகளிடம் இருந்து கழிவுகரள ரகயாள்வதற்கு 

ததரவயான அனுமதி மற்றும் அங்கீகாரம் பெற்ற பின், கட்டடம் மற்றும் 

சாரல அரமக்க ததரவெ்ெடும் கிரஷருக்கு வழங்கெ்ெடும். குவாரி 

பசயல்ொடு முடிந்ததும், கழிவுகரள அகற்றுவதற்கான அனுமதி 

பெறெ்ெடாவிட்டால், கழிவுகரள மீண்டும் நிரெ்புவதற்கு சம்ெந்தெ்ெட்ட 

அதிகாரியால் ஏததனும் வழிகாட்டுதல் வழங்கெ்ெட்டால், குவாரி பசய்யெ்ெட்ட 

கழிவுகள் ஏற்கனதவ உள்ள நிலெ்ெரெ்ரெ மீண்டும் நிரெ்பி, ொதுகாக்கெ்ெட்ட 

தமல்மண் நிரெ்ெெ்ெட்ட இடத்தில் ெரெ்ெெ்ெடும். தமலும் நிரம்பிய ெகுதியில் 

மரக்கன்றுகள் நடெ்ெட்டன. 

2.4.2 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

 கருத்தியல் சுரங்கத ் திட்டம் பெஞ்சுகளின் நீண்ட கால முரறயான 

வளரச்ச்ியின் ஒரு பொருளுடன் தயாரிக்கெ்ெடுகிறது; தள அரமெ்பு, நிரந்தர 

இறுதி குழி வரம்ரெ ததரவ்ு பசய்தல், குவாரியின் ஆழம் மற்றும் இறுதி குழி, 

உள்கட்டரமெ்பு கட்டுமானத்திற்கான தளங்கரள ததரவ்ு பசய்தல் 

தொன்றரவ. 

 குவாரியின் பொருளாதார ஆழம், ொதுகாெ்பு மண்டலங்கள், 

அனுமதிக்கெ்ெட்ட ெகுதி தொன்ற சில நரடமுரற அளவுருக்களின் 

அடிெ்ெரடயில் இறுதி குழி அளவு வடிவரமக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

          குவாரியின் இறுதி குழி ெரிமாணங்கள் கீதழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
அட்டவணை: 2.7 இறுதி குழி பேிமாைங்கள் 

மீட்டரில்  ரிமொைங்கள் (அதிக ட்சம்) 
நீளம் அகலம் ஆழம் 

467 67 26 

(தரர மட்டத்திற்கு தமல்) 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம். 
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2.5 சுரங்க முணற 

❖ 5.0மீ பெஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0மீ பசங்குத்து பெஞ்சுடன் திறந்த வாரெ்்பு 

இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட சுரங்கம் முன்பமாழியெ்ெட்டது. 

❖ உதலாக சுரங்கங்கள் ஒழுங்குமுரற 1961 இன் ஒழுங்குமுரற 106 (2) (b) 

இன் கீழ், அரனத்து திறந்த வாரெ்்பு சுரங்கங்களிலும், பெஞ்ச ்உயரம் 5.0 

மீட்டருக்கு மிகாமல் இருக்க தவண்டும் மற்றும் பெஞ்ச ்அகலம் பெஞ்ச ்

உயரத்திற்கு குரறவாக இருக்கக்கூடாது. பெஞ்சின் சாய்வு 

கிரடமட்டத்திலிருந்து 60˚ ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. 

❖ ஆனால் கிராரனட் ெரிமாணக் கற்கரள பவட்டுவரதெ் பொறுதத் 

வரரயில், தமதல உள்ள விதிமுரற 106(2) (b) இன் விதிகரளக் 

கரடெ்பிடிெ்ெது ெல்தவறு உள்ளாரந்்த பெட்தராபஜனடிக் & சுரங்கச ்

சிக்கல்கள் காரணமாக அரிதாகதவ சாதத்ியமாகும். எனதவ, பசன்ரன 

சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரிடமிருந்து தமற்கண்ட ஒழுங்குமுரற 

விதிகளில் தளரவ்ு பெற உத்ததசிக்கெ்ெட்டுள்ளது, அதற்குத் 

ததரவயான ஏற்ொடுகள் ஒழுங்குமுரற 106 (2) (b) உடன் உள்ளது. 

❖ இந்த குவாரியில் கருெ்பு கிராரனட் ெரிமாணக் கல் உற்ெதத்ியானது, 

மற்ற பெரிய கனிமச ் சுரங்கங்களுக்கு மாறாக, கிராரனட் கல் 

சுரங்கத்திற்கான பொதுவான பின்வரும் முரறரய உள்ளடக்கியது. 

❖ ொரற உருவாக்கதத்ில் இருந்து கணிசமான அளவு ொரறகரள 

பிரிெ்ெது, விரிசல், திட்டுகள், தொன்ற கண்ணுக்குத ் பதரியும் 

குரறொடுகரள கவனமாக அகற்றித் தவிரெ்்ெதன் மூலமும், 

கிரடமட்ட மற்றும் ரவரக் கம்பிகரள பவட்டும் முரறரயெ் 

பின்ெற்றுவதன் மூலமும் தமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது.  

❖  பெரிய அளவிலான கிராரனட் விடுவிெ்ெது "முதன்ரம பவடட்ுதல்" 

என்று அரழக்கெ்ெடுகிறது. வாடிக்ரகயாளரக்ளின் ததரவக்தகற்ெ 

இந்த பெரிய ெகுதி தமலும் விரும்ெத்தக்க ெரிமாணத்தின் ெல 

பதாகுதிகளாக பிரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

❖ இவ்வாறு பிரிதப்தடுக்கெ்ெட்ட பதாகுதிகள் குழியிலிருந்து டிரஸ்ஸிங் 

யாரட்ுக்கு அகற்றெ்ெடுகின்றன; எக்ஸ்கதவட்டரரெ் ெயன்ெடுத்துவதன் 

மூலம், தமலும் தநரத்த்ியான ஆரடகரள அணியலாம். 

❖  குரறொடுள்ள ெகுதிகரள அகற்றி அவற்ரற ெரிமாணத ்

பதாகுதிகளாக அலங்கரிெ்ெது இறகுகள் மற்றும் குரடமிளகாய்கரளெ் 
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ெயன்ெடுத்தி ரகமுரறயாகத் திறரமயான பதாழிலாளரக்ளால் 

பசய்யெ்ெடுகிறது. 

❖ சந்ரதயில் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ெல்தவறு அளவுகளில் 

குரறொடுகள் இல்லாத, ெரிமாணக் கல் தமதல விவரிக்கெ்ெட்டுள்ள 

முரறயால் உற்ெதத்ி பசய்யெ்ெடுகிறது, தமலும் விண்ணெ்ெதாரரின் 

அனுெவம் வாய்ந்த ெணியாளரக்ளால் பசயல்முரற பதாடரந்்து 

கண்காணிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ குவாரி பசயல்ொட்டின் தொது உருவாகும் கழிவுெ் பொருடக்ளில் 

பவவ்தவறு அளவுகளில் உள்ள ொரறத் துண்டுகள் மற்றும் 

பதாகுதிகரள அலங்கரிக்கும் தொது கழிவு சில்லுகள் அடங்கும். 

❖ இந்தக் கழிவுெ் பொருடக்ள் டிெ்ெரக்ளில் ஏற்றும் இயந்திரங்கள் மூலம் 

எடுத்துச ்பசல்லெ்ெட்டு, அந்தந்த குறியிடெ்ெட்ட இடங்களில் (தகடு எண். 

V மற்றும் IX) பகாட்டெ்ெடுகின்றன. 

❖  ததாண்டி எடுக்கெ்ெட்ட தமல்மண் ொதுகாெ்புத் தடுெ்புச ் சுவர ்

முழுவதும் ெரவி, காடு வளரெ்்புக்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். 

2.5.1 துணளயிடுதல் 

 கீதழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ள அளவுருக்களின்ெடி துரளயிடுதல் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும்: - 

இரடபவளி - 1 மீ, சுரம - 0.8 மீ, துரளயின் ஆழம் - 1.5 மீ 

2.5.2 பவடித்தல் 

கீதழ உள்ள விவரங்களின்ெடி பவடிதத்ல் பசய்யெ்ெடும்:- 

 குவாரியின் எதிரக்ால வளரச்ச்ியின் தொது, 32 மிமீ டயா பகாண்ட ஜாக் 

சுத்தியலால் துரளயிடெ்ெட்ட துரளகளில் எக்ஸ்தகதவட்டர ்மற்றும் தலசான 

பவடிமருந்து மூலம் அதிக சுரமரய அகற்றும். ஆழமான துரள பவடிெ்பு 

முன்பமாழியெ்ெடவில்ரல. 

 குறிக்கெ்ெட்ட இடங்களில் தொரட்்டபிள் இதழ் நிறுவ 

முன்பமாழியெ்ெட்டுள்ளது, தமலும் குவாரி குத்தரகக்கு வழங்கெ்ெட்ட பிறகு, 

தமற்கண்ட ெகுதியில் பவடிபொருடக்ரள தசமிெ்ெதற்கு ததரவயான உரிமம் 

பெற நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுதத்ெ்ெட்டுள்ளது. 
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 கீதழ குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள டி-காரட்ு மற்றும் பஜலட்டின் குசச்ிகள் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் பவடிபொருள். இது மிகவும் குரறந்த தீவிரம் பகாண்ட 

பவடிபொருள். 

        டி தண்டு - 5மி.கி 

               பஜலட்டின் குசச்ிகள். 

2.5.3 இயந்திரமயமொக்கலின் அளவு 

அட்டவணை 2.8: இயந்திர விவரங்கள் முன்பமொழிய ் ட்டது 

துணளயிடும் இயந்திரம் 

வ 
எ
ை் 

வணக 
எை்
கள் 

டயொ 
ம ொல் 
மிமீ 

அளவு 
பகொள்ளள
வு 

உருவொ
க்கவும் 

உந்து சக்தி 

1.  ஜாக் ஹம்மர ் 4 32 
1.2 மீ முதல் 6 

மீ 

அட்லஸ் 
காெ்
தகா 

 

கம்ெ்பரஸ்
ஸட் ஏர ்

2.  
கம்ெ்பரஸ்தஸா
ர ்

1 - 400 psi 

அட்லஸ் 
காெ்
தகா 

டீசல் 
டிரரவ் 

3.  
ரடதமாண்ட் 
வயர ்சா 

1 - 20m3/ நாள் 

ஆெ்டி
மா 

டீசல் 
பஜனதரட்ட

ர ்

4.  
டீசல் 

பஜபனதரட்டர ்
1 - 125kva 

ெவரக்ா டீசல் 

ஏற்றுதல் உ கரைங்கள் 

 

சுரங்கம் மற்றும் ம ொக்குவரத்து உ கரைங்களுக்குள் கடத்தல் 

வ 
எை் 

வணக எை்கள் திறன் பசய்ய உந்து 
சக்தி 

1 
கிைொலை ்  
கிதரன் 

1 855 
டாடா 
பி&எச ்

டீசல் 
இயக்கி 

2 
ததாண்டும் 
இயந்திரம் 

1 300 
டாடா 

ஹிட்டாசச்ி 

டீசல் 
இயக்கி 

வ 
எை் 

வணக எை்கள் திறன் பசய்ய உந்து 
சக்தி 

1 
டிெ்ெரக்ள் 

2 
20 டன்கள் டாடா டீசல் 

இயக்கி 
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2.6 ப ொது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்ம ொதுள்ள உள்கட்டணம ்புகள் 

 குவாரி குத்தரகக்கு வழங்கெ்ெட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம், 

பதாழிலாளரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்வு தங்குமிடம், கழிவரற மற்றும் 

சிறுநீர ் கழிெ்ெரற தொன்ற உள்கட்டரமெ்புகள் சுரங்க விதியின்ெடி 

கட்டெ்ெடும். 

2.6.2 வடிகொல் முணற 

 திட்டெ் ெகுதிக்குள் ஓரடகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீரந்ிரலகள் 

எதுவும் கடக்கவில்ரல, எனதவ ஓரட அல்லது கால்வாய்கரளத் திருெ்ெ 

தவண்டிய அவசியமில்ரல.   

2.6.3 ம ொக்குவரத்து அடரத்்தி 

கிராரனட் சரக்கு தொக்குவரத்தின் அடிெ்ெரடயில் நடத்தெ்ெட்ட 

தொக்குவரத்து கணக்பகடுெ்பில், கிராரனட் முக்கியமாக சமெள்ளி - 

பதான்னகுட்டஹள்ளி கிராம சாரல வழியாக சிடுவம்ெட்டி - பென்னாகரம் 

தமஜர ் மாவட்ட சாரல (859) வழியாக வடகிழக்கு ெகுதியின் 0.70 கிமீ 

பதாரலவில் அரமந்துள்ள ெகுதி மற்றும் சிடுவம்ெட்டி - பென்னாகரம் தமஜர ்

வழியாக பகாண்டு பசல்லெ்ெடும். மாவட்டச ் சாரல (MDR-859) தருமபுரி-

ஒதகனக்கல்-NH-60) சாரலயுடன் 1கிமீ பதன்தமற்குெ் ெகுதியில் 

இரணக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 இரண்டு இடங்களில் தொக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடுகள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

1. சாமெ்ெள்ளி - பதான்னகுட்டஹள்ளி கிராம சாரல - 0.70 கிமீ வடகிழக்கு 

2. சிடுவம்ெட்டி-பென்னாகரம் பெரிய மாவட்ட சாரல (MDR-859) - 1கிமீ 

பதன்தமற்குெ்ெக்கம் கனரக தமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் 

மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வரககளின் கீழ் 

வாகனங்கரள காட்சி கண்காணிெ்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணிதநரம் 

பதாடரந்்து தொக்குவரத்து அடரத்்தி அளவீடு பசய்யெ்ெட்டது. சாரலகளில் 

தொக்குவரத்து பநரிசல் அதிகமாக இருெ்ெதால், ஒவ்பவாரு ஷிெ்டிலும் 

ஒவ்பவாரு ஸ்தடஷனிலும் ஒதர தநரதத்ில் இரண்டு திறரமயான நெரக்ள் 

ஈடுெடுதத்ெ்ெட்டனர ்- தொக்குவரதர்த கணக்கிடுவதற்கு இரு திரசகளிலும் 
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ஒருவர.் ஒவ்பவாரு மணி தநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் ெதிவும் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

படம். 2.12: கனிம ரபாக்குவேத்து பாணத வணேபடம் 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம். 2.12: கனிம ரபாக்குவேத்து பாணத வணேபடம் 

 

 

அட்டவணை.2.9: ம ொக்குவரத்து கைக்பகடு ்பு இடங்கள் 

நிணலயக் 
குறியீடு 

சொணலயின் ப யர ் தூரம் மற்றும் 
திணச 

சொணல வணக 

TS1  சாமெ்ெள்ளி - 
பதான்னகுட்டஹள்ளி 
கிராம சாரல 

வடகிழக்கு 0.70 

கி.மீ 

கிராம சாரல 
(ஒற்ரற வழி) 

TS2  சிடுவம்ொெட்டி-
பென்னாகரம் பெரிய 
மாவட்ட சாரல (MDR-

859) 

பதன்தமற்கு 1 

கிமீ 

முக்கிய 
மாவட்ட 
சாரல 
(இரண்டு வழி) 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிெ்பு 

அட்டவணை 2.10: தற்ம ொதுள்ள ம ொக்குவரத்து அளவு 

நிணலயக் 
குறியீடு 

HMV LMV 2/3 சக்கர 
வாகனங்கள் 

பமாதத்ம் 

PCU  

எண்  PCU எண் PCU எண் PCU 

TS1 55 165 45 45 160 80 290 

TS2 115 345 200 200 280 140 685 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிெ்பு 
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* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் தெருந்து) = 3, LMV (கார,் ஜீெ் 
மற்றும் ஆட்தடா) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவணை 2.11: கிரொணனட் மைிமநர ம ொக்குவரத்து மதணவ 

ஒரு நாரளக்கு கிராரனட் தொக்குவரத்து 

டிரக்குகளின் 
பகாள்ளளவு 

ஒரு நாரளக்கு 
ெயணங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

PCU இல் 
பதாகுதி 

8 மணிதநரத்ரத 
கருத்தில் 

பகாண்டு PCU 

20Ts 1 3 3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்திலிருந்து ெகுெ்ொய்வு 
பசய்யெ்ெட்ட தரவு 

            அட்டவணை 2.12: ம ொக்குவரத்து பதொகுதியின் சுருக்கம் 

ொரத PCU இல் 
தற்தொதுள்
ள 
தொக்குவர
த்து அளவு 

PCU இல் 
திட்டெ்ெணியி
ன் 
காரணமாக 
அதிகரிக்கும் 
தொக்குவரத்
து 

PCU இல் 
பமாதத் 
தொக்குவர
த்து அளவு 

IRC - 1960 

இன் ெடி 
PCU இல் 
மணிதநர
த் திறன் 

சாமெ்ெள்ளி-
படான்னகுட்டஹ

ள்ளி கிராம 
சாரல 

290 3 293 1200 

சிடுவம்ொெட்டி-
பென்னாகரம் 
பெரிய மாவட்ட 
சாரல (MDR-859) 

685 3 688 1500 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-ரசட் கண்காணிெ்பு ெகுெ்ொய்வு 

சுருக்கம்\ 

இந்த திட்டத்தின் காரணமாக தற்தொதுள்ள தொக்குவரத்து பநரிசல் 

அதிகமாக இருக்காது 

 IRC 1960 இன் ெடி தற்தொதுள்ள கிராம சாரல ஒரு மணி தநரதத்ில் 1,200 

PCU ஐ ரகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட சாரல ஒரு மணி தநரத்தில் 

1500 PCU ஐ ரகயாள முடியும், எனதவ இந்த முன்பமாழியெ்ெட்ட தொக்குவரத்து 

காரணமாக எந்த இரணெ்பும் இருக்காது. 
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2.6.4 கனிம நன்ணம மற்றும் மசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனி ச ்மசயலொக்க ் அல்லது தொதுப் பயன் படுத்து ் 

திட்ட ் எதுவு ் இல்ரல 

2.7 திட்டத் ரதணவ 

2.7.1 நீே் ஆதாேம் மற்றும் ரதணவ 

 KLD இல் உள்ள நீை ்கதரவகள் விவை ் கீகழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: இந்த 

கருப்பு நிற (கடொலிரைட்) கிைொரனட் குவொைி திட்டத்திற்கு திட்டத்திற்கு மபைிய 

தண்ணீை ் ற்று ் மின்சொை ் கதரவயில்ரல. 

அட்டவணை 2.13 திட்டத்திற்கான நீே் ரதணவ 

கநொக்க ் 
கதரவயொன 

அளவு 
ஆதொை ் 

 குடி நீை ்  வீட்டு 

உபகயொக 

கதரவ 

1.0KLD 

தற்கபொதுள்ள, ஆழ்துரள கிணறுகள் 

 ற்று ் குடிநீை ் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

நீை ் விற்பரனயொளைக்ளிடமிருந்து 

மபறப்படு ். 

தூசி 

அடக்குமுரற 
2.5KLD 

அருகில் உள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகளில் இருந்து 

பசுர  அைண் 1.0 KLD 
அருகில் உள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகளில் இருந்து 

மமாத்தம்          4.5 KLD 

ஆதொை ்: முன்னுைிர  அறிக்ரக 

* அங்கீகைிக்கப்பட்ட தண்ணீை ் விற்பரனயொளைக்ளிட ் இருந்து குடிநீை ்

மபறப்படு ் 

2.7.2 மின்சாே சக்தி மற்றும் பிற உள்கட்டணமப்பு ரதணவகள் 

 உத்கதச கருப்பு நிற கடொலிரைட் கிைொரனட் குவொைிக்கு குவொைி 

மசயல்பொட்டிற்கு மின்சொை ் கதரவயில்ரல.  திய ் 1  ணி முதல் 2  ணி 

வரை 1  ணி கநை  திய உணவு இரடமவளியுடன் கொரல 7  ணி முதல் 

 ொரல 5  ணி வரை பகல் கநைத்தில்  ட்டுக  மசயல்பட 

உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இைவில் விளக்குகளுக்கொன வீடட்ு உபகயொக ் 

நூற்றொண்டு அரற, சுைங்க அலுவலக ் கபொன்றவற்றுக்கு  ட்டுக . 

 சுைங்க அலுவலக ், முதலுதவி அரற, ஓய்வு தங்குமிட ் கபொன்ற 

தற்கொலிக உள்கட்டர ப்புகள் குவொைி மசயல்பொட்ரடத் மதொடங்குவதற்கு 
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முன் திட்டப் பகுதிக்குள் கட்டப்படு ். திட்டப் பகுதிக்குள் எந்தப் 

பணி ரனகளு ் முன்ம ொழியப்படவில்ரல, எனகவ முன்ம ொழியப்பட்ட 

குத்தரகப் பகுதியில் இருந்து எந்த மசயல்முரறக் கழிவுகரளயு ் உருவொக்க 

முடியொது. சுைங்க அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிகயறு ் வீடட்ுக் கழிவுகள் 

மசப்டிக் கடங்க்  ற்று ் சொக் பிட ்ஆகியவற்றில் மவளிகயற்றப்படு ். திட, திைவ 

அல்லது வொயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளு ் உருவொகு ் என்று 

எதிைப்ொைக்்கப்படவில்ரல, எனகவ கழிவு சுத்திகைிப்பு நிரலயத்தின் கதரவ 

இல்ரல. 

2.7.3 எேிமபாருள் ரதணவ 

 டய ண்ட் வயை ் சொ கட்டிங் ம ஷின், டிஸ்க் டபுள் பிகளட் கட்டிங் 

ம ஷின், ஏை ் க ்ப்ைசை ் மடைிக் கிகைன்  ற்று ் டி-வொட்டைிங் ப ்ப்களுக்கு 

குவொைி மசயல்பொட்டிற்கொக மின்சொை ் உயை ் அழுத்த மின்சொை ் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது, க லு ் சுைங்க அலுவலக ்  ற்று ் ரலட்டிங் 

கநொக்கத்திற்கொகவு ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 டீசல் (HSD) குவொைி இயந்திைங்களுக்குப் பயன்படுதத்ப்படு ் இந்த 

கொலகட்டத்தில் 76,000Ltrs HSD பயன்படுத்தப்படு ். அருகில் உள்ள டீசல் 

ப ்புகளில் இருந்து அதிகவக டீசல் மகொண்டு வைப்படு ். திட்டத்திற்கு 

மின்சொை ் கதரவயில்ரல. ச ்பந்தப்பட்ட அதிகொைிகளிட ் அனு தி மபற்ற 

பிறகக அருகில் உள்ள மின்க ்பங்களில் இருந்து இைவில் விளக்குகள் 

எடுக்கப்படு ். 

ஒரு  ணி கநைத்திற்கு கதொண்டு ் இயந்திை ் பயன்படுதத்ப்படு ்   

                                                                            =16 லிட்டை ்/  ணி 

ஒரு  ணி கநைத்திற்கு கதொண்டு ் இயந்திை ் கதொண்டி எடுக்கு ்  

                                                                           =10மீ3                                                                                                

  

1,91,250 மீ3 (முழு வொழ்நொள் முழுவது ்)= 1,91,250/10  

டீசல் 19125 கவரல கநைதர்த பயன்படுத்துகிறது 

                                                        = 19125  ணிகநை ் x 16 லிட்டை ்

            = முழு திட்ட வொழ்க்ரகக்கு ் 3,06,000 

லிட்டை ்HSD 

47,500 மீ3 (சுைங்கத் திட்ட கொலத்திற்கு) = 47,500/10 
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டீசல் 4750 கவரல கநைதர்தப் பயன்படுத்துகிறது = 4750  ணிகநை ் x 16 

லிட்டை ்

                                =  சுைங்க திட்ட கொலதத்ிற்கு 76,000Ltrs HSD 

 

 

2.8  ரவணலவாய்ப்பு ரதணவ 

 திறர யொன, தகுதிவொய்ந்த தகுதி வொய்ந்த சட்டப்பூைவ் நபைக்ள் குவொைி 

மசயல்பொட்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுவொைக்ள், உள்ளூை ் சமூகத்திற்கு 

முன்னுைிர  வழங்கப்படு ். 

அட்டவணை 2.14: இந்த திட்டத்திற்கான ரவணல வாய்ப்பு 

வ. 

எண் 

விளக்க ் எண்கள் 

திறர யொன மதொழிலொளை ்

1 சுைங்க க லொளை ்

(மசல்லுபடியொகு ் சட்டப்பூைவ் 

தகுதியுடன்) 

1 

2 சுைங்கத் தரலவை ் 

(மசல்லுபடியொகு ் சட்டப்பூைவ் 

தகுதியுடன்) 

1 

3 இயந்திை ஆபகைட்டைக்ள் 

(சொன்றளிக்கப்பட்டரவ) 

3 

சொதொைண ஊழியைக்ள் 

4 திறர யொன உரழப்பு 5 

5 அரை திறர யொனவை ் 12 

6 இரண இயக்குபவை ் ற்று ் 

உதவியொளை ்

5 

7 திறர யற்றவை ் 2 

8 பொதுகொப்பு 1 

மமாத்தம் 30  

          ஆதொை ்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்ட ் 

இந்த மூன்று குவொைிகளின் ம ொதத்  னிதவள ் சு ொை ் 30 எண்களொக 

இருக்கு ். 
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2.9 திட்ட அமலாக்க அட்டவணை 

சுற்றுசச்ூழல் அனு தி கிரடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்ரக மதொடங்கு ். 

தமிழ்நொடு  ொநில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொைியத்திட ் இருந்து CTO  ற்று ் CTE 

மபறப்படு ். சுைங்க நடவடிக்ரக மதொடங்கு ் முன் சுற்றுசச்ூழல் அனு தியின் 

கபொது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தரனகள் மதொகுக்கப்படு ். 

அட்டவணை 2.15 எதிே்பாேக்்கப்படும் ரநே அட்டவணை 

வ.எண் விவைங்கள் கநை அட்டவரண 

( ொதத்தில்) 

குறிப்புகள் ஏகதனு ் 

இருந்தொல் 

1st  2nd  3rd  4th  5th  

1 சுற்றுசச்ூழல் 

அனு தி 

      

2 நிறுவ ஒப்புதல்       

3 மசயல்பட 

ஒப்புதல் 

     திட்ட ் நிறுவப்பட்ட 

கொல ் 

       உற்பத்தி 

மதொடங்கு ் கொல ் 

கொலவைிரச  ொறுபடலொ ்; விதிகள்  ற்று ் விதிமுரறகளுக்கு உட்பட்டது / 

 ற்று ் பிற எதிைப்ொைொத சூழ்நிரலகள் 

ஆதொை ்: சுற்றுசச்ூழல் தொக்க  திப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு  ற்று ் CPCB 

வழிகொட்டுதல்களில் வடிவர க்கப்பட்ட கொலக்மகடுவின் அடிப்பரடயில் 

எதிைப்ொைக்்கப்படுகிறது 

அட்டவணை 2.16 மூலதன மசலவு மதிப்பீடு 

வ.எை் விளக்கம் மசலவு 

1 மசயல்பொட்டு மசலவு ரூ.12,34,00,000/- 

2 EMP மசலவு ரூ. 3,80,000 

 மமாத்தம் ரூ. 12,37,80,000/- 

ஆதொை ்: அங்கீகைிக்கப்பட்ட சுைங்கத் திட்ட ்  ற்று ் முன்னுைிர  அறிக்ரக 
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அத்தியாயம் - III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிராந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே 

சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் சூழலியே் பண்புகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-

லேவே் களத் தரடவ சிறப்பாகப் பாராை்ை உதவும். அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் 

தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிேம், நீர,் காற்று, சத்தம், உயிரியே் மற்றும் 

சமூக-லபாருளாதார நிடே லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் 

பின்னணி சுற்றுசச்ூழே் காை்சிடயக் குறிக்கிறது. திை்ை தளத்தின் அடிப்படை 

நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் CPCB 

வழிகாை்டுதே்களுைன் டிசம்பர ் 2021 முதே் பிப்ரவரி 2022 வடர 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. RICHARDSON & CRUDDAS (1972) LIMITED, ISO/IEC 17025:2017, 

சான்றளிக்கப்பை்ை & NABL அங்கீகாரம் லபற்ற ஆய்வகத்தாே் பின்வரும் 

பண்புக்கூறுகள் மூேம் குழும குவாரிகடளப் பற்றிய குறிப்புைன் சுற்றுசச்ூழே் 

தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது. 

o நிே 

o தண்ணீர ்

o காற்று 

o சத்தம் 

o உயிரியே் 

o சமூக லபாருளாதார நிடே 

 

ஆய்வு  குதி 

 குழும சுற்றளவிே் இருந்து 10 கிமீ ஆரம்  பகுதி சுற்றுசச்ூழே் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திை்ைத்தின் 

சாத்தியமான தாக்கங்கடள மதிப்பிைக்கூடிய லதாகுப்டபச ் சுற்றி இருக்கும் 

சூழே் சூழ்நிடேடயப் புரிந்துலகாள்ள தரவு லசகரிப்பு பயன்படுத்தப்பை்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதியானது டமய மண்ைேம் மற்றும் இடையக மண்ைேம் என 

இரண்டு மண்ைேங்களாகப் பிரிக்கப்பை்டுள்ளது, அங்கு டமய மண்ைேம் 

குழும குவாரிகள் பகுதி மற்றும் இடையக மண்ைேம் குழும குவாரிகளின் 

சுற்றளவிே் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவிே் எடுக்கப்பை்ைது. டமய மண்ைேம் 
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மற்றும் இடையக மண்ைேம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

லகாள்ளப்படுகின்றன. 

ஆய்வு காலம் 

அடிப்படை ஆய்வு காேம் (டிசம்பர ் 2021 முதே் பிப்ரவரி 2022 வடர) 

நைத்தப்பை்ைது. 

ஆய்வு முறற 

❖ புவன் (இஸ்லரா) மூேம் அப்பகுதியின் நிே பயன்பாை்டு முடற தவிர, 

அப்பகுதியின் நிவாரணதட்தப் புரிந்துலகாள்வதற்காக, 

லசயற்டகக்லகாள் பைங்களிே் எே்டே ஒருங்கிடணப்புகள் 

மிடகப்படுதத்ப்பை்ைன .  

❖ மண் மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்டு லதாைரப்ுடைய இயற்பியே்-

லவதியியே் பண்புகள், மாற்றக்கூடிய லகஷன்கள், ஊை்ைசச்த்துக்கள் 

மற்றும் நுண்ணூைை்சச்த்துக்கள் லபான்றவற்றிற்காக பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்பை்ைன. 

❖ நிேத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காேதத்ிே் தற்லபாதுள்ள ஆழ்துடள 

கிணறுகளிலிருந்து லசகரிக்கப்பை்ைன, அலத லநரத்திே் இடையக 

மண்ைேத்திே் உள்ள குளங்களிலிருந்து லமற்பரப்பு நீர ்

லசகரிக்கப்பை்ைது. மாதிரிகள் தண்ணீரின் தரதட்த தீரம்ானிக்க 

லதடவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 அளவுலகாே்களின் 

அடிப்படையிே்) மற்றும் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களின் 

சுற்றுசச்ூழே் தாக்கத்தின் பாரட்வயிே் லபாருத்தமானடவக்காக 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. 

❖ ஆய்வுக் காேம் முழுவதும் காற்றின் லவகம், காற்றின் திடச, 

லவப்பநிடே, ஈரப்பதம், மடழப்லபாழிவு மற்றும் லபாதுவான 

வானிடே பற்றிய தரவுகடளச ் லசகரிக்க திை்ைப் பகுதியிே் ஒரு 

ஆன்டசை் வானிடே நிடேயம் அடமக்கப்பை்ைது. 

❖ சுற்றுப்புற காற்றின் தரதட்த (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, பறக்கும் தூசி, 

PM10 மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), 

வாயு  இடணப்புகளுைன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5க்கான ஃடபன் ைஸ்ை் 

மாதிரிகள் (FDS) ஆகியவற்டற நிறுவுவதன் மூேம் சுற்றுப்புற காற்றின் 

மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்ைன. மற்றும் NAAQ விதிமுடறகளின்படி மற்ற 

அளவுருக்கள் மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்லபாடதய நிடேடயச ்

லசயே்படுத்த முதன்டம காற்று மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்படுகின்றன. 
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❖ தாக்க மண்ைேத்திே் அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ நிறுவுவதற்கு ஒலி 

நிடே மீை்ைரின் உதவியுைன் லவவ்லவறு லநர இடைலவளியிே் பே்லவறு 

இைங்களிே் இடரசச்ே் நிடே அளவீடுகள் லசய்யப்பை்ைன. 

❖ தற்லபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் வடிவதட்த 

ஆய்வு லசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியடே மதிப்பிடுவதற்கு 

அடிப்படை உயிரியே் ஆய்வுகள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. 

❖ தற்லபாடதய சமூக-லபாருளாதார நிடேடமகடளப் புரிந்து 

லகாள்ளவும், முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தாே் ஏற்படும் 

பாதிப்பின் அளடவ மதிப்பிைவும் ஆய்வுப் பகுதியிே் கிராமம் மற்றும் 

குடும்ப அளவிே் சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு நைதத்ப்பை்ைது. 

 ஆய்வுக்குத் லதடவயான பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் அளவுருக்களுக்கான 

மாதிரி முடறகள், மாதிரியின் அதிரல்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு முடற 

லபான்றடவ அை்ைவடண 3.1 கீலழ லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

3.1 நிலச ்சூழல்  

நிேச ் சூழே் ஒரு குறிப்பிைத்தக்க அளவுலகாோகும், இது சுரங்க 

நைவடிக்டக காரணமாக குடறக்கப்படுகிறது. பகுதியின் நிேப்பரப்பு, 

மண்ணின் அடமப்பு, நிேப்பரப்பின் புவியியே் மற்றும் சுரங்க முடற 

ஆகியவற்டறப் லபாறுத்து சிடதவின் அளவு மாறுபடும். பாழடைந்த 

நிேங்கள் அப்பகுதியின் நீரந்ிடே மற்றும் வடிகாே் முடற தாவரங்கள் மற்றும் 

சூழலியே் ஆகியவற்றிே் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கதட்த ஏற்படுத்துகின்றன. 

3.1.1 நில  யன் ாடு/ நில ் ர ்பு 

 NNRMS லபங்களூர ் & லேவே் III வடகப்பாடு மூேம் நிே பயன்பாை்டு 

லமப்பிங்டகத் தயாரிப்பதற்காக 1:50,000 அளவுலகாலுைன் வழங்கப்பை்ை 

வழிகாை்டுதே்களிே் பரிந்துடரக்கப்பை்ை விடசகளின் அடிப்படையிே் நிே 

பயன்பாை்டு வடகப்பாை்டிற்கு ஒரு காை்சி விளக்க நுை்பம் 

பின்பற்றப்பை்டுள்ளது. 

புவனின் (ISRO) LISS III பைங்களின் மூேம் இப்பகுதியின் நிே பயன்பாை்டு 

முடற ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது . ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு வடரபைம் 

நிேப் பயன்பாை்டுக் கவடரப் பகுப்பாய்வு லசய்வதற்காக எடுக்கப்பை்ைது. 

இந்தப் பிரிவின் முக்கிய 
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அட்டவறை 3.1 கை்காைி ்பு  ை்புக்கூறுகள் மற்றும் கை்காைி ்பின் அதிர்பவை் 

 ை்பு அளவுருக்கள் 
கை்காைி ்பின் 

அதிர்பவை் 

இடங்களின் 

எை்ைிக்றக 
பநறிமுறற 

நிே பயன்பாடு 

நிேப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவுக்குள் 

நிேப் பயன்பாை்டு 

முடற 

2011 மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பு டகலயடு 

மற்றும் 

லசயற்டகக்லகாள் 

பைங்களிலிருந்து தரவு 

ஆய்வுபகுதி 
லசயற்டகக்லகாள் பைங்கள் 

முதன்டம ஆய்வு 

*மண் 
இயற்பியே் - 

இரசாயன பண்புகள் 

ஆய்வு காேத்திே் 

ஒருமுடற 

6 

(1 டமய & 5 

இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 2720 

லவளாண்டம டகலயடு - 

இந்திய லவளாண் ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிே், புது திே்லி 

* தண்ணீர ்தரம் 

இயற்பியே், 

இரசாயன மற்றும் 

பாக்டீரியாவியே் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வு காேத்திே் 

ஒருமுடற 

6 

(1 லமற்பரப்பு நீர ்

& 5 நிேத்தடி நீர)் 

IS 10500& CPCB தரநிடேகள் 

வானிடே 

ஆய்வு 

காற்றின் லவகம் 

காற்றடிக்கும் திடச 

லவப்ப நிடே 

லமக மூடி 

உேர ்குமிழ் 

லவப்பநிடே 

மடழப்லபாழிவு 

1 மணிலநர லதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்கி 

வானிடே நிடேயம் 

 

 

 

 

1 

தள குறிப்பிை்ை முதன்டம 

தரவு & 

IMD நிடேயத்திலிருந்து 

இரண்ைாம் நிடே தரவு 

 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

வாரத்திற்கு இரண்டு 

முடற 24 மணிலநர தரவு 

8 

(1டமய &7 

இடையக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

லதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 

தரநிடேகள், CPCB 
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NOX 

பறக்கும் தூசி 

(டிசம்பர ்2021 முதே் 

பிப்ரவரி 2022 வடர) 

* இடரசச்ே் 

நிடேகள் 

சுற்றுப்புற 

இடரசச்ே் 

ஒவ்லவாரு இைத்திற்கும் 

24 மணிலநரம் மணிலநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(1 டமய & 7 

இடையக) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாை்டுதே்களின்படி 

சூழலியே் 

தற்லபாதுள்ள 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் 

ஆய்வு காேத்திே் 

களப்பயணம் மூேம் 
ஆய்வு பகுதி 

க்வாை்லரை் மற்றும் 

டிரான்லசக்ை் ஆய்வு 

இரண்ைாம் நிடே தரவு 

மூேம் முதன்டம ஆய்வு - 

வன லவடே திை்ைம் 

சமூக 

லபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-லபாருளாதார 

பண்புகள், 

ஆய்வுப் பகுதியிே் 

மக்கள்லதாடக 

புள்ளிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்லபாதுள்ள 

உள்கை்ைடமப்பு 

தள வருடக & மக்கள் 

லதாடகக் 

கணக்லகடுப்பு டகலயடு, 

2011 

ஆய்வு பகுதி 

முதன்டம கணக்லகடுப்பு, 

மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பு டகலயடு & 

லதடவ அடிப்படையிோன 

மதிப்பீடுகள். 

 ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் ஜிடிஎம்எஸ் உைன் இடணந்து ஆன்-டசை் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி MoEF & CC வழிகாை்டுதே்களின்படி லமற்லகாள்ளப்படுகின்றன . 
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லநாக்கம், சுரங்கத் தளதட்தச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் அடிப்படை நிடேடய வழங்குவதாகும், இதனாே் சுற்றுப்புறச ்

சுரங்க நைவடிக்டககளாே் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கடள எதிரக்ாேத்திே் 

மதிப்பிை முடியும். 

அட்டவறை 3.2 நில  யன் ாடு / நில  ர ்பு அடட்வறை 10 கிமீ 

சுற்றளவு 

வ. 

எை் 

வறக ் ாடு பெக்டடரில் உள்ள 

 குதி 

 குதி % இல் 

1  தரிசு பாடற /கே் கழிவு/  

பாடற பகுதி 146 0.5 

2 பயிர ்நிேம் 21184 69.3 

3 அைரந்்த காடு 2710 8.9 

4 தரிசு நிேம் 907 3.0 

5 புதர ்நிேம் அே்ேது புதர ்

இே்ோத நிேம் 5582 18.3 

6 தீரவ்ு 44 0.1 

7 நீரந்ிடேகள் 20 0.1 

பமாத்தம்  30593 100.0 

ஆதாரம்: சரல்வ ஆஃப் இந்தியா லைாலபா ஷீை ் மற்றும் லேண்ை்சாை் 

சாை்டிடேை் பைங்கள் 

 

 டம் 3.1 ஆய்வு ்  குதியில் நில ்  யன் ாடு மற்றும் நில ் ர ்பு ற  

வறர டம் 

லமலே உள்ள அை்ைவடண மற்றும்  டப வடரபைத்திலிருந்து, ஆய்வுப் 

பகுதியிே் உள்ள நிேத்தின் லபரும்பகுதி பயிர ் நிேம் 69.3 % என்றும் அடதத ்

லதாைரந்்து 18.3 துடைப்பம் உள்ள அே்ேது இே்ோத நிேம் என்றும் 

ஊகிக்கப்படுகிறது. வன நிேம் 8.9%, தரிசு நிேம் 3%, புதர ்நிேம் அே்ேது புதர ் 

0.5

69.3

8.9

3 18.3

0.1 0.1

Barren Rocky/ stony waste/

sheet rock area
crop land
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இே்ோத நிேம்18.3%. 11.83.0 லெக்லைர ் பரப்பளவானது, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

உள்ள லமாத்த சுரங்கப் பரப்பிே் 0.08% பங்களிக்கிறது. சுரங்க 

நைவடிக்டககளின் இந்த சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலிே் குறிப்பிைத்தக்க 

தாக்கதட்த ஏற்படுதத்ாது. 

3.1.2 நில ் ர ்பு 

 இப்பகுதி குன்றின் மீது அடமந்துள்ள ஒரு உயரமான நிேப்பரப்பாகும். 

சாய்வு லமற்குப் பக்கத்டத லநாக்கி 2 இே் 1 ஆகும், லமலும் இப்பகுதியின் உயரம் 

சராசரி கைே் மை்ைதிலிருந்து )MSL( 345மீை்ைர ்முதே் 410 மீை்ைர ்வடர இருக்கும்.   

3.1.3  குதியின் வடிகால் முறற 

 குத்தடகயானது கடினமான பாடற நிேப்பரப்டபக் குறிக்கும் 

லைன்ை்ரிடிக் வடிகாே் மாதிரியின் பகுதிக்குள் வருகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

வடிகாே் அடமப்பு பைம் 2.4 & 2.5 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

3.1.4 நில அதிர்வு உைரத்ிறன் 

 முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத் தளமானது நிே அதிரவ்ு மண்ைேம் II 

(குடறந்த லசயலிே் உள்ளது), BMTPC இன் படி, குடறந்த லசதம் அபாய 

மண்ைேத்திே் உள்ளது, இந்தியாவின் நிே அதிரவ்ு மண்ைேத்தின் பாதிப்பு 

அை்ேஸ் IS: 1893 - 2002. திை்ைப் பகுதியானது தீபகற்பக் கவசதத்ிே் கடினமான 

பாடற நிேப்பரப்பிே் விழுகிறது. லதன்னிந்தியா மிகவும் நிடேயானது. 

3.1.5 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்திே் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவிே் வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள், லதசிய பூங்கா மற்றும் லதாே்லபாருள் 

நிடனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இே்டே . சுரங்க குதத்டக பகுதியிலோ அே்ேது 

தாங்கே் மண்ைேதத்ிலோ பாதுகாக்கப்பை்ை (PF) காடுகள் இே்டே. எனலவ, 

வன நிேத்டத டகயகப்படுத்துதே்/திருப்பம் லசய்ய லவண்டிய 

அவசியமிே்டே. குழுமபகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழே் உணரத்ிறன் 

லதாைரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு, கீலழ உள்ள அை்ைவடண 

3.3 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவறை 3.3 சுரங்க குழுமத்றத சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

உைரத்ிறன் விவரங்கள் 

வ. 

எை். 

உைரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 
ப யர ்

குழுமத்லிருந்து 

கிமீ 

பதாறலவில் 

ஏரியல் தூரம் 

1 

லதசிய பூங்கா / 

வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள் 

இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

இே்டே 

2 காப்பு காடு 

எரும்பாடே 

காப்பு காடு 

1 கிமீ - லதன் 

கிழக்கு 

லபரும்பாடே 

காப்பு காடு 
2 கிமீ - லதற்கு 

களப்பம்பாடி 

காப்பு காடு 
4.5 கிமீ - கிழக்கு 

மசக்கே்லு காப்பு 

காடு 
1.2 கிமீ - வைக்கு 

3 ஏரி நீரத்்லதக்கம் 

ஓடை 530 மீ லதற்கு 

ஓடை 650மீ -வைலமற்கு 

மத்தேப்பள்ளம் 

அடண 
900 மீ - வைக்கு 

ஸ்ைான்லி 

நீரத்ல்தக்கம் 
9.0 கிமீ - லதற்கு 

4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாடனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்லகாளக் காப்பகம் 

இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவிே் 

இே்டே 

5 
கடுடமயான மாசுபை்ை 

பகுதிகள் 
இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவிே் 

இே்டே 

6 சதுப்புநிேங்கள் இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவிே் 

இே்டே 

7 மடேகள்/மடேகள் இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவிே் 

இே்டே 

8 
அறிவிக்கப்பை்ை 

லதாே்லியே் தளங்கள் 
இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவிே் 

இே்டே 
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9 
லதாழிே்கள்/ 

அனே் மின் நிடேயங்கள் 
இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவிே் 

இே்டே 

10 பாதுகாப்பு நிறுவே் இே்டே 

10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

இே்டே 

ஆதாரம்: சரல்வ ஆஃப் இந்தியா லைாலபாஷீை ்

3.2 மை் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிேச ் சூழலின் முக்கியமான 

கூறுகளிே் ஒன்றாகும். கேப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

லசகரிக்கப்பை்டு லவவ்லவறு அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்பை்ைன. கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிைங்கள் அை்ைவடண 3.4 

மற்றும் பைம் 3.4 இே் விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவறை 3.4 மை் மாதிரி இடங்கள் 

வ. 

எை் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கை்காைி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் (கிமீ) 

மற்றும் திறச 
ஒருங்கிறை ்புகள் 

1 S-1 
டமய 

மண்ைேம் 
திை்ைப் பகுதி 

12°0'49.17"N 

77°50'38.21"E 

2 S-2 படழயூர ் 350 மீ லமற்கு 
12°1'1.29" N 

77°49'58.20"E 

3 S-3 மடேயனூர ்
2.8கிமீ  

லதன் லமற்கு 

11°59'23.30"N 

77°49'12.77"E 

4 S-4 தின்னலபே்லூர ்
5 கிமீ  

லதன் லமற்கு 

11°59'53.27"N 

77°47'27.04"E 

5 S-5 அத்திமரத்தூர ்
4 கிமீ லதன் 

கிழக்கு 

12° 0'18.79"N 

77°53'1.09"E 

6 S-6 
மஞ்சநாயக்கன் 

தாண்ைா 

5 கிமீ 

வைலமற்கு 

12° 1'58.04"N 

77°47'37.75"E 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் ஜிடிஎம்எஸ் உைன் 

இடணந்து ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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  டம் 3.2 நில  யன் ாடு நில ் ர ்பு வறர டம் 10கிமீ சுற்றளவு 
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மை் மாதிரி எடு ் தன் டநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை மண்ணின் பண்புகடளத் தீரம்ானிக்க. 
• மண்ணின் பண்புகளிே் முன்லமாழியப்பை்ை லசயே்பாை்டின் 

தாக்கதட்த தீரம்ானிக்க மற்றும். 
• விவசாய உற்பத்திக் கண்லணாை்ைத்திே் மண்ணின் மீதான தாக்கத்டத 

மிக முக்கியமாக தீரம்ானிக்க லவண்டும் . 
3.2.1 ஆய்வுமுறற 

 மண்ணின் தரதட்த ஆய்வு லசய்வதற்காக, பே்லவறு நிே பயன்பாை்டு 

நிடேடமகடளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திை்ைத் தளத்திலும் அடதச ்

சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிடேடயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இைங்கள் 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன. 90 லச.மீ ஆழம் வடர மண்ணிே் துடளயிைட்ு 

மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்ைன. மண் வடக, தாவர உடற, உள்கை்ைடமப்பு 

வசதிகள் உை்பை லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு நைவடிக்டககள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இைங்கள் 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒை்டுலமாத்த 

லயாசடனடய வழங்கும். மாதிரிகள் உைே் மற்றும் லவதியியே் 

பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைன. மாதிரிகள் பாலித்தீன் டபகளிே் 

நிரப்பப்பை்டு, குறியிைப்பை்டு, ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைன, 

லமலும் இது லதாைரப்ான முடறயின் விவரங்கள் அை்ைவடண 3.5 இே் 

லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவறை 3.5 மாதிரி டசகரி ்பு முறற 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அதிரல்வண் ஒவ்லவாரு நிடேயதத்ிலிருந்தும் ஒரு கிராப் சாம்பிள்-

ஆய்வு காேத்திே் ஒருமுடற 

முடற லமே் மண்ணின் கேடவயான கிராப் மாதிரிகள் 3 

ஆழத்திே் இருந்து லசகரிக்கப்பை்டு, 

பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிடய வழங்க 

கேக்கப்பை்ைன. அடவ காற்று புகாத பாலித்தீன் 

டபகளிே் லசமிக்கப்பை்டு ஆய்வகதத்ிே் ஆய்வு 

லசய்யப்பை்ைன. 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் GTMS உைன் 

இடணந்து ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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3.2.2 மை்  ரிடசாதறன முடிவு 

 "மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (எம்.எே். ஜாக்சன், 1967) & லவளாண்டமத ்

துடற, கூை்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நேன், லவளாண்டம மற்றும் 

விவசாயிகள் நே அடமசச்கம், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றிே் 

பரிந்துடரக்கப்பை்ை நிடேயான முடறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்பை்ைன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை முக்கிய பண்புகள் 

லமாதத் அைரத்்தி, லபாலராசிை்டி, ஊடுருவே் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

லபாருைக்ள், kjeldahi டநை்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் லபாை்ைாசியம் ஆகும். 

மண்ணின் நிடேயான வடகப்பாடுகள் மற்றும் மண்ணின் இயற்பியே் -

லவதியியே் பண்புகள் அை்ைவடண 3.6 மற்றும் லசாதடன முடிவுகள் 

அை்ைவடண 3.7 இே் கீலழ வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

 

 டம் 3.3 மை் டவதியியல்  கு ் ாய்விற்காக டமாட்டார் ப ாருத்த ் ட்ட 

அக்கிறய ்  யன் டுத்தி மை் மாதிரி டசகரி ்பு 
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 டம் 3.4 10 கிமீ சுற்றளவில் மை் மாதிரி டசகரிக்க ் டட்  இடங்கள் 
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 டம் 3.5 10கிமீ சுற்றளவில் மை் வறக ் ாடு வறர டம் 
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அட்டவறை 3.6 ஆய்வு ்  குதியின் மை்ைின் தரம் 

அளவுரு அலகு 

எஸ்-1 

முக்கிய 

மை்டலம் 

எஸ்-2 

 றழயூர ்

எஸ்-3 

மறலயனூ
ர ்

எஸ்-4 

தின்னப 
ல்லூர ்

எஸ்-5 

அத்திமரத்தூர ்

எஸ்-6 

மஞ்சநாயக்க
ன் தாை்டா 

1 p H 2 7 ° C _ - 7.55 8.06 7.95 8.15 8.11 8.10 

2 
மின் கைத்துத்திறன் 

25̊C 

µ s/cm 
524 550 470 270 440 411 

3 அடமப்பு 

- 
களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

மணே் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

4 மண் % 40.6 42.5 33.8 55.8 45.2 34.6 

5 பிளவு % 35.1 30.8 36.4 20.1 31.4 33.5 

6 களிமண் % 24.2 25.5 29.5 24.0 23.4 31.9 

7 நீர ்தாங்கும் திறன் % 45.2 41.8 43.5 42.0 41.2 49.5 

8 லமாத்த அைரத்்தி g/cc 1.21 0.91 0.98 1.16 0.77 0.97 

9 லபாலராசிை்டி % 27.5 24.3 30.5 25.5 29 37.2 

10 காே்சியம்  Ca 
மி.கி/கி.

கி 
180 155 173 170 166 140 

11 லமக்னீசியம்  Mg 
மி.கி/கி.

கி 
30.2 25.5 23.2 30.6 32.8 28.8 

12 மாங்கனீசு    Mn  
மி.கி/கி.

கி 
33.6 40.5 31.6 41.7 38 23.5 

13 துத்தநாகம்  Zn 
மி.கி/கி.

கி 
0.97 0.81 0.70 0.86 0.57 0.51 

14 லபாரான் B 
மி.கி/கி.

கி 
0.50 0.55 0.62 0.59 0.77 0.56 
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ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & க்ருைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் மாதிரி முடிவுகள் 

15 குலளாடரடு Cl 
மி.கி/கி.

கி 
171 166 170 161 175.4 167 

16 சே்லபை்  SO4 
மி.கி/கி.

கி 
180 141 162 155 161 85.6 

17 லபாை்ைாசியம் K  
மி.கி/கி.

கி 
41.9 30.2 38.4 31.9 34 25.5 

18 பாஸ்பரஸ்   P 
கிலோ / 

லெக் 
1.53 1.19 0.71 1.23 1.62 0.96 

19 டநை்ரஜன் N  
கிலோ / 

லெக் 
175 189.7 162 210 155.5 200 

20 காை்மியம் 
மி.கி/கி.

கி 

BDL 

(DL:0.003) 
BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL(DL:0.003) 

21 குலராமியம் Cr 
மி.கி/கி.

கி 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL (DL:0.05) BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL (DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 

22 லசம்பு  Cu 
மி.கி/கி.

கி 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL (DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 

BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 

23 ஈயம் 
மி.கி/கி.

கி 
0.97 0.79 0.80 0.61 0.78 0.41 

24 லமாத்த இரும்பு 
மி.கி/கி.

கி 
2.33 1.97 1.88 2.64 2.98 2.46 

25 கரிமப் லபாருள் % 1.51 1.67 1.99 2.12 1.81 1.63 

26 ஆரக்ானிக் காரப்ன் % 0.88 0.97 1.16 1.23 1.05 0.95 

27 CEC meq / l00g 49.7 45.1 41.6 49.8 48.8 35.5 
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3.2.3 விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் ை்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியே் பண்புகள் அடமப்பு, லமாதத் அைரத்்தி, 

லபாலராசிை்டி மற்றும் நீர ்பிடிப்புத்திறன்  ஆகியடவ ஆராயப்பை்ைன. ஆய்வுப் 

பகுதியிே் காணப்படும் மண்ணின் அடமப்பு களிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியிே் உள்ள மண்ணின் லமாத்த அைரத்்தி 0.77 - 1.21 கிராம்/சிசி வடர 

மாறுபடும். நீர ் பிடிப்புத்திறன் மண் மாதிரிகளின் 41.2- 49.5 % லபாலராசிை்டி 

வடர 24.3– 37.2 % வடர 

இரசாயன  ை்புகள் 

• மண்ணின் தன்டம சற்று காரமானது முதே் வலுவான காரமானது pH 

வரம்பு 7.55 முதே் 8.15 வடர இருக்கும் 

• கிடைக்கக்கூடிய டநை்ரஜன் உள்ளைக்கம் லெக்லைருக்கு 155.5 முதே் 

210 கிலோ வடர இருக்கும் 

• கிடைக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளைக்கம் லெக்லைருக்கு 0.71 முதே் 

1.62 கிலோ வடர இருக்கும் 

• கிடைக்கக்கூடிய லபாை்ைாசியம் வரம்பு 25.5 முதே் 41.9mg/kg வடர 

 அலதசமயம், நுண்ணூை்ைசச்த்து ஈயம் (Pb) மற்றும் லமாத்த இரும்பு (Fe) 

0.41 முதே் 0.97mg/kg வரம்பிே் காணப்பை்ைது; 1.88 முதே் 2.98 மி.கி./கி.கி. 

3.3 நீர் சூழல்  

 நீர ் ஆதாரங்கள், லமற்பரப்பு மற்றும் நிேதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியிே் குறிப்பிைதத்க்க பங்டகக் லகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் லநாக்கம், முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தர பண்புகடள 

மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாை்டு சமூக பயன்பாடு, 

லபாழுதுலபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியே் ஆகியவற்றிே் 

ஏற்படும் தாக்கங்கடள மதிப்பீடு லசய்வது ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

லசகரிக்கப்பை்டு, முன் சிகிசட்ச அளிக்கப்பை்ை மாதிரி லகன்களிே் 

விதிமுடறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு லகாண்டு லசே்ேப்பை்ைன. 

3.3.1 டமற் ர ்பு நீர் வளங்கள் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது குடிநீருக்கான ஆதாரமாகச ் லசயே்படும் சிே 

லதாை்டிகளாே் நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அவற்றின் உபரியானது அருகிலுள்ள 

லதாை்டிகளுக்கு உணவளிக்கிறது. இப்பகுதியிே் மிதமான மடழப்லபாழிவு 

உள்ளது, திறந்தலவளி கிணறுகள் மற்றும் அகழிகளிே் மடழநீர ் லசமிப்பு 
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இப்பகுதியிே் நடைமுடறயிே் உள்ளது மற்றும் லசமிக்கப்பை்ை நீர ்

மடழக்காேத்திற்குப் பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர ் ஆதாரமாக 

லசயே்படுகிறது. 

அட்டவறை 3.7இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள நீரந்ிறலகள் 

வ.எை் .  நீரந்ிறலகள் தூரம் 

1 ஓடை 530 மீ லதற்கு 

2 ஓடை 650மீ -NW 

3 
மத்தேப்பள்ளம் 

அடண 
900 மீ - வைக்கு 

4 
ஸ்ைான்லி 

நீரத்ல்தக்கம் 
9.0 கிமீ - லதற்கு 

ஆதாரம்: சரல்வ ஆஃப் இந்தியா லைாலபாஷீை ்

3.3.2 முறறறம 

உளவு ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் கண்காணிப்பு இைங்கள் இதன் 

அடிப்படையிே் இறுதி லசய்யப்பை்ைன; 

▪ வடிகாே் அடமப்பு; 

▪ லவவ்லவறு நைவடிக்டககள்/பாதிப்பு ஏற்பைக்கூடிய பகுதிகடளக் 

குறிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிைம்; மற்றும் 

▪ அடிப்படை நிடேடமகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய 

வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் 

 ஒன்று (1) லமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் மூன்று (3) நிேத்தடி நீர ்மாதிரிகள் 

இரண்டு (2) திறந்த கிணற்று நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

லசகரிக்கப்பை்டு, சுரங்கத்தின் விடளடவ மதிப்பிடுவதற்காக 

இயற்பியே்-லவதியியே், கன உலோகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியே் 

அளவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. லமற்பரப்பு மற்றும் 

நிேத்தடி நீரிே் மற்ற நைவடிக்டககள். அலமரிக்க லபாது சுகாதார 

சங்கம் (APHA) லவளியிை்ை CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ்மற்றும் 

கழிவுநீடர ஆய்வு லசய்வதற்கான நிடேயான முடறகள்' 

ஆகியவற்றாே் குறிப்பிைப்பை்ை நடைமுடறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. நீர ்மாதிரி இைங்கள் அை்ைவடண 3.8 இே் 

லகாடுக்கப்பை்டுள்ளது மற்றும் பைம் 3.5 ஆக காை்ைப்பை்டுள்ளது. 
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அட்டவறை 3.8 நீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எ
ை்.  

இரு ்பிட
க் 

குறியீடு 

கை்காைி ்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறை ்புக
ள் 

டமற் ர ்பு நீர ்

1 SW-1 

குளம் ( 

மூங்கிே்மடுவுக்கு 

அருகிே் ) 

 

3.5 கிமீ NW 
12°2'56.55"N 

77°49'55.93"E 

நிலத்தடி நீர ்

1 WW-1 
முக்கிய 

மண்ைேம் 

திை்ைத்திற்
கு அருகிே் 

12°0'37.91"N 

77°50'49.12"E 

2 WW-2 
மஞ்சநாயக்கன் 

தாண்ைா 

5 கிமீ 

வடமமற்கு 

12°1'59.06"N 

77°47'33.09"E 

3 WW-3 
அஜ்ஜனெள்ளி 4.5 கிமீ 

வடமமற்கு 

12°3'22.94"N 

77°49'23.64"E 

4 BW-1 
டமய மண்ைேம் திை்ைத்திற்

கு அருகிே் 

12°0'52.11"N 

77°50'16.33"E 

5 BW-2 தின்னலபே்லூர ் 5 கிமீ 

தென்மமற்
கு

11°59'52.40"N 

77°47'25.68"E 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் GTMS உைன் இடணந்து ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

அட்டவறை 3.9 நிலத்தடி நீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ
.எ
ை்

 

அளவுருக்கள் 

அ
ல
கு

 WW1 

றமய 

மை்ட
லம் 

WW2 

மஞ்ச
நாயக்
கன் 

தாை்
டா 

WW3 

அஜ்ஜ
னெள்
ளி 

BW1 

றமய 

மை்ட
லம் 

BW2 

தின்னப 
ல்லூர ்

1 நிறம் 
லெச

ன் 
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

2 நாற்றம் - 

ஒத்துக்
லகாள்
ளக்கூ
டியது 

ஒத்துக்
லகாள்
ளக்கூ
டியது 

ஒத்துக்
லகாள்
ளக்கூ
டியது 

ஒத்துக்
லகாள்
ளக்கூ
டியது 

ஒத்துக்
லகாள்ளக்
கூடியது 

3 

மின் 

கைத்துத்திறன் 

@ 25 o C 

µmhos

/லச.மீ 
964 886 605 814 373 

4 pH@ 25 o C - 7.02 7.68 8.03 7.68 7.18 
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5 
கேங்கள் 

தன்டம 
NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

6 

லமாதத் 

இடைநிறுத்தப்
பை்ை 

திைப்லபாருைக்
ள் 

mg/l 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:2) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:2) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:2) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:2) 

பி.டி.எே் 

(DL:2) 

7 

லமாதத் 

கடரந்த 

திைப்லபாருள்
கள் 

mg/l 568 522 357 480 220 

8 
டநை்லரை்டுக

ள் NO 3  
mg/l 7.1 5.5 5.2 7.9 10.5 

9 மாங்கனீசு Mn mg/l 
BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 

10 
அம்லமானியா 

(லமாத்தம்) 
mg/l 

BDL 

(DL:0.1) 

BDL 

(DL:0.1) 

BDL 

(DL:0.1) 

BDL 

(DL:0.1) 
BDL (DL:0.1) 

11 குலளாடரடு Cl  mg/l 210 180 102.7 180 50.7 

12 புளூடரடு F mg/l 0.23 0.29 0.11 0.23 0.27 

13 சே்லபை் SO 4 
- mg/l 42.5 38.2 25 40.2 23.1 

14 
லமாதத் 

காரத்தன்டம 
mg/l 183 165.5 98.3 146 125 

15 

லமாதத் 

கடினத்தன்
டம  CaCO3 

mg/l 203 142.14 72.04 126.9 144 

16  காே்சியம் Ca mg/l 44.3 28.3 15.2 28.3 28.4 

17 
லமக்னீசியம் 

Mg 
mg/l 22.5 17.4 8.3 13.7 17.9 

18 இ - லகாலி 
MPN/1

00ml 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

19 

லமாதத் 

லகாலிஃபாரம்்
கள் 

MPN/1

00ml < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

20 CN  சயடனடு mg/l 
இே்ோ

தது 

இே்ோ
தது 

இே்ோ
தது 

இே்ோ
தது 

இே்ோதது 

21 குலளாரின் mg/l 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 2.0) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 2.0) 

BDL (DL: 

2.0) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 2.0) 

BDL (DL: 2.0) 

22 சே்டபடு H 2 S   mg/l 
BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 
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23 
லமாதத் 

ஆரச்னிக்  
mg/l 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) 

24 லசலினியம்  S mg/l 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 0.05) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 0.05) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 0.05) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL: 0.05) 

பி.டி.எே் 

(DL: 0.05) 

25 
அலுமினியம் 

Al 
mg/l 

BDL (DL: 

0.03) 

BDL (DL: 

0.03) 

BDL (DL: 

0.03) 

BDL (DL: 

0.03) 

BDL (DL: 

0.03) 

26 பாதரசம் Hg  mg/l 
(BDL (DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 

0.0005) 

27 
கனிம 

எண்லணய் 
mg/l 

BDL 

(DL:1.0) 

BDL 

(DL:1.0) 

BDL 

(DL:1.0) 

BDL 

(DL:1.0) 
BDL (DL:1.0) 

28 இரும்பு Fe mg/l 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.1) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.1) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.1) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.1) 

பி.டி.எே் 

(DL:0.1) 

29   லசம்பு Cu mg/l 
BDL 

(DL:0.2) 

BDL 

(DL:0.2) 

BDL 

(DL:0.2) 

BDL 

(DL:0.2) 
BDL (DL:0.2) 

30 லபாலரான் B mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 

BDL 

(DL:0.1) 

BDL 

(DL:0.1) 

BDL 

(DL:0.1) 
BDL (DL:0.1) 

31 லபரியம் Ba mg/l 
BDL 

(DL:0.5) 

BDL 

(DL:0.5) 

BDL 

(DL:0.5) 

BDL 

(DL:0.5) 
BDL (DL:0.5) 

32 நிக்கே் Ni mg/l 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.01) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.01) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.01) 

பி.டி.எ
ே் 

(DL:0.01) 

பி.டி.எே் 

(DL:0.01) 

33  காை்மியம்  mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) 

34 
லமாதத் 

குலராமியம் 
mg/l 

BDL (DL: 

0.05) 

BDL (DL: 

0.05) 

BDL (DL: 

0.05) 

BDL (DL: 

0.05) 

BDL (DL: 

0.05) 

35 சிலிக்கா mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) 

36 

 

துத்தநாகம்   
Zn 

mg/l 
BDL 

(DL:0.02) 

BDL 

(DL:0.02) 

BDL 

(DL:0.02) 

BDL 

(DL:0.02) 
BDL (DL:0.02) 

37 

பிலனாலிக் 

கேடவகள்  

C 6 H 5 OH 

mg/l 
இே்ோ

தது 

இே்ோ
தது 

இே்ோ
தது 

இே்ோ
தது 

இே்ோதது 

38 ஈயம் mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குருைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் மாதிரி முடிவுகள் 

* IS: 10500:2012-குடிநீர ்தரநிடேகள்; # WHO தரநிடேயின்படி அனுமதிக்கப்பை்ை 

வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் இே்ோத பை்சத்திே், குடிநீர ் லதடவக்கு 

தண்ணீடர பயன்படுத்தோம். குறிப்பு: SW- லமற்பரப்பு நீர,் GW - நிேத்தடி நீர.் 
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அட்டவறை 3.10 டமற் ர ்பு நீர் மாதிரி முடிவுகள் 
வ

.எ
ை்

 அளவுருக்கள் அலகு டமற் ர ்பு நீர் (SW1) 

(மூங்கில்மடுவுக்கு 

அருகில் ) 

IS:10500 

2012 வரம்புகள் 

1 நிறம் லெசன் 5 5.0 

2 சுடவ / மணம்
  

- ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடி
யது 

ஆை்லசபடனயற்
றது 

3 மின் 

கைத்துத்திறன் 

@ 25 o C 

µmhos/லச
.மீ 965 

- 

4 pH@ 25 o C - 7.86 6.5-8.5 

5 கேங்கள் 

தன்டம 

NTU 
5.1 

5.0 

6 லமாதத் 

இடைநிறுத்தப்ப
ை்ை 

திைப்லபாருைக்
ள் 

mg/l 

18.6 

- 

7 லமாதத் 

கடரந்த 

திைப்லபாருள்க
ள் 

mg/l 

568 

500 

8 டநை்லரை்டுகள் 

NO 3 

mg/l 
12.1 

45 

9 உயிரியே் 

ஆக்ஸிஜன் 

mg/l 
7.6 

- 

10 இரசாயன 

ஆக்ஸிஜன் 

mg/l 
22 

- 

11 மாங்கனீசு Mn mg/l BDL (DL:0.05) 0.10 

12 லமாதத் 

அம்லமானியா  

mg/l 
BDL (DL:0.1) 

0.5 

13 கடரந்த 

ஆக்ஸிஜன் 

mg/l 
5.1 

4 

14 குலளாடரடு Cl mg/l 162 250 

15 புளூடரடு F mg/l 0.2 1.0 

16 சே்லபை் SO 4  
-  mg/l 42.5 200 

17 லமாதத் 

காரத்தன்டம 
CaCO3 

mg/l 

196 

200 
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18 லமாதத் 

கடினத்தன்டம 
CaCO3 

mg/l 

208.5 

300 

19 Ca என 

காே்சியம் 

mg/l 
32.5 

75 

20 லமக்னீசியம் Mg mg/l 21 30 

21 
இ - லகாலி 

MPN/100m

l 
தற்லபாது 

இே்ோதது 

22 லமாதத் 

லகாலிஃபாரம்் 

MPN/100m

l 
தற்லபாது 

இே்ோதது 

23 சயடனடு CN mg/l இே்ோதது 0.05 

24 குலளாரின் mg/l BDL (DL: 2.0) 5.0 

25 சே்டபடு H 2 S mg/l BDL (DL:0.05) 0.05 

26 லமாதத் 

ஆரச்னிக் என 

mg/l 
BDL (DL:0.01) 

0.02 

27 லசலினியம் என 

லச 

mg/l 
BDL (DL: 0.05) 

0.02 

28 அே் என 

அலுமினியம் 

mg/l 
BDL (DL: 0.03) 

0.03 

29 Hg ஆக பாதரசம் mg/l (BDL (DL: 0.0005) 0.05 

30 ஆக லவள்ளி mg/l (BDL (DL: 0.01) 0.02 

31 Fe என இரும்பு mg/l 0.16 0.30 

32 Cu ஆக லசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) 0.05 

33 லபாலரான் பி mg/l BDL (DL:0.1) 0.5 

34 லபரியம் பா mg/l BDL (DL:0.5) 1.0 

35 Ni ஆக நிக்கே் mg/l BDL (DL:0.01) 0.05 

36 காை்மியம் mg/l BDL (DL:0.01) 0.003 

37 லமாதத் 

குலராமியம் 

mg/l 
BDL (DL: 0.05) 

0.10 

38  சிலிக்காSio2  mg/l BDL (DL: 0.01) 0.03 

39  துத்தநாகம் Zn mg/l BDL (DL:0.02) 0.05 

40 பிலனாலிக் 

கேடவகள் என 

mg/l 
இே்ோதது 

5.0 

41 ஈயம் mg/l BDL (DL:0.01) 1.0 

 

3.3.3 விளக்கம் & முடிவு 

3.3.3.1 டமற் ர ்பு நீர் 

PH; 
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நீரின் pH மதிப்பு 7.86 ஆகும், அலத சமயம் லகாந்தளிப்பு தரநிடேகளுக்குள் 

காணப்படுகிறது (நிடேயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH 

வரம்பு 6.5 முதே் 8.5 pH வடர). 

பமாத்த கறரந்த திட ்ப ாருள்கள்: 

லமாதத் கடரந்த திைப்லபாருள்கள் 568mg/l, TDS முக்கியமாக 

காரப்லனை்டுகள், டபகாரப்லனை்டுகள், குலளாடரடுகள், பாஸ்லபை்கள் 

மற்றும் காே்சியம், லமக்னீசியம், லசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் 

லபாருைக்ளாே் ஆனது. 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குலளாடரடு உள்ளைக்கம் 162 mg/l டநை்லரை்டுகளின் உள்ளைக்கம் 12.1 

mg/l, சே்லபை் உள்ளைக்கம் 42.5 mg/l ஆகும். 

3.3.3.2 நிலத்தடி நீர ்

 லசகரிக்கப்பை்ை நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.02 முதே் 8.03 வடர மற்றும் 

ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதே் 8.5 வடர இருந்தது. அடனத்து 

மூேங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சே்லபை்டுகள் மற்றும் 

குலளாடரடுகள் தரநிடேயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. லகாந்தளிப்பிே், 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் லதடவடயப் பூரத்்தி லசய்கின்றன. லமாதத் கடரந்த 

திைப்லபாருள்கள் அடனத்து மாதிரிகளிலும் 220-568 mg/l வரம்பிே் 

காணப்பை்ைன. லமாத்த கடினத்தன்டம 72.4–203 mg/l இடைலய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியே் அளவுருக்கள் மீது, அடனத்து இைங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் லதடவடயப் பூரத்்தி லசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்பை்ை அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உைன் ஒப்பிைப்பை்டு, 

பரிந்துடரக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

3.3.4 நீர்நிறல ஆய்வுகள் 

தருமபுரி மாவை்ைம், முக்கிய ஆறுகளிே் குடறந்த பரப்பளவு மற்றும் 

லசங்குத்து பரப்புகளின் சமீபத்திய வண்ைே் படிவுகளுைன் லதான்டமயான 

படிக வடிவங்களின் கீழ் உள்ளது. மாவைை்த்திே் உள்ள முக்கியமான நீரந்ிடே 

அடமப்புகள் i) ஒருங்கிடணக்கப்பைாத மற்றும் அடர ஒருங்கிடணந்த 

வடிவங்கள் மற்றும் (ii) சிதெவுறும் மற்றும் உடைந்த படிகப் பாடறகளாே் 

அடமக்கப்பை்டுள்ளன. படிகப் பாடறகளாே் அடியிே் உள்ள பகுதிகளிே், 

நிேத்தடி நீர ் ஏற்படுவது சிதெவுறும்  மற்றும் முறிவு மண்ைேத்திற்கு 

மை்டுப்படுதத்ப்பை்டுள்ளது. லபாதுவாக, கடினமான பாடற நீரந்ிடேகள் 
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இயற்டகயிே் பன்முகத்தன்டம லகாண்ைடவ, இது பாடறயியே், அடமப்பு 

மற்றும் அடமப்பு ஆகியவற்றிே் உள்ள மாறுபாடுகளாே் குறிக்கப்படுகிறது. 

இந்த பாடறகளின் விரிசல் மற்றும் பிளவுபை்ை மண்ைேங்களிே் நிேத்தடி நீர ்

லவயிலின் கீழ் சிதெவுறும்  மற்றும் வடரயறுக்கப்பை்ை நிடேயிே் 

ஏற்படுகிறது. சிதெவுறும்  லசய்யப்பை்ை லபாருளின் தடிமன் 1மீ  bgl க்கும் 

குடறவாக இருந்து 20மீ  bgl க்கும் அதிகமாக மாறுபடுகிறது. 09.06.2016 

லததியிை்ை G.O. (M.S.) எண் 113 இன் படி, லபன்னாகரம் தாலுக்காவிே் ஆய்வுப் 

பகுதி வருகிறது. 

10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பகுதியிே் ஏராளமான திறந்தலவளி 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியின் நீர ்

உற்பத்தித் திறடனக் கண்ைறிய நிேதத்டி நீர ்திறன் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

3.3.4.1 நிலத்தடி நீர் நிறலகள் மற்றும் ஓட்டம் திறச 

நிேத்தடி நீர ் புவியீரப்்பு லசே்வாக்கின் கீழ் மிக உயரந்்த நிடேயான 

நிேத்தடி நீர ்உயரதத்ின் புள்ளிகளிலிருந்து குடறந்த நிடேயான நிேத்தடி நீர ்

உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரும் லபாது, ஆய்வு பகுதிக்குள் நிேதத்டி நீர ்

இயக்கத்தின் திடசடய ஊகிக்க நிேதத்டி நீர ் மை்ைங்களின் ஆழம் பற்றிய 

தரவு அவசியம். பின்னணி நிேத்தடி நீரின் தரத்டத நன்றாகக் 

கண்காணிப்பதற்கும், ரசீாரஜ்் மற்றும் லவளிலயற்றப் பகுதிகடளக் 

கண்ைறிவதற்கும் இைத்டதத் லதரந்்லதடுப்பதிே் நிேத்தடி நீரின் ஓை்ைத்தின் 

திடசடயப் பற்றிய அறிவு அவசியம். எனலவ, டிசம்பர,் 2021 முதே் பிப்ரவரி, 

2022 வடரயிோன காேகை்ைத்திே், உதல்தச திை்ை இைத்டதச ் சுற்றி 1 கிமீ 

சுற்றளவிே் பே்லவறு இைங்களிே் உள்ள 8 திறந்தலவளி கிணறுகள் மற்றும் 8 

ஆழ்குழாய் கிணறுகளிே் இருந்து நிேத்தடி நீர ் உயரவ்ு லதாைரப்ான தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது. அை்ைவடணகள் 3.11 மற்றும் 3.12 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

தரவுகளின்படி, திறந்த கிணறுகளிே் நிடேயான நீர ்அை்ைவடணக்கு மூன்று 

மாதங்களின் சராசரி ஆழம் 10.5 முதே் 16 மீ வடர இருக்கும்; மூன்று மாதங்கள் 

ஆழ்துடளக் கிணறுகளிே் நிடேயான லபாை்லைன்லைாலமை்ரிக் 

லமற்பரப்புக்கு சராசரி ஆழம் 49 முதே் 63 மீ. நிடேயான நீர ்அை்ைவடணயின் 

ஆழம் மற்றும் லபாை்லைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்பு தரவு ஆகியடவ 

நிடேயான நிேதத்டி நீர ் அை்ைவடண மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 

ஆழ்குழாய் கிணறுகளுக்கான லபாை்லைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்பு 

உயரங்கடள கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுதத்ப்பை்ைன, நிேத்தடி நீர ்
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ஓை்ைத்தின் திடசடய தீரம்ானிக்க நிேத்தடி நீர ் உயரதட்த இடணக்கும் 

விளிம்பு லகாடுகடள வடரயவும் விளிம்பு லகாடுகளுக்கு லசங்குத்தாக. 

நிேத்தடி நீர ் ஓை்ைம் திடசயின் வடரபைங்களிலிருந்து (பைங்கள் 3.8 

மற்றும் 3.9), முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்தின் அடியிே் உள்ள திறந்த கிணறு 

நிேத்தடி நீரின் லபரும்பகுதி, முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்தின் SW இே் 

அடமந்துள்ள திறந்த கிணறு எண் 1 ஐ லநாக்கி பாய்கிறது மற்றும் 

லபரும்பாோன துடளகள் முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளதத்ின் கீழ் உள்ள 

கிணற்று நிேத்தடி நீர,் முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளதத்ின் SW இே் 

அடமந்துள்ள ஆழ்துடள கிணறு எண்கள் 3,2,4 லநாக்கி பாய்கிறது. நிேத்தடி 

நீர ்ஓை்ைத் தகவலின் அடிப்படையிே், முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியின் NE 

இே் அடமந்துள்ள திறந்த கிணறு மற்றும் ஆழ்துடள கிணறு இரண்டையும் 

நீரின் தர கண்காணிப்பு லநாக்கத்திற்காக லதரவ்ு லசய்யோம், ஏலனனிே் 

சுரங்க நைவடிக்டககளாே் ஏற்படும் எதிரக்ாேத்திே் தளம் அசுத்தங்களாே் 

கிணறுகள் எளிதிே் பாதிக்கப்பைோம்.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 3.6 நீரின் தர  கு ் ாய்விற்கான நீர் மாதிரி டசகரி ்பு  

 

 

 

அட்டவறை 3.11 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்தபவளி கிைறுகளின் நீரம்ட்டம் 
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திறந்த
பவளி 
கிைறு 

 

தீர்க்கடர
றக 

 

அட்சடரறக 

 

டிசம் ர் 
2021 

 

ஜனவரி 
2022 

 

பி ்ரவரி 
2022 

சராசரி 
நீர் 

நிறல 

OW-1 12° 0'26.50"N 77°50'29.66"E 9.8 10.4 11.3 10.5 

OW-2 12° 0'20.46"N 77°50'41.34" E 10.5 11.6 14 12 

OW-3 12° 0'28.57"N 77°50'47.52" E 12 12.5 13.4 12.5 

OW-4 12° 0'52.19"N 77°50'9.14" E 10.6 11.3 12.6 11.5 

OW-5 12° 1'9.99"N 77°50'28.98" E 11.2 12 13.2 13 

OW-6 12° 1'12.25"N 77°50'49.30" E 14.2 15 16 15 

OW-7 12° 0'54.43"N 77°50'55.64" E 15 15.8 17 16 

OW-8 12° 0'34.87"N 77°51'0.32" E 12.5 13.4 14.6 13.5 

ஆதாரம்: FAE & குழு உறுப்பினரக்ளாே் லபறப்பை்ை தரவு 

அட்டவறை 3.12 1 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துறளக் கிைறுகளின் 

நீர்மட்டம் 

ஆழ்துறள 
கிைறு 

தீர்க்கடரறக அட்சடரறக 
டிசம் ர் 
2021 

ஜனவரி 
2022 

பி ்ரவரி 
2022 

சராசரி 
நீர் 

நிறல 

BW-1 12° 0'27.47"N 77°50'52.45" E 49 52 56.5 52.5 

BW-2 12° 0'24.09"N 77°50'39.12" E 49.5 52 55 52 

BW-3 12° 0'24.66"N 77°50'21.84" E 46 48.5 53 49 

BW-4 12° 0'38.88"N 77°50'18.37" E 49 51 56 52 

BW-5 12° 0'52.17"N 77°50'16.65" E 48.8 51.4 54.5 51.5 

BW-6 12° 1'17.51"N 77°50'34.28" E 51.5 54 58 54.5 

BW-7 12° 0'58.44"N 77°50'55.61" E 59 63 67 63 

BW-8 12° 0'47.07"N 77°50'56.99" E 54 58 63.5 58.5 
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 டம் 3.7 10 கிமீ சுற்றளவில் நீர் மாதிரி இடங்கள் 
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 டம் 3.8 1 கிமீ சுற்றளவில் திறந்தபவளி கிைற்றில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் திறச 
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 டம் 3.9 ஆழ்துறள கிைற்றில் 1 கிமீ சுற்றளவில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் திறச
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3.3.4.2 மின் எதிர் ் ாற்றல் விசாரறை 

நிேத்தடி நீரவ்ளவியே் நிடேடமகடளப் புரிந்துலகாள்வதற்காக புவி 

இயற்பியே் ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்படுகிறது. புவி இயற்பியே் ஆய்வு குறிப்பாக 

நீரந்ிடே நிடேடமகள் பற்றிய லபாதுமான ஆய்வுக் கிணறு தரவு இே்ோத 

பகுதிகளிே் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பூமியின் லமற்பரப்பு அடுக்குகளின் 

எதிரப்்பிே் உள்ள பக்கவாை்டு மற்றும் லசங்குத்து இடைநிறுதத்ங்கடள 

வடரயறுப்பதற்கான நன்கு அறியப்பை்ை புவி இயற்பியே் முடறகளிே் ஒன்று 

மின்சார எதிரப்்பாற்றே் முடற. இது முக்கியமாக டெை்லராஜியாேஜி 

துடறயிே் நீரந்ிடேகடளக் கண்ைறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தற்லபாடதய ஆய்வு பூமியின் லமற்பரப்பு அடுக்குகடள வடரயறுக்க 

லசங்குத்து மின்சார ஒலிடய (VES) பயன்படுத்துகிறது. மின் எதிரப்்பாற்றே் 

ஆய்வு நான்கு மின்முடனகள் லகாலினியர ்அடமப்பிே் பயன்படுத்தப்பை்ைது, 

அங்கு மின்லனாை்ைம் லவளிப்புற மின்முடனகள் மூேம் தடரயிே் 

அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் உள் மின்முடனகள் பைம் 3.10 இே் 

காை்ைப்பை்டுள்ளபடி சாத்தியமான லவறுபாை்டை அளவிடுகின்றன.      

3.3.4.3 முறற மற்றும் தரவு றகயக ் டுத்தல் 

தற்லபாடதய ஆய்வு லசங்குத்து மின் ஒலி அளவீடுகடளச ்லசய்வதற்கு 

ஸ்க்ேம்லபரக்ர ்வரிடசடயப் பயன்படுத்துகிறது, ஏலனனிே் இது பக்கவாை்டு 

ஒத்திடசவற்ற தன்டமகளாே் குடறந்த தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் 

அதிக ஆழமான விசாரடணடய வழங்கும் திறன் லகாண்ைது. தற்லபாடதய 

ஆய்வின் முக்கிய குறிக்லகாள், அளவிைப்பை்ை தரவுகளுைன் ஒத்துப்லபாகும் 

லசங்குத்து ஒத்திடசவுகடளத் லதடுவதாகும். 

ஒரு ஷ்ேம்லபரக்ருக்கு, லவளிப்படையான எதிரப்்டப பின்வருமாறு 

கணக்கிைோம்: 

ρ a =  GΔV/I 

ΔV = சாத்தியமான லவறுபாடு 

G = வடிவியே் காரணி. 

 ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பை்ை கள உபகரணமானது SSR – MP – ATS 

மாதிரியுைன் கூடிய ஆழமான மின்தடை மீை்ைர ் ஆகும். இந்த சிக்னே் 

ஸ்லைக்கிங் லரசிஸ்டிவிை்டி மீை்ைர ் என்பது பூமியின் மின்தடை 

அளவீடுகளுக்கான பே புதுடம அம்சங்கடள உள்ளைக்கிய உயரத்ர தரவு 



   

78 | P a g e  

 

டகயகப்படுத்தும் அடமப்பாகும். கருவி பற்றிய கூடுதே் தகவலுக்கு, 

உற்பத்தியாளரின் டகலயை்டைப் பாரக்்கவும். 

 

 

 டம் 3.10 மின் எதிர ்்பு விசாரறையின் டகாட் ாடு 

3.3.4.4 தரவு வழங்கல் 

திை்ை தளத்திே் இருந்து லபறப்பை்ை புவி இயற்பியே் VES தரவு 

அை்ைவடண 3.13 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. விரிவான புவி இயற்பியே் ஆய்விே் 

இருந்து லபறப்பை்ை களத் தரவு, விளக்கத்திற்காக உற்பத்தியாளர ் (IGIS) 

வழங்கிய லமன்லபாருளின் உதவியுைன் திை்ைமிைப்பை்ைது. விளக்கத்தின் 

லநாக்கத்திற்காக பயன்படுதத்ப்படும் தடேகீழ் சாய்வு எனப்படும் சதி பைம் 

3.10 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

 

அட்டவறை 3.13 பசங்குத்து மின் ஒலி தரவு  

இரு ்பிட ஒருங்கிறை ்புகள் - 12° 0'42.79"N 77°50'31.55"E 

வ
.எ
ை்

 

ஏபி/2(மீ) MN/2(m) 

வடிவியல் 

காரைி 
(ஜி) 

Ω இல் 

எதிர ்்பு 

Ωm இல் 

பவளி ் றடயான 

எதிர ்் ாற்றல் 

1 2 1 4.71 22.260 104.84 

2 4 1 23.55 7.460 175.68 

3 6 1 54.95 3.552 195.18 

4 8 1 98.91 2.260 223.54 

5 10 1 155.45 1.660 258.05 

6 10 5 23.55 12.500 294.38 

7 15 5 62.80 5.260 330.33 
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8 20 5 117.75 3.100 365.03 

9 30 5 274.75 1.460 401.14 

10 40 5 494.55 0.880 435.20 

11 50 5 777.15 0.495 384.68 

12 60 5 1122.55 0.500 561.28 

13 70 5 1530.75 0.420 642.92 

14 80 5 2001.75 0.330 660.58 

15 90 5 2535.55 0.299 758.13 

16 100 5 3132.15 0.250 783.04 

 

 

அட்டவணை 3.14 சாத்தியமான முறிவுகளின் ஆழம் 

விரிசல் மை்டலம் ெதர மட்டெ்திற்கு கீமே ஆேம் )மீ( 
விரிசல் மண்டலம் I 50-55 

விரிசல் மண்டலம் II 90-95 

 டம் 3.10 நீர் தாங்கும் மை்டலங்களின் நிகழ்றவக் காட்டும் வறர டம் 

ஊதா சுற்று 

3.3.4.5 புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 

குடறந்த எதிரப்்புத ் திறன் லகாண்ை பாடற உருவாக்கம், தடர 

மை்ைத்திலிருந்து 50-55 மீ ஆழத்திே் நீர ் இருப்படதக் குறிக்கிறது . முதே் 

ஐந்தாண்டுக்கான முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கான அதிகபை்ச ஆழம் 

தடர மை்ைத்திலிருந்து 26மீ. எனலவ, சுரங்க லசயே்பாடு முழு சுரங்க வாழ்நாள் 

முழுவதும் நீரந்ிடேடய பாதிக்காது .
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                                                       டம் 3.11 நிலத்தடி நீர் எதிர் ார் ்பு வறர டம் 
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 டம் 3.12 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வறர டம் 
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3.4 காற்று சூழல்  

 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்திே் சுரங்க நைவடிக்டககளின் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதற்கு அப்பகுதியின் தற்லபாடதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. காற்று சூழே் குறிதத் அடிப்படை ஆய்வுகளிே் குறிப்பிை்ை 

காற்று மாசு அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றிே் அவற்றின் 

தற்லபாடதய நிடேகள் ஆகியடவ அைங்கும். குழுமம் சுற்றி 10 கிமீ 

சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வு மண்ைேதட்தப் லபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

அடிப்படைத் தகவடே உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியிே் காற்று மாசுபாை்டின் 

ஆதாரங்கள் லபரும்பாலும் வாகன லபாக்குவரத்து, லசப்பனிைப்பைாத கிராம 

சாடே மற்றும் உள்நாை்டு மற்றும் விவசாய நைவடிக்டககளாே் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்படைக் காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியின் தற்லபாடதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரதட்த நிறுவுவதாகும். 

குழுமம் முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைங்களின் லசயே்பாை்டின் லபாது சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவடத மதிப்பிடுவதற்கும் இடவ 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 இந்த பகுதி மாதிரி இைங்கடள அடையாளம் காணுதே், கண்காணிப்பு 

காேத்திே் பின்பற்றப்பை்ை முடற மற்றும் மாதிரி அதிரல்வண் ஆகியவற்டற 

விவரிக்கிறது. 

3.4.1 வானிறல மற்றும் காலநிறல 

 காற்றின் தரதட்தப் புரிந்துலகாள்வதற்கு வானிடே ஆய்வு 

முக்கியமானது. வானிடே நிடே மற்றும் வளிமண்ைே சிதறே் 

ஆகியவற்றுக்கு இடைலயயான அத்தியாவசிய உறவு, பரந்த லபாருளிே் 

காற்டற உள்ளைக்கியது. காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த காே 

இடைலவளியிே் சிதறே் மற்றும் அவற்றுைன் லதாைரப்ுடைய பிற 

லசயே்முடறகடள வலுவாக பாதிக்கின்றன.லகாத்து குவாரிகடள மூடி, திை்ை 

தளத்திே் ஒரு தற்காலிக வானிடே நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. காற்றின் ஓை்ைம், 

காற்றின் லவகம், காற்றின் திடச, ஈரப்பதம் மற்றும் லவப்பநிடே 

ஆகியவற்றிற்கு எந்த தடைகளும் இே்டே என்பதாே் தடர மை்ைத்திலிருந்து 3 

மீ உயரத்திே் நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. ஆன்டசை் கண்காணிப்பு 

நிடேயத்திலிருந்து லபறப்பை்ை வானிடே தரவு அை்ைவடண 3.16 இே் 

வழங்கப்பை்டுள்ளது. 
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  ஆன்டசை் தரவுகளின்படி, டிசம்பர ்2021 இே் லவப்பநிடே சராசரியாக 

24.50C உைன் 18.7 முதே் 25.90C வடர மாறுபடுகிறது; ஜனவரி, 2022 இே் 

சராசரியாக 25.80C உைன் 21.2 முதே் 26.50C வடர; மற்றும் பிப்ரவரி, 2022 இே் 

சராசரியாக 26.40C உைன் 23.1 முதே் 27.20C வடர. மூன்று மாத காேப்பகுதியிே், 

ஈரப்பதம் சராசரியாக 83.2 முதே் 91% வடர இருந்தது. அதிகபை்ச சராசரி 

ஈரப்பதம் 2021 டிசம்பரிே் அளவிைப்பை்ைது, அலதசமயம் பிப்ரவரி 2022 இே் 

குடறந்தபை்ச ஈரப்பதம். காற்றின் லவகத்டதப் பற்றி லபசும்லபாது, டிசம்பர ்

2021 இே் காற்றின் லவகம் 1.55 முதே் 4.66 மீ/வி வடர சராசரியாக 2.86 மீ/வி 

வடர மாறுபடுகிறது; ஜனவரி, 2022 இே் 1.06 முதே் 4.23m/s வடர சராசரியாக 

2.57m/s; பிப்ரவரி, 2022 இே் 0.92 முதே் 3.06m/s வடர சராசரியாக 2.30m/s. மூன்று 

மாதங்களிே், கிளவுை் கவர ்மதிப்புகள் 0 முதே் 8 octas வடர இருந்தது. 

3.4.1.1 காலநிறல 

➢ தருமபுரியின் காேநிடே லவப்பமண்ைேமாக 

வடகப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. இங்கு லகாடை காேத்திே் நே்ே 

மடழப்லபாழிவு இருக்கும், அலத சமயம் குளிரக்ாேம் மிகக் குடறவு. 

இந்த இைம் லகாப்பன் மற்றும் லகய்கர ் மூேம் Aw என 

வடகப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. இங்கு சராசரி லவப்பநிடே 26.0 °C | 78.8 °F. 

➢ ஆண்டு மடழப்லபாழிவு 760 மிமீ | 29.9 அங்குேம் 

➢ மடழப்லபாழிவு ஜனவரியிே் மிகக் குடறவு, சராசரியாக 7 மிமீ | 0.3 

அங்குேம் இங்கு லபரும்பாோன மடழப்லபாழிவு அக்லைாபர ்மாதத்திே் 

விழுகிறது, சராசரியாக 143 மிமீ | 5.6 அங்குேம். 

➢ சராசரி லவப்பநிடே 29.5 °C | 85.2 °F, ஏப்ரே் ஆண்டின் லவப்பமான 

மாதமாகும். டிசம்பர ் குளிரான மாதம், சராசரி லவப்பநிடே 22.4 °C | 72.3 

ஆதாரம் :தருமபுரி காலநிறல: சராசரி பவ ் நிறல, மாத வானிறல,  

தருமபுரி வானிறல சராசரி - Climate-Data.org (climate-data.org)  

3.4.1.2 மறழ ்ப ாழிவு 

அட்டவறை 3.15 மறழ ்ப ாழிவு தரவு 

 உை்றமயான மறழ ்ப ாழிவு 

மிமீ 

 சாதாரை 

மறழ ்ப ாழிவு 

மி.மீ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

801.4 765.6 1067.3 463.7 906.5 468.0 902.1 

ஆதாரம்: தரம்புரி | TWAD (tn.gov.in)  

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/krishnagiri-34157/
https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/krishnagiri-34157/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/krishnagiri
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/krishnagiri


   

84 | P a g e  

 

3.4.1.3 முதன்றம வானிறல தரவு 

அட்டவறை 3.16 தளத்தில்  திவு பசய்ய ் ட்ட வானிறல தரவு 

வ. 

எை் 
அளவுருக்கள் 

டிசம் ர்–
2021 

ஜன–
2022 

பி ்ரவரி-
2022 

1 லவப்பநிடே ( 0 C) 

அதிகபை்சம் 25.9 26.5 27.2 

குடறந்தபை்சம் 18.7 21.2 23.1 

சராசரி 24.5 25.8 26.4 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 91 86 83.2 

3 
காற்றின் லவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபை்சம் 4.66 4.23 3.06 

குடறந்தபை்சம் 1.55 1.06 0.92 

சராசரி 2.86  2.57   2.30 

4 
கிளவுை ்கவர ்

(OKTAS) 
 0-8 0-8 0-8 

3.4.1.4  முதன்றம மற்றும் இரை்டாம் நிறல தரவுகளுக்கு இறடடய 

உள்ள பதாடர்பு 

 தளத்திே் லசகரிக்கப்பை்ை வானிடே தரவு கிை்ைதத்ை்ை IMD 

நிடேயத்திலிருந்து லசகரிக்கப்பை்ை இரண்ைாம் நிடே தரவுகடளப் லபாேலவ 

உள்ளது. ஐஎம்டியுைன் மூன்று மாதங்களிே் உருவாக்கப்பை்ை தளத் தரவின் 

ஒப்பீடு. ஆய்வு தளத்தின் காற்று லராஜா வடரபைம் பைத்திே் 

சித்தரிக்கப்பை்டுள்ளது. 3.13 ஆய்வுப் பருவத்திே் காற்று வீசும் திடசயானது  

வைகிழக்கிலிருந்து லதன்கிழக்காக இருக்கும் 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                              

                                   டம் 3.13 விை்ட்டராஸ் வறர டம் 
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 லசகரிக்கப்பை்ை தரவுகளின் சுருக்கத்திே், ஆய்வுப் பகுதியிே் 

கண்காணிப்பு காேத்திே் பைம் 3.13 இே் வழங்கப்பை்ை காற்றின் லராஜா 

வடரயப்பை்ைது. 

• பிரதான காற்று வைகிழக்கு - லதன்கிழக்கிே் இருந்து வீசியது.. 
• காற்றின் லவக அளவீடுகள் 0.5 முதே் >11.10 மீ/வி வடர பதிவு 

லசய்யப்பை்டுள்ளன . 
3.4.2 முறற மற்றும் குறிக்டகாள்கள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், தற்லபாதுள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உைன் அதன் இணக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதாகும். ஆய்வுப் பகுதியிே் காற்று மாசுபாை்டின் கவனிக்கப்பை்ை 

ஆதாரங்கள் லதாழிே்துடற, லபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாை்டு 

நைவடிக்டககள். பின்வருவனவற்டறக் கருத்திே் லகாண்டு விஞ்ஞான 

ரீதியாக வடிவடமக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

லநை்லவாரக்் மூேம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்படை நிடே 

நிறுவப்பை்டுள்ளது: 

❖ சிலனாப்டிக் அளவிே் வானிடே நிடே; 

❖ ஆய்வு பகுதியின் நிேப்பரப்பு; 

❖ அடிப்படை நிடேடயப் லபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 
காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள்; 

❖ லவவ்லவறு லசயே்பாடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இருப்பிைம்; 

❖ அணுகே் மற்றும் ஆற்றே் கிடைக்கும்; முதலியன 

 

3.4.3 மாதிரி மற்றும்  கு ் ாய்வு நுட ்ங்கள் 

அட்டவறை 3.17 மாதிரி மற்றும்  கு ் ாய்வு நுட ்ங்கள் 

 அளவுரு முறற கருவி 

PM 2.5 

கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு 

முடற 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி 
தயாரிப்பது - லதரல்மா 

சுற்றுசச்ூழே் கருவிகள் - TEI 

121 

PM 10 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
தயாரிப்பது - லதரல்மா 

சுற்றுசச்ூழே் கருவிகள் - TEI 

108 
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SO 2 

IS-5182 பகுதி II 

(லமம்படுத்தப்பை்ை 

லவஸ்ை் & லகக் முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NO2 x 

IS-5182 பகுதி II 

(லஜக்கப் & 

லொசல்ெய்சர ்

மாற்றியடமக்கப்பை்ை 

முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

இேவச 

சிலிக்கா 
நிலயாஷ் - 7601 

காணக்கூடிய 

ஸ்லபக்ை்லராஃலபாை்லைாலமை்ரி 
ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் & CPCB அறிவிப்பு மூேம் 
மாதிரி முடற 

அட்டவறை 3.1 8 டதசிய சுற்று ்புற காற்று தர தரநிறலகள் 

வ. 

எண் 

மாசுபடுத்தும் லநரம் 

எடையுள்ள 

சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றிே் லசறிவு 

லதாழிே்துடற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழே் 

உணரத்ிறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரசாங்கதத்ாே் 

அறிவிக்கப்பை்ைது) 

1 சே்பர ்டை 

ஆக்டசடு ( μg 

/m 3 ) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
லநரம்** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 டநை்ரஜன் டை 

ஆக்டசடு ( μg 

/m 3 ) 

ஆண்டு 

சராசரி 
24 மணி 
லநரம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் (10µm 

க்கும் 

குடறவான 

அளவு) PM 10 ( μg 

/m 3 ) 

ஆண்டு 

சராசரி 
24 மணி 
லநரம் 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 2.5 க்கும் 

குடறவான 

அளவு ( μg /m 3 ) 

ஆண்டு 

சராசரி 
24 மணி 
லநரம் 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I லததி 18 நவம்பர்
 2009 
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*ஒரு வருைத்திே் குடறந்தபை்சம் 104 அளவீடுகளின் வருைாந்திர 

எண்கணித சராசரி வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 24 மணிலநரத்திற்கு சீரான 

இடைலவளியிே் எடுக்கப்பை்ைது, 

** 24 மணிலநரம் / 8 மணிலநரம் அே்ேது 1 மணிலநரம் 

கண்காணிக்கப்படும் மதிப்பு ஒரு வருைத்திே் 98 % லநரதத்ிற்கு இணங்க 

லவண்டும். இருப்பினும், 2% லநரம், அடவ வரம்புகடள மீறோம் ஆனாே் 

லதாைரந்்து இரண்டு நாை்கள் கண்காணிப்பிே் இே்டே. 

3.4.4 மாதிரி எடு ் தற்கான அதிர்பவை் மற்றும் அளவுருக்கள்   

டிசம்பர ் 2021 முதே் பிப்ரவரி 2022 வடரயிோன காேக்கை்ைத்திே் 

லதாைரச்ச்ியான 24 மணிலநர (8 மணி லநர 3 ஷிப்ை்) அை்ைவடணடயப் 

பின்பற்றி , 8 இைங்களிே் வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்டுள்ளது. சுற்றுப்புற காற்றின் 

அடிப்படை தரவு PM10, PM2.5 , சே்பர ் டை ஆக்டசடு (SO2) & டநை்ரஜன் டை 

ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக உருவாக்கப்பை்டுள்ளது. CPCB, MoEF 

வழிகாை்டுதே்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி கண்காணிப்பு 

லமற்லகாள்ளப்பை்டுள்ளது . 

 காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக ஒவ்லவாரு 

கண்காணிப்பு நிடேயத்திலும் தடர மை்ைத்திலிருந்து குடறந்தபை்சம் 3 ± 0.5 

மீ உயரத்திே் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது உறுதி லசய்யப்பை்ைது . 

கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இே்ோத திறந்தலவளியிே் 

டவக்கப்பை்டுள்ளன, இே்டேலயனிே் அடவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக 

லசயே்படுகின்றன, இதன் விடளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குடறவாக 

இருக்கும். 

3.4.5 சுற்று ்புற காற்றின் தர கை்காைி ்பு நிறலயங்கள் 

தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரதட்த மதிப்பீடு லசய்வதற்காக 

பைம் 3.15 இே் சித்தரிக்கப்பை்டுள்ளபடி எை்டு (8) கண்காணிப்பு நிடேயங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் அடமக்கப்பை்ைன. மாதிரி இைங்களின் விவரங்கள் கீலழ 

லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவறை 3.19 சுற்று ்புற காற்றின் தர (AAQ) கை்காைி ்பு இடங்கள் 

வ. 
எை் 

இரு ்பிடக் 
குறியீடு 

கை்காைி ்பு 
இடங்கள் 

தூரம் மற்றும் 
திறச 

அட்சடரறக 
மற்றும் 

தீர்க்கடரறக 

1 AAQ-1 
டமய மண்ைேம் திை்ைப் பகுதி 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 

2 AAQ-2 
படழயூர ் லமற்கு 350 மீ 12° 1'1.65"N 

77°49'57.83"E 

3 AAQ-3 
மடேயனூர ் 2.8கிமீ 

லதன்கிழக்கு 

11°59'23.31"N 

77°49'12.29"E 

4 AAQ-4 
தின்னலபே்லூர ் 5 கிமீ 

லதன்கிழக்கு 

11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 

5 AAQ-5 
அத்திமரத்தூர ் 4 கிமீ 

வைகிழக்கு 

12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 

6 AAQ-6 
சீேநாயக்கனூர ் 1.4கிமீ 

வைகிழக்கு 

12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 

7 AAQ-7 
அஜ்ஜனெள்ளி 4.5 கிமீ 

வைலமற்கு 

12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 

8 AAQ-8 
மஞ்சநாயக்கன் 

தாண்ைா 

5 கிமீ 

வைலமற்கு 

12° 1'58.46"N 

77°47'37.30"E 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் GTMS  உைன் இடணந்து 
ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 3.14 சுற்று ்புற காற்றின் தர கை்காைி ்பின் தள புறக ் டங்கள் 
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 டம் 3.15 சுற்று ்புற காற்றின் தரம் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள இடங்கள் 

 



   

90 | P a g e  

 

அட்டவறை 3.20 AAQ1 - றமய மை்டலம் 

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), µg/m 
3 

டததி 
காலம், 

மைி.   SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்* 

(24 

மைி) 60(24 

மைிடநரம்) 

100 

(24 

மைி) 

80 

(24 

மைி) 

80 

(24 

மைி) 

400 

(24 

மைி) 

100 

(8 

மைி.) 

2.0 

(8 

மைி.) 

1.0 

(24 

மைி) 

6.0 

(ஆை்டு) 

20 

(ஆை்டு) 

5.0 

(ஆை்டு) 

1.0 

(ஆை்டு) 

08.12.2021 
08.00-

08.00 
67.6 22.6 41.2 9.6 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 
08.15-

08.15 
67.5 23.1 42.9 9.2 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 
08.00-

08.00 
68.2 23.5 42.7 9.4 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 
08.15-

08.15 
68.3 23.1 42.6 8.6 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 
08.00-

08.00 
68.1 22.8 41.1 8.7 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 
08.15-

08.15 
68.6 22.5 41.3 8.2 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 
08.00-

08.00 
68.4 22.6 41.7 8.4 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 
08.15-

08.15 
68.2 23.1 42.5 8.5 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 
08.00-

08.00 
69.2 21.6 42.3 8.9 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 
08.15-

08.15 
67.2 21.0 42.7 9.2 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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12.01.2022 
08.00-

08.00 
67.5 23.5 43.2 9.4 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 
08.15-

08.15 
67.3 22.9 42.0 9.7 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 
08.00-

08.00 
67.8 23.7 43.4 9.2 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 
08.15-

08.15 
67.3 22.5 43.5 9.8 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 
08.00-

08.00 
68.1 22.1 43.3 8.4 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 
08.15-

08.15 
68.4 23.6 43.2 8.3 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 
08.00-

08.00 
68.2 22.5 42.4 8.7 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 
08.15-

08.15 
69.2 23.1 43.8 8.2 18.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 
08.00-

08.00 
69.0 23.9 42.3 8.4 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 
08.15-

08.15 
69.5 22.8 42.0 9.2 19.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 
08.00-

08.00 
68.3 23.1 44.7 9.7 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 
08.15-

08.15 
67.6 22.6 43.9 9.2 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 
08.00-

08.00 
67.9 23.2 43.2 9.1 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 
08.15-

08.15 
68.4 22.8 42.7 9.6 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவறை 3.21 AAQ2 -  றழயூர்   
                                                           

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), µg/m 
3 

டததி 
காலம், 

மைி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்* 

(24 

மைி) 

60(24 

மைி 
டநரம்) 

100 

(24 

மைி) 

80 

(24 

மைி) 

80 

(24 

மைி) 

400 

(24 

மைி) 

100 

(8 

மைி.) 

2.0 

(8 

மைி.) 

1.0 

(24 

மைி) 

6.0 

(ஆை்டு) 

20 

(ஆை்டு) 

5.0 

(ஆை்டு) 

1.0 

(ஆை்டு) 

08.12.2021 
08.15-

08.15 
62.2 19.9 44.2 7.1 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 
08.30-

08:30 
62.7 19.7 44.5 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 
08.15-

08.15 
62.8 19.6 43.2 6.2 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 
08.30-

08:30 
64.5 19.4 43.8 6.4 17.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 
08.15-

08.15 
65.2 19.3 43.5 6.5 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 
08.30-

08:30 
65.1 19.1 43.2 6.9 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 
08.15-

08.15 
64.0 19.5 43.8 6.7 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 
08.30-

08:30 
64.3 19.2 43.5 6.0 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 
08.15-

08.15 
64.7 18.9 43.2 7.2 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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06.01.2022 
08.30-

08:30 
64.2 18.3 42.9 7.6 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 
08.15-

08.15 
64.8 20.2 42.2 6.6 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 
07.30-

07:30 
63.2 19.5 43.2 7.5 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 
08.15-

08.15 
65.5 18.9 42.8 6.5 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 
08.15-

08.15 
64.8 19.1 43.5 6.1 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 
08.00-

08.00 
64.1 19.0 43.1 6.5 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 
08.15-

08.15 
62.0 19.7 44.8 6.3 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 
08.00-

08.00 
65.2 19.9 43.2 6.5 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 
08.15-

08.15 
65.4 19.5 45.6 6.9 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 
08.00-

08.00 
66.3 19.6 45.5 6.7 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 
08.15-

08.15 
64.2 19.3 45.1 6.4 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 
08.00-

08.00 
64.7 19.2 44.5 6.1 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 
09.15-

09.15 
65.2 19.3 44.0 6.5 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 
09.00-

9.00 
65.8 19.4 44.3 6.6 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 
09.15-

09.15 
64.3 19.6 43.6 6.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவறை 3.22 AAQ3 - மறலயனூர்           

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), µg/m 
3 

டததி 
காலம், 

மைி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்* 

(24 

மைி) 

60 

(24 

மைி) 

100 

(24 

மைி) 

80 

(24 

மைி) 

80 

(24 

மைி) 

400 

(24 

மைி) 

100 

(8 

மைி.) 

2.0 

(8 

மைி.) 

1.0 

(24 

மைி) 

6.0 

(ஆை்டு) 

20 

(ஆை்டு) 

5.0 

(ஆை்டு) 

1.0 

(ஆை்டு) 

08.12.2021 
9.15-

09.15 
60.1 18.2 39.5 5.6 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 
08.30-

08:30 
61.5 18.4 38.9 5.7 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 
09.15-

09.15 
62.2 18.6 39.1 5.2 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 
08.30-

08:30 
61.2 18.7 38.6 4.8 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 
08.15-

08.15 
62.3 18.2 37.6 4.3 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 
07.30-

07:30 
61.9 18.6 38.3 4.9 16.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 
07.15-

07.15 
60.5 18.2 38.2 4.7 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.2021 
08.30-

08:30 
61.3 18.7 39.1 5.2 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 
09.15-

09.15 
61.4 16.6 39.8 5.4 16.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 
08.30-

08:30 
61.9 16.9 38.5 5.6 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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12.01.2022 
09.15-

09.15 
62.7 17.5 39.7 5.3 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 
07.30-

07:30 
62.3 17.8 40.2 4.7 17.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 
10.15-

10.15 
62.4 15.9 40.6 4.6 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 
09.15-

09.15 
62.8 16.7 39.2 4.1 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 
09.00-

09.00 
63.4 17.9 39.8 4.8 17.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 
08.15-

08.15 
62.8 17.2 40.8 4.3 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 
10.00-

10.00 
63.8 18.6 41.3 4.4 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 
08.15-

08.15 
64.8 17.6 39.5 4.9 16.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 
09.00-

09.00 
61.2 18.2 38.9 5.2 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 
08.15-

08.15 
62.9 18.9 37.1 5.7 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.2022 
09.00-

09.00 
64.2 18.7 39.5 5.3 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 
10.15-

10.15 
63.3 19.5 40.1 5.8 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 
09.00-

09.00 
63.8 17.5 41.5 5.5 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 
08.15-

08.15 
62.7 18.6 42.7 5.1 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவறை 3.23 AAQ4 – தின்னப ல்லூர்                

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m 3 

டததி 

காலம்
, 

மைி. 
SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்
* 

(24 

மைி
) 

60(24 

மைிடநரம்
) 

100 

(24 

மைி
) 

80 

(24 

மைி
) 

80 

(24 

மைி
) 

400 

(24 

மைி
) 

100 

(8 

மைி.
) 

2.0 

(8 

மைி.
) 

1.0 

(24 

மைி
) 

6.0 

(ஆை்டு
) 

20 

(ஆை்டு
) 

5.0 

(ஆை்டு
) 

1.0 

(ஆை்டு
) 

08.12.202

1 

9.15-

09.15 
57.3 19.8 39.3 8.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.202

1 

08.30-

08:30 
57.9 20.1 41.5 8.1 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.202

1 

09.15-

09.15 
58.3 20.3 39.6 8.6 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.202

1 

08.30-

08:30 
58.6 18.5 40.7 8.2 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.202

1 

08.15-

08.15 
58.1 18.8 41.3 8.5 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.202

1 

07.30-

07:30 
58.7 18.7 39.8 7.6 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.202

1 

07.15-

07.15 
57.4 18.2 38.9 8.3 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.202

1 

08.30-

08:30 
57.9 20.7 40.4 8.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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05.01.202

2 

09.15-

09.15 
57.3 20.0 39.6 8.6 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.202

2 

08.30-

08:30 
57.1 20.3 39.2 8.4 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.202

2 

09.15-

09.15 
58.7 19.9 38.2 8.8 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.202

2 

07.30-

07:30 
58.6 19.3 38.5 8.3 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.202

2 

10.15-

10.15 
58.4 19.5 39.2 8.2 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.202

2 

09.15-

09.15 
59.2 20.6 39.9 9.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.202

2 

09.00-

09.00 
56.6 20.5 41.3 9.4 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.202

2 

08.15-

08.15 
56.1 20.7 40.2 9.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.202

2 

10.00-

10.00 
56.7 19.2 39.5 9.7 25.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.202

2 

08.15-

08.15 
56.2 20.3 41.7 7.3 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.202

2 

09.00-

09.00 
56.1 21.9 41.3 7.5 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.202

2 

08.15-

08.15 
55.9 20.1 41.5 7.6 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.202

2 

09.00-

09.00 
55.7 20.7 41.5 7.9 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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17.02.202

2 

10.15-

10.15 
56.7 21.2 40.2 8.2 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.202

2 

09.00-

09.00 
56.2 20.3 39.3 8.7 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.202

2 

08.15-

08.15 
56.8 19.9 38.7 8.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

 

அட்டவறை 3.24 AAQ5- அத்திமரத்தூர்                                                                                         

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m 3 

டததி 

காலம்
, 

மைி. 
SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்
* 

(24 

மைி
) 

60(24 

மைிடநரம்
) 

100 

(24 

மைி
) 

80 

(24 

மைி
) 

80 

(24 

மைி
) 

400 

(24 

மைி
) 

100 

(8 

மைி.
) 

2.0 

(8 

மைி.
) 

1.0 

(24 

மைி
) 

6.0 

(ஆை்டு
) 

20 

(ஆை்டு
) 

5.0 

(ஆை்டு
) 

1.0 

(ஆை்டு
) 

08.12.202

1 

07:30-

07:30 
59.3 21.1 42.5 7.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.202

1 

07:45-

07:45 
59.4 22.9 43.9 7.6 25.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.202

1 

07:30-

07:30 
59.8 22.3 42.3 7.9 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.202

1 

07:45-

07:45 
59.6 21.1 42.7 7.4 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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22.12.202

1 

07:30-

07:30 
59.7 20.9 41.6 7.5 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.202

1 

07:45-

07:45 
58.5 20.5 41.1 7.8 24.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.202

1 

07:30-

07:30 
58.6 20.1 41.6 7.6 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.202

1 

07:45-

07:45 
58.1 19.8 40.2 7.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.202

2 

07:30-

07:30 
58.3 20.0 41.7 6.2 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.202

2 

07:45-

07:45 
58.4 20.5 41.1 6.8 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.202

2 

07:30-

07:30 
58.2 21.3 42.6 6.4 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.202

2 

07:45-

07:45 
59.7 21.1 42.1 6.8 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.202

2 

07:30-

07:30 
59.2 20.9 41.8 6.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.202

2 

07.15-

07.15 
59.1 21.2 42.3 6.9 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.202

2 

07.00-

07.00 
59.1 20.1 41.7 6.4 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.202

2 

07.15-

07.15 
58.3 20.8 41.9 6.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.202

2 

07.00-

07.00 
57.1 20.3 41.1 6.1 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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03.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.6 21.9 42.3 6.7 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.202

2 

07.00-

07.00 
57.3 21.1 42.4 6.2 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.1 21.6 42.9 5.9 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.202

2 

07.00-

07.00 
57.9 20.4 41.1 5.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.202

2 

07.15-

07.15 
58.3 20.3 41.3 6.7 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.202

2 

07.00-

07.00 
58.1 21.7 42.7 7.3 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.3 20.2 41.3 7.8 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

அட்டவறை 3.25 AAQ 6 – சீலநாயக்கனூர்                  

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), 

µg/m 3 

டததி 

காலம்
, 

மைி. 
SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்
* 

(24 

மைி
) 

60(24 

மைிடநரம்
) 

100 

(24 

மைி
) 

80 

(24 

மைி
) 

80 

(24 

மைி
) 

400 

(24 

மைி
) 

100 

(8 

மைி.
) 

2.0 

(8 

மைி.
) 

1.0 

(24 

மைி
) 

6.0 

(ஆை்டு
) 

20 

(ஆை்டு
) 

5.0 

(ஆை்டு
) 

1.0 

(ஆை்டு
) 

08.12.202

1 

08:00-

08:00 
56.3 20.2 42.6 5.3 22.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 



   

101 | P a g e  

 

09.12.202

1 

08:15-

08:15 
56.9 20.1 41.2 5.5 23.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.202

1 

08:00-

08:00 
57.2 20.8 42.5 5.6 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.202

1 

08:15-

08:15 
57.3 21.1 41.6 5.7 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.202

1 

08:00-

08:00 
57.8 21.6 41.5 5.2 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.202

1 

08:15-

08:15 
57.3 21.2 40.6 5.9 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.202

1 

08:00-

08:00 
56.2 20.4 40.8 5.1 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.202

1 

08:15-

08:15 
56.8 21.6 41.9 5.9 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.202

2 

08:00-

08:00 
55.2 20.7 42.5 5.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.202

2 

08:15-

08:15 
56.8 21.5 43.9 5.1 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.202

2 

08:00-

08:00 
56.3 19.4 40.1 5.9 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.202

2 

08:15-

08:15 
56.9 19.6 40.6 5.1 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.202

2 

08:00-

08:00 
56.1 19.5 40.8 5.9 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.202

2 

07.15-

07.15 
56.2 20.1 41.1 5.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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26.01.202

2 

07.00-

07.00 
56.0 21.2 43.6 5.7 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.202

2 

07.15-

07.15 
56.9 21.9 43.1 5.3 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.202

2 

07.00-

07.00 
56.5 20.2 40.5 5.9 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.1 19.6 41.1 5.1 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.202

2 

07.00-

07.00 
57.3 21.8 41.5 5.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.6 20.2 40.4 5.4 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.202

2 

07.00-

07.00 
57.2 21.8 41.6 5.6 25.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.4 20.3 40.1 5.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.202

2 

07.00-

07.00 
57.3 19.8 41.6 5.6 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.202

2 

07.15-

07.15 
57.9 19.5 40.8 5.3 24.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவறை 3.26 AAQ7 – – அஜ்ஜனெள்ளி   

கை்காைி ்பு 
 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), µg/m 
3 

டததி 
காலம், 

மைி. SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறகள்* 

(24 

மைி) 60(24 

மைிடநரம்) 1
0

0
 

(2
4

 

ம
ை
ி 

8
0

 

(2
4

 

ம
ை
ி 

8
0

 

(2
4

 

ம
ை
ி 400 

(24 

மைி) 

100 

(8 

மைி. 

2.0 

(8 

மைி 

1.0 

(24 

மைி) 

6.0 

(ஆை்டு) 

20 

(ஆை்டு) 

5.0 

(ஆை்டு) 

1.0 

(ஆை்டு) 

08.12.2021 
9.15-

09.15 
59.6 21.2 43.2 8.3 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.2021 
08.30-

08:30 
59.4 21.6 43.1 8.4 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.2021 
09.15-

09.15 
58.6 21.4 43.5 8.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.12.2021 
08.30-

08:30 
58.3 21.9 43.1 8.6 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.2021 
08.15-

08.15 
59.2 21.7 43.9 8.2 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.2021 
07.30-

07:30 
58.1 21.6 44.1 7.6 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.2021 
07.15-

07.15 
60.2 22.3 43.2 7.2 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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30.12.2021 
08.30-

08:30 
60.7 22.7 43.7 7.8 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.2022 
09.15-

09.15 
61.0 22.5 43.5 7.9 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.2022 
08.30-

08:30 
61.5 21.6 43.6 7.1 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.2022 
09.15-

09.15 
60.7 21.5 43.7 8.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.2022 
07.30-

07:30 
60.3 21.3 42.5 7.6 26.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.2022 
10.15-

10.15 
60.8 20.5 42.6 7.4 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.2022 
09.15-

09.15 
59.2 20.9 42.8 7.9 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.2022 
09.00-

09.00 
59.4 20.7 42.7 7.2 26.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.2022 
08.15-

08.15 
59.7 20.6 42.6 7.0 26.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.02.2022 
10.00-

10.00 
59.3 19.6 42.8 8.6 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.2022 
08.15-

08.15 
59.1 19.8 43.9 8.7 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.2022 
09.00-

09.00 
59.7 20.3 43.7 8.9 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.2022 
08.15-

08.15 
59.3 20.4 43.5 8.4 25.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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16.02.2022 
09.00-

09.00 
59.1 21.6 43.1 8.3 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.2022 
10.15-

10.15 
60.2 21.7 43.7 8.1 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.2022 
09.00-

09.00 
60.2 21.5 43.5 7.2 25.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.2022 
08.15-

08.15 
60.8 21.8 43.8 7.6 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

   அட்டவறை 3.27 AAQ8– மஞ்சநாயக்கன் தாை்டா 

கை்காைி
 ்பு 

 நுை்துகள்கள், 

µg/m 3 
வாயு மாசு டுத்திகள், µg/m 3 

மற்ற மாசு டுத்திகள் (துகள் கட்டம்), µg/m 
3 

டததி 

கால
ம் 

மைி
. 

SPM PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 

O3 

(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly 

Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 

ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ 

விதிமுறறக
ள்* 

(24 

ம
ைி) 

60(24 

மைிடந
ரம்) 

100 

(24 

ம
ைி) 

80 

(24 

ம
ைி) 

80 

(24 

ம
ைி) 

400 

(24 

ம
ைி) 

100 

(8 

ம
ைி.) 

2.0 

(8 

ம
ைி.) 

1.0 

(24 

ம
ைி) 

6.0 

(ஆை்
டு) 

20 

(ஆை்
டு) 

5.0 

(ஆை்
டு) 

1.0 

(ஆை்
டு) 

08.12.20

21 

9.15-

09.15 
56.3 20.1 41.3 6.5 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.12.20

21 

08.30-

08:30 
56.2 20.4 41.6 6.7 27.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.12.20

21 

09.15-

09.15 
56.6 20.6 41.8 6.2 26.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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16.12.20

21 

08.30-

08:30 
56.4 20.9 41.4 6.8 26.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.12.20

21 

08.15-

08.15 
56.2 21.5 41.5 6.9 26.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.12.20

21 

07.30-

07:30 
56.7 21.6 41.3 6.5 25.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.12.20

21 

07.15-

07.15 
58.9 21.7 42.8 7.3 25.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.12.20

21 

08.30-

08:30 
59.6 20.9 42.7 7.6 25.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

05.01.20

22 

09.15-

09.15 
59.4 20.7 42.9 7.2 25.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.01.20

22 

08.30-

08:30 
59.7 21.3 42.7 7.3 25.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.01.20

22 

09.15-

09.15 
59.3 21.4 42.6 7.5 27.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.01.20

22 

07.30-

07:30 
59.8 21.6 42.1 7.7 27.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.01.20

22 

10.15-

10.15 
58.6 21.8 41.7 6.2 27.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.01.20

22 

09.15-

09.15 
58.0 20.3 42.3 6.7 26.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.01.20

22 

09.00-

09.00 
58.7 20.7 42.8 6.8 26.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.01.20

22 

08.15-

08.15 
58.2 20.6 43.6 6.5 24.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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02.02.20

22 

10.00-

10.00 
58.3 20.9 41.9 6.2 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.02.20

22 

08.15-

08.15 
58.6 19.5 42.7 6.1 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.02.20

22 

09.00-

09.00 
59.4 19.8 42.6 5.9 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.02.20

22 

08.15-

08.15 
59.1 19.9 42.8 5.8 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.02.20

22 

09.00-

09.00 
58.8 19.6 42.1 5.6 24.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.02.20

22 

10.15-

10.15 
59.3 19.2 43.5 5.4 24.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.02.20

22 

09.00-

09.00 
57.6 20.1 43.7 5.2 24.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.02.20

22 

08.15-

08.15 
57.3 20.6 43.4 5.7 24.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவறை 3.28  சுற்று ்புற காற்றின் தரம் (AAQ 1 to AAQ8) 

கை்காைி ்பின் சுருக்கம் 

PM 2.5 

நிறலய 

ஐடி 

அதிக ட்ச
ம் 

குறறந்
த ட்சம் 

சராசரி 98 வது சதவீத 

மதி ்பு 
STDEV 

AAQ-1 23.9 21 22.84 23.8 0.65 

AAQ-2 20.2 18.3 19.38 20.06 0.40 
AAQ-3 19.5 15.9 17.99 18.64 0.86 
AAQ-4 21.9 18.2 19.98 21.57 0.87 
AAQ-5 22.9 19.8 20.92 22.62 0.77 
AAQ-6 21.9 20.1 20.59 21.85 0.83 
AAQ-7 22.7 19.6 21.28 22.6 0.79 
AAQ-8 21.8 19.2 20.65 21.75 0.74 

PM 10 

நிறலய 

ஐடி 

அதிக ட்ச
ம் 

குறறந்
த ட்சம் 

சராசரி 98 சதவீத 

மதி ்பு 
STDEV 

AAQ-1 44.7 41.1 42.69 44.33 0.89 
AAQ-2 45.6 42.2 43.80 45.55 0.87 
AAQ-3 42.7 37.1 39.52 42.14 1.27 
AAQ-4 41.7 38.2 40.05 41.6 1.08 
AAQ-5 43.9 40.2 41.93 43.44 0.79 
AAQ-6 43.9 40.1 41.50 43.76 1.06 
AAQ-7 44.1 42.5 43.33 44 0.47 
AAQ-8 43.7 41.3 42.41 43.65 0.74 

SO 2 

நிறலய 

ஐடி 

அதிக ட்ச
ம் 

குறறந்
த ட்சம் 

சராசரி 
98 சதவீத 

மதி ்பு 

 

STDEV 

AAQ-1 9.8 8.2 8.98 9.75 0.52 
AAQ-2 7.6 6 6.62 7.55 0.42 
AAQ-3 5.8 4.1 5.05 5.54 0.49 
AAQ-4 9.7 7.3 8.42 9.65 0.62 
AAQ-5 7.9 5.7 6.9 7.85 0.66 
AAQ-6 5.9 5.1 5.47 5.9 0.29 
AAQ-7 8.9 7 7.94 8.81 0.56 
AAQ-8 7.7 5.2 6.51 7.65 0.71 

NO2 

நிறலய 

ஐடி 

அதிக ட்ச
ம் 

குறறந்
த ட்சம் 

சராசரி 98 சதவீத 

மதி ்பு 

 

STDEV 

AAQ-1 24.9 18 20.07 23.34 1.49 
AAQ-2 19.1 16.3 18.05 19.1 0.80 
AAQ-3 17.9 15.8 16.73 17.72 0.50 
AAQ-4 26.8 25.1 25.87 26.75 0.47 
AAQ-5 26.8 24.1 25.55 26.75 0.81 
AAQ-6 26.8 22.3 25.15 26.75 1.01 
AAQ-7 26.9 25.1 26.08 26.7 0.61 
AAQ-8 27.6 23.1 25.50 27.46 1.27 
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அட்டவறை 3.29 அதிக ட்சம், குறறந்த ட்சம், சராசரி மற்றும் 
சராசரியின் 98வது சதவீதம்ஆய்வு ்  குதியில் காற்று 

மாசு டுத்தும் பசறிவுகள் 

வ
. எ
ை்

  

மாசு டுத்
தும் 

பசறிவுகள் 

அதிக ட்
சம் 

கு
றற
ந்த 
ட்சம் சராசரி 

98வது 
சதம் 

NAAQ 

விதிமு
றறக
ள் 

1 PM2.5 21.85 19.01 20.45 21.61 60 

2 PM10 43.79 40.34 41.90 43.56 100 

3 SO2 7.91 6.08 6.99 7.84 80 

4 NO2 24.60 21.23 22.87 24.32 80 

 

      டம் 3.16  ார் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குறறந்த ட்சம் மற்றும் 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

நிறலயங்களில் இருந்து அளவிட ் டட் PM2.5 இன் சராசரி பசறிவுகறளக் 

காட்டுகிறது 

 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 23.9 20.2 19.5 21.9 22.9 21.9 22.7 21.8

Minimum 21 18.3 15.9 18.2 19.8 20.1 19.6 19.2

Mean 22.84 19.38 17.99 19.98 20.92 20.59 21.28 20.65

98th percentile 23.8 20.06 18.64 21.57 22.62 21.85 22.6 21.75

NAAQ Norms 60 60 60 60 60 60 60 60
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       3.17  ார் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குறறந்த ட்சம் மற்றும் PM10 இன் 

சராசரி பசறிவுகறளக் காட்டும் எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

நிறலயங்களில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் அளவிட ் டுகிறது 

 

 

 

      டம் 3.18: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

நிறலயங்களில் இருந்து அளவிட ் டட் SO2 இன் அதிக ட்ச, குறறந்த ட்ச 

மற்றும் சராசரி பசறிவுகறளக் காட்டும்  ார் விளக்க ் டம் 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 44.7 45.6 42.7 41.7 43.9 43.9 44.1 43.7

Minimum 41.1 42.2 37.1 38.2 40.2 40.1 42.5 41.3

Mean 42.69 43.80 39.52 40.05 41.93 41.50 43.33 42.41

98th percentile 44.33 45.55 42.14 41.6 43.44 43.76 44 43.65

NAAQ Norms 100 100 100 100 100 100 100 100
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 9.8 7.6 5.8 9.7 7.9 5.9 8.9 7.7

Minimum 8.2 6 4.1 7.3 5.7 5.1 7 5.2

Mean 8.98 6.62 5.05 8.42 6.90 5.47 7.94 6.51

98th percentile 9.75 7.55 5.54 9.65 7.85 5.9 8.8 7.65

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80 80

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

S
O

2
co

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 i
n

 

µ
g
/m

³



   

111 | P a g e  

 

     டம் 3.19  டம் 3.20  ார் விளக்க ் டம் அதிக ட்சம், குறறந்த ட்சம் 

மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைி ்பு 

நிறலயங்களில் இருந்து அளவிட ் டட் Nox இன் சராசரி பசறிவுகறளக் 

காட்டுகிறது 

  

      டம் 3.20  ார் விளக்க ் டம் 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் வளிமை்டலத்தில் 

மாசுகளின் அதிக ட்சம், குறறந்த ட்சம் மற்றும் சராசரி பசறிவுகறளக் 

காட்டுகிறது 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 24.9 19.1 17.9 26.8 26.8 26.8 26.9 27.6

Minimum 18 16.3 15.8 25.1 24.1 22.3 25.1 23.1

Mean 20.07 18.05 16.73 25.87 25.55 25.15 26.08 25.50

98th percentile 23.33 19.1 17.71 26.75 26.75 26.75 26.7 27.46

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80 80
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 PM2.5  PM10  SO2  NO2

Maximum 21.85 43.79 7.91 24.60

Minimum 19.01 40.34 6.08 21.23

Mean 20.45 41.90 6.99 22.87

98th percentile 21.61 43.56 7.84 24.32
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அட்டவறை 3.30 சுற்று ்புற காற்றின் தர தரவின் சுருக்கம் 

 

Sl. 

இல்
றல

 

அளவுரு 

மாசு டுத்தும் பசறிவு, µg/m 3 

PM 2.5 PM 10 SO 2 NO2 

1 அவதானிப்புகளின் 

எண்ணிக்டக
192 192 192 192 

2 10வது சதவீத மதிப்பு 18.60 39.50 5.20 17.17 

3 20வது சதவீத மதிப்பு 19.30 40.54 5.60 18.34 

4 30வது சதவீத மதிப்பு 19.61 41.30 6.01 19.61 

5 40வது சதவீத மதிப்பு 20.10 41.60 6.50 24.26 

6 50வது சதவீத மதிப்பு 20.40 42.30 6.90 24.90 

7 60வது சதவீத மதிப்பு 20.80 42.70 7.42 25.30 

8 70வது சதவீத மதிப்பு 21.30 42.90 7.90 25.70 

9 80வது சதவீத மதிப்பு 21.66 43.40 8.30 26.10 

10 90வது சதவீத மதிப்பு 22.60 43.73 8.83 26.70 

11 95வது சதவீத மதிப்பு 23.10 43.97 9.33 26.80 

12 98வது சதவீத மதிப்பு 23.50 44.67 9.60 26.90 

13 எண்கணித சராசரி 20.50 41.90 6.98 22.90 

15 நிடேயான விேகே் 1.60 1.56 1.51 3.62 

16 NAAQ விதிமுடறகள்* 60 100 80 80 

17 விதிமுடறகடள 

மீறும் மதிப்புகள்
0 0 0 0 

 

 PM - 2.5 µm க்கும் குடறவான துகள்களின் அளவு; PM 10 - சுவாசிக்கக்கூடிய 

துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குடறவானது; SO 2 - சே்பர ்டை ஆக்டசடு; 

டநை்ரஜனின் NO x -ஆக்டசடுகள்; CO-காரப்ன் லமானாக்டசடு; O 3 -ஓலசான்; 

NH 3 -அலமானியா; 

பிபி-துகள் ஈயம்; துகள்கள் ஆரச்னிக்; நி-துகள் நிக்கே்; C 6 H 6 -Benzene & BaP - 

Benzo (a) pirene in particulate stage levels are under the deterable limits 

* NAAQ விதிமுடறகள்-லதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர லநறிமுடறகள்-

லதாழிே்துடற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு 

16.11.2009 லததியிை்ை GSR 826(E) இன் படி திருத்தப்பை்ைது. 

3.4.6  றக்கும் தூசி உமிழ்வு 

ஆய்வுக் காேத்திே் சராசரியாக 30 நாை்களுக்கு 8 AAQ கண்காணிப்பு 

நிடேயங்களிே் பறக்கும்  தூசி பதிவு லசய்யப்பை்ைது. 

 

அட்டவறை 3.31 mg/m 3 சராசரி   றக்கும் தூசி மாதிரி மதி ்புகள் 

AAQ இடங்கள் சராசரி SPM (µg/m 3 ) 

AAQ 1 68.15 

AAQ 2 64.38 

AAQ 3 62.39 

AAQ 4 57.35 
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AAQ 5 58.50 

AAQ 6 56.85 

AAQ 7 59.76 

AAQ8 58.20 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் ஆன்டசை் 

கண்காணிப்பு/ மாதிரி 
அட்டவறை 3.32  றக்கும் தூசி மாதிரி மதி ்புகள்  

SPM (µg/m 3 ) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 68.15 64.38 62.39 57.35 58.5 56.85 59.76 58.20 

குறறந்த ட்சம் 67.2 62 60.1 55.7 57.1 55.2 56.1 56.2 

அதிக ட்சம் 69.5 66.3 64.8 59.2 59.8 57.9 61.5 59.8 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

3.4.7 விளக்கங்கள் & முடிவு 

லமலே உள்ள தரவுகளிலிருந்து, முக்கிய அளவுலகாே்களான 

மாசுபடுத்திகளின் லசறிவு PM10 இன் அதிகபை்ச லசறிவு 44.7 μg /m3 ஆகும். 

திை்ைப் பகுதியிே் பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளது மற்றும் குடறந்தபை்சம் 37.1μg/m 3 

ஆகும் மடேயனூர ்கிராமத்திே் பதிவு லசய்யப்பை்ைது . PM2.5 இன் லசறிவு 15.9 -

26.9 μg /m3 வடர மாறுபடுகிறது குடறந்தபை்ச லசறிவு மடேயனூர ்

கிராமத்திலும், அதிகபை்ச லசறிவு PM2.5 டமய மண்ைேத்திலும் பதிவு 

லசய்யப்பை்டுள்ளது. SO2 லசறிவு நிடே 5.1 -9.8 μg /m3 வடர இருந்தது மற்றும் 

NO2  லசறிவு 18- 27.6μg/m 3 வடர இருந்தது ஆய்வு பகுதியிே். 

 நசச்ு உலோகங்கள் (ஈயம், நிக்கே் & ஆரச்னிக்): அடனத்து மாதிரி 

நிடேயங்களிலிருந்தும் பிரதிநிதி மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்டு நசச்ு 

உலோகங்கள் , அதாவது ஈயம், ஆரச்னிக் & நிக்கே் ஆகியவற்றிற்காக 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. நசச்ு உலோகங்களின் லசறிவு அடனத்து மாதிரி 

நிடேயங்களிலும் கண்ைறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீலழ இருந்தது. 

 முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியின் ஒை்டுலமாத்த சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் மற்றும் அதன் இடையக மண்ைேம் கண்காணிப்பு காேத்திே் 

நன்றாக உள்ளது மற்றும் அசாதாரண மதிப்புகள் எதுவும் பதிவு 

லசய்யப்பைவிே்டே. டமய மண்ைேதத்ிே் அதிகபை்ச லசறிவு 500 மீை்ைர ்

சுற்றளவிே் அடமந்துள்ள குவாரிகளின் குவாரியின் லசயே்பாடு காரணமாக 

உள்ளது. CPCB பரிந்துடரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் லமலே உள்ள 

மாசுபடுத்திகளின் லசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பை்ைன. 
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லவவ்லவறு இைங்களின் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அந்தந்த NAAQS உைன் 

ஒப்பிைப்பை்ைது. காற்றின் தரம் ஒரு மிடகயான காரணியின் அடிப்படையிே் 

நான்கு பரந்த வடககளாக வடகப்படுத்தப்பை்டுள்ளது (அந்தந்த 

தரநிடேயுைன் கூடிய மாசுபடுத்தியின் சராசரி லசறிவு விகிதம்). 

நான்கு காற்றின் தர வடககள்: 

 i  முக்கியமான மாசுபாடு (C): EF > 1.5 ஆக இருக்கும்லபாது 

ii அதிக மாசுபாடு (H): EF 1.0 <1.5 க்கு இடையிே் இருக்கும்லபாது 

iii மிதமான மாசுபாடு (M): EF 0.5 <1.0 க்கு இடையிே் இருக்கும்லபாது 

iv. குடறந்த மாசுபாடு (L): EF <0.5 ஆக இருக்கும்லபாது 

3.5 இறரசச்ல் சூழல்  

 சாடே மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டககளிே் வாகன இயக்கம் என்பது 

ஆய்வுப் பகுதியிே் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுரங்க லசயே்பாடு 

மற்றும் வாகனப் லபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழே் மதிப்பீடு, 

லசவிப்புேன் பாதிப்பு, உைலியே் பதிே்கள் மற்றும் எரிசச்ே் லபான்ற பே்லவறு 

காரணிகடளக் கருத்திே் லகாண்டு லமற்லகாள்ளோம். மற்றும் லபாது சமூக 

பதிே்கள். ஆய்வுப் பகுதியிே் இடரசச்ே் கண்காணிப்பின் முக்கிய லநாக்கம், 

அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ நிறுவுவதும், திை்ைத் தளதட்தச ் சுற்றியுள்ள 

திை்ைச ் லசயே்பாடுகளின் லபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

லமாதத் இடரசச்லின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.5.1 மாதிரி இடங்கறள அறடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளடவ மதிப்பிடுவதற்காக, 

8 இைங்களிே் இடரசச்ே் கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 10 கிமீ 

சுற்றளவிே் வணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகடள உள்ளைக்கியதன் 

மூேம் ஒலி நிடே கண்காணிப்பு இைங்கள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பு முடற லதரவ்ு லசய்யப்பை்ைது, அது ஆய்வின் லநாக்கம் மற்றும் 

லநாக்கங்களுக்கு மிகவும் லபாருத்தமானது.  

அட்டவறை 3.33 இறரசச்ல் கை்காைி ்பு இடங்களின் விவரங்கள் 

வ. 
எை் 

இரு ்பிடக் 
குறியீடு 

கை்காைி ்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறை ்புகள் 

1 N-1 டமய 

மண்ைேம்
திை்ைப் பகுதி 12° 0'49.09"N 

2 N-2 படழயூர ் லமற்கு 350 மீ 12° 1'1.65"N 

E3 N-3 மடேயனூர ் 2.8கிமீ SW 11°59'23.57"N 

4 N-4 தின்னலபே்லூர ்
5 கிமீ 

லதன்லமற்கு 

11°59'52.89"N 

77°47'26.32"E 
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5 N-5 அத்திமரத்தூர ்
4 கிமீ 

லதன்கிழக்கு 

12° 0'18.94"N 

77°53'2.07"E 

6 N-6 சீேநாயக்கனூர ்
1.4கிமீ 

வைகிழக்கு 

12° 1'14.79"N 

77°51'41.09"E 

7 N-7 அஜ்ஜனெள்ளி 4.5 கிமீ 

வைலமற்கு 

12° 3'25.54"N 

77°49'31.32"E 

8 N-8 
மஞ்சநாயக்கன் 

தாண்ைா 

5 கிமீ 

வைலமற்கு 

12° 1'58.39"N 

77°47'37.47"E 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் மூேம் GTMS உைன் 

இடணந்து ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.5.2 கை்காைி ்பு முறற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிை்ைே் சவுண்ை் லேவே் மீை்ைர ் பயன்படுத்தப்பை்ைது. 

அடனத்து வாசிப்பும் 'ஏ-லவயிை்டிங்' அடேவரிடச லநை்லவாரக்்கிே் 

எடுக்கப்பை்ைது, தடர மை்ைத்திலிருந்து 1.5 மீை்ைர ்உயரத்திே். ஒலி நிடே மீை்ைர ்

ஒரு நிடேயான மற்றும் நிடேயான வாசிப்டபக் லகாடுக்காது மற்றும் முழு 

கண்காணிப்பு காேத்திலும் உண்டமயான ஒலி அளடவ மதிப்பிடுவது 

மிகவும் கடினம். இந்தக் குடறபாை்டைத ் தணிக்க, Leq ஆே் குறிப்பிைப்பை்ை 

லதாைரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிடே பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின்வரும் 

சமன்பாை்டைப் பயன்படுத்தி, 'L' என்ற மாறி ஒலி அழுதத் நிடேயிலிருந்து 

சமமான ஒலி நிடே, ' L ' லபறோம். 

 லநரத்தின் லசயே்பாைாகக் காை்ைப்படும் அளவிைப்பை்ை இடரசச்ே் 

அளவுகள், சமூகத்தின் ஒலியியே் காேநிடேடய விவரிக்க பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிை லநர இடைலவளியிே் 

பதிவுலசய்யப்பை்ை இடரசச்ே் அளவுகள் சமமான இடரசச்ே் அளவுகளுக்குக் 

கணக்கிைப்படும். சமமான இடரசச்ே் நிடே என்பது லநரம் மாறுபடும் 

இடரசச்ே் நிடேகடள விவரிக்கும் ஒற்டற எண் விளக்கமாகும். 

Leq = 10 பதிவு L / TΣ (10Ln/10) 

L = லநரத்தின் லசயே்பாை்டிே் ஒலி அழுத்த நிடே dB (A) 

T= கவனிப்பின் லநர இடைலவளி 

3.5.3 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்று ்புற இறரசச்ல் அளவின் கு ் ாய்வு 

 டிஜிை்ைே் ஒலி அழுத்த நிடே ஒலி நிடே மீை்ைர ் மூேம் 

அளவிைப்படுகிறது (மாைே்: HTC SL-1352) ஆய்வுக் காேதத்ிே் லபறப்பை்ை 

பே்லவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது. பகே் லநரத்திலும் இரவு 
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லநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பை்ைது. முடிவுகள் கீலழ அை்ைவடண 3.6 இே் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன . 

பகே் லநரம்: 6:00 மணி முதே் 22.00 மணி வடர. 

இரவு லநரம்: 22:00 மணி முதே் 6.00 மணி வடர. 

அட்டவறை 3.34 சுற்று ்புற இறரசச்ல் தர முடிவு 

வ. 

எை் 

இடங்கள் இறரசச்ல் நிறல (dB (A) 

Leq ) 

சுற்று ்புற 

ஒலி 

தரநிறலகள்  கல் 

டநரம் 

இரவு டநரம் 

1 டமய மண்ைேம் 41.8 37.7 பதாழில்துறற 

நாள் டநரம்- 75 

dB (A) 

இரவு டநரம்- 70 

dB (A) 

2 படழயூர ் 47.8 37.3 

3 

மடேயனூர ் 46 37.6 

4 தின்னலபே்லூர ் 47 38.5 குடியிரு ்பு 

 கல் டநரம் – 
55 dB (A) 

இரவு டநரம்- 45 

dB (A) 

 

5 அத்திமரத்தூர ் 46 37.6 

6 சீேநாயக்கனூர ் 42.3 38.5 

7 அஜ்ஜனெள்ளி 45.3 38.1 

8 மஞ்சநாயக்கன் 

தாண்ைா 
46 38.2 

ஆதாரம்: ரிசச்ரை்்சன் & குரூைாஸ் (1972) லிமிலைை் நிறுவனதத்ாே் ஆன்-டசை் 
கண்காணிப்பு/மாதிரி
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 டம் 3.21 10 கிமீ சுற்றளறவச ்சுற்றியுள்ள இறரசச்ல் கை்காைி ்பு நிறலயங்கள் 



   

118 | P a g e  

 

 

  

 டம் 3.22 றமய மை்டலம் மற்றும் இறடயக மை்டலத்தில் இறரசச்ல் 

நிறல கை்காைி ்பு 

 டம் 3.23 றமய மை்டலம் மற்றும் இறட மை்டலங்களில் இரவு டநர 

இறரசச்ல் அளறவக் காட்டும்  ார் விளக்க ் டம் 

 

 டம் 3.24  ார் விளக்க ் டம் றமய மற்றும் இறடயக மை்டலங்களில் 

அளவிட ் டட்  கல் டநர இறரசச்ல் அளறவக் காட்டுகிறது

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (Db (A) Leq) 46.6 41.3 40 39.7 39 39 41.4 39.7

Standards 75 55 55 55 55 55 55 55
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N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Night Time (Db (A) Leq) 39 36.3 35.8 36.5 36.9 35.7 38 36.4

Standards 70 45 45 45 45 45 45 45
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3.5.4 விளக்கம் & முடிவு 

முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எை்டு) இைங்களிே் 

சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளவுகள் அளவிைப்பை்ைன. டமய மண்ைேத்திே் பகே் 

லநரத்திே் 41.8 dB (A) Leq மற்றும் இரவு லநரத்திே் 39 dB (A) Leq . இடையக 

மண்ைேத்திே் பகே் லநரத்திே் 42.3–47.8 dB (A) Leq ஆகவும் , இரவிே் 37.3 – 38.5 dB 

(A) Leq ஆகவும் இருந்தது . 

சிே பகுதிகளிே் காணப்படும் இடரசச்ே் மதிப்புகள் முதன்டமயாக 500 

மீை்ைர ் சுற்றளவிே் உள்ள குவாரிகளின் லகாத்து, வாகனங்களின் இயக்கம் 

மற்றும் பிற மானுைவியே் லசயே்பாடுகள் காரணமாக குவாரி 

நைவடிக்டககள் காரணமாகும். இடரசச்ே் கண்காணிப்பு முடிவுகள், பகே் 

லநரத்திே் அதிகபை்சம் மற்றும் குடறந்தபை்ச இடரசச்ே் அளவுகள் 47.8 dB(A) 

Leq என்ற வரம்பிே் படழயூர ் கிராமத்திே் இரவு லநரம் 38.5 dB(A ) 

பதிவாகியுள்ளது. தின்னலபே்லூர ் கிராமத்திே் லேக் . இதனாே், 

லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இடரசச்ே் அளவு CPCB இன் 

லதடவகடளப் பூரத்த்ி லசய்கிறது. 

3.6 உயிரியல் சூழல் 

3.6.1. டி ்பு  குதி சூழலியல் 

 இந்த திை்ைத்திே், இந்த குவாரியின் சுற்றளவிே் இருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவிே் உள்ள குழுமம்  லமாதத் பரப்பளவு 11.83.0 லெக்லைர ் என 2 எண் 

குவாரிகளுைன் பதிவாகியுள்ளது. இத்தடகய ஒரு குழும சூழ்நிடேயிே், 

அடனத்து குவாரிகளின் லமாத்தக் லகாத்துக்கான லபாதுவான சூழலியே் 

மற்றும் பே்லுயிர ்ஆய்வு லபாதுமானது. லபாதுவான EIA/EMP தரவு இந்த குழுமம் 

கீழ் வரும் அடனத்து குவாரிகளுக்கும் பயன்படுதத்ப்பைோம். டமய சுரங்கப் 

பகுதி மடேப் பகுதியிே் அடமந்துள்ள உயரமான நிேப்பரப்பாகும். 

தாவரங்கள், விேங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்டம மதிப்பீை்டின் 

அடிப்படை ஆய்வின் லபாது பின்வரும் முடறகள் பயன்படுதத்ப்பை்ைன. 

3.6.2. உயிரியல் ஆய்வுகளின் டநாக்கங்கள் 

a. உள்ளூர ் பே்லுயிர ் லபருக்கத்திே் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்தின் சாத்தியமான தாக்கதட்த ஆய்வு லசய்தே் மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு லதடவப்பை்ைாே், தணிப்பு 

நைவடிக்டகடய பரிந்துடரத்தே். 

b. சுரங்க நைவடிக்டககளிே் மற்றும் அடதச ் சுற்றியுள்ள நிேப்பரப்பு 

தாவரங்களின் தன்டம மற்றும் விநிலயாகத்டத மதிப்பிடுவதற்கு. 
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c. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள், எண்லைமிக், அரிய, அழிந்துவரும் 

மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) லபான்ற முதன்டமக் 

கள ஆய்வின் அடிப்படையிே் தனிதத்னியாக டமய மற்றும் இடையக 

பகுதிக்கான விவரங்கள் மற்றும் தற்லபாதுள்ள விேங்கினங்களின் 

அை்ைவடணடய லதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியிே் 

ஏலதனும் அை்ைவடண- விேங்கினங்கள் காணப்பை்ைாே், அவற்டறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பை்லஜை் ஒதுக்கீடுகளுைன் லதடவயான திை்ைமும் 

மாநிே வனம் மற்றும் வனவிேங்குத் துடறயுைன் கேந்தாலோசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பை லவண்டும். 

d. பே்லுயிர ் லபருக்கத்திற்கான லமோண்டம மற்றும் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்டககடள வகுத்தே். 

3.6.3. மாதிரியின் முறற 

1. முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காை்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூேம் 

கள ஆய்வு நைதத்ப்பை்ைது. 

2. டமய மற்றும் தாங்கே் பகுதிகடள ஆய்வு லசய்த பிறகு, விரிவான மேர ்

சரக்கு லதாகுக்கப்பை்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அடனத்து 

தாவரங்களின் பை்டியே் தயாரிக்கப்பை்டு அவற்றின் வாழ்விைங்கள் 

பதிவு லசய்யப்பை்ைன. 

3. IUCN லரை ்லைை்ைா புக் மூேம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் 

தாவர இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் மாதிரி ஆய்வுகள் லகாடைக் 

காேத்திே் டமயப் பகுதியிலும், திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு 

வடரயிோன இடையகப் பகுதியிலும் நிேப்பரப்புத் தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்களின் பை்டியடே மதிப்பிடுவதற்காக லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. 

மாதிரி எடுக்கும்லபாது தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களுக்கு எந்த 

லசதமும் ஏற்பைாது. 

 ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியே் நிடேடய 

வழங்குவதற்காக, பே்லுயிர ்மாதிரிக்காக 10-கிமீ இடையக மண்ைேம் நான்கு 

காோண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பை்டுள்ளது, அதாவது, வைகிழக்கு (குவாரட்ைே்-1), 
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NW (குவாரட்ைே்-2) லதன்லமற்கு (குவாரட்ைே்-3) மற்றும் லதன்கிழக்கு 

(குவாரட்ைே்-4). மரங்கள் (20x20-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் மூலிடககள் (2x2-

மீ) ஆகியவற்றிற்கான லதாராயமாக மாதிரியான நாற்கரங்களிே் உள்ள 

ஒவ்லவாரு காோண்டுகளும், நிேவும் புவியியே் நிடேடமகள் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்பன்முகதத்ன்டம அம்சங்கடளப் லபாறுத்து ஆய்வு 

லசய்யப்பை்டுள்ளன. 

3.6.4. குவாடர்ட்ஸ் முறற 

 20 × 20-மீ குவாை்ரை்டுகள் லதாராயமாக டமய மற்றும் 5-கிமீ இடையக 

பகுதிக்குள் அடமக்கப்பை்ைன; மரங்கடள (>5 லச.மீ. GBH) மதிப்பிடுவதற்கு 

ஒவ்லவாரு நாற்கரமும் லபாைப்பை்ைது மற்றும் புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 

10 × 10-மீ துடணக் குவாை்ரை் கூடு கை்ைப்பை்ைது. சிறிய ஓடை பகுதிகள், 

விவசாயக் கை்டுகளிே் உள்ள மரங்கள், லைங்க் பண்ை்கள், பண்டண வனத ்

லதாை்ைங்கள், வனவிேங்குப் பகுதிகள், இயற்டக வனப் பகுதி, அலவன்யூ 

லதாை்ைங்கள், வீை்டுக் லகாே்டேப்புறங்கள் லபான்ற மாதிரி முயற்சிகடள 

அதிகப்படுத்தவும், இனங்களின் ஒருடமப்பாை்டைக் குடறக்கவும் 

லதாராயமாக நாற்கரங்கள் அடமக்கப்பை்ைன. , முதலியன. ஒவ்லவாரு 

நாற்கரத்திலும் மரம் (20 × 20-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) லசரந்்த நபரக்ள் 

தனித்தனியாக பதிவு லசய்யப்பை்டு களத்திே் அடையாளம் 

காணப்பை்டுள்ளனர.் மாதிரி இைங்கள் அத்தி எண்.3.1 இே் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 

3.6.5. றமய மை்டலத்தில் தாவரங்களின் கலறவ 

 வடகபிரித்தே் அடிப்படையிே் 12 குடும்பங்கடளச ்லசரந்்த லமாத்தம் 16 

இனங்கள் முக்கிய சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் இருந்து பதிவு 

லசய்யப்பை்டுள்ளன. இப்பகுதி மடேப்பாடறயிே் அடமந்துள்ள ஒரு 

உயரமான நிேப்பரப்பாகும். கணக்கிைப்பை்ை தாவரங்களின் வாழ்விை 

வடகப்பாை்டின் அடிப்படையிே், லபரும்பாோன இனங்கள் மரங்கள் 6 (38%) 

மற்றும் புதரக்ள் 5 (31%), மூலிடககள் 4 (25%), மற்றும் ஏறுபவரக்ள் 1 (6%). 

அறிவியே் லபயர ் லகாண்ை தாவரங்களின் விவரங்கள் அை்ைவடணயிே் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 3.35 தாவரங்கள் ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்ைேத்தின் 

முடிவு, அை்ைவடண.3.35ே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிே் ஃலபலபசி 
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மற்றும் அலபாசிலனசிலய முதன்டமயான ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் 

என்படதக் காை்டுகிறது மற்றும் தாவர குடும்பத்தின் பன்முகத்தன்டமயின் 

விவரங்கள் பைம் எண்.3.26 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. அசச்ுறுதத்ப்பை்ை 

வடகயாக எந்த இனமும் காணப்பைவிே்டே (அை்ைவடண. 3.35). 

3.7. இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்களின் கலறவ 

இலதலபான்ற சூழே் இடையக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனாே் டமயப் 

பகுதியுைன் ஒப்பிடும்லபாது அதிக தாவர பன்முகதத்ன்டமயுைன் உள்ளது, 

ஏலனனிே் அருகிலுள்ள காடுகள் வைக்கு, லதற்கு மற்றும் கிழக்குப் 

பக்கங்கடள உள்ளைக்கியது. இப்பகுதி மடேப்பாடறயிே் அடமந்துள்ள ஒரு 

உயரமான நிேப்பரப்பாகும். இதிே் 34 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாதத்ம் 85 

இனங்கள் உள்ளன, அடவ இடையக மண்ைேத்திலிருந்து பதிவு 

லசய்யப்பை்டுள்ளன. அவற்றிே் மேர ் (85) வடககள் இருபத்தி ஏழு மரங்கள் 27 

(32%) இருபதட்தந்து மூலிடககள் 25 (30%) மற்றும் பதின்மூன்று புதரக்ள் 13 (15%) 

மற்றும் பத்து ஏறுபவரக்ள் 10 (12%), ஏழு புே்கள் 7 (8%) , இரண்டு லகாடிகள் 2 (5%) 

மற்றும் ஒரு கற்றாடழ 1 (1%) கண்ைறியப்பை்ைது. தாவர ஆய்வுகளின் இடையக 

மண்ைேத்தின் முடிவு, அை்ைவடண எண்.3.36 இே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியிே் லபாலயசி, ஃலபலபசி லசாேலனசி, முதன்டமயான ஆதிக்கம் 

லசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் காை்டுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியிே் சிே காப்புக்காடுகள் உள்ளன. லபரும்பாடே RF 

லதற்குப் பகுதியிே் சுமார ் 900மீ லதாடேவிே் அடமந்துள்ளது, அடதத ்

லதாைரந்்து கிழக்குப் பகுதியிே் கேப்பம்பாடி RF-4.5கி.மீ உள்ளது. பாதனவாடி 

RF-4.8கி.மீ லமற்குப்பக்கம், மசக்கே் RF-1.2கி.மீ வைக்குப்பக்கம், லபவனூரம்டே 

RF- 6.2கி.மீ வைக்குப்பக்கம். முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 

காப்புக்காடுகள் லதாடேவிே் உள்ளன. இந்த சுரங்க நைவடிக்டகயாே் எந்த 

பாதிப்பும் இே்டே. 

 சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்டறச ் சுற்றியுள்ள ஆய்வுப் பகுதியிலும் 

அரிய, அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

அறிவியே் லபயர ்லகாண்ை தாவரங்களின் விவரங்கள் அை்ைவடண எண்.3.2 

இே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. தாவர குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்டம பைம் 

எண்.3.7 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளது.
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 டம் எை்: 3.25. ஒரு திட்ட வறர டம் 10-கிமீ ஆரம் தாங்கல்  குதிறய 4 குவாடட்ரட்டுகளாக மலர ்டரை்டம் 

மாதிரிக்காக (SE, SW, NE மற்றும் NW) காட்டுகிறது.
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அட்டவறை எை்: 3.35. றமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள், கரு ்பு 

நிற )டடாலிறரட(் கிராறனட் குவாரி . 
வ.எ
ை் 

ஆங்கில ் 

ப யர ்

வட்டார பமாழி 

ப யர ்

அறிவியல் 

ப யர ்

குடும்  ் 

ப யர ்

மரங்கள் 

1.  அகாசியா 

நிலோை்டிகா 

கருலவேம் மரம் வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 

ஃலபலபசிலய 

2.  லமஸ்குயிை ் முே்லு மரம் புலராலசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்லளாரா 

ஃலபலபசிலய 

3.  லவம்பு லவம்பு அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

லமலிலயசி 

4.  மிே்ேை்டியா 

பின்னாைா 

லபாங்கம் 

எண்லணய் 

மரம் 

லபாங்கமியா 

பின்னைா 

ஃலபலபசிலய 

5.  வங்காள 

திராை்டச 

வத்தே் 

கேக்டக மரம் கரிசா 

கரண்ைாஸ் 

அலபாசிலனசி
லய 

6.  இந்திய பிளம் எேந்டத மரம் ஜிசிபஸ் 

லமாரிஷியனா 

ரம்லனசிலய 

புதர்கள் 

1.  பாே் கடள எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலனசி
லய 

2.  காை்டு முனிவர ் யுனிலசடி ேந்தனா லகமரா லவரல்பலனசி
லய 

3.  இந்திய மே்லோ துத்தி அபுடிலோன் 

இண்டிகம் 

மாே்லவசி 

4.  லைனரின் 

காசியா 

ஆவாரம் லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசிலய 

5.  முக்லகாண 

தளிர ்

சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 

பழங்காே 

யூலபாரப்ியா
சிலய 

மூலிறககள் 

1.  லபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 

அஸ்லபரா 

ோமியாசிலய 

2.  இந்திய லதாவாப் அருகம்புே் டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 

லபாலயசி 

3.  லகாை் 

லபாதத்ான்கள் 

தாதத்ா பூ டிரிைாக்ஸ் 

ப்லராகம்லபன்ஸ் 

ஆஸ்லைலரசி 
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4.  முைக்ள் 

நிடறந்த சவ்வு 

மேர ்

நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்லபரா 

அமரந்லதசி 

ககாடி 

1.  தண்டு லகாண்ை 

லகாடி 

பிரண்டை சிசஸ் 

குவாை்ராங்குேரி
ஸ் 

விை்லைசி 

(ஆதாரங்கள்: கள ஆய்விே் இனங்கள் அவதானிப்பு) 

                               

a. லசன்னா ஆரிகுேை்ைா                        b. கலோை்லராபிஸ் ஜிகாண்டியா 

                                 

   c. ஜிசிபஸ் லமாரிஷியனா                                              d. ேந்தனா லகமரா                
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e. லபாங்கமியா பின்னைா                                   f. வசல்சலியா நிலோை்டிகா 

                         

                  g. அசாடிராக்டா இை்டிகா                         h. ஜிசி ஸ் பமாரிஷியனா                  

  

          i. புடராடசாபிஸ் ஜூலிஃ ்டளாரா       j. சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் 
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k. குத்தறக  குதியின் கை்டைாடட்ம். 

 

 டம் எை்: 3.26. றமய மை்டலத்தில் தாவரங்களின்  ன்முகத்தன்றம 

 

 டம் எை்: 3.27. றமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் குடும்  

வடிவங்களின்  ன்முகத்தன்றம

38%

31%

25%
6%

தமய மண்டலெ்தில் உள்ள ொவர
பன்முகெ்ென்தம முதற
M/s. தபருமாள் கிராதனட்ஸ், கருப்பு
நிற மடாலிதரட் கிராதனட் குவாரி

Trees

Shrubs

Herbs

Climbers

4

1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0
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ொவரக் குடும்பங்கள்
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அட்டவறை எை்: 3.36. தாங்கல் மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள். ப ருமாள் கிராறனட்ஸ், கரு ்பு நிற 

)டடாலிறரட(் கிராறனட ்குவாரி 

வ.எ
ை். 

ஆங்கில ் ப யர ்
வட்டார பமாழி 

ப யர ்
அறிவியல் ப யர ்

குடும்  ் 

ப யர ்

வளங்கறள ் 

 யன் டுத்தும் 

வறக 

*(E,M,EM) 

மரங்கள்  

1.  மிே்ேை்டியா 

பின்னாைா 

லபாங்கம் 

எண்லணய் 

மரம் 

லபாங்கமியா 

பின்னைா 

ஃலபலபசிலய E 

2.  லவம்பு லவம்பு அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

லமலிலயசி M 

3.  புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு வடககள் EM 

4.  ஆசிய படனமரம் படன மரம் லபாராசஸ் 

ஃபிளாலபே்லிஃபர ்

அலரலகசிலய E 

5.  மாம்பழம் மங்கா மங்கிஃலபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ியாசி
லய 

E 

6.  எலுமிசட்ச ஏழுமுசட்சபாே
ம் 

சிை்ரஸ் எலுமிசட்ச ருலைசி EM 

7.  கிரீமி மயிே் மேர ் வதநாராயணி லைலோனிக்ஸ் 

எோைா 

ஃலபலபசிலய M 

8.  அழகு இடே புன்டன கலோபிே்லு 

இலனாஃபிே்ேம் 

கலோபிலேசிலய M 

9.  பீப்பே் அரசன்மரம் ஃபிகஸ் 

ரிலிஜிலயாசா 

லமாலரசிலய M 

10.  கம் அரபு மரம் கருலவேம் அகாசியா 

நிலோை்டிகா 

மிலமாலசசி NE 

11.  பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி L காரிலகசி EM 
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12.  அகாசியா 

நிலோை்டிகா 

கருலவேம் மரம் வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 

ஃலபலபசிலய M 

13.  யூகலிப்ைஸ் டதேம் மரம் யூகலிப்ைஸ் 

குலளாபுே்ஸ் 

மிரல்ைசி EM 

14.  கஸ்ைரை்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் அன்லனானா 

லரை்டிகுோை்ைா 

அன்லனாலனசி
லய 

E 

15.  லதக்கு லதக்கு லைக்லைானா 

கிராண்டிஸ் 

லவரல்பலனசி
லய 

E 

16.  இந்திய லநே்லிக்காய் லநே்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 

டபோந்லதசிலய EM 

17.  மருதாணி மருதாணி ோலசானியா 

இன்ரம்ிஸ் 

லித்லரசி EM 

18.  ஆேமரம் ஆேமரம் ஃபிகஸ் 

லபங்காலேன்சிஸ் 

லமாலரசிலய E 

19.  சீன தூய்டமயான 

மரம் 

லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 

லநகுண்லைா 

லவரல்பலனசி
லய 

E 

20.  லதங்காய் லதன்டன மரம் லகாலகாஸ் 

நியூசிஃலபரா 

அலரலகசிலய EM 

21.  இந்திய ஃபிர ்மரம் லநை்டிலிங்கம் பாலிோத்தியா 

ோங்கிஃலபாலியா 

அன்லனாலனசி
லய 

E 

22.  லகாய்யா லகாய்யா டசடியம் குஜாவா மிரல்ைசி EM 

23.  மூங்கிே் மூங்கிே் பம்புசா பாம்லபா லபாலயசி E 

24.  முருங்டக மரம் முருங்க மரம் லமாரிங்கா 

ஒலிஃலபரா 

லமாரிங்லகசி EM 

25.  இந்திய பாதாம் பதம் மரம் லைரம்ினாலியா 

லகை்ைப்பா 

காம்ப்லரலைசி EM 

26.  லமஸ்குயிை ் முே்லு மரம் புலராலசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்லளாரா 

ஃலபலபசிலய M 

27.  லபாரட்ியா மரம் பூவரசன் லதஸ்லபசியா 

பாபுே்னியா 

மாே்லவசி E 
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புதர்கள்  

1.  ஆவாரம் ஆவடர லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசிலய M 

2.  இந்திய மே்லோ துத்தி அபுடிலோன் 

இண்டிகம் 

லமலிலயசி M 

3.  இரவு நிழோன 

சமலவளி 
சுண்டைகா லசாேனம் லதாரவ்ும் லசாேலனசிலய EM 

4.  முக்லகாண தளிர ் சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 

பழங்காே 

யூலபாரப்ியாசி
லய 

NE 

5.  இந்திய ஒலியாண்ைர ் அராலி லநரியம் இண்டிகம் அலபாசிலனசி
லய 

M 

6.  காேணி மேர ் லசம்பருத்தி டெபிஸ்கு லராசா-

சிலனன்சிஸ் 

மாே்லவசி EM 

7.  சுத்திகரிப்பு நை்டு கை்ைமணக்கு ஜை்லராபா கரக்ாஸ் யூலபாரப்ியாசி
லய 

EM 

8.  லநடுவரிடச 

கற்றாடழ 

சப்பாத்திக்கே்
லி 

லசரியஸ் 

ப்லைலராலகானஸ் 

கற்றாடழ M 

9.  முள் ஆப்பிள் ஊமத்டத ைதுரா 

ஸ்ை்லராலமானியம் 

லசாேலனசிலய E 

10.  லராஸி லபரிவிங்கிள் நித்யகே்யாணி காத்ராந்தஸ் 

லராஸஸ் 

அலபாசிலனசி
லய 

M 

11.  பாே் கடள எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலனசி
லய 

M 

12.  மரவள்ளிக்கிழங்கு மறவே்லி 

கிழங்கு 

மனிொை் 

எஸ்குலேண்ைா 

யூலபாரப்ியாசி
லய 

EM 

13.  காடுகளின் சுைர ் இைல்ிப்பூ லசாராலகாக் சினியா ரூபியாசிலய M 

மூலிறககள்  

1.  கத்திரிக்காய் கத்தரிக்காய் லசாேனம் 

லமலோங்கினா 
லசாேலனசிலய EM 
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2.  லவண்டைக்காய் லவண்டைக்கா
ய் 

ஏலபே்லமாஸ்கஸ் 

எஸ்குலேண்ைஸ் 

மாே்லவசி EM 

3.  இந்திய லதாவாப் அருகம்புே் டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 

லபாலயசி E 

4.  டிரிைாக்ஸ் லைய்சி பூண்டு டிரிைாக்ஸ் 

ப்லராகம்லபன்ஸ் 

ஆஸ்லைலரசி M 

5.  விக்னா முங்லகா உளுந்து விக்னா முங்லகா ஃலபலபசிலய EM 

6.  இந்திய காப்பரல்ீஃப் குப்டபலமனி அகலிபா இண்டிகா யூலபாரப்ியாசி
லய 

M 

7.  தக்காளி தக்காளி லசாேனம் 

டேலகாலபரச்ிகம் 

லசாேலனசிலய EM 

8.  கிளிலயாம் 

விஸ்லகாசா 

டநய் கடுகு லசலோம் 

விஸ்லகாசா 

கப்பரிலைசி M 

9.  முைக்ள் நிடறந்த 

சாஃப் பூ 

நாயுருவி அசச்ிராந்லதஸ் 

அஸ்லபரா 

அமரந்லதசி M 

10.  வயே் பீன்ஸ் அவடர பதுமராகம் பீன்ஸ் ஃலபலபசிலய EM 

11.  லபாதுவான லுகாஸ் தும்டப லியூகாஸ் அஸ்லபரா ோமியாசிலய M 

12.  லகரை் புே் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்ைலராலபாரஸ் 

ஆஸ்லைலரசி NE 

13.  புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

லைனுஃப்லளாரம் 

ோமியாசிலய M 

14.  டிஜீரியா முரிகாை்ைா லதாய்ய கீடர டிஜீரியா முரிகாை்ைா அமரன்தீசிலய EM 

15.  குதிடர கிராம் லகாள்ளு லமக்லராடைலோமா 

யூனிஃப்லளாரம் 

ஃலபலபசிலய EM 

16.  மஞ்சள் மஞ்சள் குரக்ுமா ோங்கா ஜிங்கிலபலரசி M 

17.  தக்காளி தக்கலி லசாேனம் 

டேலகாலபரச்ிகம் 

லசாேலனசிலய EM 

18.  ஐலராப்பிய கருப்பு 

டநை்லஷை ்

மணதத்க்காளி லசாேனும்னிக்ரம் லசாேலனசிலய EM 

19.  கிரிஸான்தமம் சாமந்தி பூ கிரிஸான்தமம் ஆஸ்லைலரசி E 
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20.  மிளகாய் மிளகாய் லகப்சிகம் ஆண்டு லசாேலனசிலய EM 

21.  புறா பை்ைாணி துவடர காஜனஸ் காஜன் ஃலபலபசிலய EM 

22.  கற்றாடழ 

பாரப்லைன்சிஸ் 

கை்ராடழ அலோ லவரா அஸ்லபாலைலே
சிலய 

EM 

23.  லகாை் லபாதத்ான்கள் தாதத்ா பூ டிரிைாக்ஸ் 

ப்லராகம்லபன்ஸ் 

ஆஸ்லைலரசி M 

24.  இந்திய புதினா கற்பூர வே்லி லகாலியஸ் 

அம்லபானிகஸ் 

ோமியாசிலய EM 

25.  முடன மேர ் குமை்டிக்கீடர அே்லமனியா 

லநாடிஃப்லளாரா 

அமரந்லதசி M 

ஏறு வர ்

1.  தண்டு லகாண்ை 

லகாடி 

பிரண்டை சிசஸ் 

குவாை்ராங்குேரிஸ் 

VTCA M 

2.  காை்டு மே்லிடக மே்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃலபாலியம் 

ஒலீசாயி EM 

3.  இந்திய சரச்பரிே்ோ நன்னாரி லெமிலைஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 

Achilles tendon M 

4.  கூரான பாக்கு லகாவக்காய் டிரிலகாசாந்லதஸ் 

டிலயாகா 

Susurbittesia EM 

5.  லவற்றிடே லவற்றிடே டபபர ்லவற்றிடே Piberasave EM 

6.  காை்டு கசப்பு பாவக்காய் லமாலமாரட்ிகா 

சரண்டியா 
குக்கரப்ிலைசி EM 

7.  சுடரக்காய் லசாரக்காய் ோலஜனாரியா 

சிலசராரியா 

குக்கரப்ிலைசி EM 

8.  முகியா 

லமைராஸ்பதானா 

முசுமுசுக்காய் முகியா 

லமைராஸ்பதானா 

குக்கரப்ிலைசி M 

9.  ஐவி பூசணி லகாடவ லகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 

குக்கரப்ிலைசி M 

10.  லவள்டள பூசணி பூசணிடக குக்குரப்ிலைசி குக்கரப்ிலைசி EM 

பகாடிகள் 
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1.  கிரவுண்ை் ஸ்பரஜ்் சித்ரபாேவி யூஃலபாரப்ியா 

ப்லராஸ்ை்ராை்ைா 

யூமபாரப்ியாசி
மய 

EM 

2.  நைட்ு புே் லகாடர டசபரஸ் 

லராை்டுண்ைஸ் 

மபாமயசி M 

புல் 

1.  காட்டில் அரிசி குதிதர 
வாே்கட்டு 
அறுசி 

எக்கிமனாக்மளாவா 
தகாமலானா 

மபாமயசி NE 

2.  எராக்மராஸ்டிஸ் புல்லு எராக்மராஸ்டிஸ் 
ஃதபருஜினியா 

மபாமயசி E 

3.  காற்றாதல புல் தசவ்வரகுப்புல் குமளாரிஸ் பாரப்டா அமரன்மெசி NE 

4.  மசாளம் மசாலம் ஜியா மபாமயசி E 

5.  கரும்பு கரும்பு சசச்ரும் மபாமயசி E 

6.  ஆசிய அரிசி தநல்லு ஓரிசா சாடிவா மபாமயசி E 

7.  மசாறு கம்பு மசாறு மபாமயசி E 

கற்றாணழ 

1.  முடக்ள் நிதறந்ெ 
மபரிக்காய் 

நாகொலி ஓபன்டியா டில்லினி கற்றாதே M 

*E- தபாருளாொரம், M- மருெ்துவம், EM- தபாருளாொரம் மற்றும் மருெ்துவம் ஆகிய இரண்டும், NE- மதிப்பீடு 
தசய்யப்படவில்தல. )ஆொரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அவொனிப்பு(
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            a. மங்கிஃதபரா இண்டிகா           b. பாரெ்்தீனியம் ஹிஸ்டமராமபாரஸ் 

                         
         c. தகாக்கினியா கிராண்டிஸ்                           d. தசடியம் குஜாவா 

  

                           

             e. சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ்                    f. தசமனாடான் டாக்தடலான் 
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     g. மகாக்கஸ் நியூசிஃதபரா         h. மூசா பரதீசியா 

 

                      

     i. ஓசிமம் தடனுஃப்மளாரம்       j. லியூகாஸ் அஸ்தபரா 

 

 

                      

 

 

k. புளி இண்டிகா                               எல். மசாலனும்னிக்ரம்            
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m. மகப்சிகம் ஆண்டு                           n. தடக்மடானா கிராண்டிஸ் 

                 

           T. கரிகா பப்பாளி எல்   U. குக்குரப்ிமடசி 

                 

v. தமாமமாரட்ிகா சரண்டியா     w.மபாராசஸ் ஃபிளாதபல்லிஃபர ்

படம் எை்: 3.27 (a) இணடயக மை்டல பகுதியில் தாவர இனங்கள் 
கை்காைிப்பு 
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படம் எை்: 3.28. இணடயக மை்டலத்தில் தாவரங்களின் பன்முகத்தன்ணம  

 

படம் எை்: 3.29. இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் குடும்ப 
வடிவங்களின் பன்முகத்தன்ணம 

3.7.1 விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறதவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீே்சச்ிகள் மற்றும் 
பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியதவ மமற்மகாள் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட 
முதறயின்படி விலங்கு கணக்தகடுப்பு மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
பட்டியலிடப்பட்ட அதனெ்து உயிரினங்களும் சிவப்பு ெரவு புெ்ெகம் மற்றும் 
இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய 
பகுதியில் அரிொன, அழிந்து வரும், அசச்ுறுெ்ெப்படும் )RET) மற்றும் உள்ளூர ்
இனங்கள் எதுவும் இல்தல. 

32%

15%30%

12%
2%8%1%

இதடயக மண்டலெ்தில் உள்ள 
ொவரங்களின் பன்முகெ்ென்தம முதற
தசல்வி. தபருமாள் கிராதனடஸ்், கருப்பு 
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        அட்டவணை எை்: 3.37. விலங்கினங்களின் கைக்ககடுப்பின் பபாது 
பயன்படுத்தப்படும் முணற 

வ.எை் டாக்ஸா மாதிரி எடுக்கும் முணற குறிப்புகள் 

 

1 

 
 

பூசச்ிகள் 
சீரற்ற நதட, சந்ெரப்்பவாெ 
அவொனிப்புகள் 

தபால்லாரட்் 
)1977(; 

குண்மட )2000( 

2 ஊரவ்ன காட்சி சந்திப்பு ஆய்வு )மநரடி 
மெடல்( 

மடனியல் மஜ.சி 
)2002( 

 3 நீரந்ிே 

வாழ்வன 

காட்சி சந்திப்பு ஆய்வு )மநரடி 
மெடல்( 

4 பாலூட்டிகள் ெடங்கள் மற்றும் 
அதடயாளங்கள் 

மமனன் வி )2014( 

5 பறதவ சீரற்ற நதட, சந்ெரப்்பவாெ 
அவொனிப்புகள் 

கிரிம்தமட் ஆர ்
)2011(; 

3.7.2. முக்கிய மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலணவ 

சிடுமனஹள்ளி கிராமெ்தின் தமய மண்டலெ்தில் தமாெ்ெம் 20 
வதகயான இனங்கள் காணப்பட்டன, கருப்பு கிராதனட் குவாரி 
)அட்டவதண.3.38( அவற்றில் பூசச்ிகள் 3 )15%(, ஊரவ்ன 7 )35%(, பாலூட்டிகள் 4 
)20%( மற்றும் பறதவ 6 )30%(. தமய சுரங்க குெ்ெதக பகுதியில் இருந்து 18 
குடும்பங்கதளச ் மசரந்்ெ தமாெெ்ம் 20 இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 
இந்ெ இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் 
அசச்ுறுெ்ெலுக்கு உள்ளாகமவா அல்லது பரவக்கூடியொகமவா இல்தல. 
அட்டவதண I இனங்கள் இல்தல மற்றும் ஏழு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு 
சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவதண IV இன் கீே் உள்ளன. சுரங்க குெ்ெதக 
பகுதியில் தமாெ்ெம் 6 வதகயான பறதவகள் காணப்பட்டன. ஆபெெ்ான, 

ஆபெ்ொன, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 
காணப்படவில்தல. அறிவியல் தபயருடன் தமய மண்டலெ்தில் உள்ள 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவதண 3.38 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
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அட்டவணை எை்: 3.38. முக்கிய மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள்  கபருமாள் கிராணனட்ஸ், கருப்பு 
கிராணனட் குவாரி 

வ
.எ

ை்
 கபாதுவானது 

கபயர/்ஆங்கிலப் 
கபயர ்

குடும்பப் கபயர ் அறிவியல் கபயர ்

வனவிலங்குகளின் 
அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சடட்ம் 
1972 

IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் 
தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 மகாடிட்ட புலி நிம்பலிமட டானஸ் பிதளக்ஸிப்பஸ் அட்டவதண IV LC 

2 தவட்டுக்கிளி அக்ரிடிமட தஹமராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

3 சிவப்பு நரம்புகள் 
டாரட்்டர ்

லிதபல்லுலிமட சிம்தபட்ரம் 
ஃமபான்ஸ்மகாலம்பி 

NL LC 

ஊர்வன 

1 மொட்ட பல்லி அகமிமட கமலாட்ஸ் தவரச்ிகலர ் NL LC 

2 தபாதுவான மொல் சின்சிமட மபுயா கரினாடஸ் NL LC 

3 பசம்சாந்தி சாமமலனிமட பசம்சாந்தி ஜீலானிகஸ் Sch II (Part II) LC 

4 தபாதுவான கிமரட் எலாப்பிட் பாம்புகள் புங்காரஸ் மகருலியஸ் அட்டவதண IV NL 

5 பசத்ச தகாடி பாம்பு தகாலுப்ரிமட அமஹதுல்லா நசுொ அட்டவதண IV NL 

6 ரஸ்ஸலின் தவப்பர ் விதபரிமட தவப்பரா ரஸ்தஸலி Sch II (Part II) LC 

7 எலி பாம்பு தகாலுப்ரிமட சளிசச்ுரப்பி Sch II (Part II) LC 

பாலூட்டிகள் 

1 இந்திய புல சுட்டி முரிமட முஸ் பூடுகா அட்டவதண IV NL 



   

140 | P a g e  

 

2 தபாதுவான எலி முரிமட ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டவதண IV LC 

3 இந்திய முயல் தலமபாரிமட தலபஸ் நிக்ரிமகாலிஸ் அட்டவதண (Part II) LC 

4 ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் தஹரத்பஸ்டிமட தஹரத்பஸ்தடஸ் 
ஜாவானிகஸ் 

அட்டவதண (Part II) LC 

பறணவகள் 

1 தபாதுவான தமனா ஸ்டரன்ிமட அக்ரிமடாதெரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

2 வீடட்ுக் காகம் மகாரவ்ிமட மகாரவ்ஸ்ஸ்ப்தளண்டன்
ஸ் 

NL LC 

3 மகாயல் குக்கலிமட யூடினாமிஸ் அட்டவதண IV LC 

4 ஆசிய பசத்ச மெனீ 
உண்பவர ்

தமமராபிமட தமமராப்மசாரியண்டலி
ஸ் 

NL LC 

5 மராஜா வதளயம் 
தகாண்ட கிளி 

பிட்டாகுலிமட பிட்டசுலா கிராமமரி NL LC 

6 கருப்பு ட்மராங்மகா டிக்ரூரிமட டிக்ரூரஸ் 
மமக்மராதசரக்ஸ் 

அட்டவதண IV LC 

                                               * NL- பட்டியலிடப்படவில்ணல, LC- குணறந்த கவணல  

(ஆதாரங்கள்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அவதானிப்பு)



   

141 | P a g e  

 

3.7.3. இணடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின் கலணவ 

வதகபிரிெ்ெல் அடிப்பதடயில் 32 குடும்பங்கதளச ்மசரந்்ெ தமாெ்ெம் 42 

இனங்கள் இதடயக மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

வாே்விட வதகப்பாட்டின் அடிப்பதடயில் தபரும்பாலான இனங்கள் 

பறதவகள் 14 )32%(, அதெெ் தொடரந்்து பூசச்ிகள் 12 )28%(, ஊரவ்ன 11 )26%(, 

பாலூட்டிகள் 5 )12%(, மற்றும் நீரவ்ீே்சச்ிகள் 1 )2%(. இந்திய வனவிலங்குச ்சட்டம் 

1972 இன் படி ஆறு அட்டவதண II இனங்கள் மற்றும் இருபெ்தி மூன்று 

இனங்கள் அட்டவதண IV இன் கீே் உள்ளன. தமாெெ்ம் 14 வதகயான 

பறதவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்டன. ஆபெெ்ான, ஆபெ்ொன, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்தல. 

ஆய்வுப் பகுதியில் சில காப்புக்காடுகள் உள்ளன. தபரும்பாதல RF 

தெற்குப் பகுதியில் சுமார ் 900மீ தொதலவில் அதமந்துள்ளது, அதெெ ்

தொடரந்்து கிேக்குப் பகுதியில் கலப்பம்பாடி RF-4.5km உள்ளது. பாெனவாடி RF-

4.8km மமற்குப்பக்கம், மசக்கல் RF-1.2km வடக்குப்பக்கம், தபவனூரம்தல RF- 6.2 

வடக்குப்பக்கம். முன்தமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து காப்புக்காடுகள் 

தொதலவில் உள்ளன. அருகில் உள்ள விலங்கினங்களுக்கு எந்ெ பாதிப்பும் 

இல்தல. 

ஆதிக்கம் தசலுெ்தும் இனங்கள் தபரும்பாலும் பறதவகள் மற்றும் 

பூசச்ிகள் மற்றும் ஒரு நீரவ்ீே்சச்ியின் விரிவான கள விஜயெ்தின் மபாது 

Sphaerotheca breviceps காணப்பட்டது. விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & 

இதடயக மண்டலெத்ின் முடிவு, நிம்ஃபாலிமட, ஆரட்ிமட, சின்சிமட ஆகியதவ 

ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் தசலுெ்தும் இனங்கள் என்பதெக் 

காட்டுகிறது; இது அட்டவதண எண்.3.8 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அட்டவதண I இனங்கள் எதுவும் இல்தல. குடும்பெத்ின் வடிவெ்தின் 

விலங்கினங்களின் பன்முகெ்ென்தமயின் விவரம் படம் எண்.3.30-3.33 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபெெ்ான, ஆபெ்ொன, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் 

உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்தல. இதடயக மண்டலெ்தில் உள்ள 

விலங்குகளின் பன்முகெ்ென்தம பற்றிய விவரங்கள் அட்டவதண.3.39 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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அட்டவணை எை்: 3.39. இணடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ணம. கபருமாள் கிராணனட்ஸ், 

கருப்பு கிராணனட் குவாரி 

வ 
எை் 

கபாதுவானது 

கபயர/்ஆங்கிலப் 
கபயர ்

குடும்பப் கபயர ் அறிவியல் கபயர ்

வனவிலங்குகளின் 
அட்டவணை 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சடட்ம் 
1972 

IUCN சிவப்பு 

பட்டியல் 
தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 இந்திய மெனீ அபிமட அபிஸ் தசரானா அட்டவதண IV LC 

2 மகாடிட்ட புலி நிம்பலிமட டானஸ் பிதளக்ஸிப்பஸ் அட்டவதண IV LC 

3 பளபளப்பான காஸ்டர ் நிம்பலிமட டானஸ் கிரிசிப்பஸ் அட்டவதண IV LC 

4 தவட்டுக்கிளி அக்ரிடிமட தஹமராகிளிபஸ் எஸ்பி. NL LC 

6 சிவப்பு நரம்புகள் 
தகாண்ட டாரட்்டர ்

லிதபல்லுலிமட சிம்தபட்ரம் 
ஃமபான்ஸ்மகாலம்பி 

NL LC 

7 எறும்பு ஃபாரம்ிசிமட காம்மபாமனாடஸ் விசினஸ் NL NL 

8 காமன் தடகர ் நிம்பலிமட டானஸ் தஜனுடியா அட்டவதண IV LC 

9 ெட்டான் மகாம்பிமட தசரமடாமகாம்பஸ் பிக்டஸ் அட்டவதண IV LC 

10 பால்வீடு பட்டாம்பூசச்ி நிம்பலிமட டாதனமன NL LC 

11 தபாதுவான இந்திய 
காகம் 

நிம்பலிமட யூப்மலாயா மகார ் அட்டவதண IV LC 

12 குதறவான புல் நீலம் தலதசனிமட ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா அட்டவதண IV LC 

ஊர்வன 

1 மொட்டம்-பல்லி அகமிமட கமலாட்ஸ் தவரச்ிகலர ் NL LC 

2 பசம்சாந்தி சாமமலனிமட பசம்சாந்தி ஜீலானிகஸ் அட்டவதண II (Part II) LC 
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3 விசிறி தொண்தட 
பல்லி 

அகமிமட சிெனாதபான்டிதசரியானா NL LC 

4 இந்திய சுவர ்பல்லி தகக்மகானிமட தஹமிடாக்தடலஸ் 
ஃபிளவிவிரிடிஸ் 

அட்டவதண IV NL 

5 பசத்ச தகாடி பாம்பு தகாலுப்ரிமட அமஹதுல்லா நசுொ அட்டவதண IV NL 

6 எலி-பாம்பு தகாலுப்ரிமட ப்டியாஸ் சளி அட்டவதண II (Part II) LC 

7 தபாதுவான கிதரட் எலாப்பிட் 
பாம்புகள் 

புங்காரஸ் மகருலியஸ் அட்டவதண IV NL 

8 இந்திய நாகப்பாம்பு எலாப்பிட் 
பாம்புகள் 

நஹ நஹா அட்டவதண II (Part II) LC 

9 ரஸ்ஸலின் விரியன் 
பாம்பு 

விதபரிமட தவப்பரா ரஸ்தஸலி அட்டவதண II (Part II) LC 

11 தபாதுவான சருமம் சின்சிமட மபுயா கரினாடஸ் NL LC 

பாலூட்டிகள் 

1 இந்திய பதன அணில் சியூரிமட ஃபுனம்புலஸ் பால்மரம் அட்டவதண IV LC 

2 இந்திய புல சுட்டி முரிமட முஸ் பூடுகா அட்டவதண IV LC 

3 ஆசிய சிறிய முங்கூஸ் தஹரத்பஸ்டிமட தஹரத்பஸ்தடஸ் 
ஜாவானிகஸ் 

அட்டவதண (Part II) LC 

4 இந்திய முயல் தலமபாரிமட தொழுமநாய் 
நிக்ரிமகாலிஸ் 

அட்டவதண (Part II) LC 

5 பழுப்பு-எலி முரிமட ராட்டஸ் நாரம்வஜிகஸ் அட்டவதண IV LC 

பறணவகள் 

1 மகாயல் குக்கலிமட யூடினாமிஸ் அட்டவதண IV LC 

2 கால்நதட எக்மரட் ஆரட்ிமட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 



   

144 | P a g e  

 

3 தபாதுவான தமனா ஸ்டரன்ிமட அக்ரிமடாதெரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

4 வீடட்ுக் காகம் மகாரவ்ிமட மகாரவ்ஸ்ஸ்ப்தளண்டன்ஸ் NL LC 

5 ஆசிய பசத்ச மெனீ 
உண்பவர ்

தமமராபிமட தமமராப்மசாரியண்டலிஸ் NL LC 

6 சிறிய நீல கிங்ஃபிஷர ் அல்தசடினிமட அல்தசமடா அெ்திஸ் அட்டவதண IV LC 

7 மராஜா வதளயம் 
தகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிமட பிட்டசுலா கிராமமரி NL LC 

8 தபாதுவான காதட ஃபாசியானிமட மகாடரன்ிக்ஸ் அட்டவதண IV LC 

9 சிறிய சூரிய பறதவ தநக்டரினிமட ஆசிய தநக்டதரன் அட்டவதண IV LC 

10 கருப்பு ட்மராங்மகா டிக்ரூரிமட டிக்ரூரஸ் மமக்மராதசரக்ஸ் அட்டவதண IV LC 

11 மரங்தகாெ்தி பறதவ பிசிமட பிசிமட அட்டவதண IV LC 

12 இரண்டு வால் குருவி டிக்ரூரிமட டிக்ரூரஸ் மமக்மராதசரக்ஸ் அட்டவதண IV LC 

13 சாம்பல் 
பிராங்மகாலின் 

ஃபாசியானிமட ஃபிராங்மகாலினஸ் 
பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவதண IV LC 

14 தபாதுவான காதட ஃபாசியானிமட மகாடரன்ிக்ஸ் அட்டவதண IV LC 

நீர்வீழ்சச்ிகள் 

1 இந்திய துதளயிடும் 
ெவதள 

டிக்மராக்மளாசிமட ஸ்மபமராதெகா 
ப்ரீவிதசப்ஸ் 

அட்டவதண IV LC 

*NL- பட்டியலிடப்படவில்தல, LC- குதறந்ெ கவதல, NT- அருகில் அசச்ுறுெ்ெப்பட்டது 

)ஆொரம்: கள ஆய்வில் இனங்கள் அவொனிப்ப(
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             a. டிக்ரூரஸ் பமக்பராகசர்கஸ்             b. அல்சிபடா அத்திஸ் 

                     

 

    c. சிம்கபடர்ம் ஃபபான்ஸ்பகாலம்பி            d. டானஸ் பிகளக்ஸிப்பஸ்      

 

                                   

e. அக்ரிபடாகதரஸ் டிரிஸ்டிஸ்.          f .பகார்வஸ் ஸ்ப்களை்டன்ஸ்      

 

                    படம் எை்: 3.29 ணமய & இணடயக பசான் பகுதியில் 
விலங்கினங்களின் இனங்கள் கை்காைிப்பு 
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படம் எை்: 3.30. முக்கிய மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின 

 பன்முகத்தன்ணம  
  

       
          படம் எை்: 3.31. இணடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின்   

பன்முகத்தன்ணம. 
 

   

படம் எை்: 3.32. முக்கிய மை்டலத்தில் விலங்கினங்களின் குடும்ப 
வடிவங்களின் பன்முகத்தன்ணம. 
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படம் எை்: 3.33. இணடயக மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் 
குடும்ப வடிவங்களின் பன்முகத்தன்ணம. 

3.7.4. முடிவுணர 

ஒட்டுதமாெ்ெ சூேலியல் சூே்நிதலயின் அவொனிப்புகள் மற்றும் 

மதிப்பீட்டில், உயிர ் புவியியல் மண்டலம், சுற்றுசச்ூேல் மண்டலம், வாே்விட 

வதககள் மற்றும் நிலப்பரப்பு, இயற்தக வாே்விடங்களிலிருந்து தூரம், 

ொவரங்கள்/காடுகள், ஈரநிலங்கள் மபான்ற உணரத்ிறன் வாய்ந்ெ 

சுற்றுசச்ூேல் வாே்விடங்கள், முக்கிய பறதவப் பகுதிகள், இடம்தபயரவ்ு 

மபான்ற விவரங்கள் அடங்கும். முக்கியமான வனவிலங்குகளின் 

ொே்வாரங்கள் மபான்றதவ. இெ்ெதகய அடிப்பதடெ் ெகவல்கள் 

அப்பகுதியின் நிதலதம மற்றும் ஒட்டுதமாெெ் சுற்றுசச்ூேல் 

முக்கியெ்துவெ்தெப் பற்றிய சிறந்ெ புரிெதல வேங்குகிறது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்தககளுக்கு எதிராகப் பாரக்்கப்படும் இந்ெ 

அடிப்பதடெ் ெகவல், வனவிலங்குகள் மற்றும் பிராந்தியெ்தில் அவற்றின் 

வாே்விடங்களில் அவற்றின் ொக்கங்கதளக் கணிக்க உெவுகிறது. 

ொவரங்கள், விலங்கினங்கள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, இயற்தக 

வாே்விடங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு இனங்கள் மபான்றவற்றின் இரண்டாம் 

நிதல இலக்கியங்களிலிருந்து ெரவுகள் மசகரிக்கப்பட்டு மசகரிக்கப்பட்டு, 

உெ்மெசிக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகாதமயில் வசிக்கும் கிராமங்கள், 

கால்நதட வளரப்்பவரக்ள் மற்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து உள்ளூர ்மக்களிடம் 

ஆமலாசதன மற்றும் கலந்துதரயாடப்பட்டது. 
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3.8 சமூக கபாருளாதார சூழல் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 1 கிமீ சுற்றளவில் குடியிருப்பு/கிராமம் எதுவும் 

இல்தல. சமூக-தபாருளாொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூேல் ஆய்வின் 

இன்றியதமயாெ பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்தொதக அதமப்பு, 

அடிப்பதட வசதிகதள வேங்குெல், வீடு, கல்வி, சுகாொரம் மற்றும் மருெ்துவ 

மசதவகள், தொழில், நீர ் வேங்கல், சுகாொரம், ெகவல் தொடரப்ு, 

மபாக்குவரெ்து, நிலவும் மநாய்களின் முதற மற்றும் மகாவில்கள், வரலாற்று 

நிதனவுசச்ின்னங்கள் மபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பதட 

மட்டெ்தில். இது திட்டெ்தின் ென்தம மற்றும் அளதவப் தபாறுெ்து 

சாெ்தியமான ொக்கெ்தெ காட்சிப்படுெெ்வும் கணிக்கவும் உெவும். இந்ெ 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டெ்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக-

தபாருளாொர நிதல கணிசமாக மமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது மநரடி மற்றும் மதறமுக மவதலவாய்ப்தப 

வேங்கும் மற்றும் அந்ெ பகுதியில் உள்கட்டதமப்பு வசதிகதள மமம்படுெ்தி, 

அவரக்ளின் வாே்க்தகெ் ெரெத்ெ மமம்படுெ்தும். 

3.8.1 ஆய்வின் பநாக்கங்கள் 

சமூக-கபாருளாதார ஆய்வின் பநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்கெ் திட்டெ்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் 

மக்களின் சமூக-தபாருளாொர நிதலதய ஆய்வு தசய்ெல். 

❖  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாே்க்தகெ் ெரெ்தில் திட்டெ்தின் 

ொக்கெத்ெ மதிப்பிடுெல். 

❖  சமூக மமம்பாட்டு நடவடிக்தககதளப் பரிந்துதரக்க ஆய்வுப் 

பகுதியில் எடுக்கப்பட மவண்டும். 

3.8.2 பவணலயின் பநாக்கம் 

❖ பகுதியின் சமூக-தபாருளாொர சூேதல இரண்டாம் நிதல 

மூலங்களிலிருந்து ஆய்வு தசய்ெல்; 

❖ ெரவு மசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு. 

❖  திட்ட ொக்கெ்தின் கணிப்பு. 

❖  ெணிப்பு நடவடிக்தககள். 

3.8.3 தருமபுரி மாவட்டத்தின் நிர்வாக அணமப்பு 

 ெரம்புரி மாவட்டெத்ில் 2 வருவாய் மகாட்டங்கள், 5 ொலுகாக்கள், 10 

டவுன் பஞ்சாயெ்துகள் உள்ளன. இந்ெ மாவட்டெ்தில் 470 வருவாய் கிராமங்கள், 
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251 கிராம பஞ்சாயெ்துகள் உள்ளன.2011 ஆம் ஆண்டில், ெருமபுரி 

மாவட்டெ்தில் 1,000 ஆண்களுக்கு 946 தபண்கள் என்ற பாலின விகிெம் 1,506,843 

மக்கள் தொதகதயக் தகாண்டிருந்ெது. 

  3.8.4 படிப்பு பகுதி 

  2011 மக்கள் தொதக கணக்தகடுப்பின்படி, தொன்னகுட்டஹள்ளி 

கிராமெ்தில் தமாெ்ெம் 1190 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. 

தொன்னகுட்டஹள்ளியின் தமாெ்ெ மக்கள் தொதக 7760 இதில் 4138 ஆண்கள் 

மற்றும் 3622 தபண்கள் ஆவர.் இெனால் தொன்னகுட்டஹள்ளியின் சராசரி 

பாலின விகிெம் 875 ஆகும். 

அட்டவணை 3.40 மக்கள்கதாணக பை்புகள் 10கிமீ சுற்றளவில் 
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3.8.5 அடிப்பணட வசதிகள் 

 உடல் உள்கட்டதமப்பு வசதிகளின் சிறந்ெ தநடத்வாரக்் )நன்கு 

கட்டப்பட்ட சாதலகள், ரயில் இதணப்புகள், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் 

மற்றும் தொதலெத்ொடரப்ு, ெகவல் தொழில்நுட்பம், சந்தெ தநட்தவாரக்் 

மற்றும் சமூக உள்கட்டதமப்பு ஆெரவு, அொவது சுகாொரம் மற்றும் கல்வி, 

நீர ்மற்றும் சுகாொரம், கால்நதட மசதவகள் மற்றும் கூட்டுறவு( கிராமப்புற 

தபாருளாொரெ்தின் வளரச்ச்ிக்கு அவசியம். 

கள ஆய்வின் அடிப்பதடயில் அப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டதமப்பு 

வசதிகள் குறிெ்து ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ெ ஆய்வில், அந்ெ 

இடெ்தெச ் சுற்றி 10 கி.மீ., சுற்றளவில் உள்ள கிராமங்கள் ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டதமப்பு வசதிகள் கீமே 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அதனெ்து அடிப்பதட வசதிகள் கல்வி )உயரக்ல்வி, கல்லூரிகள், 

பல்கதலக்கேகங்கள், மருெ்துவக் கல்லூரி, மபாக்குவரெ்து வசதிகள், ரயில் 

நிதலயம், மபருந்து நிதலயப் பகுதி ஆகியதவ மாவட்டெ் ெதலதமயகமான 

ெரம்புரியில் 35 கி.மீ-வடகிேக்கில் உள்ளது. 
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அத்தியாயம் IV 

எதிரப்ார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

4.0 பபாது 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயின் கொரண ொக பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் சுற்றுசச்ூழல் 

பொதிப்புகள், மசயல்பொட்டு  ற்று ் பிந்கைய மசயல்பொட்டின் வபொது 

சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவொக்கப்படு ். கனி  கவப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட ைள ், அவற்றின் சுரண்டல், மபரு ்பொலு ், சூழல் நட்பு 

மசயல்பொட்கடை் ைைம்ைடுப்பகைை் ைவிர வவறு எந்ை விருப்பை்கையு ் 

அனு திக்கொது. நிகலயொன வளரச்ச்ிகய உறுதிமசய்யு ் வககயில் 

சுற்றுசச்ூழலின் ச நிகலகய பரொ ரிக்கு ் வககயில் முகறகள் 

வைரந்்மைடுக்கப்பட வவண்டு ். 

 சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலை் ைக்ககவக்க, ைற்வபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள வ ற்மகொள்வது  ற்று ் பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் ைொக்கைக்ை  திப்பிடுவது அவசிய ். நிகலயொன 

வளங்ககளப் பிரிைம்ைடுப்பைற்கொன மபொருை்ை ொன வ லொண்க ை ்

திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். சுற்றுசச்ூழல் ைொக்க  திப்பீட்டில் 

பின்வரு ் அளவுருக்கள் முக்கியை்துவ ் வொய்ந்ைகவ  ற்று ் விரிவொக 

விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 

❖ நீர ்சூழல் 

❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 

 திட்ட ைளை்தில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் அடிப்பகடயில், 

பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் (ைொக்கங்கள்) அகடயொள ் 

கொணப்பட்டு, அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன. 
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4.1 நிலச ்சூழல் 

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 குவொரி மசயல்பொட்டின் கொரண ொக நிலச ் சுற்றுசச்ூழலில் 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் முக்கிய ைொக்க ் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ், நில ் - 

பயன்பொட்டு முகற  ொற்ற ். குவொரி குை்ைககக்கு விண்ணப்பிை்ை ம ொை்ை 

பரப்பளவு 6.20.0 மெக்வடர,் குழு ை்தின் ம ொைை் பரப்பளவு 11.83.0 மெக்வடர ்

(குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது – SO 2269 (E) 

வைதி: 01.07.2016) ஏற்கனவவ உள்ள  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகள். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி அரசு புற ்வபொக்கு நில ், இந்ை 

குை்ைககக்கு விண்ணப்பிைை் பகுதியில் வன நில ் எதுவு ் இல்கல. முைல் 

ஐந்ைொண்டுக்கொன முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்திற்கொன அதிகபட்ச ஆழ ் 

ைகர  ட்டை்திலிருந்து 26மீ. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்தின் இறுதி ஆழ ் 

ைகர  ட்டை்திலிருந்து 26 மீ உயரைத்ில் உள்ளது  ற்று ் நிலைை்டி நீர ்

 ட்டை்தில் குறுக்கிடொது. திட்ட ் குறிப்பிடட் ைளை்தில் உள்ளது. 

4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திடட்த்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

 திட்டை்தில் உள்ள குவொரி நடவடிக்கககள் கொரண ொக நில பயன்பொட்டு 

முகற  ொற்றப்படு ். பொைக ொன விகளவுககள குகறக்க, பின்வரு ் 

கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் மசயல்படுை்ைப்படு ்: 

❖ ஓபன்கொஸ்ட் சுரங்க முகறயில் நிலை்தின் சீரழிவு அற்ப ொனது, 

குவொரியின் மசயல்பொடு முடிந்ைது ், நில ் பகுதியளவில் மகொட்டப்பட்ட 

மபொருடக்ளொல் நிரப்பப்பட்டு, பகுதியின் ஒரு பகுதி  கழநீகர 

வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது ைற்கொலிக நீரை்வ்ைக்க ொக 

மசயல்படு ். கிரொகனட் கழிவுகள், அதிக சுக கள் திட, திரவ அல்லது 

வொயு வடிவில் எந்ை நசச்ுக் கழிவுககளயு ் உற்பை்தி மசய்யொது. 

❖ வ ல்  ண் அகற்றப்பட்டு, பொதுகொப்புை் ைகடயில் பசுக ப் பகுதி 

வ  ்பொட்டிற்குப் பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ சுரங்க குை்ைகக பகுதியின் சுற்றளவு, அருகிலுள்ள நிலங்களுக்கு 

இகரசச்ல்  ற்று ் ஒலி பரவுவகைை ் ைடுக்க பசுக ப் பகுதியொக 

 ொற்றப்படு ். 
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❖ குவொரி குழிகயச ் சுற்றிலு ்  ொகல வடிகொல் அக ை்ைல்  ற்று ் 

 கழயின் வபொது நிலைை்டி நீரொல்  ண் அரிப்கபை ்ைடுக்கவு ்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பொட்டிற்கொக புயல் 

நீகர வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் ஆக்கப்பூரவ் ொன இடை்தில் 

ைடுப்பு அகண கட்டுைல். 

❖ முள்க ்பி வவலிகள் கருை்தியல் நிகலயில் மீண்டு ் கட்டப்பட்டு, 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள் நுகழவகைை் ைடுக்க, 24  ணி 

வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

4.2.1 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

  ண்ணின் பண்புகள் ைொவர வளரச்ச்ிக்கு சொைக ொன நிகலகயக் 

குறிக்கின்றன. சுரங்கை்தின் வொழ்நொள் முழுவது ் உருவொகு ் வ ல்  ண்ணின் 

அளவு 28914 மீ3 

மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ வ ல்  ண் பொதுகொப்பு ைகடயில் பொதுகொக்கப்பட்டு ஈரப்பை ொன 

நிகலயில் கவக்கப்படு ். பொதுகொக்கப்பட்ட வ ல்  ண், பொதுகொப்புை ்

ைகடயில் பசுக ப் பகுதி வ  ்பொட்டிற்குப் பயன்படுை்ைப்பட்டு, வ ல் 

மபஞ்சில் வைொட்டை்திற்குப் பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ குவொரி பகுதியில் இருந்து  கழநீர ் மகொண்டு மசல்லு ்  ண்கண 

ைடுக்கு ் வககயில் திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி வடிகொல்கள் 

அக க்கப்படு ். இது சுரங்க குழிகளில்  ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் 

படிவகை ைவிரக்்கு ்  ற்று ் மபஞ்சுகளின் உறுதிைை்ன்க கய 

பரொ ரிக்கு ். 

4.2.3 கழிவுத் பதாடட்ி மமலாண்கம 

4.2.3.1 எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

 திடக்கழிவுகள் கிரொகனட் கழிவுகள் வடிவில் உள்ளது, இது மகொட்டு ் 

வபொது எந்ை நசச்ுக் கழிவுககளயு ் உற்பை்தி மசய்யொது.  கழநீர ் குவொரி 

குழிக்குள் மசல்வகைை் ைடுக்க கழிவுக் கிடங்ககச ்சுற்றிலு ்  ொகல வடிகொல் 

அக க்கப்படு ். வ லு ் இந்ை  ொகல வடிகொல் இயற்கக சொய்வுக்கு 

 கழநீகர எளிைொக்க உைவு ். 
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      இந்ை ஐந்ைொண்டு சுரங்கை் திட்ட கொலை்தில், வ ல்  ண் உற்பை்தி சு ொர ்

28914 மீ3 ஆகு ். வ ல்  ண் பொதுகொப்புை் ைடுப்புச ் சுவர ் முழுவது ் 

பொதுகொக்கப்பட்டு, கட்டு கட்டுவைற்கு ், கொடு வளரப்்பைற்கு ் 

பயன்படுைை்ப்படு ். வைொண்டு ் இயந்திர ் மசய்யப்பட்ட கழிவுகள் (2,14,425 

மீ3) வடகிழக்கு பகுதியில் முைல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (L)115 மீ x (W)70 மீ x (H)26.6 

மீ  ற்று ் (L)115 மீ x (W) அதிகபட்ச பரி ொணை்துடன் மகொட்டுவைற்கு 

முன்ம ொழியப்படு ். முழு குை்ைகக கொலை்திற்கு )70 மீ x (H)53.77 மீ. குைை்கக 

கொல ் முடிவகடந்ை பிறகு, விண்ணப்பிை்ை பகுதி அரசு நில ், கனி  

இருப்புக்கள் கிகடக்கு ்  ற்று ் கனி  இருப்புக்ககள வ  ்படுை்தி 

பொதுகொக்கு ் வககயில் சந்கை நீடிைை்ொல்,  ொநில அரசின்  ற்மறொரு குவொரி 

குை்ைகக ஒப்பந்ைைக்ை அறிவிக்க வொய்ப்பு உள்ளது. எனவவ, பின் நிரப்புைல் 

எதுவு ் முன்ம ொழியப்படவில்கல. 

4.2.3.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ குப்கப மகொட்டு ் பகுதிககள சுற்றிலு ் தூரவ்ொரு ் ைடுப்பு சுவர,் 

 ொகல வடிகொல் அக க்கப்படு ். 

❖  நிைொனை்தின் சரியொன வகொண ் பரொ ரிக்கப்பட வவண்டு ். 

❖ ஸ்திரை்ைன்க க்கொக குப்கப கிடங்குகளின் மீது புல் வபொட வவண்டு ். 

❖ ைொது அகழ்வு நடவடிக்ககயின் அதிக சுக கள் மகொட்டப்படு ். 

❖ பகுதிகளிலு ்  ண் அரிப்பு துரிைப்படுை்ைப்படலொ ். சுரங்கை்தில் 

இருந்து நசச்ுக் கழிவுகவளொ அல்லது திடக்கழிவுகவளொ இல்லொைைொல், 

 ண்ணின் ைர ் வ ொச ொக பொதிக்கப்படு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

4.3 நீர் சூழல் (தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள்) 

4.3.1 மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

 குவொரியின் வபொது ரசொயனங்கள் அல்லது அபொயகர ொன 

மபொருடக்களப் பயன்படுை்ைொைைொல், நீரின் ைரை்தில் சுரங்கை்ைொல் ஏற்படு ் 

ைொக்க ் சிறியைொக இருக்கு ் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. குவொரி 

நடவடிக்ககக்கு, க ்பி அறுப்பைற்கு ் ( றுசுழற்சி மசய்யப்படு ்), இழுை்துச ்

மசல்லு ் சொகலகளில் ைண்ணீர ் மைளிப்பைற்கு ், பசுக  பகுதி 

வ  ்பொட்டிற்கு ் ைண்ணீர ் பயன்படுைை்ப்படு ். குவொரியின் இறுதி ஆழ ் 
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ைகர ட்டை்திலிருந்து 26 மீட்டரொக இருப்பைொலு ், நீர ்ட்ட ் 105-110மீ 

ைகர ட்டை்தின் கீழ் ஆழை்தில் கொணப்படுவைொலு ் குவொரி மசயல்பொடு 

நிலை்ைடி நீர ்ட்டை்தில் குறுக்கிடொது. 

4.3.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 நீர ் வ லொண்க க்கு பின்வரு ் ைணிப்பு நடவடிக்கககள் 

பரிந்துகரக்கப்படுகின்றன: 

 குவொரி பணி நீர ்ட்டை்திற்கு வ ல் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் வ ற்பரப்பு நீரந்ிகலகள் (ஓகடகள், 

கொல்வொய், ஓகட வபொன்றகவ) குறுக்குமவடட்ு எதுவு ் இல்கல. 

 கழக்கொலங்களில்  கழநீர ் குவொரி குழியில் வசகரிக்கப்பட்டு, பின்னர ்

பசுக  வலய வளரச்ச்ிக்கு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் மைளிக்கு ் 

நீருக்கு ் பயன்படுைை்ப்படு ். குவொரி குழி நீகர திட்டப் பகுதிக்கு மவளிவய 

மவளிவயற்று ் திட்ட ் எதுவு ் இல்கல. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் கிரொகனட் மசயலொக்க ் அல்லது பணி கன 

எதுவு ் இல்கல, இைனொல் சுரங்கை்தில் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் கழிவுநீர ்இல்கல. 

 KLD இல் ைண்ணீர ் வைகவகள் பற்றிய விவரங்கள் கீவழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவகண 4.1 திடட்த்திற்கான நீர் மதகவ 

வநொக்க ் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுகற 2.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளில் இருந்து. 

பசுக  பகுதி வளரச்ச்ி 1.0 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளில் இருந்து. 

* குடிப்பழக்க ்  ற்று ் 

வீடட்ு வநொக்க ் 

    1.0 KLD குடிநீர ் வைகவக்கொக அருகில் உள்ள 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ்

விற்பகனயொளரக்ளிட ் இருந்து 

வபக்வகஜ் மசய்யப்பட்ட குடிநீர ்

மகொண்டு வரப்படு ் 

வீடட்ு உபவயொகைத்ிற்கு ஆழ்துகள 

கிணறு ைண்ணீர ்பயன்படுைை்ப்படு ். 

பமாத்தம் 4.5 KLD   

ஆைொர ்: முன்னுரிக  அறிக்கக 
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❖ ம ொைை் இரு ்பு  ற்று ் சிலிக்கொகவப் மபொறுை்ை ட்டில், குடிப்பைற்கு 

ஏற்றைொக  ொற்றுவைற்கு, தீரவ்ு அல்லது வடிகட்டுைல், நீர ்

ம ன்க யொக்குைல் (அயன் பரி ொற்ற ்) வபொன்ற முன் சிகிசக்ச 

முகறகள் பின்பற்றப்படு ். ஆனொல் இது  ற்ற வீடட்ு 

வநொக்கங்களுக்கொக பயன்படுைை்ப்படலொ ். 

❖ சுரங்கக் குழியில் உள்ள ச ்ப்பில்  கழநீர ்வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 10 மீ 

x 3 மீ அளவுள்ள வ ற்பரப்பு அக ப்புை் மைொட்டிக்கு மவளிவயற்றப்பட்டு, 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்ள் ஏவைனு ் இருந்ைொல் அகை 

அகற்ற அனு திக்கப்படு ். வசகரிக்கப்படு ் நீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ், தூசி உருவொகக்கூடிய இடங்களுக்கு ், பசுக  

 ண்டலை்கை வளரப்்பைற்கு ் நியொய ொன முகறயில் 

பயன்படுைை்ப்படு ். முன்ம ொழிபவர ்  கழநீர ் வசகரிப்பின் ஒரு 

பகுதியொக  கழநீகர வசகரிை்து நீதிை்துகறயில் பயன்படுை்துவொர.் 

❖ குவொரிப் பகுதிக்குள் வ ற்பரப்பு ஓடுைகலை ் திகசதிருப்ப  ொகல 

வடிகொல்ககள அக ை்ைல். 

❖ வண்டல்  ண் அள்ளப்படுவகைை் ைடுக்க, குப்கபக் கிடங்ககச ்

சுற்றிலு ் தூரவ்ொரு ் துகளயுடன் கூடிய ைடுப்புச ்சுவரக்ள் கட்டப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ்  ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களில் நிலைை்டி நீரின் 

ைர ் பற்றிய அவ்வப்வபொது பகுப்பொய்வு. 

❖ ML இல் வழங்கப்படு ் ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்கழிப்பகறகள் / 

கழிப்பகறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் வடங்கில் 

மவளிவயற்றப்படுகிறது, அகைை் மைொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கை்தில் இருந்து மவளிவயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய அடக்குவைற்கு ், 

 ரங்ககள வளரப்்பைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன், மைொட்டிகளில் 

சுை்திகரிக்கப்படு ். 

❖ பருவ கழக்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்ைமவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறு  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரைக்ை மைொடரந்்து கண்கொணிை்ைல் 

 ற்று ் பகுப்பொய்வு மசய்ைல். 

4.4 காற்று சூழல் (தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள்) 
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 இந்ை திறந்ைமவளி சுரங்கை்தில் கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் முக்கிய 

கொற்கற  ொசுபடுை்துகின்றன. டய ண்ட் வயர ் ர ் கட்டிங், ஜொக்ெொ ் ர ்

டிரில்லிங் (32 மிமீ டயொ) மூல ் சுரங்க நடவடிக்கக வ ற்மகொள்ளப்படு ் 

 ற்று ் கிரொகனட் கழிவுககள ககயொள கெட்ரொலிக் எக்ஸ்கவவட்டரக்ள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

4.4.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன எதிர்பொர்க்கப்பட்ட தொக்க ் 

குவாரி செயல்பாடு மற்றும் பபாக்குவரத்து மூலம் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் உருவாகின்றன. ெல்பர ்டை ஆக்டெடு (SO2), பதாண்டும் இயந்திரம் 

/ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் பபாக்குவரத்து ொடலகளில் செல்லும் 

வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக டநை்ரஜனின் ஆக்டெடுகள் (NOx) 

சவளிபயற்றம் மிகக் குடறவு. ஏற்றுதல் - கிராடனை் மற்றும் அதிக 

சுடமகடள இறக்குதல் மற்றும் சகாண்டு செல்வது, சவளிப்படும் பகுதியின் 

காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியடவ சுரங்க 

நைவடிக்டககளில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும், இது 

பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்றின் தரதட்த பாதிக்கும். காற்றுெ ் சூழலில் 

47,500மீ3(ROM) உத்பதெ உற்பத்தி மற்றும் AERMOD சமன்சபாருளில் திறந்த குழி 

மூல மாைலிங் மூலம் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியவற்டறக் கருத்தில் 

சகாண்டு காற்றுெ ் சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு 

பமற்சகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

4.4.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

 உமிழ்வு கொரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதி  திப்பு ஆகு ், இது 

வளி ண்டலை்தில் மவளியிடப்பட்ட  ொசுபொட்டின் அளகவ அந்ை 

 ொசுபொட்டின் மவளியீட்வடொடு மைொடரப்ுகடய மசயலுடன் மைொடரப்ுபடுைை் 

முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு  திப்பீட்டிற்கொன மபொதுவொன ச ன்பொடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

 

விரிவாக்கம்: 

E =  உமிழ்வுகள்;  

A =  மசயல்பொட்டு விகிை ்; 

EF =  உமிழ்வு கொரணி,  ற்று ் 
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ER = ஒட்டும ொை்ை உமிழ்வு குகறப்பு திறன், % 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயில் ைகர ையொரிப்பு, 

வைொண்டு ் இயந்திர ், ககயொளுைல்  ற்று ் ைொது கடை்ைல் வபொன்ற பல்வவறு 

நடவடிக்கககள் அடங்கு ். இந்ை நடவடிக்கககள் USEPA- உமிழ்வு  திப்பீட்டு 

மைொழில்நுட்ப ககவயடு ஐ அடிப்பகடயொகக் மகொண்டு, சுரங்க AP-42க்கு, 

வளி ண்டலை்தில் சொை்திய ொன உமிழ்வுககள வரவகழை்து,  திப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வுகள் அட்டவகண 4-2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.2 PM10க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதார வகக மதிப்பு அலகு 

துகளயிடுைல் புள்ளி ஆைொர ் 0.023057497 g/s 

மவடிைை்ல் புள்ளி ஆைொர ் 0.000001576 g/s 

கனி  ஏற்றுைல் புள்ளி ஆைொர ் 0.026921694 g/s 

இழுை்து மசல்லு ் 

சொகல 
வரி ஆைொர ் 

0.002482264 
g/s/m 

ம ொைை் ் சுரங்க ் பகுதி ஆைொர ் 0.078949762 g/s 

அட்டவகண 4.3 So2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதார வகக மதிப்பு அலகு 

ம ொைை் ் சுரங்க ் பகுதி ஆைொர ் 8.36691E-06 g/s 

அட்டவகண 4.4 Nox க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதார வகக மதிப்பு அலகு 

ம ொைை் ் சுரங்க ் பகுதி ஆைொர ் 

 

0.000001029 

 

g/s 

4.4.3 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் சடட் மவகல 

 வ ற்கூறிய உள்ளடீுககளப் பயன்படுை்துவைன் மூல ், குவொரி 

நடவடிக்கககளொல் நிலை்ைடி மசறிவுகள், சுற்றுப்புற கொற்றின் ைர ்  ற்று ் 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படு ் ைொக்கை்தின் அதிகரிப்பு மசறிவு ஆகியவற்கற 

அறிய  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் 

விகளவு  ொசுபடுைத்ிகளின் மசறிவு  ற்று ் வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் 

பரவல் ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது. கொற்று ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது 

கொற்று  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ககககள முன்னறிவிைை்ல், திட்டமிடுைல் 
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 ற்று ்  திப்பீடு மசய்ைல்  ற்று ் ஒழுங்குமுகற ைரநிகலககள பூரை்த்ி 

மசய்வைற்கொன உமிழ்வு கட்டுப்பொட்டிற்கொன வைகவககள அகடயொள ் 

கொண்பது  ற்று ் குவொரி நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் பொதிப்கபக் 

குகறக்கு ் ைணிப்பு நடவடிக்ககககளப் பயன்படுை்துவைற்கொன ஒரு 

முக்கிய ொன கருவியொகு ். PM10 குவொரி நடவடிக்கககளின் வபொது 

ஏற்படு ் முக்கிய  ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது வைொண்டு ் 

இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிை்ைல், ஏற்றுைல்  ற்று ் வொகனங்களின் 

இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, மவப்பநிகல, 

 கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற வொனிகல 

அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்க ் இந்ை கணிப்பு உள்ளடக்கியது. 

 பல்வவறு இடங்களில் ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் ைனிை்ைனியொக 

ைொக்கை்கை  திப்பிடுவைற்கு மூலை்கைச ் சுற்றி 10 கிமீ மைொகலவில் 

ைொக்க ் கணிக்கப்பட்டது  ற்று ் திட்ட ைளை்தில் அதிகபடச் அதிகரிக்கு ் 

GLC  திப்பு. குகறந்ை  ற்று ் மிை ொன கொற்றின் வவக ் கொரண ொக PM10 

இன் அதிகபடச் ைொக்க ் மூலை்திற்கு அருகில் கொணப்பட்டது. 

ஒருங்கிகணந்ை ைொக்கங்கள் கொரண ொக PM10 இன் ம ொை்ை GLC கணிக்க 

முன்ம ொழியப்படட் ைளை்தில் கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி 

ைரவுகளில் PM10 இன் அதிகரிப்பு  திப்பு மிககப்படுை்ைப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 4.1 பறக்கும் தூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.2 PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

படம் 4.3 PM 2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

படம் 4.4 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.5 NOx இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

4.4.3.2 மாதிரி முடிவுகள் 

 ஒட்டும ொை்ை மசறிவு விகளவொக, அைொவது, பயனுள்ள ைணிப்பு 

நடவடிக்கககள் இல்லொ ல் அகனை்து ஏற்பி இடங்களிலு ்  ொசுபடுை்திகளின் 

பின்னணி + அதிகரிக்கு ் மசறிவு இன்னு ் PM10, PM2.5, SO2 & க்கு 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQ வர ்புகளொன 100, 60, 80 & 80 μg/m3 க்குள் உள்ளது. 

முகறவய NOX. ைகுந்ை ைணிப்பு நடவடிக்ககககள வ ற்மகொள்வைன் மூல ், 

வளி ண்டலை்தில் உள்ள  ொசு அளவுககள வ லு ் கட்டுப்படுை்ைலொ ். 

அட்டவகண 4.5 பறக்கும் தூசியின் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகல
யம் 

குறியீ
டு 

இடம் X 

ஒருங்
கி

கண
ப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

பறக்கு
ம் 

(μg/m3) 

அதிகரி
க்கும் 

மதிப்பு 

சுரங்கம் 

காரண
மாக 

பறக்கும் 

(μg/m3 

பமாத்
தம் 

பறக்
கும் 

(μg/m3) 

(5+6)) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 

201 17 68.15 217 285.15 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 

-2585 2556 64.38 0 64.38 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 

-1368 -574 62.39 0 62.39 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 

-5723 -1718 57.35 0 57.35 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 

4561 -909 58.50 0 58.50 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 

2072 829 56.85 0 56.85 
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AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 

-1885 4885 59.76 0 59.76 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 

-4386 404 58.20 0 58.20 

 

அட்டவகண 4.6 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகல
யம் 

குறியீ
டு 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

PM10 

(μg/m3) 

அதிகரி
க்கும் 

மதிப்பு 

PM10 

சுரங்கத்
தின் 

காரண
மாக 

(μg/m3) 

பமாத்த
ம் 

PM10 

(μg/m3) 

(5+6) 

AAQ1 
12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 42.69 26.82 69.51 

AAQ2 
12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 
-2585 2556 43.80 21.00 64.8 

AAQ3 
12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 
-1368 -574 39.52 13.29 52.81 

AAQ4 

11°59'52.98"

N 

77°47'26.07"E 

-5723 -1718 40.05 2.04 42.09 

AAQ5 
12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 41.93 0 41.93 

AAQ6 
12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 41.50 23.98 65.48 

AAQ7 
12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 43.33 18.56 61.89 

AAQ8 
12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 
-4386 404 42.41 8.00 50.41 

 

அட்டவகண 4.7 PM2.5 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

நிகல
யம் 

குறியீ
டு 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரி
க்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5 

சுரங்கத்
தின் 

காரண
மாக 

(μg/m3) 

பமாத்
தம் 

PM2.5 

(μg/m3) 

(5+6) 
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AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 22.84 12.90 35.74 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 
-2585 2556 19.38 11.05 30.43 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 
-1368 -574 17.99 7.12 25.11 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 19.98 3.45 23.43 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 20.92 0 20.92 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 20.59 12.15 32.74 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 21.28 9.39 30.67 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 
-4386 404 20.65 5.00 25.65 

அட்டவகண 4.8 SO2 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிகலய
ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

ஒருங்
கி

கண
ப்பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்கி
கணப்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடிப்ப
கட 

So2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்
கும் 

மதிப்பு 

So2 

சுரங்கத்
தின் 

காரண
மாக 

(μg/m3) 

பமாத்
தம் 

So2 

(μg/m3) 
(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 8.98 7.89 16.87 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 
-2585 2556 6.62 5.12 11.74 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 
-1368 -574 5.05 1.51 6.56 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 8.42 0 8.42 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 6.9 0 6.9 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 5.47 7.00 12.47 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 7.94 3.08 11.02 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 
-4386 404 6.51 0 6.51 
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அட்டவகண 4.9 NOX இன் அதிகரிப்பு மற்றும் முடிவு GLC 

நிகலய
ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
கணப்

பு 

(மீ) 

Y 

ஒருங்
கிகண
ப்பு 

(மீ) 

சராச
ரி 

அடிப்ப
கட 

NOx 

(μg/m3) 

அதிகரி
க்கும் 

மதிப்பு 

NOx 

சுரங்கத்
தின் 

காரண
மாக 

(μg/m3) 

பமாத்
தம் 

NOx 

(μg/m3
) 

(5+6) 

AAQ1 12° 0'49.23"N 

77°50'39.68"E 
201 17 20.07 17.46 37.53 

AAQ2 12° 2'10.60"N 

77°49'8.60"E 
-2585 2556 18.05 9.72 27.77 

AAQ3 12° 0'29.75"N 

77°49'48.43"E 
-1368 -574 16.73 0 16.73 

AAQ4 11°59'52.98"N 

77°47'26.07"E 
-5723 -1718 25.87 0 25.87 

AAQ5 12° 0'19.02"N 

77°53'2.11"E 
4561 -909 25.55 0 25.55 

AAQ6 12° 1'14.88"N 

77°51'40.85"E 
2072 829 25.15 14.61 39.76 

AAQ7 12° 3'25.67"N 

77°49'31.50"E 
-1885 4885 26.08 2.00 28.08 

AAQ8 12° 1'1.28"N 

77°48'9.82"E 
-4386 404 25.50 0 25.5 

4.4.3.3. பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.4.4 துகளயிடுதல் 

 மூலை்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுைை், ஈர ொன துகளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படு ். ைண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வெொல் 

கொலரின் வொயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்துகளயிடுவைற்கு மபொருை்ை ொன 

வடிவக க்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரொக்டர ்வழங்கப்படு ். 

ஈரமான துகளயிடுதலின் நன்கமகள் 

❖ இந்ை அக ப்பில் தூசி அைன் உருவொக்கை்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுகற மிகவு ் பயனுள்ளைொக இருக்கு ் 

 ற்று ் பணிசச்ூழல் மைொழில் வசதி  ற்று ் ஆவரொக்கியை்தின் 

புள்ளியில் இருந்து வ  ்படுை்ைப்படு ். 
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❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலை்ைொல், இன்ஜின், க ்ப்ரசர ்வபொன்றவற்றின் 

ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ். 

❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலை்தின் பொரக்வை் திறன் வ  ்படுை்ைப்படு ், 

இைன் விகளவொக பொதுகொப்பொன வவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

4.4.5 பவடித்தல் 

❖ அதிக சுக   ற்று ் வொனிகல உள்ள பகுதிகய அகற்ற  ட்டுவ  

மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ உள்ளூர ் நிகலக களுக்கு ஏற்றவொறு மவடிக்கு ் வநரை்கையு ், 

மவடிக்கு ் முகை்தில் ைண்ணீர ்மைளிக்கு ் வநரை்கையு ் அக க்கவு ். 

❖ கட்டுப்படுைை்ப்பட்ட மவடிப்பு என்பது மபொருைை் ொன மவடி  ற்று ் 

குறுகிய கொல மடட்டவனட்டரக்கள ஏற்றுக்மகொள்வது, கொலர ்

 ண்டலை்தில் வபொது ொன துகளககள அகற்றுவது  ற்று ் ஒரு 

குறிப்பிட்ட வநரை்திற்கு மவடிப்பகை கட்டுப்படுை்துவது, அைொவது  திய 

உணவு வநரை்தில், ஒரு துகளக்கு கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட கட்டண ்  ற்று ் 

ஒரு துகளக்கு கட்டண ். 

4.4.6 இழுத்து பசல்லும் சாகல மற்றும் மபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க, ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற, இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள், வலொடிங் 

பொயிண்ட்களில் ைண்ணீர ்மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் ைொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகைை் ைவிரப்்பைற்கொக, டிப்பரக்ளின் வவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு குகறவொகவவ இருக்கு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொர ் ைொதுப் வபொக்குவரை்துக்கு 

பயன்படுைை்ப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனவவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ்  ொசுபொட்கடக் குகறக்கிறது. 



 

166 | P a g e  

 

❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

வரு ் முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ டிப்பர ்கசிகவை் ைடுக்க அதிக பொர ் ஏற்றுவது ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைழ் கவை்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ ைளரவ்ொன மபொருடக்ள் குவிந்து கிடப்பகை அகற்ற, இழுை்து மசல்லு ் 

சொகலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொகலககள ைர ் பிரிை்ைல். 

4.4.7 பசுகம அரண் 

❖ டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கை்ைொல் தூசி உருவொகுவகைை் ைடுக்க 

பிரைொன சுரங்கப் பொகையில்  ரங்கள் நடுைல்  ற்று ் சுரங்கச ்

சொகலககள வழக்க ொன ைரப்படுை்துைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுைை்ப்படு ். 

❖ திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

4.4.8 பதாழில் ஆமராக்கியம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை ் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் 

 ை்தியில் தூசி முகமூடிகள் அணிவைன் முக்கியை்துவ ் குறிை்ை 

விழிப்புணரக்வ உறுதி மசய்வைற்கொக வருடொந்திர  ருை்துவ 

பரிவசொைகனகள், பயிற்சிகள்  ற்று ் பிரசச்ொரங்கள் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட ைணிப்பு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன 

 திப்பிடுவைற்கொக சுற்றுப்புற கொற்றின் ைரக் கண்கொணிப்பு ஆறு 

 ொைங்களுக்கு ஒருமுகற நடைை்ப்படு ். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

 ஒலி  ொசுபொடு முக்கிய ொக துகளயிடுைல்  ற்று ் மவடிைை்ல் 

(எப்வபொைொவது)  ற்று ் டிரக்குகள்  ற்று ் HEMM வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் 

ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகொக யில்  க்கள் குடியிருப்பு 

இல்லொைைொல், இந்ை நடவடிக்கககளொல் இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு 
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எந்ைப் பிரசக்னயு ் ஏற்படொது. மவடிை்ைல்  ற்று ் அமுக்கி மசயல்பொடு 

(துகளயிடுைல்)  ற்று ் வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் 

கருை்தில் மகொண்டு இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இந்ை முக்கிய சை்ைைக்ை உருவொக்கு ் ஆைொரங்கள் கொரண ொக வவகல 

மசய்யு ் குழிகயச ்சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் அளகவக் 

கணக்கிடுவைற்கொன கணிப்புகள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 ஒரு புள்ளியில் சைை் ் வகொள அகலககள உருவொக்குகிறது, அகவ 

மூலை்திலிருந்து கொற்றின் மூல ் 1,100 அடி/வி வவகை்தில் பரவுகின்றன, முைல் 

அகல கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் அதிகரிை்து வரு ் வகொளை்கை 

உருவொக்குகிறது. அகல பரவு ்வபொது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் வகொளை்தின் 

பரப்பளவில் பரவுவைொல், இகரசச்லின் தீவிர ் குகறகிறது.  ொதிரியின் 

அனு ொன ் புள்ளி மூல உறகவ அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது, அைொவது, 

ஒவ்மவொரு இரட்டிப்பு தூரை்திற்கு ் இகரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) 

குகறக்கப்படு ். 

 ஒவர  ொதிரியொன இழப்பு இல்லொை ஊடக ் மூல ் அகரக்வகொள ஒலி 

அகல பரவலுக்கு, முைல் மகொள்ககயின் அடிப்பகடயில்  ொதிரிகயப் 

பயன்படுை்தி மவவ்வவறு ஆைொரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவ  திப்பிடலொ ். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

விரிவொக்க ்:  

 Lp1&Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1&r2 மைொகலவில் அக ந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

 Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் கொரண ொக ஏற்படு ் அதிகப்படியொன 

வைய் ொன ் ஆகு ். அகனை்து ஆைொரங்களின் ஒருங்கிகணந்ை விகளகவ 

 டக்ககச ்வசரை்்ைல் மூல ் பல்வவறு இடங்களில் தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 எதிரப்ார்த்த தாக்கம் 

 பசுக  பகுதி கொரண ொக குகறைல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ொதிரிக்கு வைகவயொன உள்ளடீுகள்: 

❖ ஆைொர ைரவு 
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❖ ஏற்பி ைரவு 

❖ ைணிப்பு கொரணி 

அட்டவகண 4.10 கணிக்கப்பட்ட இகரசச்ல் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

வ.எண். இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 அடியில் 

dB(A) இல் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் இகரசச்ல் * 

1 மவடிைை்ல் ஆ ் 94 

2 ஜொக் வெ ர ் ஆ ் 88 

3 அமுக்கி இல்கல 81 

4 வைொண்டு ் 

இயந்திர ் 

இல்கல 85 

5 டிப்பர ் இல்கல 84 

பமாத்த இகரசச்ல் உற்பத்தி 95.8 

*மூலை்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர;் ஆைொர ்: U.S. வபொக்குவரை்துை் துகற 

(ஃமபடரல் மநடுஞ்சொகல நிரவ்ொக ்) - கட்டு ொன இகரசச்ல் ககவயடு 

 அட்டவகண 4.10 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்கச ் மசயல்பொட்டில் 

பயன்படுைை்ப்படு ் அகனை்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் மசயல்பொடுககளக் 

கருை்தில் மகொண்டு மூலை் ைரவு கணக்கிடப்பட்டது. சுரங்க நடவடிக்கக மூல ் 

உற்பை்தி மசய்யப்படு ் ம ொைை் இகரசச்ல் 95.8 dB (A) ஆக 

கணக்கிடப்படுகிறது. மபொதுவொக, மபரு ்பொலொன சுரங்க நடவடிக்கககள் 100-

109 dB (A) க்கு இகடயில் இகரசச்ல் உருவொக்குகின்றன. உபகரணங்கள் 

 ற்று ் மசயல்பொட்டு இகரசச்ல் அளவுகள் வைொரொய ொக இருப்பைொக 

நொங்கள் கருதுகிவறொ ். 109 dB (A) இகரசச்ல் முன்கணிப்பு  ொடலிங். 

அட்டவகண 4.11 கணிக்கப்பட்ட இகரசச்ல் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட ஐடி N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ச கண்கொணிப்பு 

 திப்பு (நொள்) dB(A) 

41.8 47.8 46.0 47.0 46.0 42.3 45.3 46.0 

அதிகரிக்கு ்  திப்பு dB(A) 80.1 40.9 29.4 25.1 27.4 34.1 25.3 24.7 

ம ொைை் கணிக்கப்பட்ட 

இகரசச்ல் நிகல dB(A) 

80.1 48.6 46.1 47.0 46.1 42.9 45.3 46.0 

   

  க ய  ண்டலை்தில் (N1) 80.1 dB (A)  ற்று ் இகடயக  ண்டலைத்ில் 24.7-

.40.9dB (A) வர ்பிற்குள் அதிகரிக்கு ் இகரசச்ல் நிகல கொணப்படுகிறது. 

இகடயக  ண்டலை்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் இகரசச்ல் அளவு 
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குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூர ்  ற்று ்  ற்ற நிலப்பரப்பு அ ்சங்கள் 

இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. 4.9 dB (A) ஆக பசுக ப் பகுதியின் கொரண ொகக் 

குகறவகைக் கருை்தில் மகொண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் கண்கொணிக்கப்பட்ட 

 திப்புகள்  ற்று ் கணக்கிடப்பட்ட  திப்புகள் கொரண ொக ஏற்படு ் 

இகரசச்ல் அளவு கணிை சூை்திரை்தின் அடிப்பகடயில் அக ந்துள்ளது. வ வல 

உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, ஒலி  ொசு (ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கட்டுப்பொடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கட்டுப்பொடு) விதிகளின்படி அகனை்து 

இடங்களிலு ் உள்ள சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் மைொழில்துகற பகுதி 

(க ய  ண்டல ்) & குடியிருப்பு பகுதி (இகடநிகல  ண்டல ்) ஆகியவற்றின் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகைக் கொணலொ ். முைன்க  

விதிகள் இந்திய அரசிைழில், 14.2.2000 வைதியிட்ட S.O. 123(E) இல் 

மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ் S.O. 1046(E), வைதியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), வைதி 

101.210, S.200210 (E), வைதி 19.09.2006  ற்று ் S.O. 50 (E) வைதி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் 

(பொதுகொப்பு) சட்ட ், 1986 இன் கீழ்.). 

4.5.2 சத்தத்கதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 சை்ைை்கைக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் இகரசச்ல் குகறப்பு 

நடவடிக்கககள் முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன. 

❖ துகளயிடு ் வபொது கூரக் யொன துரப்பண பிடக்களப் பயன்படுை்துவது 

சை்ைை்கைக் குகறக்க உைவு ்; 

❖ இரண்டொ ் நிகல மவடிப்பு முற்றிலு ் ைவிரக்்கப்படு ்  ற்று ் 

பொகறககள உகடப்பைற்கு கெட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுைை்ப்படுகிறது; 

❖  முகறயொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ை ் ஆகியவற்றுடன் கட்டுப்படுைை்ப்பட்ட மவடிப்பு 

சை்ைை்கைக் குகறக்கு ். 

❖ சொைக ொன வளி ண்டல நிகல  ற்று ் குகறவொன  னிை மசயல்பொடு 

வநரங்களின் வபொது, மின்சொர ் அல்லொை துவக்க அக ப்கபப் 

பயன்படுை்தி மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖  இகரசச்ல் உற்பை்திகயக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் கிரீசிங் 

மசய்யப்படு ். 
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❖ அதிக அளவு சைை்ை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறககள 

வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ஃப்லரக்ள் நிறுவப்படு ்; 

❖ திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றிலு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் இகரசச்ல் பரவுவகை 

குகறக்கிறது. 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

(PPE) வழங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் 

அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖  பொைக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுைை், வழக்க ொன  ருை்துவ பரிவசொைகன  ற்று ் 

பணியொளரக்ளுக்கு முகறயொன பயிற்சி. 

4.5.3 தகர அதிர்வுகள் 

 வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல்  ற்று ் மவடிை்ைல், 

வபொக்குவரை்து வொகனங்கள் வபொன்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் மசயல்பொடு 

கொரண ொக திட்டப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்கககளொல் நில அதிரவ்ுகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினு ், முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கை்திலிருந்து நில அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆைொர ் கனரக பூமி நகரு ் 

இயந்திரங்களின் அதிரவ்ு ஆகு ். இந்ை வகக கிரொகனட் குவொரி 

மசயல்பொட்டில் அடிக்கடி குண்டுமவடிப்பு நகடமபறொது என்பைொல், மவடிப்பு 

மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. நில அதிரவ்ுகளின் மபரு ் ைொக்க ் சுரங்க 

குை்ைகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிரொ ங்களில் அக ந்துள்ள வீட்டு 

வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. குசச்ொ வீடுகள் மவடிப்பினொல் தூண்டப்படு ் 

அதிரவ்ுகளொல் விரிசல்  ற்று ் வசை ் ஏற்பட அதிக வொய்ப்புள்ளது, 

அவைச ய ் RCC கட்டக க்கப்பட்ட கட்டக ப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுககள 

ைொங்கு ். இது ைவிர, ைகர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு 

பயை்கை உருவொக்கலொ ். 

 குண்டுமவடிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ்  ற்மறொரு ைொக்க ் 

பறக்கு ் பொகறகள் ஆகு ். இகவ சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

வீடுகள் அல்லது விவசொய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கொய ் அல்லது 
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கட்டக ப்புகளுக்கு வசை ் ஏற்படலொ ். திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 350 மீ மைன்கிழக்கில் அக ந்துள்ளது. முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கை்தில் மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ ச ன்பொட்கடப் 

பயன்படுை்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகை்கை (PPV)  திப்பிடுவைற்கொன அனுபவச ்ச ன்பொடு: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்க ்:  

V = உசச் துகள் வவக ் (மிமீ/வி) 

K = ைள ்  ற்று ் பொகற கொரணி  ொறிலி 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டண ் (கிவலொ) 

B = பொகற  ற்று ் ைளை்துடன் மைொடரப்ுகடய  ொறிலி 

(மபொதுவொக 1.6) 

R = கட்டணை்திலிருந்து தூர ் (மீ) 

அட்டவகண 4.12 கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

இருப்பிட ஐடி 

அதிகபட்ச 

கட்டணம் 

கிமலாவில் 

m இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in mm/s 

P1  0.94 840மீ 0.010 

 

படம் எண். 4.7: நில அதிர்வு கணிப்பு 

 வ வல உள்ள வகரபடை்திலிருந்து, 29/8/1997 வைதியிட்ட சுற்றறிக்கக 

எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல அளவுவகொல்களின்படி சுரங்கப் 

பொதுகொப்பு இயக்குநரகை்தின் மபொது இயக்குநரகை்தின்படி, 0.964 கிவலொ 

மவடிப்புக்கொன கட்டண ் 8 மிமீ/வி உசச் துகள் வவகை்திற்குக் குகறவொக 

உள்ளது. ஒரு குண்டுமவடிப்பில் மவடிக்கப் பயன்படுைை்ப்படு ் 

மவடி ருந்துகள் எந்ை வநரை்திலு ் 100 கிவலொவுக்கு மிகொ ல் இருக்க 
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வவண்டு ் என்பகை உறுதி மசய்ய வவண்டு ். எவ்வொறொயினு ், நில 

அதிரவ்ுகள்  ற்று ் மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் பொகறகள் ஆகியவற்றொல் 

ஏற்படு ் பொதிப்புககளை் ைவிரக்்க சட்டப்பூரவ் வைகவகளின்படி கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.5.3.1 அதிர்வுககள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்கை்தில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஜொக்ெொ ர ் துகளயிடுைல் 

 ற்று ் ைொ ை ொன மடட்டவனட்டரக்களப் பயன்படுை்தி மவடிைை்ல் 

மூல ் வ ற்மகொள்ள பரிந்துகரக்கப்படுகிறது, இது ைகர அதிரவ்ுககளக் 

குகறக்கிறது; 

❖ அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகைை ் ைவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடிக்கு ், மபொருைை் ொன ைண்டுப் 

மபொருடக்ள்  ற்று ் ைகுந்ை ைொ ை அக ப்பு பின்பற்றப்பட வவண்டு ்; 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்பட வவண்டு ்; 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பு ைங்குமிட ் வழங்கப்படு ்; 

❖ மவடிப்பு நடவடிக்கககள் பகல் வநரை்தில்  ட்டுவ  வ ற்மகொள்ளப்படு ்; 

❖ ஒரு ைொ ைை்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

குண்டுமவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன ைொ ைங்கள் 

பயன்படுைை்ப்படு ்; 

❖ குண்டுமவடிப்பின் வபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

ைற்கொலிக ொக நிறுை்ைப்படு ்; 

❖ ஆழ ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி வபொன்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக வடிவக க்கப்படு ்; 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க துகணயளொர,் 

சுரங்க ் வ ற்பொரக்வயொளர,் 2வது வகுப்பு சுரங்க வ லொளர/் 1வது 

வகுப்பு சுரங்க வ லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

4.6. உயிரியல் சூழல் 

 திட்ட ைளை்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வகர க யப் பகுதி  ற்று ் 

இகடயக பகுதி ஆகியவற்றில் ஏற்படு ் நிலப்பரப்பு ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களின் பட்டியகல  திப்பீடு மசய்ய  ொதிரி ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டன.  ொதிரி 
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எடுக்கு ்வபொது ைொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்களுக்கு எந்ை வசைமு ் 

ஏற்படொது. வவுசச்ர ்  ொதிரிகள்  ற்று ் மெரவ்பரியை்திற்கொக  ொதிரிகள் 

எதுவு ் வசகரிக்கப்படவில்கல. இது அடிப்பகடயில் கள கண்கொணிப்பு மூல ் 

 ட்டுவ  மசய்யப்படுகிறது. 

4.6.1. தாவரங்கள் மீது எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் சில கொப்புக்கொடுகள் உள்ளன. மபரு ்பொகல RF 

மைற்குப் பகுதியில் சு ொர ் 1கிமீ மைொகலவில் அக ந்துள்ளது, அகைை ்

மைொடரந்்து கிழக்குப் பகுதியில் கலப்ப ்பொடி RF-4.5 கி. மீ உள்ளது. 

பொைனவொடி RF-4.8கி.மீ வ ற்குப்பக்க ்,  சக்கல் RF-1.2 கி.மீ 

வடக்குப்பக்க ், மபவனூர ்கல RF- 6.2 வடக்குப்பக்க ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து கொப்புக்கொடுகள் 

மைொகலவில் உள்ளன. இந்ை சுரங்க நடவடிக்ககயொல் எந்ை பொதிப்பு ் 

இல்கல. 

❖ சுரங்கை்தின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் ஆகலகள் எதுவு ் 

மவட்டப்படொது. 

❖ திட்ட ைளை்தில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிழ்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க வவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் வபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு ைற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

ைொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

❖ இகடயக பகுதியில் உள்ள மபரு ்பொலொன நிலங்கள் விகளநிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புைரக்ள் மகொண்ட அகல அகலயொன 

நிலப்பரப்பொகு ். எனவவ, இப்பகுதியின் ைொவரங்களுக்கு எந்ை 

பொதிப்பு ் ஏற்படொது. 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.6.2.1. பசுகமப்பகுதி மமம்பாட்டிற்கான பபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

 திட்டை் ைளை்தில் சுரங்கை்தின் எல்கலயிலு ் அகைச ் சுற்றியு ் 

சொகலகள்  ற்று ்  ற்மறொரு கொலியொன பகுதியில் பசுக ப் பகுதிகய 

உருவொக்க நில ் இருக்க வவண்டு ். பசுக   ண்டலை்தின் முக்கிய வநொக்க ் 

 ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் ஒரு 

ைகடகய வழங்குவைொகு ். இை்திட்ட ்  ரங்ககள மவட்டுவைற்கு 

வழிவகுக்கொது என்றொலு ், வைொட்ட வசகவகள் மூல ் பிரவைசை்தின் 
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பசுக கய வ  ்படுை்துவைற்கு முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளது. தூசி உமிழ்கவை ்

ைவிரக்்க, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபொருடக்ள் வபொக்குவரை்தின் வபொது 

ைொரப்ொலின் மூல ் மூடப்படு ். 

❖ வவக ொக வளரு ் ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  அளிக்கப்படு ். 

❖ உயர ் விைொனை்திற்கொன விருப்ப ் உள்ளூர ் வககககளக் மகொண்ட 

ைொவரங்ககள உள்ளடக்கியது. 

❖ வற்றொை  ற்று ் பசுக யொன ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  

அளிக்கப்படு ். 

❖ எந்ைமவொரு ைொவரைத்ிற்கு ் பசுக  பகுதியின் வளரச்ச்ி ஒரு முக்கிய 

அ ்ச ொகு ், ஏமனனில்: 

❖ இது கொற்றில் உள்ள சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டகர (SPM) 

கட்டுப்படுை்துவைன் மூல ் சுற்றுப்புற கொற்றின் ைரை்கை 

வ  ்படுை்துகிறது. 

❖ இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் சை்ைைக்ை குகறக்க உைவுகிறது. 

❖ இது புதிய பறகவகள்  ற்று ் பூசச்ிககள ைனக்குள் குடிவயற 

உைவுகிறது. 

❖ இது சுற்றுசச்ூழல் ச நிகலகய பரொ ரிக்கிறது. 

❖ இது ைளை்தின் அழகியல்  திப்கப அதிகரிக்கிறது. 

4.6.2.2. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் - தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

 ToR எண்: 38) சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககளத் தணிக்க விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் மமய்சச்ல் நிலங்களின் இழப்பு, ஏமதனும் இருந்தால், 

பதாழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகள், குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகள் 

ஆகியகவ அடங்கும். முன்பமாழியப்பட்ட திடட்ம். 

a. காடு வளரப்்பு 

 குை்ைகக உரிக யொளரொல் உருவொக்கப்பட்ட குை்ைகக பகுதியில் உள்ள 

அணுகுமுகற சொகலயில் அதிக எண்ணிக்ககயிலொன  ரங்கள் 

கொணப்படுகின்றன. எல்கலயில் உள்ள 10மீ பொதுகொப்பு தூர ், அடுைை்டுை்ை 

கொடு வளரப்்புக்கு பயன்படுைை் அகடயொள ் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினு ், 

கொடு வளரப்்பு எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வவண்டு ். வவ ்பு, மபொங்கமியொ, பின்வனட்டொ  ற்று ் 
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வகசுவரினொ வபொன்ற பிரொந்திய  ரங்கள் குைை்கக எல்கல  ற்று ் 

வழிை்ைடங்களிலு ், 3 மீட்டர ்இகடமவளியில் மசயல்படொை குவியல்களிலு ் 

நடப்படு ். குப்கப கிடங்கக சுற்றி ைடுப்பு சுவர ்கட்டப்படு ். இந்ை பகுதியில் 

உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% ஆக இருக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தில் பசுக  பகுதி விவரங்கள் ையொரிப்பு 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.6.2.3. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்ககலக்கான இனங்கள் பரிந்துகர 

வழங்கப்பட்டது 

 பயிரிடுவைற்கு வககககள பரிந்துகரக்கு ் வபொது பின்வரு ் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருைை் ். 

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கைக்ை உருவொக்குைல். 

❖ வவக ொக வளரு ், அடரை்்தியொன விைொன நகல், வற்றொை  ற்று ் 

பசுக யொன மபரிய இகல பகுதி. 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல்  ொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 

❖ இப்பகுதியில் நிலவு ் ைட்பமவப்ப நிகலக்கு மிகவு ் மபொருை்ை ொன 

வைொட்டங்களுக்கு பின்வரு ் இனங்கள் முைன்க யொகக் 

கருைப்படலொ ். 

அட்டவகண 4.13 பசுகம பகுதியில் நடவு பசய்ய பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 
உத்மதசிக்கப்

பட்ட 
மரங்களின் 
எண்ணிக்

கக 

உயிர் 
பிகழ
ப்பு % 

சதுரமீட்ட
ரில் 

மூடப்பட 
மவண்டி
ய பகுதி 

இனத்தின் 
பபயர ்

வளர்க்கப்படு
ம் என 

எதிரப்ார்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

I 108 80% 980 

அசொடிரொக்
டொ 

இண்டிகொ 

87 

II 108 80% 980 87 

III 108 80% 980 87 

IV 108 80% 980 87 

V 108 80% 980 87 
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ஆண்
டு 

குவாரி அணுகுமுகற சாகல 

ஓரத்தில் மதாடட்ம் (எண்களில்) 

அல்பிசி
யொ 

மலமபக் 
மடவலொனி
க்ஸ் 

மரஜியொ 
மடக்வடொ
னொ 

கிரொண்டி
ஸ், 

முைலியன 

வளர்க்கப்படு
ம் என 

எதிரப்ார்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

I 55 80% 500 44 

II 40 80% 500 32 

III 35 80% 500 28 

IV 30 80% 500 24 

V 20 80% 500 16 

அட்டவகண 4.14 பசுகம பகுதி வளர்சச்ி விவரங்கள் 

வ.எ
ண். 

மவகல 
விவரங்க

ள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வாரியான மதாட்ட 
விவரங்கள் 

1 ஆ ் 
ஆண்
டு 

2வது 

ஆண்
டு 

3வது 

ஆண்
டுகள் 

4வது 

ஆண்
டுகள் 

5வது 

ஆண்
டுகள் 

 திப்பி
டவு ் 

ம ொ
ை்ை ் 

மசல
வு 

(ரூ.) 
1 பொதுகொப்

பு 
வலயை்தி
ன் கீழ் 
வைொட்ட ் 
(எண்களி
ல்) 

108 108 108 108 108 

@100 ரூ 

ஒரு 
 ரக்க
ன்று 

54,000 

வைொட்ட 
மசலவு 

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 

2 குவொரி 
அணுகுமு
கற 
சொகல 
ஓரை்தில் 
வைொட்ட ் 

(எண்களி
ல்) 

55 40 35 30 20 
18,000 

வைொட்ட 
மசலவு 

5500 4000 3500 3000 2000 

3 பரொ ரிப்
பு (ரூ.) 

(உர ், 
உர ், 
பூசச்ிக்
மகொல்லி 
பயன்பொ
டு, 
கொவலொ
ளி 
வபொன்ற
கவ) 

ஐந்து வருட கொலை்திற்கு ஒரு வருடை்திற்கு 
மசலவு (ரூ. 10000/-). 

50,000 

 பமாத்தம் 1,22,0
00 
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அட்டவகண 4.15 பசுகம பகுதி வளர்சச்ிக்கு பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.
எ
ண் 

தாவர
த்தின் 
தாவர
வியல் 
பபயர ்

குடும்ப
ம் 

பபயர ்

பபா
து 

பபய
ர் 

மகட ்
மகா
ரமா
ன 

உ
ய
ர
ம் 
(மீ
) 

Re 
தகல
முகற
கள் 

இ
கட
பவ
ளி 
(மீ) 

பசு
கம
யான

/ 
இ
கல
யுதிர ்

திற
ன் 

தூசி
யின் 
அக
ற்று
தல் 
(%) 

1 

அசொடி
ரொக்டொ 
இண்டி
கொ 

ம லி
வயசி 

வவ ்
பு, 
வவ ்
பு 

 ர ் 
15–
20 

நொற்று
கள் 

8x8 
பசு
க 
யொன 

25.54 

2 

மடக்
வடொனொ 
கிரொண்
டிஸ் 

லொமி
யொசி
வய 

வைக்
கு 

 ர ் 40 
நொற்று
கள் 

2x2 
இகல
யுதிர ்

14.94 

3 

பொலி
யொல்தி
யொ 

லொங்கி
ஃவபொலி
யொ 

அன்
வனொ
வனசி
வய 

மநட்
டிலிங்
க ் 

 ர ் 10 
நொற்று
கள் 

3x3 
பசு
க 
யொன 

29.84 

4 

வநரிய
 ் 

இண்டி
க ் 

அவபொ
சிவனசி
வய 

அரொ
லி 

புைர ் 2–6 
கட்டிங்
ஸ் 

2x2 
பசு
க 
யொன 

12.3 

5 

பூவகன்
வில்லொ 
கிளொப்
ரொ 

நிகொகி
வனசி
வய 

கொகி
ைபூ 

புைர ் 4 
கட்டிங்
ஸ் 

3x3 
பசு
க 
யொன 

21.35 

6 

அல்பிசி
யொ 
மலமப
க் 

ஃவபவப
சிவய 

வொ
கக 

 ர ் 
18–
30 

நொற்று
கள் 

3x3/5x
5 

பசு
க 
யொன 

23.03 

7 

மடவலொ
னிக்ஸ் 
மரஜி
யொ 

ஃவபவப
சிவய 

மச ்
 யிர-் 
மகொ
ன்கற 

 ர ் 12 
கட்டிங்
ஸ் 

3x3/5x
5 

இகல
யுதிர ்

18.05 

4.6.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிரப்ார்க்கப்படும் தாக்கம் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் சில கொப்புக்கொடுகள் உள்ளன. மபரு ்பொகல RF 

மைற்குப் பகுதியில் சு ொர ் 1கிமீ மைொகலவில் அக ந்துள்ளது, அகைை ்

மைொடரந்்து கிழக்குப் பகுதியில் கலப்ப ்பொடி RF-4.5km உள்ளது. 

பொைனவொடி RF-4.8km வ ற்குப்பக்க ்,  சக்கல் RF-1.2km வடக்குப்பக்க ், 

மபவனூர ்கல RF- 6.2 வடக்குப்பக்க ். முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 
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பகுதியிலிருந்து கொப்புக்கொடுகள் மைொகலவில் உள்ளன. இந்ை சுரங்க 

நடவடிக்ககயொல் எந்ை பொதிப்பு ் இல்கல. 

❖ இகடயக  ண்டலை்தில் அரிய, உள்ளூர ்  ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், சுரங்கை்தின் 

வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொ ல் இருக்க, 

குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் சைை்ை்திற்கொன  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் உட்பட முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க ை் 

திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் அறிவியல் முகறகய நிரவ்ொக ் 

நகடமுகறப்படுை்துகிறது. 

❖ சுரங்க குைை்ககப் பகுதிகயச ் சுற்றி சுற்றிை் திரியு ் விலங்குகள் 

நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி. 

❖ பசுக ப் பகுதி வ  ்பொடு வ ற்மகொள்ளப்படு ், இது அப்பகுதியில் 

கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன ைொக்கை்கைக் 

குகறக்க உைவு ். 

4.6.3.1. வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்கப் பகுதியில் வ ல்  ண்ணில் பூரவ்ீக ைொவர இனங்களின் 

விகைகள் அதிக அளவில் உள்ளன. 

❖ வ ல்  ண்  றுசீரக ப்பு  ற்று ் நடப்பட்ட நொற்றுகளுக்கு 

மபொருைை் ொன வ ற்பரப்புகளுக்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ சுரங்கை்திற்கு உள்வளயு ் மவளிவயயு ் வொகனங்களின் இயக்கை்கை 

சரிபொரை்்து கட்டுப்படுை்துகிறது. 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து, ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வது. 

❖ சுரங்கை்தின் சுரங்க ்  ற்று ் சுற்றளவில் தூசி அடக்கு ் அக ப்பு 

நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ் சுற்றி வைொட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

வொழ்விடங்ககள உருவொக்குவைற்கு ் பல்வவறு விலங்கினங்களுக்கொன 

சிறந்ை சூழகல உருவொக்குவைற்கு ் உைவு ். பக்கை்து கிரொ ங்களில் 
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இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிைை் விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி 

வ  ்படுை்துைல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ அட்டவகண-I இனங்ககளப் பொதுகொப்பைற்கொன ைகுந்ை திட்ட ் 

ையொரிக்கப்பட்டு, அகைச ் மசயல்படுை்ை வைகவயொன நிதியு ் 

மசய்யப்படு ்.. 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு அகனை்து ைடுப்பு 

நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖ பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிைை் 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

❖ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல், அகவகளுக்கு 

தீங்கு விகளவிக்கொைவொறு பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படு ். 

 ொகல 6.00  ணிக்கு வ ல் எந்ை பணியு ் வ ற்மகொள்ளக்கூடொது. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

 கருப்பு நிற (வடொலிகரட்) கிரொகனட் குவொரியில் இருந்து மவளிவயறு ் 

கழிவுநீர ் மவளிவயற்ற ் இல்லொைைொல், சுரங்க நடவடிக்கககள் நீரவ்ொழ் 

சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுைை்ொது. சுரங்க குைை்கக பகுதிக்குள் 

இயற்ககயொன வற்றொை வ ற்பரப்பு நீரந்ிகல இல்கல. நீரவ்ொழ் பல்லுயிர ்

ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படவில்கல. 

 

4.6.5. உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

 இந்ை அை்தியொய ் சுரங்க நடவடிக்கககளொல் சூழலியல்  ற்று ் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தில் ஏற்படு ் பல்வவறு பொதிப்புககள 

எடுை்துக்கொட்டுகிறது. சுரங்க  ற்று ் சுரங்கை்திற்கு முந்கைய கட்டங்களொல் 

ஏற்படு ் முக்கிய பொைக ொன பொதிப்புகள், வொழ்விட இழப்பு, பல்லுயிர,் அரிய 

ைொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள், மீன்வள ்  ற்று ் பிற நீரவ்ொழ் 

உயிரினங்கள், வனவிலங்குகளின் இட ்மபயரவ்ு  ற்று ் அப்பகுதியின் 

ஒட்டும ொை்ை சூழலியல் சீரக்ுகலவு. நில  றுசீரக ப்புக்குப் பிறகு 
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சுரங்கை்திற்குப் பிந்கைய கட்டை்தில், சூழலியல் திற ்பட 

வ  ்படுைை்ப்படலொ ். 

4.6.6. திருவொளர்  .பபருமாள் கிராகனட்ஸ், கருப்பு நிற (மடாலிகரட)்  

கிராகனட ் குவாரி, தருமபுரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு ஆகியவற்றின் 

எதிரப்ார்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

அடுை்ை மசயல்பொட்டுக் கொலை்திற்கொன எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

சிக்கல்களின் விவரங்கள் சொை்திய ொன பொதிப்புகள்  ற்று ் சிக்ககலச ்

சந்திப்பைற்கொன ைணிப்பு நடவடிக்கககளுடன் சுருக்கப்பட்டுள்ளன 

(அட்டவகண 4.16). 

அட்டவகண 4.16 திருவொளர.் பபருமாள் கிராகனட்ஸ், கருப்பு நிற 

(மடாலிகரட்)  கிராகனட் குவாரிகளில் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர்களின் 

எதிரப்ார்க்கப்படும் தாக்கம் 

 

 

வ.

எ
ண்
. 

 

அம்ச 

விளக்கம் 

சூழலியல் 

மற்றும் 

பல்லுயிர் 
(EB) மீதான 

சாத்தியமா
ன 

தாக்கங்க
ள் 

தாக்க விகளவு 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் 

நியாயப்படுத்
தல் 

 

 

முக்கி
யத்துவ
ம் 

 

 

தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

சுரங்கத்திற்கு முந்கதய கடட்ம் 

1 குை்ைகக 

பகுதியின் 

ைொவரங்ககள 

வவவரொடு 

பிடுங்குைல் 

மபொதுவொன 

 லர ்

பன்முகை்ை
ன்க யின் 

ைள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு 

(வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைளை்தில் 

மபொதுவொன 

 லர ் ( ர ் 

அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்ை 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவ
ைொல் 

ைொவரங்கள் 

இழப்பு 

ஏற்படொது. 

குகற
வொன 

தீவிர ் 

உடனடி 

நடவடிக்கக 

வைகவயில்கல. 

எவ்வொறொயினு ், 

திட்டை் ைளை்திலு ் 

திட்ட எல்கலயின் 

சுற்றளவிலு ் 

பசுக ப் 

பகுதி/வைொட்ட ் 

உருவொக்கப்படு ், 

இது திட்டப் 

பகுதியின்  லர ்

 ற்று ் 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகை்ைன்க 
கய வ  ்படுை்து ். 

மைொடரப்ு
கடய 

விலங்கின
ங்களின் 

பன்முகை்ை
ன்க யின் 

ைள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு 

இந்ை ைள ் 

மபொதுவொன 

இனங்ககள 

 ட்டுவ  

ஆைரிக்கிறது, 

அகவ 

இகடயக 

 ண்டல ரிசரவ்் 

வனப் 
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(பகுதி 

ைொக்க ்) 

பகுதியின் 

பல்வவறு 

வககயொன 

வொழ்விடங்க
களப் 

பயன்படுை்துகி
ன்றன. எனவவ 

விலங்கினங்க
ளின் 

பன்முகை்ைன்
க  

அசச்ுறுை்ைல் 

இல்கல 

வொழ்விட 

இழப்பு 

(வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைனிை்துவ ொன 

ைொவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கொன 

ைனிை்துவ ொன
/முக்கிய ொன 

வொழ்விட 

அக ப்பிற்கொக 

ைள ் இல்கல. 

சுரங்க கடட்ம் 

2 இயந்திர ் 

 ற்று ் 

மைொழிலொளரக்
களப் 

பயன்படுை்தி 

கனி  அகழ்வு, 

வபொக்குவரை்து 

மசயல்பொடுக
ள் சை்ைை்கை 

உருவொக்கு ். 

இயந்திர ் 

 ற்று ் 

மைொழிலொள
ரக்களப் 

பயன்படுை்
தி கனி  

அகழ்வு, 

வபொக்குவர
ை்து 

மசயல்பொடு
கள் 

சை்ைை்கை 

உருவொக்கு
 ். 

ைனிை்ை 

ைொவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கொக ைள ் 

ைனிை்துவ ொன 

/ முக்கிய ொன 

வொழ்விட 

அக ப்கப 

உருவொக்கவில்
கல. 

குகற
வொன 

தீவிர ் 

  ொகல 5 

 ணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கை் 

மைொழிகல 

வ ற்மகொள்ளக் 

கூடொது. -குப்கப 

வைொண்டுைல் 

 ற்று ் 

வபொக்குவரை்து 

பணிகள் இரவு 7 

 ணிக்கு முன் 

நிறுை்ைப்பட 

வவண்டு ். 

3 மபொருட்ககள 

எடுை்துச ்

மசல்வைற்கொ
ன வொகன 

இயக்க ், 

சொகலகள் 

 ற்று ் சல்பர ்

கட ஆக்கசடு, 

கநட்ரஜன் 

கட ஆக்கசடு, 

கொரப்ன் 

தூசி படிவு 

 ற்று ் CO 

உமிழ்வு 

கொரண ொக 

சுற்றியுள்ள 

விவசொய ் 

 ற்று ் 

அைனுடன் 

மைொடரப்ு
கடய 

விலங்கின

க யப் 

பகுதியிலிருந்து 

மவகு 

மைொகலவில் 

உள்ள விவசொய 

நில ் 

என்பைொல் 

பொதிப்பு 

குகறவு. 

குகற
வொன 

தீவிர ் 

அகனை்து 

வொகனங்களு ் 

மபொருை்ை ொன 

உமிழ்வு 

நிகலகளுக்குச ்

சொன்றளிக்கப்படு
 ். சுரங்கப் 

பகுதிகயச ் சுற்றி 

பவயொடீசல், 

ம ை்ைனொல் 

 ற்று ் உயிரி 
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வ ொனொக்கச
டு 

வபொன்றவற்
கற 

மவளிவயற்று
வைொல் தூசி 

(துகள்கள்) 

உருவொகு ். 

ங்கள் 

மீைொன 

ைொக்க ். 

( கறமுக 

ைொக்க ்) 

எரிமபொருள் 

வபொன்ற  ொற்று 

எரிமபொருகளக் 

மகொண்டு 

வொகனங்ககள 

வ  ்படுை்ை அதிக 

வைொட்டங்கள் 

பரிந்துகரக்கப்பட்
டுள்ளன. 

 

அட்டவகண 4.17 திருவொளர். மபரு ொள் கிராகனட்ஸ், கருப்பு கருப்பு நிற 

(மடாலிகரட்) கிராகனட ் குவாரியின் ஒட்டுபமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடுகள் 

வ.எண். பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டை்தின் மசயல்பொடுகள் 

பொதிக்கப்படுகின்றன 

பறகவகள்  ற்று ் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்க ்/கூடு கட்டு ் 

இடங்கள். 

சுரங்க குை்ைகக ைளை்தில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு கட்டு ் 

இட ் அகடயொள ் கொணப்பட்டது. 

கொணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

மபரு ்பொலு ் இகடயக பகுதியில் 

இருந்து இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் வசிக்கு ் 

பகுதிக்கு அருகில் 

அக ந்துள்ளது. 

இல்கல. முக்கிய சுரங்க குை்ைகக 

பகுதியில் கொணப்படு ் அழியு ் 

அபொயை்தில் உள்ள, ஆபை்ைொன 

உயிரினங்கள். 

3 வைசிய 

பூங்கொ/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகொக யில் 

சரணொலய ் / கொப்புக்கொடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்ககர / 

முகை்துவொர ் / கடல். 

ஆய்வுப் பகுதியில் சில 

கொப்புக்கொடுகள் உள்ளன. 

மபரு ்பொகல RF மைற்குப் பகுதியில் 

சு ொர ் 900மீ மைொகலவில் 

அக ந்துள்ளது, அகைை் மைொடரந்்து 

கிழக்குப் பகுதியில் கலப்ப ்பொடி RF-

4.5km உள்ளது. பொைனவொடி RF-4.8km 

வ ற்குப்பக்க ்,  சக்கல் RF-1.2km 

வடக்குப்பக்க ், மபவனூர ்கல RF- 

6.2 வடக்குப்பக்க ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து கொப்புக்கொடுகள் 

மைொகலவில் உள்ளன. இந்ை சுரங்க 

நடவடிக்ககயொல் எந்ை பொதிப்பு ் 

இல்கல. 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கொன 

இல்கல. 
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அணுககலக் 

கட்டுப்படுை்துகிறது. 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை் 

திட்ட ் வ ற்பரப்பு நீரின் 

ைரை்கை பொதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது. 

எண். திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட வனவிலங்குகள் 

க யப் பகுதியில் வழக்க ொகக் 

கொணப்படுகின்றன. 

6 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை் 

திட்ட ் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிககளப் பொதிக்கு ் 

வண்டல்  ண்கண 

அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு ஓகட 

வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்படுவைொல், அருகில் உள்ள 

சுரங்கப் பகுதியில்  ண் படிவு 

ஏற்படொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் வன 

விலங்குகள் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது இறப்பு ஏற்படு ் 

அபொய ். 

இல்கல. 

8 இை்திட்ட ் கழிவுநீகர 

நீரந்ிகலகளில் மவளியிடுகிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கு நீகர 

வழங்குகிறது. 

இல்கல. க யப்பகுதிக்கு அருகில் 

உள்ள நீரந்ிகலகள் அைனொல் நீர ்

 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்டங்கள் கொடு 

சொரந்்ை வொழ்வொைொரை்கைப் 

பொதிக்கின்றன/ உள்ளூர ்

வொழ்வொைொர ் சொரந்்து இருக்கு ் 

குறிப்பிட்ட வனப் மபொருகளப் 

பொதிக்கிறது. 

இல்கல. 

10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ். 

எண். கண்கொணிப்பு கொலை்தில் 

கவனிக்கப்பட்ட இட ்மபயரவ்ு 

பொகை. 

11 இை்திட்டை்ைொல்  ருைத்ுவ குண ் 

மகொண்ட ஒரு பகுதியின் 

ைொவரங்கள் பொதிக்கப்பட 

வொய்ப்புள்ளது. 

இல்கல. 

12 வனப்பகுதி திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷன் உள்ளது. 

இல்கல. எந்ை வன நிலமு ் திகச 

திருப்பப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு நிலங்கள், 

மீன் இனப்மபருக்க ் மசய்யு ் 

இடங்கள்  ற்று ் கடல் 

இல்கல. அருகிலுள்ள க ய சுரங்க 

குை்ைகக பகுதியில் ஈரநில ் இல்கல. 

க ய சுரங்கப் பகுதியில் 
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சூழலியல் ஆகியவற்கற 

பொதிக்கு ். 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு கட்டு ் 

இட ் இல்கல. 

(*ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் ககமயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், 2010) 

4.7 சமூக பபாருளாதார சூழல் 

 சுரங்கை்தின் சமூக-மபொருளொைொர பொதிப்புகள் பல. சுரங்கை் திட்டை்தின் 

ைொக்கங்கள் வநர ்கறயொகவவொ அல்லது எதிர ்கறயொகவவொ இருக்கலொ ். 

நில ் ககயகப்படுை்துைலொல் ஏற்படு ் உடல் இடப்மபயரச்ச்ி, அகைை ்

மைொடரந்்து வொழ்வொைொர இழப்பு,  ன வவைகன, சமூக அக ப்பில் ஏற்படு ் 

 ொற்றங்கள்  ற்று ் உணவுப் பொதுகொப்பிற்கொன ஆபை்து வபொன்றவற்றொல் 

ஏற்படு ் பொைக ொன பொதிப்புகள்,  ொசுபொட்டின் கொரண ொக  க்களு ் 

வநரடியொகப் பொதிக்கப்படுகின்றனர.் சமூக ைொக்க  திப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு 

திட்டை்தின் சமூக விகளவுககள பகுப்பொய்வு, கண்கொணிை்ைல்  ற்று ் 

நிரவ்கிைை்ல். சமூக-மபொருளொைொர நிகல குறிை்ை ஆய்வு, சமூக-மபொருளொைொர 

நிகலயின் அடிப்பகடை் ைரகவ உருவொக்குவைற்கொன முைன்க  சமூக-

மபொருளொைொர ஆய்கவப் பயன்படுை்தி ஏற்கனவவ வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

4.7.1 எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

 முைன்க  சமூக-மபொருளொைொர ஆய்வு  ற்று ் நிறுவப்பட்ட 

இலக்கியங்கள்  ற்று ்  க்கள் மைொகக கணக்மகடுப்பு ைரவு 2011 இல் இருந்து 

கிகடக்கு ் இரண்டொ ் நிகல ைரவுகள் மூல ், அருகிலுள்ள பகுதியின் சமூக-

மபொருளொைொர நிகலயில் சொைக ொன ைொக்க ் இருக்கு ் என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குை்ைககப் 

பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டருக்குள் குடியிருப்புகள் இல்கல. எனவவ, 

சுரங்கை்தின் வொழ்நொள் முழுவது ் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் மபரிய 

ைொக்க ் எதுவு ் எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

4.7.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ ஆகல இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பரொ ரிப்பு 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ், இது சொை்திய ொன இகரசச்ல் 

பிரசச்கனககளை் ைவிரக்்க உைவு ். 
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❖  ை்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியை்தின் (CPCB) வழிகொட்டுைலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ் சுற்றிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ க ய  ண்டலை்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று 

 ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்க சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், ைகலக்கவசங்கள், பொதுகொப்பு 

கொலணிகள், கண்ணொடிகள், ஏப்ரொன், மூக்கு  ொஸ்க்  ற்று ் கொது 

பொதுகொப்பு சொைனங்கள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படு ். 

❖ இந்ைை் திட்டை்திலிருந்து வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி, வரி, 

வரிகள் வபொன்றவற்றின் மூல ் நிதி வருவொய் மூல ்  ொநில  ற்று ் 

 ை்திய அரசுகளுக்குப் பயன் 

❖ வ ற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவொரி மசயல்பொடுகள் அப்பகுதியில் 

அதிக நன்க  பயக்கு ் வநர ்கறயொன ைொக்கைக்ை ஏற்படுை்து ் 

4.8 பதாழில்சார் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

 சுரங்கத்தின் பசயல்பாட்டு கட்டத்தில் பதாழில்சார் ஆமராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படும் மற்றும் முதன்கமயாக 

பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கியது: 

❖ சுவொச ஆபை்துகள் 

❖ இகரசச்ல் 

❖ உடல் அபொயங்கள் 

❖ மைொழில்சொர ்சுகொைொர ஆய்வு 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சிலிக்கொ தூசியின் நீண்டகொல மவளிப்பொடு சிலிவகொசிகஸ 

ஏற்படுைை்க்கூடு ், பின்வரு ் நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்படுகின்றன: 

❖ வைொண்டு ் இயந்திர ்  ற்று ் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் AC  ற்று ் ஒலி 

ஆைொரை்துடன் இகணக்கப்படு ். 

❖ ைனிப்பட்ட முகமூடிககள பயன்படுை்துவது கட்டொய ொக்கப்படு ். 
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4.8.2 சத்தம் 

 சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபொது மைொழிலொளரக்ள் அதிக சை்ைை்திற்கு 

ஆளொக வநரிடு ். பின்வரு ் நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன. 

❖ 8  ணிவநரை்திற்கு ச  ொன ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 

dB(C), அல்லது சரொசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அகடயு ் வபொது 

மசவிப்புலன் பொதுகொப்பின் பயன்பொடு தீவிர ொக மசயல்படுை்ைப்படு ். 

❖ எந்ைமவொரு பணியொளரு ் 85 dB(A) க்கு ் அதிக ொன சை்ைை்கை ஒரு 

நொகளக்கு 8  ணிவநரை்திற்கு வ ல் வகட்கு ் பொதுகொப்பு இல்லொ ல் 

மவளிப்படுைை்  ொட்டொரக்ள். 

❖ மகொடுக்கப்பட்ட கொது  ஃப்ஸ் கொதில் ஒலி அளகவக் குகறந்ைது 85 dB(A) 

ஆகக் குகறக்கு ்.  

❖ அதிக இகரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு 

அவ்வப்வபொது  ருை்துவ மசவிப்புலன் வசொைகனகள் மசய்யப்படு ். 

4.8.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபொயங்ககளக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் நடவடிக்கககள் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன. 

❖ பணியிட பொதுகொப்பு வ லொண்க  குறிை்ை குறிப்பிடட் 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படு ்; 

❖ ைற்மசயலொன பொகற வீழ்சச்ி  ற்று ் / அல்லது நிலசச்ரிகவை் ைடுக்க, 

குறிப்பொக மவடிப்பு நடவடிக்கககளுக்குப் பிறகு, மைொழிலொளரக்ளுக்கு 

மவளிப்படு ் ஒவ்மவொரு வ ற்பரப்கபயு ் பொகற அளவிடுவைன் மூல ் 

பணியிட  திப்பீடு மசய்யப்படு ்; 

❖ இயற்கக ைகடகள், ைற்கொலிக ைண்டவொளங்கள் அல்லது குறிப்பிடட் 

ஆபை்து சமிக்கஞகள் பொகற மபஞ்சுகள் அல்லது ைகர  ட்டைத்ிலிருந்து 

2 மீட்டருக்கு ் அதிக ொன உயரை்தில் வவகல மசய்யப்படு ்  ற்ற குழி 

பகுதிகளில் வழங்கப்படு ்; 

❖ முற்றங்கள், சொகலகள்  ற்று ் நகடபொகைககள பரொ ரிை்ைல், 

வபொது ொன நீர ்வடிகொல் வசதி  ற்று ் வழுக்கு ் பரப்புககள அகனை்து 
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வொனிகல வ ற்பரப்புடன் ைடுை்ைல், கரடுமுரடொன சரகள வபொன்றகவ 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.8.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

அகனை்து நபரக்ளு ் முன் வவகலவொய்ப்பு  ற்று ் அவ்வப்வபொது 

 ருை்துவ பரிவசொைகனக்கு உடப்டுை்ைப்படுவொரக்ள். பின்வரு ் 

வசொைகனககள நடை்துவைன் மூல ் பணியொளரக்ள் மைொழில் சொரந்்ை 

வநொய்களுக்கு கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள். 

❖ மபொது உடல் பரிவசொைகனகள். 

❖ ஆடிவயொம ட்ரிக் வசொைகனகள், முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்வர, நுகரயீரல் 

மசயல்பொட்டு வசொைகனகள், ஸ்கபவரொ ம ட்ரிக் வசொைகனகள். 

❖ கொலமுகற  ருை்துவப் பரிவசொைகன - ஆண்டுவைொறு ், நுகரயீரல் 

மசயல்பொடு/ சிலிக்வகொசிஸ் வசொைகன - ஆண்டுவைொறு ், தூசிக்கு 

ஆளொனவரக்ள். 

❖ கண் பரிவசொைகன. 

 ைளை்தில் அை்தியொவசிய  ருந்துகள் வழங்கப்படு ்.  ருந்துகள்  ற்று ் 

இைர பரிவசொைகன வசதிகள் இலவச ொக வழங்கப்படு ். உடனடியொக 

சிகிசக்சக்கொக சுரங்கை்தில் முைலுைவி மபட்டி கவக்கப்படு ். 

வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட ஊழியரக்ளுக்கு முைலுைவி பயிற்சி மைொடரந்்து 

அளிக்கப்படு ். முைலுைவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூவலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படு ். 

4.8.5 பதாழிலாளர்களுக்கான மகாவிட ்சுகாதார மமலாண்கமத் திட்டம் 

 பின்வரு ் சுகொைொர வ லொண்க  திட்ட ் சுரங்கங்களில் கண்டிப்பொக 

மசயல்படுை்ைப்படு ், சுரங்க வ லொளர ் ற்று ் வபொரவ் ன் வபொன்ற சுரங்க 

அதிகொரிகள் மைொழிலொளரக்ளின் சுகொைொர வ லொண்க  கட்டுப்பொட்டொளரொக 

மசயல்படுவொரக்ள். 

ஒவ்மவொரு நொளு ் பணி       க்கு வரு ் வபொது அகனை்து மைொழிலொளரக்ளுக்கு ் 

மவப்பநிகல சரிபொரக்்கப்படு ் 

❖ 100.4 அல்லது அைற்கு வ ல் கொய்சச்ல், சளி, மூசச்ுை் திணறல் இருந்ைொல், 

ஆஸ்பை்திரிக்கு அனுப்பப்பட்டு, பதினொன்கு நொட்களுக்குப் பிறகு அந்ை 

நபரக்ள் பணியில் அ ரை்ை்ப்படுவொரக்ள். 
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❖ சுரங்கப் பகுதிக்குள் இருக்கு ் அகனை்து நபரக்ளு ் மூக்கு  ற்று ் 

வொகய  கறக்கு ் துணி அல்லது ககளந்துவிடு ்  டிப்பு முகமூடிககள. 

அணிய அறிவுறுை்ைப்பட்டுள்ளனர.் 

❖ 6 அடி சமூக இகடமவளி எப்வபொது ் ககடப்பிடிக்கப்படு ். 

❖ பணிபுரியு ் இடங்களுக்கு அருகில் ைற்கொலிக கக கழுவுைல் புள்ளிகள் 

நிறுவப்படு ், மைொழிலொளரக்ள் குகறந்ைபட்ச ் 20 வினொடிகளுக்கு 

வசொப்பு  ற்று ் ைண்ணீருடன் அடிக்கடி ககககள கழுவவு ், முகை்கைை ்

மைொடுவகைை் ைவிரக்்கவு ் அறிவுறுை்ைப்படுவொரக்ள். இது ஒரு 

அை்தியொவசிய மைொற்று-கட்டுப்பொட்டு மபொறிமுகறயொகு ். 

4.8.6 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்கம 

 ைமிழ்நொடு அரசு ஆகண (Ms) எண். 84 சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் வனை்துகற 

(EC.2) 25.06.2018 வைதியிட்டபடி சுரங்கப் பகுதியில் பின்வரு ் வககயொன 

பிளொஸ்டிக்குகள் பயன்படுைை்ப்படொது. சுரங்கங்களில் பிளொஸ்டிக் கபகள், 

பிளொஸ்டிக் கபகள், உணவுப் மபொதிகளுக்குப் பயன்படுை்ைப்படு ் பிளொஸ்டிக் 

ைொள்கள், விரிப்பு, பிளொஸ்டிக் ைட்டுகள், பிளொஸ்டிக் பூசப்பட்ட வைநீர ்

வகொப்கபகள், பிளொஸ்டிக் ட ்ளரக்ள் வபொன்ற பிளொஸ்டிக் மபொருடக்களப் 

பயன்படுைை்க்கூடொது. 

அட்டவகண 4.18 பசயல் திட்டம் 

மசயல் திட்ட ் மபொறுப்பு 

குவொரிக்குள் நுகழவைற்கு முன்பு அகனை்து 

ஊழியரக்ளு ் பிளொஸ்டிக்கினொல் 

வசொதிக்கப்படுவொரக்ள். 

கொவலொளி 

ஒவ்மவொரு வொரமு ்,  ொைமு ் சுரங்க 

வ லொளர ் ைகலக யில் மைொழிலொளரக்ள் 

கூட்ட ் நடை்தி பிளொஸ்டிக் பயன்பொட்டொல் 

ஏற்படு ் தீக கள் குறிை்து 

விளக்க ளிக்கப்படு ். 

சுரங்க ைகலவர ்

சுரங்க துகண 

சுரங்கங்களுக்குள் பிளொஸ்டிக் 

மபொருடக்கள மகொண்டு வர வவண்டொ ் 

என்று ், இதுவபொன்ற மசயல்களில் 

ஈடுபடுபவரக்ள் பனி நொளில் வவகல மசய்ய 

அனு திக்கப்பட  ொட்டொரக்ள் என்று ் 

அறிவுறுைை்ப்படு ். 

சுரங்க வ லொளர ்

பிளொஸ்டிக் பயன்பொட்கடக் குகறக்க 

உைவு ் வககயில் சுரங்கை ்

மைொழிலொளரக்ளுக்கு பொக்கு மகொட்கட 

ைடட்ுகள்  ற்று ் குவகளகள் 

வழங்கப்படு ். 

சுரங்க உரிக யொளர ்
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4.9 சுரங்க மூடல் 

 கனி  சுரங்க திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்ட ் மிக முக்கிய ொன 

சுற்றுசச்ூழல் வைகவ. சுரங்க மூடல் திட்ட ் மைொழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, 

சட்ட  ற்று ் நிதி அ ்சங்ககள முற்வபொக்கொன  ற்று ் பிந்கைய மூடல் 

மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொக இருக்க வவண்டு ். மூடல் மசயல்பொடு 

என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மைொடங்கு ் மைொடரச்ச்ியொன 

மசயல்பொடுகள் ஆகு ். 

சுரங்கை்கை மூடுவைன் வநொக்க ்: 

❖ சுரங்க உரிக யொளரக்ள், ஒழுங்குமுகற ஏமஜன்சிகள்  ற்று ் 

மபொது க்களுக்கு ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய ைளை்திற்கு உற்பை்தி  ற்று ் 

நிகலயொன பயன்பொட்டிற்குப் பிறகு உருவொக்க. 

❖ மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் பொதுகொப்கபப் 

பொதுகொக்க. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க. 

❖  திப்புமிக்க பண்புககளயு ் அழகியகலயு ் பொதுகொக்க. 

❖ பொைக ொன சமூக-மபொருளொைொர ைொக்கங்ககள ச ொளிக்க. 

4.9.1 சுரங்க மூடல் அளவுமகால்கள் 

 சுரங்கை்கை மூடுவதில் உள்ள நிபந்ைகனகள் கீவழ 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 உடல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்க வவகலகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு ைங்குமிடங்கள் வபொன்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய அகனை்து  ொனுடவியல் கட்டக ப்புகளு ், சுரங்க ் 

மசயலிழந்ை பிறகு மீைமுள்ளகவ உடல் ரீதியொக நிகலயொனைொக இருக்க 

வவண்டு ். வைொல்வி அல்லது உடல் ரதீியொன சரிவின் விகளவொக மபொது 

சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்புக்கு எந்ை ஆபைக்ையு ் அவரக்ள் 

முன்கவக்கக்கூடொது, வ லு ் அவரக்ள் வடிவக க்கப்பட்ட மசயல்பொடுககள 

அவரக்ள் மைொடரந்்து மசய்ய வவண்டு ். முன்ம ொழியப்பட்ட வடிவக ப்பு 

கொலங்கள்  ற்று ் பொதுகொப்பு கொரணிகள் மவள்ள ், சூறொவளி, கொற்று 

அல்லது பூக ்பங்கள் வபொன்ற தீவிர நிகழ்வுகள்  ற்று ் அரிப்பு வபொன்ற பிற 
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இயற்கக நிரந்ைர சக்திககள முழுக யொக கணக்கில் எடுை்துக்மகொள்ள 

வவண்டு ். 

4.9.1.2 இரசாயன நிகலத்தன்கம 

 சுரங்க ைளை்தில் திடக்கழிவுகள் இரசொயன நிகலை்ைன்க யுடன் 

இருக்க வவண்டு ். இைன் மபொருள், உவலொகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரி  

வசர ்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கு ் இரசொயன  ொற்றங்கள் அல்லது 

நிகலக களின் விகளவுகள் மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்பிற்கு 

ஆபைக்ை ஏற்படுை்ைக்கூடொது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புககள 

சீரக்ுகலக்கக்கூடொது.  ொசுபடுை்து ் மவளிவயற்ற ் பொைக ொன 

ைொக்கங்ககள ஏற்படுை்ைக்கூடு ் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டொல், 

நீரின் ைர ்  ற்று ் அளகவ வ  ்படுை்துவைற்கு இகடநிறுைை்ப்பட்ட 

திடப்மபொருடக்ளின் தீரவ்ு அல்லது மசயலற்ற சிகிசக்ச வபொன்ற 

மபொருைை் ொன ைணிப்பு நடவடிக்கககள் திட்டமிடப்படலொ ். மூடிய 

சுரங்கை்கைச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,்  ண்  ற்று ் கொற்றின் 

ைரங்களுக்கு சட்ட வர ்புககள மீறு ்  ொசுபடுை்து ் மசறிவுகளின் 

பொைக ொன விகளவு எதுவு ் இல்கல என்பகை கண்கொணிப்பு நிரூபிக்க 

வவண்டு ். 

4.9.1.3 உயிரியல் நிகலத்தன்கம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரைை்ன்க  முைன்க யொக ைளை்தின் 

இயற்பியல்  ற்று ் இரசொயன பண்புககள சொரந்்துள்ளது, அவைச ய ் சுரங்க 

ைளை்தின் உயிரியல் உறுதிப்பொடு  றுவொழ்வு  ற்று ் இறுதி நில 

பயன்பொட்டுடன் மநருக்க ொக மைொடரப்ுகடயது. ஆயினு ்கூட, உயிரியல் 

நிகலை்ைன்க யொனது,  ண்ணின் உகறகய உறுதிப்படுை்துைல், 

அரிப்பு/கழுவி, கசிவு வபொன்றவற்கறை ் ைடுப்பைன் மூல ் உடல் அல்லது 

இரசொயன நிகலை்ைன்க கய கணிச ொக பொதிக்கலொ ். 

 புனரவ்ொழ்வுை ்திட்டை்தின் முக்கிய வநொக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுகலந்ை 

ைளை்தின் மீது ஒரு ைொவர உகற மபொதுவொக உள்ளது, ஏமனனில் ைொவர உகற 

ைளைக்ை நிகலப்படுை்துவைற்கொன சிறந்ை நீண்ட கொல முகறயொகு ். 

 றுவொழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய நிலவவகல கூறுகள் முடிந்ைது ், ஒரு 

நிகலயொன ைொவர சமூகை்கை நிறுவுவைற்கொன மசயல்முகற 

மைொடங்குகிறது.  று ைொவரங்களுக்கு,  ண் ஊட்டசச்ை்து அளகவ 
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வ லொண்க  மசய்வது ஒரு முக்கிய ொன கருை்ைொகு ். ஊட்டசச்ை்துக்ககளச ்

வசரப்்பது மூன்று சூழ்நிகலகளில் பயனுள்ளைொக இருக்கு ். 

 பரப்பப்பட்ட வ ல் ண்ணின் ஊட்டச ்சை்து நிகல உள்ள மபொருகள விட 

குகறவொக இருந்ைொல் எ.கொ., சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கொக 

❖ இயற்ககயொக நிகழு ் ைொவரங்ககள விட அதிக ஊட்டசச்ை்து 

வைகவப்படு ். 

❖ ைொவரங்ககள வளரக்்கு ் வநொக்கை்தில், எ.கொ., விவசொயை்திற்கொன 

திட்டமிடல். 

 ஈரப்பை ் கட்டுப்படுை்து ் கொரணியொக இல்லொை கொலங்களில் பூரவ்ீக 

ைொவரங்களிலிருந்து விகரவொன வளரச்ச்ிகயப் மபறுவது விரு ்பை்ைக்கது 

எ.கொ. பசுக ை் ைகடகளின் வளரச்ச்ி. 

 சுரங்க மூடல் திட்ட ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின்படி 

இருக்க வவண்டு ். சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்தின் ஒரு பகுதியொகு ்  ற்று ் சுரங்க மூடல் திட்டை்தில் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முகறயின்படி மூடல் நடவடிக்கககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ்.  
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                                                          அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றொக கருதுவது சுற்றுசச்ூழல் ைொக்க 

 திப்பீடு (EIA) மசயல்முகறயின் வைகவயொகு ். பநாக்குதல் மசயல்பொட்டின் 

வபொது, ஒரு முன்ம ொழிவுக்கொன  ொற்றுககள வநரடியொகவவொ அல்லது 

அகடயொள ் கொணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்ககளக் குறிப்பிடுவைன் 

மூல ொகவவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது சுை்திகரிக்கலொ ்.  ொற்று வழிகளின் 

ஒப்பீடு, குகறந்ைபட்ச சுற்றுசச்ூழல் ைொக்கங்கள் அல்லது திட்ட வநொக்கங்ககள 

அகடவைற்கொன சிறந்ை முகறகயை ் தீர ்ொனிக்க உைவுகிறது. மிகவு ் 

சுற்றுசச்ூழல் நட்பு  ற்று ் மசலவு குகறந்ை விருப்பங்ககளக் குறிக்கிறது. 

 துகளயிடுைல், மவடிை்ைல், வைொண்டு ் இயந்திர ், ஏற்றுைல்  ற்று ் 

வபொக்குவரை்து வபொன்ற குவொரி நடவடிக்கககள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன. கீவழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு  ற்று ் ஆய்வுகளின் 

அடிப்பகடயில் ைள ் வைரந்்மைடுக்கப்பட்டது: 

❖ மபொருடக்ள்  ற்று ்  னிைவளை்திற்கொன வபொக்குவரை்து வசதி 

❖ சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் ைணிப்பு சொைத்ியக்கூறுகளின் ஒட்டும ொை்ை 

ைொக்க ். 

❖ சமூக-மபொருளொைொர பின்னணி.  

 வபொது ொன உள்கட்டக ப்புகள் உள்ளன  ற்று ் குகறந்ை வளங்கள் 

பயன்படுைை்ப்பட வவண்டு ். ஏமனனில், உள்கட்டக ப்புக்கு வ லு ் எந்ை 

கட்டு ொனமு ் வைகவயில்கல, எனவவ சுற்றுசச்ூழகல கணிச ொக 

பொதிக்கொது. கனி  கவப்பு இயற்ககயில் குறிப்பிட்ட ைள ்; எனவவ இந்ை 

திட்டை்திற்கு  ொற்று இட ் வைடு ் வகள்வி எழவில்கல. 
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6. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில் நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்களளக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்ளக சூழலின் நிளலளய பராமரிக்க ததளையான இடங்களில் 

சரிசசய்யும் நடைடிக்ளககளள சசயல்படுத்த ைழி ைகுக்கிறது. 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட நடைடிக்ளககளின் சசயல்திறன் அல்லது 

குளறபாட்ளட மதிப்பிடுைதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் 

மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிளை ைழங்குகிறது. 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் மற்றும் சசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நளடமுளறயில் உள்ள 

நிளலளமகள் ஆகியைற்றில் சபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் 

கணிப்புக்கு இணங்குைளத உறுதி சசய்ைதாகும். முடிவுகளின் முந்ளதய 

கணிப்பிலிருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், இது காரணத்ளதக் 

கண்டறிந்து தீரவ்ு நடைடிக்ளககளள பரிந்துளரக்கும் அடிப்பளடத் தரைாக 

அளமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரை் 

விதிகளுக்கு இணங்குைதற்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், 

SEIAA ைழங்கிய EC உதத்ரவுகளின் கீழ் கண்காணிப்பு சதாடரப்ான 

சபாருதத்மான நிபந்தளனகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

ைாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தளனகள் CTE/CTO 

ைழங்குதல். 

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுறறயின் முறற 

 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளமத ் திட்டம் (EMP) சசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

காலமுளற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரைாளரால் தமற்சகாள்ளப்படும். 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளள 

கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிைான கண்காணிப்பு சபாறிமுளற 

ைகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிளய அடக்குதல், சத்தம் மற்றும் சைடிப்பு 

அதிரவ்ுகளள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் ைாகனங்களள 

பராமரித்தல், சுரங்க ைளாகத்தில் வீடட்ு   பராமரிப்பு, ததாட்டம், சுற்றுசச்ூழல் 

தமலாண்ளம திட்டத்ளத சசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 
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நிளலளமகள் தபான்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடைடிக்ளககள் சுரங்க 

நிரை்ாகதத்ால் கண்காணிக்கப்படும். மறுபுறம், பசுளம பகுதி தமம்பாடு, 

சுற்றுசச்ூழல் தரக் கண்காணிப்பு தபான்ற பகுதி அளவிலான பாதுகாப்பு 

நடைடிக்ளககளள சசயல்படுத்துைது, சுரங்க நிரை்ாகத்தின் மூதத் 

நிரை்ாகியால் தமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ளமத ் திட்டம் (EMP) மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நடைடிக்ளககளள சசயல்படுத்துைளத கண்காணிக்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு சசல் (EMC) அளமக்கப்படும்.   

இந்த கலத்தின் சபாறுப்புகள்: 

❖  மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ளககளள சசயல்படுத்துதல். 

❖ திட்டத்ளத சசயல்படுத்துைளத கண்காணித்தல். 

❖ ததாட்டத்திற்கு பிந்ளதய பராமரிப்பு. 

❖ எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ளககளின் சசயல்திறளன 

சரிபாரக்்க. 

❖ சுற்றுசச்ூழலுடன் சதாடரப்ுளடய பிற சசயல்பாடு. 

❖ ததளைப்படும்தபாது நிபுணரின் ஆதலாசளனளயப் சபறுதல். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு சசல் தளத்தில் உள்ள அளனத்து 

கண்காணிப்பு திட்டங்களளயும் ஒருங்கிளணக்கும் மற்றும் இை்ைாறு 

உருைாக்கப்படும் தரவு சதாடரந்்து மாநில ஒழுங்குமுளற நிறுைனங்களுக்கு 

இணக்க நிளல அறிக்ளககளாக ைழங்கப்படும். 

 கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் 

பகுப்பாய்வு அறிக்ளக அளரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒருமுளற 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்திற்கு (TNPCB) சமரப்்பிக்கப்படும். 

அளரயாண்டு அறிக்ளககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ைன அளமசச்கம், 

பிராந்திய அலுைலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியைற்றிற்கும் 

சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், ைனம் மற்றும் காலநிளல மாற்ற 

அளமசச்கம் (MoEF & CC) ைழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.  
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6.2 தணிப்பு நடவடிக்றககளின் அமலாக்க அட்டவறண 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

ஏற்படும் பாதிப்ளபக் குளறக்கும் ைளகயில் அதத்ியாயம்-4 இல் 

முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடைடிக்ளககள் சசயல்படுதத்ப்படும். தணிப்பு 

நடைடிக்ளககளின் அமலாக்க அட்டைளண 6.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவறண 6.1 பசயல்படுத்தல் அட்டவறண 

வ.எண் பரிந்துறரகள் கால கடட்ம் அடட்வறண 

1 நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ளககள் 

திட்டத்ளத 

சசயல்படுத்துைதற்கு 

முன் 

உடனடியாக 

2 மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ளககள் 

திட்டத்ளத 

சசயல்படுத்துைதற்கு 

முன் 

உடனடியாக  

3 நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ளககள் 

திட்டத்ளத 

சசயல்படுத்துைதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடைடிக்ளகயுடன் 

உடனடி மற்றும் என 

  திட்ட முன்தனற்றம் 

4 காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ளககள் 

திட்டத்ளத 

சசயல்படுத்துைதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடைடிக்ளகயுடன் 

உடனடி மற்றும் என 

  திட்ட முன்தனற்றம் 

5 ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடைடிக்ளககள் 

திட்டத்ளத 

சசயல்படுத்துைதற்கு 

முன் மற்றும் சுரங்க 

நடைடிக்ளகயுடன் 

உடனடி மற்றும் என 

  திட்ட முன்தனற்றம் 

6 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் சுரங்க 

நடைடிக்ளககளுடன் 

ஒை்சைாரு ஆண்டும் 

கட்டம் ைாரியாக 

சசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடி மற்றும் என 

  திட்ட முன்தனற்றம் 

 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவறண மற்றும் அதிர்பவண் 

 கடளமகள் நிளறதைற்றப்படுைளத கண்காணிப்பு உறுதி சசய்யும். இது 

சட்டப்பூரை் தரங்களுக்கு எதிராக அளவீடு சசய்ைதற்காக, சைளிதயற்றங்கள், 

உமிழ்வுகள் மற்றும் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் சசறிவுகள் தபான்ற 

அளவீட்டுத் தகைல்களின் தநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு ைடிைத்ளத 

எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் சமூக-சபாருளாதார சதாடரப்ு, உள்ளூர ்

சதாடரப்ு நடைடிக்ளககள் அல்லது புகாரக்ளின் மதிப்பீடு ஆகியளை 

அடங்கும். 
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 சுரங்க நடைடிக்ளககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்ைருமாறு 

தமற்சகாள்ளப்படும்: 

• காற்று தரம்; 

• நீர ்மற்றும் கழிவுநீரின் தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கள்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுளம பகுதி ைளரச்ச்ி 

     கண்காணிப்பு விைரங்கள் அட்டைளண 6.2 இல் விைரிக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவறண 6.2 திட்டப் பகுதிக்கான கண்காணிப்பு அட்டவறண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 

 

இடம் 

கண்காணிப்பு  

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 

அதிர்பவண் 

1 காற்று தரம் 2 இடங்கள் (1 

ளமய 

மற்றும் 

இளடயக 1) 

24 மணி 
தநரம் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

பறக்கும் தூசி , 

PM2.5, PM10, SO2 

மற்றும் NOx. 

2 ைானிளல 

ஆய்வு 

காற்றின் 

தரக் 

கண்காணிப்
பு & IMD 

இரண்டாம் 

நிளலத் தரவு 

சதாடங்குைத
ற்கு முன் 

என்னுளடய 

தளத்தில் 

மணிதநர
ம் / 

தினசரி 

சதாடரச்ச்ியா
ன ஆன்ளலன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் 

தைகம், 

காற்றின் 

திளச, 

சைப்பநிளல, 

ஈரப்பதம் 

மற்றும் 

மளழப்சபாழி
வு 

3  நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 

-  6 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுளறகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
ட 

அளவுருக்கள் 

4  நீரியல்  குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமார ்1 

கிதலாமீட்டர ்

சதாளலவில் 

உள்ள 

திறந்தசைளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

-  6 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

தரைமட்டத்தி
ற்கு கீழ்  இல் 

ஆழம் 
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5  சத்தம் 2 இடங்கள் (1 

ளமய 

மற்றும் 

இளடயக 1) 

மணிதநர
ம் - 1 நாள் 

6 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6  அதிரவ்ு அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ளகயி
ல்) 

–  குண்டுசைடிப்
பு 

நடைடிக்ளகயி
ன் தபாது 

உசச் துகள் 

தைகம் 

7  மண்  2 இடங்கள் (1 

ளமய 

மற்றும் 

இளடயக 1) 

–  ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுளற 

உடல் மற்றும் 

இரசாயன 

பண்புகள் 

8  பசுளம பகுதி திட்டப் 

பகுதிக்குள் 

தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான ளகதயட்டின் ைழிகாட்டுதல், பிப்ரைரி 2010. 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்றமத் திட்ட (EMP) பட்பெட் ஒதுக்கீடு 

 சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளள கண்காணிப்பதற்கான சசலவு, 

கண்காணிக்கப்பட தைண்டிய அளவுரு, அதிரச்ைண் சகாண்ட இடங்களள 

மாதிரி/கண்காணிதத்ல் மற்றும் ஒை்சைாரு முன்சமாழிவுக்கும் எதிரான 

சசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியளை அட்டைளண 6.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / 

MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சைளிப்புற ஆய்ைகத்திற்கு கண்காணிப்பு பணி 

அவுட்தசாரஸ்் சசய்யப்படும். 

   திருவாளை.்பெருமாள் கருெ்பு நிற கிைாரைட் சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான உத்ததச மூலதனச ்சசலவு ரூ. 3,80,000. காற்றின் 

தரம், ைானிளல ஆய்வு, நீர ்தரம், நீரியல், மண்ணின் தரம், ஒலி தர அதிரவ்ு 

ஆய்வு, பசுளம பகுதி ஆகியைற்ளற நடத்துைதற்கு. 

அட்டவறண 6.3: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட் 

வ. 

எண் 

அளவுரு மூலதன 

பசலவு 

ஆண்டுக்கான 

பதாடர் பசலவு 

1 காற்று தரம் - Rs 1,40,000/- 

2 ைானிளல 

ஆய்வு 

- Rs 10,000/- 

3 நீர ்தரம் - Rs 30,000/- 

4 நீரியல் - Rs 25,000/- 

5 மண்ணின் 

தரம் 

- Rs 25,000/- 

6 சத்தம் தரம் - Rs 25,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு -    Rs 1,00,000/- 

8 பசுளம அரண் Rs 1,22,000/- Rs 25,000/- 

 பமாத்தம் Rs 1,22,000/- Rs 3,80,000 
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6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்றகயிடல் 

அட்டவறணகள் 

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இளரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, 

ததளையான திருத்த நடைடிக்ளககளள எடுப்பதற்காக சுரங்க தமலாண்ளம 

நிளல மற்றும் அளமப்பின் தளலைரால் அை்ைப்தபாது ஆய்வு சசய்யப்படும். 

கண்காணிப்புத் தரவுகள் தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

ைாரியத்திடம் CTO நிபந்தளனகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்ளக 

அறிக்ளககளுக்கு இணங்க ஒை்சைாரு ஆண்டும் MoEF & CC மற்றும் 

அளரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்ளககள் MoEF & CC பிராந்திய 

அலுைலகம் மற்றும் SEIAA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலமுறற அறிக்றககள் சமர்ப்பிக்கப்பட மவண்டியறவ: - 

▪ MoEF & CC - அளரயாண்டு நிளல அறிக்ளக. 

▪ TNPCB - அளரயாண்டு நிளல அறிக்ளக. 

▪ புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளற: காலாண்டு, அளரயாண்டு 

ைருடாந்திர அறிக்ளககள். 

சுரங்க மமலாளர்/முகவர் தவிர, காலமுறற அறிக்றககறள – 

▪ சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர.் 

▪ சதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி. 

▪ திளணக்களத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுளறகளின்படி 

சைடிசபாருடக்ளளக் கட்டுப்படுத்துபைர.் 
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அத்தியாயம் - VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.0 பபாது 

 திட்ட முன்மமொழிபவரொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ்

மற்றும் ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட 

ஆதரவொளர ்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மெய்யப்பட்டன. மபொதுமக்கள் 

மற்றும் பிற பங்குதொரரக்ளொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ்

மபொது விெொரடணக்குப் பிறகு இடணக்கப்படும். 

❖ மபொது ஆலலொெடன 

❖ இடர ்அளவிடல் 

❖  லபரிடர ்லமலொண்டம திட்டம் 

❖  திறந்த குழி ெொய்வு நிடலத்தன்டம பகுப்பொய்வு 

❖ CAG மெயல் திட்டம் 

7.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன மபொது ஆல ொசனன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

செயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 

அதன் அருகாமமயில் பரந்த அளவிலான சபாதுமக்களின் பங்களிப்மப 

உறுதிசெய்யும் வமகயில், முமையாக, நநரக்கட்டுப்பாடு மை்றும் 

சவளிப்பமடயான முமையில் சபாது விொரமண நடத்த நவண்டும். வமரவு 

EIA / EMP அறிக்மக மை்றும் சபாது விொரமண நடவடிக்மககளின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்மகயில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன இடர ் திப்பீடு 

 இடர ்மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுமையானது, 2002 டிெம்பர ் 31, நததியிடட் 

சுை்ைறிக்மக எண்.13 இன் படி, தன்பாத ் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் 

(DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிப்பமடயில் அமமந்துள்ளது.. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு செயல்முமை 

பணிெச்ூழல் மை்றும் அமனத்து செயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் 

ொத்தியமான அபாயங்கமளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

நதமவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிமம அளிப்பதை்காக அந்த ஆபத்துகளின் 

அபாய அளமவ மதிப்பிடும் நநாக்கம் சகாண்டது. நமலும், இந்த  
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ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுமைகள் அமடயாளம் காணப்பட்டு, 

அவை்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள், கால அட்டவமணயில் 

அமமக்கப்பட்டுள்ளமவ துல்லியமான சபாறுப்புகளுடன் பதிவு 

செய்யப்படுகின்ைன. 

 DGMS, வழங்கிய உநலாக சுரங்கதம்த நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதிெ ்

ொன்றிதமழ மவத்திருக்கும் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க நமலாளரின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்மகயும் நமை்சகாள்ளப்படும். இடர ்

மதிப்பீடு என்பது விபத்துகமளத் தடுப்பதை்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க 

நதமவயான நடவடிக்மககமள எடுப்பதை்கும் ஆகும். 

சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் சதாடரப்ுமடய செயல்பாடுகள் சதாடரப்ாக 

மனிதனால் தூண்டப்பட்ட செயல்பாடுகளால் ஏை்படும் அபாயங்களின் 

காரணிகள் விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திை்கான காரணங்கள் மை்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் கீநழ அட்டவமண 7.1 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

7.3 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன லபரிடர் ல  ொண்ன த் 

திட்ட ் 

 நபரிடர ் நமலாண்மமத் திட்டம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுெச்ூழமலப் 

பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திமய மறுசீரமமத்தல் மை்றும் 

காப்புெ ்செயல்பாடுகமள இநத முன்னுரிமம வரிமெயில் உறுதி செய்வமத 

நநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

நபரிடர ் நமலாண்மம திட்டத்தின் நநாக்கம், சுரங்கம் மை்றும் 

சவளிப்புை நெமவகளின் ஒருங்கிமணந்த வளங்கமளப் பயன்படுதத்ி 

பின்வருவனவை்மை அமடவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிெம்ெயின் 

விமளவு; 

❖ மை்ைவரக்மளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ சொத்து மை்றும் சுை்றுெச்ூழலுக்கு ஏை்படும் நெததம்த குமைதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் ெம்பவத்மதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

சகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 
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அட்டவனண 7.1 முன்ம ொழியப்படட் திட்டத்திற்கொன இடர்  திப்பீடு 

 ற்று ் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்னககள் 

  வ. 

எண் 

ஆபத்து 

கொரணிகள் 

ஆபத்துக்கொன 

கொரணங்கள் 

கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்னககள் 

1  சவடிசபாருடக்ள் 

மை்றும் கனரக 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

காரணமாக 

விபத்துக்கள் 

தவைான 

மகயாளுதல் 

மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

பணி நமடமுமை 

 

▪ சுரங்கெ ் ெட்டம், 1952, 

சமட்டாலிஃசபரஸ் மமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுமை, 1961 மை்றும் சுரங்க 

விதிகள், 1955 இன் அமனத்து 

பாதுகாப்பு முன்சனெெ்ரிக்மககள் 

மை்றும் விதிகள் அமனத்து சுரங்க 

நடவடிக்மககளின் நபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும்; 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

நுமழவு தமட செய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மை்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் தீயமணப்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை்பாடுகள்; 

▪ பாதுகாப்பு பூட,் தமலக்கவெம், 

கண்ணாடி நபான்ை அமனத்து 

பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

ஏை்பாடுகளும். ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிமடக்கும் மை்றும் அவை்றின் 

பயன்பாட்டிை்கான வழக்கமான 

நொதமன . 
▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களின்படி குவாரி நவமல 

செய்தல் மை்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்கமள சதாடரந்்து 

புதுப்பிதத்ல்
▪ முகங்கமளெ் சுதத்ம் செய்வது
தினமும் செய்யப்பட நவண்டும்

▪ சவடிமருந்துகமளக் மகயாளுதல்
ொரஜ்் செய்தல் மை்றும் சுடுதல்
ஆகியமவ சுரங்க நமலாளரின்
நமை்பாரம்வயின் கீழ் மட்டுநம
திைமமயான நபரக்ளால்
நமை்சகாள்ளப்படும்

▪ உை்பத்தியாளர்
வழிகாட்டுதல்களின்படி
அமனத்து சுரங்க
உபகரணங்கமளயும்
பராமரித்தல் மை்றும் நொதமன
செய்தல்

2 அதிக சுமம / 

கழிவு குவியல் 

சபஞ்சுகளின் 

சநகிழ் 

சபஞ்சுகளின் 

உயரம் மை்றும் 

ொய்வு 

வடிகால் வெதிகள் 

▪ டம்ப் சபஞ்சுகள் ெரியான 3 மீ 

உயரம் மை்றும் 37° ொய்வுடன் 

பராமரிக்கப்பட்டு, ெரிவு 

தடுக்கிைது  

▪ அடுக்கடுக்காக குப்மப கிடங்கில் 

சகாட்டுவதும், தினமும் 

கண்கொணிக்கப்படும். 
▪ மண் அரிப்மபத ் தடுக்கவும் 

மை்றும் நீர ் வடிகால் வழிகமள 

வழங்கவும் குப்மப நமடு மை்றும் 

ெரிவுகளின் தாவரங்கள் 
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▪ சுரங்கம் மை்றும் குப்மப கிடங்கு 

பகுதியில் முமையான வடிகால் 

வெதிகமள வழங்குதல். 

▪ சபாருள் ெறுக்குவமதத் தடுக்க, 

குப்மப கிடங்மகெ ்சுை்றி தடுப்புெ ்

சுவர ்அமமத்தல். 

▪ ஓபி குப்மப கிடங்கு பகுதிமய 

சுை்றி லவலி அமமக்க நவண்டும் 

3 துமளயிடுதல் & 

ஒயர ்ொ 
சவட்டுதல் 

முமையை்ை 

மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

நமடமுமைகள் 

காரணமாக 

அழுத்தப்பட்ட 

காை்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்கமள
சவடிக்கலாம்
துரப்பணகம்பி
உமடந்து
நபாகலாம்

▪ துமளயிடுதலுக்காக நிறுவப்பட்ட 

பாதுகாப்பான இயக்க முமை (SOP) 

கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும். 

▪ பயிை்சி சபை்ை ஆபநரட்டரக்ள் 

மட்டுநம பணியில் 

அமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

▪ பிளாஸ்டர/்பிளாஸ்டிங் 

ஃநபாரந்மன் அமனத்து 

இடங்கமளயும் முழுமமயாகப் 

பரிநொதிக்கும் வமர துப்பாக்கிெ்
சூடு நடதத்ப்பட்ட பகுதியில் எந்த
துமளயிடுதலும்
சதாடங்கப்படக்கூடாது

▪துரப்பணம் மை்றும் கம்பி
அறுக்கும்ஆபநரட்டர் துமளயிடும்
மை்றும்கம்பிொதனங்கமளஆய்வு
செய நவண்டும்

▪துமளயிடுதல் மை்றும் சவடட்ுதல்
செயல்பாடுகள் ஒன்ைன்பின்
ஒன்ைாக நநரடியாக சபஞ்சுகளில்
ஒநர நநரத்தில்
நமை்சகாள்ளப்படக்கூடாது

▪ஆபநரட்டர் மகநயட்டின்படி
கம்ப்ரெர் மை்றும் ட்ரில்
உபகரணங்கள் மை்றும் வயர் ஸா
உபகரணங்களில் உள்ள நதய்ந்து
நபான பாகங்கமள அவ்வப்நபாது
தடுப்பு பராமரிப்பு மை்றும்
மாை்றுதல்

▪அமனத்து துரப்பணங்கள் மை்றும்
கம்பி அறுக்கும் அலகு ஈரமான
துமளயிடல் மை்றும் சவட்டும்
ஏை்பாட்டுடன் வழங்கப்பட
நவண்டும் மை்றும் அது
திைமமயான நிமலயில்
பராமரிக்கப்பட நவண்டும்

▪ஆபநரட்டர் அமனத்து தனிப்பட்ட
பாதுகாப்பு உபகரணங்கமளயும்

4 சவடிதத்ல் 

 

பைக்கும் பாமை, 

தமர அதிரவ்ு, 

ெத்தம் மை்றும் 

தூசி. முமையை்ை 

ொரஜ்ிங், 

ஸ்சடம்மிங் & 

சவடிதத்ல்/ 

சவடிப்பு 

துமளகமள 

அபராதம் 

செய்தல் 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்தால் 

அதிரவ்ு 

▪ ஒரு தாமதத்திை்கான அதிகபட்ெ 

கட்டணம் மை்றும் உகந்த சவடிப்பு 

துமள வடிவத்தின் மூலம், 

அதிரவ்ுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பிை்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும் 

மை்றும் சவடிப்பு பாதுகாப்பாக 

நடத்தப்படும். 

▪ ொரஜ்ிங், ஸ்சடம்மிங் & பிளாஸ்டிங் 

/ பிளாஸ்ட் ந ால்ஸ் ஃமபரிங் 

ஆகியவை்றிை்கான SOP, 

செயல்பாட்டின் ஆரம்ப கட்டத்தின் 

நபாது சவடிக்கும் குழுவினர ்
பின்பை்றுவாரக்ள். 

▪ பகல் நநரத்தில் மட்டுநம சவடி 

மவப்பு நடதத்ப்படுகிைது. 

▪  ொரஜ்் செய்யப்பட்ட அமனத்து 

துமளகளும் அநத நாளில் 

சவடிமவக்க படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் சதளிவாக 

வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது 

(சிவப்புக் சகாடிகள் மூலம்) 

5 நபாக்குவரத்து விபத்து மை்றும் 

காயங்களுக்குப் 

பங்களிக்கும் 

▪ நவமலமயத் சதாடங்கும் முன், 

ஓட்டுநரக்ள் டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்சணய்(கள்), எரிசபாருள் 
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அபாயங்கள் 

மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை 

நவமலகள், 

வாகனத்மத 

மாை்றும் நபாது 

மை்றும் முந்திெ ்

செல்லும் நபாது 

சபாருடக்மள 

அதிக அளவில் 

ஏை்றுதல் 

டிரக்மக 

இயக்குபவர ்
தனது அமைமய 

ஏை்றும்நபாது 

அமத விட்டு 

சவளிநயறுகிைார.்  

மை்றும் நீர ்நிமலகள், டயர ்வீக்கம், 

சபாதுத் தூய்மம மை்றும் 

பிநரக்குகள், ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம், 

தானாக இயக்கப்படும் ஆடிநயா-
விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், ரியர ்
வியூ உள்ளிட்ட எெெ்ரிக்மக 

ொதனங்கமளத ் தனிப்பட்ட 

முமையில் 

ெரிபாரப்்பாரக்ள்.கண்ணாடிகள், 

பக்கவாட்டு விளக்குகள் 

நபான்ைமவ நல்ல நிமலயில் 

உள்ளன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபமரயும் வாகனத்தில் ெவாரி 
செய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் 

அல்லது எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபமரயும் வாகனத்மத இயக்க 

அனுமதிக்காதீரக்ள். 

▪ அமனத்து மூமலகளிலும் 

குழிவான கண்ணாடிகள் 

மவக்கப்பட நவண்டும் 

▪ அமனத்து வாகனங்களிலும் 

ஒவ்சவாரு முமனயிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்்  ாரன் 

சபாருதத்ப்பட்டிருக்க நவண்டும் 

▪ வாகனத் திைனுக்கு ஏை்ப ஏை்றுதல் 

▪ ஆபநரட்டர ் மகநயட்டின்படி 

வாகனங்கமள அவ்வப்நபாது 

பராமரித்தல் 

6 இயை்மக 

சீை்ைங்கள் 

 

எதிரப்ாராத 

ெம்பவங்கள் 

 

▪ மமழநீர ் சவள்ளத்தில் 

மூழ்குவமதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகள் ஏை்படுதத்ப்படும் 

▪ குப்மப சதாட்டியின் கால் 

பகுதியில் மமல வடிகால் 

வழங்கப்படும் 

▪ தீமய அமணக்கும் கருவிகள் 

மை்றும் மணல் வாளிகள் 

7 மமன் 

சபஞ்சுகள் 

ொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அமமப்பு 

இறுதி அல்லது அமனத்து குழி 

ொய்வு 60° கீநழ இருக்க நவண்டும் 
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மை்றும் குழி 

ொய்வு  

மை்றும் ஒவ்சவாரு சபஞ்ெ ்உயரம் 5 மீ 

இருக்க நவண்டும். 

❖  அவெரநிமலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிமலகள் பை்றிய 

அடுத்த விொரமணக்கு சதாடரப்ுமடய பதிவுகள் மை்றும் 

உபகரணங்கமள பாதுகாத்தல் 

புனரவ்ாழ்மவ மீட்பதை்கும், மருத்துவ உதவிமய வழங்குவதை்கும், இயல்பு 

நிமலமய மீட்சடடுப்பதை்கும், செயல்பாட்டுத் திைமன நமம்படுத்துவதாகும். 

சுரங்கங்களுக்குள் அல்லது சுரங்கங்களுக்கு அருகாமமயில் ஒரு சபரிய 

அவெரநிமலயின் விமளவுகமளெ ் ெமாளிக்க, ஒரு நபரிடர ் நமலாண்மமத ்

திட்டம் வகுக்கப்பட நவண்டும், நமலும் இந்த திட்டமிடப்பட்ட அவெர ஆவணம் 

"நபரழிவு நமலாண்மமத் திட்டம்" என்று அமழக்கப்படுகிைது. 

 ஒரு நபரிடர ்நடந்தால், தடுப்பு நடவடிக்மககள் இருந்தநபாதிலும், கீநழ 

உள்ள விளக்கங்களின்படி நபரிடர ் நமலாண்மம செய்யப்பட நவண்டும். 

அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் மகயாள்வதை்காக முன்சமாழியப்பட்ட ஒரு 

அமமப்பு உள்ளது மை்றும் முக்கிய பணியாளரக்ள் மை்றும் அவரக்ளது 

குழுவின் ஒருங்கிமணப்பு படம் 7.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

பட ்: 7.2 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன லபரிடர் ல  ொண்ன  

குழு அன ப்பு 

அவெரநிமல அமமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க நமலாளரான 

அவெரநிமல ஒருங்கிமணப்பாளரால் வழிநடதத்ப்படும். அவர ் இல்லாத 

நிமலயில், சுரங்க நமலாளர ் வரும் வமர, சுரங்கதத்ில் இருக்கும் 

சபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பாரக்ள். அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் கவனிப்பதை்காக மூன்று 

குழுக்கள் இருக்கும் - தீயமணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மை்றும் ஆதரவுக் குழு. 
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அணிகளின் முன்சமாழியப்பட்ட அமமப்பு அட்டவமண 7.4 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண 7.3 அவசரச ்சூழ்நின னயச ்ச ொளிக்க 

முன்ம ொழியப்பட்ட குழுக்கள் 

பதவி தகுதி 

தீயனணப்பு குழு 

அணி தமலவர ் சுரங்க நமலாளர ்
குழு உறுப்பினர ் மமன்ஸ் ஃநபாரந்மன் 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண 

மீட்பு குழு 

அணி தமலவர ் சுரங்க நமலாளர ்
குழு உறுப்பினர ் சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் மமனிங் ஃநபாரந்மன் 

ஆதரவு குழு 

அணி தமலவர ் சுரங்க நமலாளர ்
உதவி குழு தமலவர ் சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண 

பாதுகாப்பு குழு மமன்ஸ் ஃநபாரந்மன் 

  சுரங்கம் செயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் 

சபயரக்ளுடன் நமை்கண்ட அட்டவமண தயாரிக்கப்பட்டு, 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும். சுரங்கம், தீயமணப்பு நிமலயம் 

மை்றும் அண்மட சதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்நவறு துமைகமளக் 

கட்டுப்படுதத், ஒரு சமாமபல் சதாடரப்ு சநட்சவாரக்் மை்றும் வயரச்லஸ் 

சுரங்க அவெரக் கட்டுப்பாட்டு அமைமய (MECR) இமணக்க நவண்டும். 

7.3.1  அவசரக் குழுவின் பொத்திரங்கள்  ற்று ் மபொறுப்புகள் 

(அ) அவசர ஒருங்கினணப்பொளர் (EC) 

 அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளர ் தளத்தின் முழுமமயான 

கட்டுப்பாட்மட ஏை்றுக்சகாள்வார ்மை்றும் MECR இல் இருக்க நவண்டும். 

(ஆ) ச ்பவக் கட்டுப்படுத்தி (IC) 

 ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவெரநிமலயின் இடத்திை்குெ ்

சென்று, அவெரநிமலமயக்  கடக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதை்கான 

செயல் திட்டதம்த நமை்பாரம்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க நவண்டும். ஷிப்ட் 

நமை்பாரம்வயாளர ்அல்லது சுை்றுெச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின்  சபாறுப்மப 

ஏை்க நவண்டும். 
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(இ) மதொடர்பு  ற்று ் ஆல ொசனனக் குழு 

 ஆநலாெமன மை்றும் தகவல் சதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துமைகளின் 

தமலவரக்ள் அதாவது சுரங்க  நமலாளர ்இருக்க நவண்டும் 

(ஈ) லரொ ் கொ ் ஒருங்கினணப்பொளர் 
 மமன் ஃநபாரந்மன் நரால்கால் ஒருங்கிமணப்பாளராக இருப்பார.் 

நரால் கால் ஒருங்கிமணப்பாளர ்நரால் அமழப்மப நடத்துவார ் மை்றும் 

சுரங்கப் பணியாளரக்மள ெட்டெமப இடத்திை்கு சவளிநயை்றுவார.் 

கடமமயில் இருக்கும் அமனத்து பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு மவப்பநத 

அவரது முக்கிய பணியாக இருக்கும் .  

(உ) லதட ்  ற்று ் மீட்பு குழு 

 பணியாளரக்மள மீட்கும் பணிமய நமை்சகாள்வதை்கு பயிை்சி சபை்ை 

மை்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க நவண்டும் . 

 முதலுதவி மை்றும் தீமய அமணப்பதில் பயிை்சி சபை்ைவரக்ள் நதடல் 

மை்றும் மீட்புக் குழுவில் நெரக்்கப்படுவாரக்ள். 

(ஊ) அவசரகொ  பொதுகொப்பு கட்டுப்படுத்தி 

 அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் அமமந்துள்ள மூத்த பாதுகாப்பு நபராக இருக்க நவண்டும் 

மை்றும்  சவளிப்புை நிறுவனங்கமள வழிநடத்துகிைார,் எ.கா 

தீயமணப்புப் பமட, காவல்துமை, மருத்துவர ் மை்றும் ஊடகவியலாளரக்ள் 

நபான்ைமவ. 

7.3.2  அவசரகொ  கட்டுப்பொட்டு மசய ்முனற 

 அவெரகாலத்தின் ஆரம்பம், அமனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு சபரிய 

தீ அல்லது சவடிப்பு அல்லது அகழ்வாராய்ெச்ியின் நபாது சுவர ் இடிந்து 

விழுவதன் மூலம் சதாடங்கும் மை்றும் பல்நவறு பாதுகாப்பு ொதனங்கள் 

மை்றும் பணியில் இருக்கும் செயல்பாட்டு ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். 

பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவர ்இருந்தால், அவர ் (அவருக்கு நபாதுமான 

விவரம் சதரிவிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவெர நமடமுமையின்படி) அருகில் 

உள்ள அலாரம் அமழப்பு புள்ளிக்குெ ் சென்று, கண்ணாடிமய உமடத்து 

அலாரங்கமளத் தூண்டுவார.் விபத்து நடந்த இடம் மை்றும் தன்மம குறித்து 

அவெர கட்டுப்பாட்டு அமைக்கு சதரிவிக்கவும் அவர ்தன்னால் முடிந்தவமர 

முயை்சி செய்வார.் பணி அவெர நமடமுமைக்கு இணங்க, அவெரநிமலமய 
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விளக்குவதை்கும் கட்டுப்படுத்துவதை்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்மககள் 

உடனடியாக நமடசபறும். 

❖ தளத்தில் தீயமணப்பு வீரர ்தமலமமயிலான தீயமணப்புக் குழுவினர ்

தீ நுமர சடண்டரக்ள் மை்றும் நதமவயான உபகரணங்களுடன் 

ெம்பவம் நடந்த இடத்திை்கு வருவாரக்ள். 

❖ அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் இருந்து தனது பணிமயத் சதாடங்குவார ்

❖ ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர,் மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரநிமலத ்

தளத்திை்கு விமரந்து சென்று அவெரநிமலமயக் மகயாளத ்

சதாடங்குவார.் 

❖ தளத்தின் முதன்மமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆநலாெமன மை்றும் 

தகவல் சதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து 

தளத்தின் முழுமமயான கட்டுப்பாட்மட ஏை்றுக்சகாள்வார.் 

❖ அவர ்ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து சதாடரந்்து தகவல்கமளப் 

சபறுவார ்மை்றும் பின்வரும் முடிவுகமளயும் வழிகாட்டுதல்கமளயும் 

வழங்குவார:் 

❖ ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

❖ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அமைகள் 

❖ அவெர பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

7.3.3 மவவ்லவறு இடங்களி ் தீனய அனணக்கு ் கருவிகள் 

இட ் தீனய அனணக்கு ் வனக 

மின் ொதனங்கள் CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன 

தூள் வமக 

எரிசபாருள் நெமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன 

தூள் வமக, மணல் வாளி 
அலுவலக பகுதி உலர ்இரொயன வமக, நுமர வமக 

இடம் தீமய அமணக்கும் வமக 

 

லபரிடரின் லபொது பின்பற்ற லவண்டிய எசச்ரிக்னக அன ப்பு 

 மெட் கன்ட்நராலர,் தீயமணப்புக் குழுவிடமிருந்து நபரிடர ்

செய்திமயப் சபறும்நபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அமை உதவியாளர ் 5 

நிமிடங்களுக்கு மெரன் ஒலிப்பார.் சபாது முகவரி அமமப்பு மூலம் நபரிடர ்

செய்திமய ஒளிபரப்ப ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏை்பாடு செய்வார.் 
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ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து "எமரச்ஜன்சி ஓவர"் என்ை 

செய்திமயப் சபை்ைவுடன், அவெரகால கட்டுப்பாட்டு அமை உதவியாளர ் 2 

நிமிடங்களுக்கு நநராக அலாரம் அடிப்பதன் மூலம் "அமனத்து சதளிவான 

சிக்னமலயும்" வழங்குவார.்நபரிடரின் நபாது பீதி அல்லது தவைான 

புரிதமலத ் தவிரக்்க அலாரம் அமமப்பின் அம்ெங்கள் அமனவருக்கும் 

விளக்கப்படும்.ஆபத்து / நபரழிவுகமளத ்தடுக்க அல்லது கவனிப்பதை்காக, 

பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் ஏநதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

❖ அமனத்து பாதுகாப்பு முன்சனெெ்ரிக்மககள் மை்றும் 

சமட்டாலிஃசபரஸ் மமன்ஸ் விதிமுமைகளின் (எம்எம்ஆர)், 1961 விதிகள் 

அமனத்து சுரங்க நடவடிக்மககளின் நபாதும் கண்டிப்பாக 

பின்பை்ைப்படுகின்ைன. 

❖ MMR 1961 இன் படி சவடிசபாருடக்மள சவடிக்கெ ் செய்வதை்கும் 

நெமிப்பதை்கும் அமனத்து பாதுகாப்பு முன்சனெெ்ரிக்மக 

நடவடிக்மககமளயும் கமடபிடித்தல். 

❖ சுரங்கம் மை்றும் அமதெ ்ொரந்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபரக்ள் நுமழவது முை்றிலும் தமடசெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயமணப்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை்பாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ பாதுகாப்பு பூட், ச ல்சமட், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது 

பிளக்குகள் மை்றும் காது மஃப்கள் நபான்ை அமனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிமடக்கப்சபறுகின்ைன மை்றும் அவை்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கமடபிடிக்கப்படுகிைது. 

❖ அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அமனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிை்சி மை்றும் புத்தாக்க படிப்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி என்னுமடய நவமல மை்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கமளத் சதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

❖ முகங்கமள சுதத்ம் செய்வது சதாடரந்்து செய்யப்படுகிைது. 

❖ சவடிமருந்துகமளக் மகயாளுதல், ொரஜ்் செய்தல் மை்றும் சவடிதத்ல் 

ஆகியமவ SOP ஐப் பின்பை்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் மட்டுநம 

நமை்சகாள்ளப்படுகின்ைன. 
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❖ சுரங்கப் பள்ளத்தில் நமை்பரப்பு நீர ்வருவமதத் தவிரப்்பதை்காக மாமல 

வடிகால் மை்றும் மண் கட்டுகமள ெரிபாரத்்து சதாடரந்்து பராமரித்தல். 

❖ குறிப்பாக மமழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிை்காக நபாதுமான 

அளவு டீெல் சகாண்ட சஜனநரட்டர ்செட்களுடன் கூடிய அதிக திைன் 

சகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகமள வழங்குதல். 

❖ ஆடிநயா சிக்னலுக்காக சவடிக்கும் நபாது சவடிக்கும் SIREN 

பயன்படுதத்ப்படுகிைது. 

❖ சவடிப்பதை்கு முன் மை்றும் சவடிதத் பிைகு, சிவப்பு மை்றும் பெம்ெ 

சகாடிகள் காட்சி ெமிக்மஞகளாக காட்டப்படும். 

❖ சவடிக்காத துமள அல்லது சபாருள் சவடிக்கும் பகுதிமயெ ்

ெரிபாரத்த்ல். 

❖ சவடிகுண்டு சவடித்த நநரம் மை்றும் அத்துமீறி நுமழயக்கூடாது 

என்பமதக் குறிக்கும் எசச்ரிக்னக அறிவிப்பு ப னககள் முக்கிய 

இடங்களில் மவக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ உை்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து சுரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் நொதமன 

நமை்சகாள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டும ொத்த தொக்க ் ஆய்வு 

குழுமம்  முன்சமாழியப்பட்ட மை்றும் ஏை்கனநவ உள்ள குவாரிகமள 

எளிதாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதை்காக, தனித்துவக் குறியீடுகள் 

சகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA & EMP அறிக்மகயில் அமடயாளம் காணப்பட்டு 

ஆய்வு செய்யப்படுகிைது. 

அட்டவனண 7.3: இந்த முன்ம ொழிவி ் இருந்து 500 மீட்டர ்

சுற்றளவி ் உள்ள குவொரிகளின் பட்டிய ் 

 முன்பமாழியப்படட் குவாரிகள் குறியீ
டு 

குத்தனகயின் 

மபயர ்

கிராமம் & 

தாலுகா 

புல 
எண்க
ள், 

 

பரப்பளவு 

மெக்லட
ரி ்  

பரப்பள
வு 
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P1 திருவொளர.்மபரு
மொள் 

கிரொடனட்ஸ் 

(கருப்பு நிை 

(நடாலிமரட்) 

கிரொடனட்) 
எண்.653, லெலம் 
மமயின் லரொடு 

கொலவரிப்பட்டின
ம் அஞ்ெல் 

கிருஷ்ணகிரி 
மொவட்டம்-635112 

சிடுமனஹ
ள்ளி 

கிரொமம் 
மபன்னொகர
ம் தொலுக்கொ 

938 / 

(Part) Bit 

1 

 

6.20.0 அரசு 
புறம்  

லபொக்கு 
நிலம் 

 

 

P2 

 

 விநொயகொ 
கிரொடனட்ஸ் 

கிருஷ்ணகிரி. 

சிடுமனஹ
ள்ளி 

கிரொமம் 
மபன்னொகர
ம் தொலுக்கொ 

938/(Par

t) Bit 2 

5.63.0 அரசு 
புறம் 

லபொக்கு 
நிலம் 

  மமொதத்ம்  11.83.0Ha  

 ABANDONED QUARRY 

 குத்தடகதொரரி
ன் மபயர ்மற்றும் 

முகவரி 

கிரொமம் & 

தொலுகொ 

புல  
எண்க

ள் 

பரப்பளவு 
மஹக்லடரி

ல் 

வடகப்
பொடு 

நிலம் 

 இல்டல 

 EXISTING QUARRY 

 குத்தடகதொரரி
ன் மபயர ்மற்றும் 

முகவரி 

கிரொமம் & 

தொலுகொ 

புல  
எண்க

ள் 

பரப்பளவு 
மஹக்லடரி

ல் 

வடகப்
பொடு 

நிலம் 

 இல்டல 

 குறிப்பு - MoEF & CC அறிவிப்பின் படி குழுமம் பகுதி 
கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) லததி: 01.07.2016 

 மமொதத் குழுமம் அளவு 11.83.0Ha  

 

ஆதாரம்: i) DD கடிதம் – Rc.No. 169/2020 (சுரங்கங்கள்) நததி:07.06.2021 

 குறிப்பு: MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - 
S.O. 2269 (இ) லததி 01.07.2016 

 MoEF & CC அறிவிப்பு 2269 (E) 1 ஜூடல 2016 இன் படி மமொதத் பரப்பளவு P1+P2 

= 11.83.0 மஹக்லடர ் 

அட்டவணை 7.4 "P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 P1 

குவொரியின் மபயர ் திருவொளர.்மபருமொள் கிரொடனட்ஸ் 

திட்டத்தின் வடக கருப்பு நிற நடாலிமரட் கிரொடனட் 
குவொரி 

புல எண் 938(பகுதி)Bit-1 
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நில வடக அரசு புறம் லபொக்கு  நிலம் (கொடு 
அல்லொத) 

அளவு 6.20.0Ha 

குத்தடக கொலம் 20 வருடங்கள் 

சுரங்கத் திட்ட கொலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்க வொழ்க்டக 20 வருடங்கள் 

இருக்கும் ஆழம் இல்டல  

முந்டதய குதத்டக விவரங்கள் இப்பகுதி முன்பு நிறுவனத்திற்கு 
ஆதரவொக கருப்பு கிரொடனட் 
குவொரி குத்தடகக்கு 
வழங்கப்பட்டது. TAMIN, ஆனொல் 
பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்குள் 
லவடல மெய்த குழி எதுவும் இல்டல. 

ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு 
முன்மமொழியப்பட்ட ஆழம் 

26மீ (ஏஜிஎல்) (1மீ லமல்மண் + 5மீ 
சிடதவுரும் பொடற + 20மீ கருப்பு 
கிரொடனட்) 

இறுதி ஆழம் குவொரியின் இறுதி ஆழம் சுமொர ்26 

மீ. 
லடொலபொஷீட் எண். 57 H/16 

இடடலய அடெ்லரடக 12°00'45.98"N to 12°00'53.34"N 

இடடலய தீரக்்கலரடக 77°50'24.44"E to 77°50'40.95"E 

மிக உயரந்்த உயரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 410மீ உயரம் 

நிலப்பரப்பு இப்பகுதி ஹில்லொக்கில் 
அடமந்துள்ள ஒரு உயரமொன 
நிலப்பரப்பொகும். ெொய்வு லமற்குப் 
பக்கம் 2 இல் 1 ஆகும், லமலும் 
இப்பகுதியின் உயரம் MSL இலிருந்து 
345 மீ முதல் 410 மீ வடர இருக்கும் 

சுரங்க முடற 5.0மீ மபஞ்ெ ் அகலம் மகொண்ட 5.0மீ 
மெங்குத்து மபஞ்ெ ் மகொண்ட ஓபன் 
கொஸ்ட் இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட 
சுரங்க முடற மூலம் குவொரி 
மெயல்பொடு 
லமற்மகொள்ளப்படுகிறது. 

 

 

 

 

இயந்திரங்கள் 

  
முன்மமொழியப்பட்டது 

 

 

ஜொக் லஹமர ் 4 

கம்ப்ரெர ் 2 

டிப்பரக்ள் 2 

க்ரொலர ்
கிலரன் 

1 

லதொண்டும் 
இயந்திரம் 

1 

டிப்பரக்ள் 2 

மஜனலரட்டர ் 1 

டயமண்ட் 
வயர ்கட்டிங் 

1 
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உத்லதெ மனிதவள 
வரிடெப்படுதத்ல் 

30 

திட்ட மெலவு Rs. 12,37,80,000/- 

CER மெலவு                           Rs 24,75,600/- 

 குழுமத்தில் உள்ள அமனத்து குவாரிகளிலும் 

(முன்சமாழியப்பட்ட மை்றும் ஏை்கனநவ உள்ள) துமளயிடுதல் மை்றும் 

சவடிதத்ல் மை்றும் லதொண்டும் இயந்திரம் மை்றும் நபாக்குவரத்து 

நடவடிக்மககள் காரணமாக ஒட்டுசமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் HEMM இன் காை்று மை்றும் ஒலி சுை்றுெச்ூழல் 

இயக்கம் மை்றும் குழும இயந்திரங்களின் இயக்கம் ஆகியவை்றில் சபரும் 

தாக்கதம்த எதிரப்ாரக்்கலாம். 

கொற்று சூழ ் 

7.12 & 7.13 அட்டவமணயில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி குழும சுரங்கத்தின் 

ஒட்டுசமாத்த சுமம கணக்கிடப்படுகிைது  

அட்டவணை 7.5 கிராணனட்டின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுணம 

கு
வொ
ரி 

சுரண்ட
க்கூடிய 

இருப்பு
க்கள் 

ROM  

In m3 

கிரொ
னனட் 

மீட்மட
டுப்பி
ன் 

சுரங்க
ப் 

னகயி
ருப்பு @ 

7% in m3 

ஐந்தொண்
டு 

கொ த்திற்
கு 

முன்ம ொ
ழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

உற்ப
த்தி 

ROM 

ஒரு 

நொ
னள
க்கு 

m3 

இ ் 

ஒரு 

நொ
னளக்
கு 

கிரொ
னன
ட் 

உற்ப
த்தி 

m3 

இ ் 

நொள் 

ஒன்று
க்கு 

சினத
வுறு ் 

பொ
னற 

மீ 3 

இ ் 

ஒரு 

நொ
னள
க்கு 

ல  ் 

 ண் 

ஒரு 

நொனள
க்கு 

ஏற்றப்
படு ் 

 ொரிக
ளின் 

எண்
ணிக்
னக 

P1 1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

பமா
த்தம் 

1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

ஆதொரம்: அந்தந்த சுரங்கங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 2 முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகடளக் கருத்தில் மகொண்டொல், ஒரு 

நொடளக்கு கிரொடனட் லரொமின் ஒட்டுமமொத்த உற்பத்தி 9 மீ 3 மற்றும் 

கிரொடனட்டின் ஒட்டுமமொத்த உற்பத்தி ஒரு நொடளக்கு 42 மீ 3 (மீட்பு ெதவீதம் 

ஒரு குவொரிக்கு மற்மறொரு குவொரிக்கு மொறுபடும்), லொரி சுடமகளின் 

எண்ணிக்டகடயக் கொணலொம். நொமளொன்றுக்கு 2. லமற்கூறிய உற்பதத்ி 

அளவுகளின் அடிப்படடயில் 2 சுரங்கங்களில் பல்லவறு மெயல்பொடுகளொல் 

மவளிலயற்றப்படும் உமிழ்வுகள், தடர தயொரிப்பு, லதொண்டும் இயந்திரம், 



 
  

213 | P a g e  

 

டகயொளுதல் மற்றும் தொது கடத்தல் லபொன்ற பல்லவறு மெயல்பொடுகடள 

உள்ளடக்கியது. இந்த நடவடிக்டககள் USEPA-Emission Estimation Technique Manual 

ஐ அடிப்படடயொகக் மகொண்டு, சுரங்க AP-42க்கு, வளிமண்டலத்தில் 

ெொத்தியமொன உமிழ்வுகடள வரவடழத்து, மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் 

அட்டவடண 7.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 7.6 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து 
உமிழ்வு மதிப்பீடு 

குவொரி "P1"க்கொன உமிழ்வு  திப்பீடு 

PM10க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

மசய ்பொடு 
ஆதொர 

வனக 
 திப்பு அ கு 

துமளயிடுதல் 
புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.023057497 
g/s 

சவடிதத்ல் 
புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.000001576 
g/s 

கனிம 

ஏை்றுதல் 

புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.026921694 
g/s 

இழுத்து 

செல்லும் 

ொமல 

வரி 
ஆதாரம் 

0.002482264 

g/s/m 

சமாதத்ம் 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 

0.078949762 
g/s 

SO2 க்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

சமாதத்ம் 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 
8.36691E-06 

g/s 

NOxக்கான 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

சமாதத்ம் 

சுரங்கம் 

பகுதி 

ஆதாரம் 
0.000001029 

 

g/s 

ஆதாரம்: உமிழ்வு கணக்கீடுகள் 

அட்டவனண 7.7: குழுமத்திற்குள் அதிகரிக்கு ் & ரிச ்டன்ட் GLC 

PM 10 in µg/m3 

இட ் AAQ1 - டமய 

பின்னணி (ெராெரி) 39.7 

அதிகபட்ெ அதிகரிப்பு 17.85 

விமளவு 57.55 

NAAQ விதிமுமைகள் 100 μg/m 3 
in µg/m3

PM2.5 

இட ் AAQ1 - டமய 
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பின்னணி (ெராெரி) 20.2 

அதிகபட்ெ அதிகரிப்பு 8.20 

விமளவு 28.4 

NAAQ விதிமுமைகள் 60 µg/m 3 

SO, 2 இ ் µg/m3 

இட ் AAQ1 - டமய 

பின்னணி (ெராெரி) 6.0 

அதிகபட்ெ அதிகரிப்பு 5.66 

விமளவு 11.66 

NAAQ விதிமுமைகள் 80 µg/m 3 

NO x இ ் µg/m3 

இட ் AAQ1 - டமய 

பின்னணி (ெராெரி) 21.0 

அதிகரிக்கும் 11.71 

விமளவு 32.71 

NAAQ விதிமுமைகள் 80 µg/m 3 

இனரசச் ் சூழ ் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துமளயிடுதல் மை்றும் சவடிதத்ல் மை்றும் 

டிரக்குகள் மை்றும் ச ெஇ்எம்எம் நபான்ை செயல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. 

சவடிதத்ல் மை்றும் அமுக்கி செயல்பாடு (துமளயிடுதல்) மை்றும் 

நபாக்குவரத்து நடவடிக்மககள் ஆகியவை்மைக் கருதத்ில் சகாண்டு 

ஒட்டுசமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் நமை்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ 

சுை்ைளவில் உள்ள பல்நவறு குவாரிகமளெ ்சுை்றியுள்ள பல்நவறு தூரங்களில் 

இமரெெ்ல் அளமவக் கணக்கிடுவதை்கு கணிப்புகள் 

நமை்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 ஒநர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அமரக்நகாள ஒலி 

அமல பரவலுக்கு, முதல் சகாள்மகயின் அடிப்பமடயில் மாதிரிமயப் 

பயன்படுத்தி சவவ்நவறு ஆதாரங்களில் பல்நவறு இடங்களில் இமரெெ்ல் 

அளமவ மதிப்பிடலாம். 

Lp 2 = Lp 1 - 20 பதிவு (r 2 /r 1) - Ae 1, 2 

 

Lp 1 & Lp 2 என்பது மூலத்திலிருந்து r 1 & r 2 சதாமலவில் அமமந்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள் . 
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Ae 1, 2 என்பது சுை்றுெச்ூழலின் காரணமாக ஏை்படும் அதிகப்படியான 

நதய்மானம் ஆகும். அமனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிமணந்த விமளமவ 

மடக்மகெ ்நெரத்்தல் மூலம் பல்நவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

1LP ம ொத்த ் = 10 பதிவு {10 (Lp1/10) + 10 (Lp2/10) + 10 (Lp3/10) +……} 

பசுமம அரண்  காரணமாக குமைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. 

மாதிரிக்கு நதமவயான உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அமனத்து இயந்திரங்கள் 

மை்றும் செயல்பாடுகமள கருத்தில் சகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. 

அட்டவனண 7.8: குழுமத்திலிருந்து கணிக்கப்பட்ட சத்த ் 

அதிகரிக்கு ்  திப்புகள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

பின்னணி 
 திப்பு 

(நொள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கு ் 

 திப்பு dB(A) 

ம ொத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநின கள் 

dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

47.8 40.9 48.6 55 

 

 மமய மண்டலத்தில் 40.9 dB (A) வரம்பிை்குள் அதிகரிக்கும் இமரெெ்ல் 

நிமல காணப்படுகிைது. இமடயக மண்டலத்தில் உள்ள சவவ்நவறு 

ஏை்பிகளில் ெதத்ம் அளவு குமைவாக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மை்றும் மை்ை 

நிலப்பரப்பு அம்ெங்கள் இமரெெ்மலக் குமைக்கிைது. 4.9 dB (A) தமட விமளவு 

பசுமமப் பகுதியின் காரணமாகக் குமைவமதக் கருத்தில் சகாண்டு, 

ரிசெப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட 

மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் ஒலி அளவு கணித சூத்திரத்தின் 

அடிப்பமடயில் அமமந்துள்ளது. நமநல உள்ள அட்டவமணயில் இருந்து, 

ெத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுமை மை்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000ன் படி 

குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அமனத்து இடங்களிலும் சுை்றுப்புை 

இமரெெ்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இமடநிமல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பமதக் காணலாம். 
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சமூக மபொருளொதொர சூழ ்  

2 சுரங்கங்கள் மூலம் 30 நபருக்கு நவமல வாய்ப்பும், அரசுக்கு 

வருமானமும் கிமடக்கும் 

அட்டவனண 7.9 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட P1 இலிருந்து சமூக 

மபொருளொதொர நன்ன கள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

லவன வொய்ப்பு திட்ட மச வு CER @ 2% 

P1 30 12,37,80,000 /- 24,75,600/- 

ம ொத்த ் 30 12,37,80,000 /- 24,75,600/- 

 உத்நதெ திட்டமான p1 மூலம் சமாத்தம் 30 நபர ்நவமல சபறுகிைாரக்ள் 

மை்றும் சபறுவாரக்ள். நிறுவனம் சுை்றுெச்ூழல் சபாறுப்புக்கான (CER) 

ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாமண.22-65/2017-IA.III, 

நததி: 01.05.2018 இன் படி அமனத்து சுரங்கங்களாலும் செய்யப்பட நவண்டும். 

 அலுவலக குறிப்பாமணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அமனத்து 

சுரங்கங்களும் பசுமமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகாடிகள், 

அமவ EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி மூலதன முதலீட்டில் 2% மை்றும் CER 

சதாமகமய CER க்கு வழங்க நவண்டும். முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் p1 ரூ. 

24,75,600/- 
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அத்தியாயம் – VIII 

திட்டப் பயன்கள் 

8.0 பபாது 

திருவாளர.் பெருமாளின் கருெ்பு நிற (படாலிரைட்) கிைாரனட் குவாைி. 

3,325 மீ3 கிைாரனட் @ 7% மீட்பு (ROM 1,91,250 மீ3முழு காலத்திற்கும்-)   20 வருட 

சுைங்க குத்தரக முழுவதற்கும். இது அண்ரட ெகுதிகளில் சமூக-

பொருளாதாை பசயல்ொடுகரள மமம்ெடுத்துவமதாடு பின்வரும் 

நன்ரமகரளயும் ஏற்ெடுத்தும். 

❖ மவரல வாய்ெ்பு அதிகைிெ்பு. 

❖ சமூக-பொருளாதாை நலனில் முன்மனற்றம். 

❖ உடல் உள்கட்டரமெ்பில் முன்மனற்றம். 

❖ சமூக உள்கட்டரமெ்பில் முன்மனற்றம். 

❖ கிைாரனட்டின் மதரவ விநிமயாக இரடபவளிரய பூைத்்தி பசய்யவும் 

மற்றும் பவளிநாட்டு ஏற்றுமதிரய அதிகைிக்கவும். 

8.1 வேலை ோய்ப்பு 

 சுைங்க நடவடிக்ரககரள மமற்பகாள்வதற்காக சுமாை ் 30 நெைக்ளுக்கு 

மவரல வழங்குவதற்கும், மவரலவாய்ெ்பு வழங்குவதில் உள்ளூை ்மக்களுக்கு 

முன்னுைிரம வழங்குவதற்கும் உத்மதசிக்கெ்ெட்டுள்ளது. மமலும், ஒெ்ெந்த 

மவரலகள், பதாழில் வாய்ெ்புகள், மசரவ வசதிகள் மொன்றவற்றில் ெலருக்கு 

மரறமுக மவரல வாய்ெ்பும், சுைங்கத ் திட்டத்தால் உள்ளூை ் மக்களின் 

பொருளாதாை நிரலயும் உயரும். 

8.2 சமூக-பபாருளாதார நை நடேடிக்லககள் முன்பமாழியப்பட்டது 

 இெ்ெகுதியில் சுைங்க நடவடிக்ரகயின் தாக்கம், உடனடி திட்ட ொதிெ்பு 

ெகுதியில் சமூக-பொருளாதாை சூழலில் எதிைம்ரறரய விட 

மநைம்ரறயானதாக இருக்கும். மநைடியாகவும் மரறமுகமாகவும் உள்ள 

மவரல வாய்ெ்புகள், குறிெ்ொக உள்ளூை ் சமூகங்கள் மத்தியில் குரறந்த 

திறன் பகாண்ட மவரல மதடுெவைக்ளுக்கு மமம்ெட்ட ெண வருமானத்திற்கு 

ெங்களிக்கும். 
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8.3 உள்கட்டலமப்பிை் முன்வனற்றம் 

 முன்பமாழியெ்ெட்ட சுைங்கமானது தமிழ்நாட்டின் பென்னாகைம் 

தாலுகா மற்றும் தருமபுைி மாவட்டத்தில் உள்ள சிடுமனஹள்ளி கிைாமத்தில் 

அரமந்துள்ளது மற்றும் இெ்ெகுதியில் தகவல் பதாடைப்ு, சாரலகள் மற்றும் 

பிற வசதிகள் ஏற்கனமவ நன்கு நிறுவெ்ெட்டுள்ளன. முன்பமாழியெ்ெட்ட 

சுைங்கம் காைணமாக பின்வரும் ப ாதிய உள்கட்டரமெ்பு வசதிகள் மமலும் 

மமம்ெடும். 

❖ சாரல மொக்குவைத்து வசதிகள். 

❖ பதாடைப்ுகள். 

❖ சுைங்கத்தில் ெணிபுைியும் பதாழிலாளைக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், 

கல்வி மற்றும் சமூக நலன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் 

கிரடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டலமப்பிை் முன்வனற்றம் 

 சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வைத்த்கம், குெ்ரெ தூக்குதல், சுகாதாைம் 

மற்றும் பிற துரண மசரவகளில் மவரலவாய்ெ்பு எதிைெ்ாைக்்கெ்ெடுகிறது, 

இந்தத் துரறகளில் மவரலவாய்ெ்பு முதன்ரமயாக தற்காலிகமாக அல்லது 

ஒெ்ெந்த அடிெ்ெரடயில் இருக்கும் மற்றும் திறரமயற்ற பதாழிலாளைக்ளின் 

ஈடுொடு அதிகமாக இருக்கும். பதாழிலாளை ் ெரடயில் பெரும் ெகுதியினை ்

முக்கியமாக உள்ளூை ்கிைாமவாசிகளாக இருெ்ொைக்ள், அவைக்ள் விவசாயம் 

மற்றும் சுைங்க நடவடிக்ரககளில் தங்கரள ஈடுெடுத்திக் பகாள்வாைக்ள் 

என்று எதிைெ்ாைக்்கெ்ெடுகிறது. இது அவைக்ளின் வருமானதர்த 

மமம்ெடுத்துவமதாடு, அெ்ெகுதியின் ஒட்டுபமாத்த பொருளாதாை 

வளைச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான நன்லமகள் 

 முன்பமாழியெ்ெட்ட சுைங்கம் கீமழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ள மற்ற 

உறுதியான ெலன்கரளக் பகாண்டிருக்க வாய்ெ்புள்ளது. 

❖ உள்கட்டரமெ்பு வசதிகள், மொக்குவைத்து, சுகாதாைம், சுைங்கம் மற்றும் 

பிற சமூக மசரவகளுக்கு பொருடக்ள் மற்றும் மசரவகரள வழங்குதல் 

மொன்ற ஒெ்ெந்த மவரலகளில் உள்ளூை ்மக்களுக்கு மரறமுக மவரல 

வாய்ெ்புகள். 

❖ வாடரக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு மதரவ அதிகைிக்கும். 
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❖ கலாசச்ாை, பொழுதுமொக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் மமம்ெடும். 

❖ தகவல் பதாடைப்ு, மொக்குவைத்து, கல்வி, சமூக மமம்ொடு மற்றும் 

மருத்துவ வசதிகளில் முன்மனற்றம் மற்றும் மவரலவாய்ெ்பு மற்றும் 

வருமான வாய்ெ்புகளில் ஒட்டுபமாத்த மாற்றம். 

❖ ைாயல்டி, பசஸ், DMF, GST மொன்றவற்றின் மூலம் அதிகைிக்கும் 

வருவாயின் மூலம், மாநில அைசும் உத்மதச சுைங்கத்திலிருந்து 

மநைடியாகெ் ெயனரடயும். 

8.5.1 நிறுேன சமூகப் பபாறுப்பு 

 திட்ட ஆதைவாளை ்.பெருமாள் கிைாரனட்ஸ், CSR நடவடிக்ரககள் மற்றும் 

வணிக பசயல்முரறகளுடன் சமூக பசயல்முரறகரள ஒருங்கிரணத்தல் 

ெற்றிய விழிெ்புணைர்வ அரனத்து மட்ட ஊழியைக்ளிரடமயயும் 

வளைெ்்ெதற்கு பொறுெ்மெற்ொை.் CSR நடவடிக்ரககரள மமற்பகாள்வதில் 

ஈடுெட்டுள்ளவைக்ளுக்கு மொதுமான ெயிற்சியும் மறுமநாக்குநிரலயும் 

வழங்கெ்ெடும். 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்பமாழிெவை,் திட்டெ் ெகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ பதாரலவில் உள்ள கிைாமங்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதாை 

மமம்ொட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்கரள மமற்பகாள்வாை.் இதற்காக 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் தனி ெட்பெட் வழங்கெ்ெடும். இந்த திட்டங்கரள இறுதி 

பசய்ய, முன்பமாழிெவை ்LSG உடன் பதாடைப்ுபகாள்வாை.் திட்டங்கள் பின்வரும் 

ெைந்த ெகுதிகளிலிருந்து மதைந்்பதடுக்கெ்ெடும்   

❖ சுகாதாை மசரவகள் 

❖ சமூக வளைச்ச்ி 

❖ உள்கட்டரமெ்பு மமம்ொடு 

❖ கல்வி மற்றும் விரளயாட்டு 

❖ சுய மவரலவாய்ெ்பு 

8.5.2 CSR பசைவு மதிப்பீடு 

 முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாைம், மகளிை ்சுயஉதவி குழுக்களின் ெயிற்சி 

மற்றும் உள்கட்டரமெ்புக்கான ெங்களிெ்பு மொன்றவற்றுக்கு ஏைியூை ்மற்றும் 

பதான்னகுட்டஹள்ளி, கிைாமம் மற்றும் பென்னாகைம் ஆகிய ெகுதிகளில் 

சமூகெ் பொறுெ்புணைவ்ு நடவடிக்ரககள் மமற்பகாள்ளெ்ெடும், CSR 

ெட்பெட்டில் லாெத்தில் 2.5% ஒதுக்கெ்ெடுகிறது. 
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8.5.3 பபருநிறுேன சுற்றுசச்ூழை் பபாறுப்பு–  

பெருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் பொறுெ்புக்கான (CER) இந்திய அைசு, MoEF & 

CC அலுவலக குறிெ்பு எண். 22-65/2017-IA.III, மததி: 01.05.2018 இன் ெடி 

உருவாக்கெ்ெடும். 

 அலுவலக குறிெ்ொரணயின் ொைா 6 (II) இன் ெடி, ெசுரம ENVIRO களத் 

திட்டம் மற்றும் மூலதன முதலீடு ≤ 100 மகாடிகள், திருவாளர.் பெருமாள் 

கிைாரனட்ஸ், EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்ெடி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 

2% ெங்களிக்க மவண்டும்.  

மூலதனச ்பசலவு ரூ. 12,37,80,000/- மற்றும் அமத மவரலகளின் 2% ரூ. 24,75,600. 

அட்டேலை 8.1: CER - பசயை் திட்டம் 

நடேடிக்லக பயனாளிகள் 
பமாத்தம் 

ரூ 

தண்ணீை ்சுத்திகைிெ்பு கருவி, 

மசாலாை ் விளக்கு, மருந்து 

மசமிெ்பு மைக், ஏை ்

கண்டிஷனை,் சுகாதாை 

வசதி, கட்டில் மற்றும் 

ெடுக்ரக வசதிகள் எைியூை ்

மருந்தகம் மற்றும் 

பென்னாகைம் அைசு. 

மருத்துவமரன 

எைியூை ்கிைாமம் 

20,00,000 

தண்ணீை ் சுதத்ிகைிெ்பு, 

சுகாதாை வசதி 

அருகில் அைசு ெள்ளிகள் 

எைியூை ் கிைாமம் 

பதான்னகுட்டஹள்ளி,கிைாமம்` 4,75,600 

பமாதத்ம் 24,75,600/- 

             ஆதாைம்: FAE ஆல் நடத்தெ்ெட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதைவாளருடன் 

ஆமலாசரன. 
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அத்தியாயம் – 9 

சுற்றுசச்ூழை் பசைவு பைன் பகுப்பாய்வு 

பொருந்தாது, ஏபனனில் மநாக்குதல் கட்டத்தில் சுற்றுசச்ூழல் பசலவு ெலன் 

ெகுெ்ொய்வு ெைிந்துரைக்கெ்ெடவில்ரல. 
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அத்தியாயம் X 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம திட்டம் 

10.0 ப ாது 

 சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) முன்மோழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளமேக்கப்பட்ட ோசுக் குமறப்பு வசதிகமளக் கருத்தில் மகாண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் அமேப்மபப் பாதுகாப்பமத ம ாக்கோகக் மகாண்டுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்தின்  ல்ல  மடமுமறகள், சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூக-மபாருளாதார மேே்பாட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அமனத்து சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கமளயுே் 

மவத்திருப்பமத உறுதி மசய்யுே். 

 மபறுதல் அமேப்புகளின் ஆதரவுத ்திறமன மேே்படுத்துே் வமகயில், 

மூல ேட்டத்தில் தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமோத்த சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் ஆகியமவ 

மவளிப்படுதத்ப்படுகின்றன. இ ்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு  டவடிக்மககள் மசயல்படுத்தப்படுவமத உறுதிமசய்வதற்கான 

 ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் பற்றி விவாதிக்கிறது ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ேதிப்பீடு (EIA) இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு மபாறுப்பான முமறயில் அதன் அமனத்து 

மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் மசயல்பாடுகமள  டத்துவதற்குே் சுற்றுசச்ூழல் 

மசயல்திறமன மதாடர ்்து மேே்படுத்துவதற்குே் திட்ட ஆதரவாளர ்

உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

முன்மோழிபவர ் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்மகமய மசயல்படுத்துவமத உறுதி மசய்ய 

மதமவயான ஆதாரங்கமள ஒதுக்குங்கள். 

❖ அதன் மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுமடய 

அமனத்து சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுமறகள் ேற்றுே் 

தர ிமலகளின் மதமவகமளப் பூரத்்தி மசய்தல். 

❖ மபாது சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிமனகள் ேற்றுே் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

திட்டத்மத மசயல்படுத்தவுே். 
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❖ திட்ட வளரச்ச்ியின் அமனத்து  ிமலகளிலுே் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயே் இருப்பமதயுே், சாத்தியோன  ீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் 

ேற்றுே் சமூக தாக்கங்கமளக் குமறக்க முற்மபாக்கான ேறுசீரமேப்பு 

முடி ்தவமர விமரவாக மேற்மகாள்ளப்படுவமதயுே் 

உறுதிப்படுதத்வுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனுே் குமறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கமள மசயல்படுதத்வுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் மசயல்திறமன சரிபாரக்்கவுே், மதாடர ்்து 

முன்மனற்றத்மத ம ாக்கி பாடுபடவுே் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுகமள 

 டத்தவுே். 

10.1.1 நிர்வாைம் மற்றும் பதாழில்நுட்  அமம ்பின் விளை்ைம் 

 அத்தியாயே் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் 

பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மத திறே்பட 

மசயல்படுத்துவமதயுே், உத்மதச குவாரியின் சுரங்க மேலாண்மே  ிமல 

மூலே் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவமதயுே் உறுதி மசய்யுே். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகுே்: 

❖ மவளிப்புற ஆய்வகே் மூலே் மசகரிக்கப்பட்ட  ீர ் ேற்றுே் காற்று 

ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு. 

❖  ீர/்கழிவு  ீரின் தரே், காற்றின் தரே் ேற்றுே் உருவாக்கப்படுே் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்மற கண்காணித்தல். 

❖  ிதி ேதிப்பீடு, ஒழுங்குமுமற, காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகமள 

 ிறுவுதல், கழிவு  ீர ் சுத்திகரிப்பு  ிமலயே் மபான்றவற்மற 

உள்ளடக்கிய ோசுக் கட்டுப்பாடு ேற்றுே் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககள்/ 

சாதனங்கமள மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டே் ேற்றுே் மவளி  ிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் ேற்றுே் 

ேக்கள்மதாமக பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் மசகரிப்பு 

❖ பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் 

முன்மனற்றத்மத கண்காணித்தல். 
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❖  சட்டப்பூரவ் விதிகள், ோ ில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியே், 

சுற்றுசச்ூழல் ேற்றுே் வன அமேசச்கே் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுேதியின்  ிப ்தமனகள் ேற்றுே்  ிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் 

ேற்றுே் மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுமறகளுக்கு 

இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்மம   

  குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிமய தற்காலிக 

 ீரத்ம்தக்கோக ோற்றுவதன் மூலே்  ிலதம்த மீட்டமேதத்ல் ேற்றுே் 

மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுதத்ப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டமேப்பு, 

மபாக்குவரத்து சாமலகள்) பசுமே பகுதி மேே்பாட்டிற்கு 

பயன்படுதத்ப்படுே். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி 

மசயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய தாவரங்கள் இல்மல 

ேற்றுே் குவாரி மசயல்பாடு முடி ்ததுே் தடிேனான மதாட்டே் பசுமே 

ேண்டல மேே்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படுே். 

அட்டவமண 10.1: நிலச ்சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

அமனத்து கழுவப்பட்ட  ீருே் மகப்பற்றப்பட்டு கிரீஸ் 

ேற்றுே் எண்மணய் பிரிப்பான்கள் வழியாக 

அனுப்பப்படுே் வமகயில் வாகனதம்த கழுவுே் 

அமேப்மப வடிவமேத்தல்.  

சுரங்க மேலாளர ்

வாகனே் மசல்லுே் பாமதகளில் இரு ்து பாதுகாப்பான 

இடத்தில் எரிமபாருள்  ிரப்புதல் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்கத் தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க துமண 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புறக் குப்மபகள் 

இல்மல. 

சுரங்கே் 

மேற்பாரம்வயாளர ்

குப்மபகள் ேற்றுே் அதன் பராேரிப்பு பற்றிய பசுமே 

பகுதி. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
சுற்றுவட்டார  ிலங்கள் பாதிக்கப்படுவமதத் தடுக்க, 

திட்டப் பகுதிமயச ்சுற்றிலுே் மகட்ச ்குழிகளுடன் கூடிய 

ேமல வடிகால்கள் அமேக்கப்பட மவண்டுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு பறக்குே் தூசிமயத் தடுக்க 

அடர ்்த மதாட்டத்துடன்  டப்படுே், இது ஒலித ்

தமடயாகவுே் மசயல்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்
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பூரவ்ீக தாவர ேசாலாப் மபாருடக்மளப் பயன்படுத்தி 

அடரத்்தியான மதாட்டே்  ிரப்பப்பட்ட பகுதியில் 

மேற்மகாள்ளப்படுே்.  

சுரங்க மேலாளர ்

மவட்டப்பட்ட இடதத்ில் ஒரு சிறிய மேற்பரப்பு  ீர ்ிமல 

உருவாகுே், இது கருத்தியல்  ிமலகளில் பசுமே 

பகுதிக்கு  ீரப்்பாசனே் மசய்ய பயன்படுத்தப்படலாே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

10.3 மண் மமலாண்மம 

10.3.1 மமல் மண் மமலாண்மம 

 இது 28914 மீ3 மேல்ேண்மண அகற்றி, சுரங்கே் மூடப்படுே் மபாது பின் 

 ிரப்பப்பட்ட பகுதியில் பசுமே பகுதி வளரச்ச்ிமய எளிதாக்குே் வமகயில் 

பாதுகாக்குே் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

10.3.2 அதிை சுமம / ைழிவு மற்றும்  ை்ை சுமம மமலாண்மம 

❖ இது 2,14,425 மீ3 கழிவுகமள (கிராமனட் கழிவு + சிமதவுறுே்  பாமற) 

அகற்றுவதற்கு எதிரப்ாரக்்கிறது, அமவ சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

முன்னமர தீரே்ானிக்கப்பட்ட இடங்களில் தற்காலிகோக 

மசமிக்கப்படுே் ேற்றுே் சுரங்கே் மூடப்படுே் மபாது மீண்டுே் 

 ிரப்பப்படுே். 

அட்டவமண 10.2 மண் மமலாண்மமை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள். 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கதம்த மூடுே் மபாது 

மீண்டுே்  ிரப்புதல் மசயல்முமற. 

சுரங்க மேலாளர ்

திணிப்பு சரிவுகளில் ஆழோக மவரூன்றிய புதரக்ள், 

புற்கள் ேற்றுே் புல்மவளிகள் ஆகியவற்மற 

 ிமல ிறுத்துவதற்காக  டப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ேமழக்காலங்களில் கழிவு ீர ்மதங்குவமதத ்தடுக்க, 

குப்மப கிடங்கு பகுதிமயச ்சுற்றி ோமல வடிகால்கள் 

அமேக்கப்பட மவண்டுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

பூோமல வடிகால் வழியாக மேற்பரப்பு குப்மபகளில் 

இரு ்து மவளிமயறுே் மேற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு 

திருப்பி விடப்படுே். 

சுரங்கே் 

மேற்பாரம்வயாளர ்

& 

சுரங்க துமண 

மீண்டுே்  ிரப்பப்பட்ட பகுதி பசுமேயான பகுதிமய 

மேே்படுதத் ேண்ணால் மூடப்பட மவண்டுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
ஓட்டே் ேற்றுே் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிமவக் 

குமறக்க, வடிகால் அமேப்புகளுடன் கூடிய 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
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சாமலகள் ேற்றுே் பிற அணுகல் சாமலகமள 

வடிவமேத்தல். 

மேலாண்மே நுட்பங்கமள மேே்படுத்த, அரிப்பு 

 ிகழ்வுகமளத ் தணிக்குே் பதிவுகமள 

மவத்திருத்தல். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

கிமடேட்டத்தில் இரு ்து 37°க்கு மிகாேல் டே்பின் 

ஒட்டுமோத்த சாய்வு மகாணதத்ில் 

பராேரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க மேலாளர ்

கழிவுகள் மகாட்டப்படுவமத தடுக்க தடுப்புசச்ுவர ்

அமேக்க மவண்டுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

அவற்றின் GPS ஒருங்கிமணப்புகள், அரிப்பு வமக, 

தீவிரே் ேற்றுே் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, 

அத்துடன் தற்மபாதுள்ள கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்மககள் ேற்றுே் அவற்றின் மசயல்திறமன 

ேதிப்பீடு மசய்தல் உள்ளிட்ட தகவலுடன் 

கண்காணிப்பு வமரபடே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

வண்டல் மபாறிகளிலிரு ்து மவற்று வண்டல் 

ோமல வடிகால் அமேப்மபப் பராேரிக்கவுே், 

சரிமசய்யவுே் அல்லது மேே்படுதத்வுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

pH, EC, குமளாமரடு, ோற்றக்கூடிய மகஷன்ஸ், துகள் 

அளவு ேற்றுே்  ீர ் மவத்திருக்குே் திறன் 

ஆகியவற்மற மசாதிக்க ேண். 

சுரங்க மேலாளர ்

10.4 நீர் மமலாண்மம 

 சுரங்கத் திட்டங்களில்  ீர ்ஒரு முக்கிய அங்கோக உள்ளது, ஏமனனில் 

அது சுரங்க  டவடிக்மககளுக்குத் மதமவப்படுகிறது ேற்றுே் 

பாதிக்கப்படுகிறது. பயனுள்ள  ீர ்மேலாண்மே பல்மவறு காரணங்களுக்காக 

முக்கியோனது: சுரங்கத்தின் தமடயற்ற மசயல்பாடு, மசயல்பாட்டு 

அனுேதிகள் ேற்றுே் மபாரு ்தக்கூடிய சட்டங்களுடன் இணங்குதல் ேற்றுே் 

மபறுே் சூழலில் ஏற்படுே் விமளவுகமளக் குமறத்தல். 

 இ ்தப் பிரிவு, தவிரத்்தல், தணிப்பு ேற்றுே் கட்டுப்பாடு ேற்றுே்  ீர ்

மேலாண்மே கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான மசயல்களில் கவனே் 

மசலுத்துகிறது – 

❖  ீர ் மதாடரப்ான வளங்கமளப் பாதுகாக்கவுே், தீங்கு விமளவிக்குே் 

தாக்கங்கமளத் தவிரக்்கவுே்; 

❖ சுரங்க  டவடிக்மககளுக்கு  ீர ்வழங்குதல் ேற்றுே் தக்கமவத்தல்; 

❖  ீர ் மதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு கட்டமேப்புகமள 

வமரயறுக்க; ேற்றுே் 
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❖ எ ்தமவாரு மவளிமயற்றங்களுே் மபாரு ்தக்கூடிய  ீரின் தர  ிமலகள் 

ேற்றுே் வழிகாட்டுதல்கமளப் பின்பற்றுகின்றன என்பமத 

உறுதிப்படுதத் தண்ணீமர  ிரவ்கித்தல். 

அட்டவமண 10.3 நீர் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

 ீர ்வி ிமயாகத்திற்காக குழி  ீரின் ேறுபயன்பாட்மட 

அதிகரிக்க. 

சுரங்க மேலாளர ்

சுரங்கப் பகுதியின்  ீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகமளக் 

கட்டுப்படுதத்வுே், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத ்

தமடயற்ற பகுதிகளில் இரு ்து மவளிமயறுே்  ீமர 

திமச திருப்பவுே் தற்காலிக ேற்றுே்  ிர ்தரோன 

ோமல வடிகால் அமேக்கப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்மக 

வடிகால்/ ல்லாக்கள்/புமராக்மலட்டுகள் சுரங்க 

 டவடிக்மககளின் எ ்த இடத்திலுே் மதா ்தரவு 

மசய்யக்கூடாது. 

ஓமட ேற்றுே் ஊரணியில் இரு ்து 50 மீட்டர ்பாதுகாப்பு 

தூரே் எப்மபாதுே் பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

சுரங்க குழி  ீர ்தூசி ஒடுக்கே் ேற்றுே் பசுமே பகுதி 

வளரச்ச்ிக்கு சுரங்க குழி  ீரின் பயன்பாடு உக ்த 

ேற்றுே் பயனுள்ள வழிகளில் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிரு ்து  ீர ்ிமலகளில் கழிவு ீர ்

உற்பத்தி அல்லது மவளிமயற்றே் இல்மல என்பமத 

உறுதிமசய்யவுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியில் இரு ்து உற்பத்தியாகுே் வீடட்ுக் 

கழிவு ீர ்மசப்டிக் மடங்க் ேற்றுே் மசாக் பிட் அமேப்பில் 

அகற்றப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

மவகோக வளருே் புற்கள், சிறு மசடிகள் ேற்றுே் 

புதரக்ள், ேண் அரிப்பு ேற்றுே் வண்டல் படிவமதக் 

கட்டுப்படுத்துே் வமகயில் அதிக பாரே் ஏற்றப்பட்ட 

குப்மபகளில் வளரக்்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

ேமழக்காலத்தில் குப்மபகளில் இரு ்து மவளிமயறுே் 

வண்டல் ேண்மண தடுக்க தடுப்பு சுவரக்ள் ேற்றுே் 

ோமல வடிகால்கள் கட்டப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

இப்பகுதியின்  ிலதத்டி  ீரே்ட்டதம்த பராேரிக்கவுே், 

மேே்படுதத்வுே் திட்டப் பகுதியிலுே், அருகிலுள்ள 

கிராேங்களிலுே் ேமழ ீர ் மசகரிப்பு  டவடிக்மககள் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
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ோறிவருே் பணித் திட்டங்கள் ேற்றுே் தள 

 ிமலமேகளுக்கு ஏற்ப  ீர ் மேலாண்மேத ்

திட்டத்மதத் மதாடர ்்து ேதிப்பீடு மசய்து 

ோற்றியமேக்கவுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

 ீர ் மேலாண்மேத ் திட்டத்தின் ம ாக்கே் ேற்றுே் 

உள்ளடக்கே் ேற்றுே் அமதச ் மசயல்படுத்துவதில் 

அவரக்ளின் மபாறுப்புகள் குறித்து அமனத்து தள 

பணியாளரக்மளயுே் அறி ்து மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

 ீர ் மேலாண்மே ேற்றுே் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு 

கட்டமேப்புகள் ேற்றுே் வசதிகள் மதாடர ்்து ஆய்வு 

மசய்யப்பட்டு கண்காணிப்பு அட்டவமணகளின்படி 

பராேரிக்கப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ோதா ்திர அல்லது ேமழக்குப் பிறகு,  ீர ்மேலாண்மே 

கட்டமேப்புகள் ேற்றுே் அமேப்புகளின் 

மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ோ ில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு  ிலதத்டி  ீர ்ேற்றுே் 

மேற்பரப்பு  ீர ்கண்காணிப்பு. 

சுரங்க மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.5  ைாற்று தர மமலாண்மம 

 முன்மோழியப்பட்ட சுரங்க  டவடிக்மகயானது தூசியின் காரணோக 

துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். டிரக்  டோட்டே் காரணோக தூசி 

உருவாகுே் வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாமலகள், அருகாமேயில் 

உள்ள அணுகு சாமலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ் மதளித்தல் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத் மதமவகளுக்கு இணங்க 

வாகனங்கள் முமறயாகப் பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படுே். 

அட்டவமண 10.4 ைாற்று சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

மதாண்டுே் இய ்திரே் மபாது தூசி உருவாகுவது 

மவமல மசய்யுே் முகத்தில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் 

மூலே் குமறக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய பரவுே் தூசிமயத ்

தடுக்கவுே், பராேரிக்கவுே், திட்ட எல்மல முழுவதுே் 

(7.5 மீட்டர ் இமடயக ேண்டலே்) உயரோக வளருே் 

ேரங்கள் ேற்றுே் அடரத்்தியான பசுமேயாக 

மூடப்பட்டிருக்குே் அடரத்்தியான பசுமே பகுதி 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
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உருவாக்கவுே். இ ்த மதாட்ட உமற ஒரு ஒலித ்

தமடயாகவுே் மசயல்படுே். 

கனரக பூமிமய  கரத்்துே் இய ்திரங்களின் 

இயக்கத்தால் பறக்குே் தூசியின் உற்பத்திமயக் 

குமறக்க, மபாக்குவரத்து சாமலகளின் தினசரி 
பராேரிப்பு ேற்றுே் தினசரி தண்ணீர ்மதளித்தல். 

சுரங்க மேலாளர ்

சுரங்க குழியிலிரு ்து கழிவுகமள அ ்த ்த 

குப்மபகளுக்கு மகயாளவுே் ேற்றுே் மூடுே் 

மசயல்முமறயின் மபாது மீண்டுே்  ிரப்பவுே், பறக்குே் 

தூசி எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இ ்த பறக்குே் உமிழ்மவ 

 ன்கு பராேரிக்கப்பட்ட இய ்திரங்கள் மூலே் 

கட்டுப்படுதத் முடியுே்,  ன்கு பராேரிக்கப்படுே் 

இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலகளில் ஒரு  ாமளக்கு 

இரண்டு முமற தண்ணீர ் மதளிக்கப்படுே். மேலுே் 

அதிக காற்று வீசுே் காலங்களில் கழிவுகமள மகயாள 

மவண்டாே் என்றுே் அறிவுறுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்க மேலாளர ்& 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற / துமளயிடுே் 

மபாது தூசி உற்பத்திமயக் கட்டுப்படுத்த தூசி 

பிரிதம்தடுக்குே் அமேப்புடன் பயிற்சிகள் 

மசயல்படுத்தப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

மதாண்டப்பட்ட பகுதியின் மேற்பரப்பு குப்மபகள், பின் 

 ிரப்பப்பட்ட பகுதி ேற்றுே் மேல் மபஞ்சுகள் 

ஆகியவற்றில் மதாட்டே் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்கே் அகற்றப்பட்ட குழியில்  ீர ் மதக்கே் 

உருவாக்கப்படுே், இது அருகிலுள்ள கிராேங்களுக்கு 

கூடுதல் மேற்பரப்பு  ீர ்ஆதாரோக இருக்குே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

காற்று ோசுபாடு ேற்றுே் சதத்ே் உருவாக்கத்மத 

குமறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் 

ேற்றுே் இய ்திரங்கமள இயக்குபவர ்மகமயட்டின்படி 

பராேரித்தல். 

சுரங்க மேலாளர ்

லாரிகளில் அதிக பாரே் ஏற்றுவமத தவிரக்்க 

மவண்டுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

அமனத்து சுரங்க உபகரணங்கள் ேற்றுே் டிரக்குகள் 

உமிழ்வு விதிமுமறகளுடன் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

கனிே மபாக்குவரதத்ிற்கு பயன்படுத்தப்படுே் கிராே 

சாமலகள் வாரா ்திர ேற்றுே் ோதா ்திர 

அடிப்பமடயில் தூசி மவளிமயற்றதம்த தவிரக்்குே் 

வமகயில் பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்
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தூசி முகமூடி அதிக தூசி உருவாக்குே் பகுதிகளில் 

பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படுகிறது 

ேற்றுே் மதாடர ்்து வழங்கப்படுகிறது. 

சுரங்க மேலாளர ்

வாயு உமிழ்மவக் குமறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட 

இய ்திரங்களின் வாரா ்திர ேற்றுே் ோதா ்திர 

பராேரிப்பு. 

சுரங்க மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

வானிமல  ிமலகமளக் கண்காணிக்கவுே் 

(மவப்ப ிமல, காற்று, ேமழ). 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

ஆதாரே்: FAE இன் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீட்டு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.6 இமரசச்ல் மமலாண்மம 

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடிதத்ல் ேற்றுே் மவட்டுே்  டவடிக்மககள் காரணோக இமடவிடாத ஒலி 

அளவுகள் இருக்குே். இரவு ம ரத்தில் சுரங்க  டவடிக்மககள் எதுவுே் 

திட்டமிடப்படவில்மல. 

அட்டவமண 10.5 இமரசச்ல் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

இமரசச்மலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இமடயக 

ேண்டலே் (7.5 மீட்டர)் முழுவதுே் அடரத்்தியான 

பசுமேப் பகுதி உருவாக்கப்பட மவண்டுே், அதுமவ 

பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

மதாட்ட  டவடிக்மககள் மேற்பரப்பு குப்மபகள் 

ேற்றுே் உள்கட்டமேப்பு வசதிகளில் 

மேற்மகாள்ளப்படுே், இ ்த மதாட்டங்கள் ஒலி 

அளமவக் குமறக்க உதவுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்க இய ்திரங்களின் தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றுே் 

சத்தே் உருவாக்கதம்த கட்டுப்படுத்த மதய் ்து மபான 

பாகங்கள் ோற்றுதல். 

சுரங்க மேலாளர ்
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இமரசச்மலக் குமறப்பதற்காக உள்ளமேக்கப்பட்ட 

மபாறிமுமறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கமளப் 

பயன்படுத்துதல். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்கங்களில் சதத்ே் அதிகே் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது 

மசருகிகமள வழங்குதல். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்க இய ்திரங்கள் ேற்றுே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள மசலன்சரக்மள 

வழங்குதல். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

HEMM முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் AC ஆபமரட்டர ்

மகபின்கமள வழங்குதல். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
துமளயிடுதலின் சத்ததம்தக் குமறக்க கூரம்ேயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
மவடிப்பிலிரு ்து வருே் சத்தத்மதக் குமறக்க 

தாேதோன மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலே் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்குே் 

மதாழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்கு திட்டப் பகுதியிலுே் சுற்றியுள்ள 

கிராேங்களிலுே் வருடா ்திர சுற்றுப்புற இமரசச்ல் 

 ிமல கண்காணிப்பு மேற்மகாள்ளப்பட மவண்டுே். 

கண்காணிப்பின் மபாது அவதானிப்புகளின் படி 

மதமவப்பட்டால் கூடுதல் இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

புகாருக்கு பதிலளிக்குே் வமகயில் சத்தே் அல்லது 

அதிரவ்ு கண்காணிப்மப மேற்மகாள்ளுங்கள் 

(எ ்தமவாரு உணரத்ிறன் ஏற்பியிலிரு ்துே்). 

சுரங்க மேலாளர ்

துமளயிடுே் முமற ேற்றுே்/அல்லது தாேத 

அமேப்மப ோற்றுவதன் மூலே் சுமே ேற்றுே் 

இமடமவளிமய ோற்றுதல் அல்லது மசயல்பாட்டின் 

ஆரே்ப கட்டத்தில் துமள சாய்மவ ோற்றுதல். 

சுரங்க மேலாளர ்

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு புகார ்மபறப்பட்டால், புகாரக்ள் 

ேற்றுே் விசாரமணகமளப் பின்பற்றவுே். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
அமர வருடத்திற்கு ஒருமுமற சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு 

கண்காணிப்மப மேற்மகாள்ளுங்கள். 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
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ஆதாரே்: FAE இன் ேற்றுே் சுaற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு 

(EIA)ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.7  தமர அதிர்வு மற்றும் பவடித்து சிதறும்  ாமறைட்டு ் ாடு 

அட்டவமண 10.6: தமர அதிர்வு மற்றும்  றை்கும்  ாமறைளுை்ைான                       

முன்பமாழிய ் ட்ட ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

DGMS இன் பரி ்துமரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV 

ேதிப்மப (8Hz க்கு கீமழ) பராேரிக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

ஆரே்ப கட்டத்தில் துமளயிடுதல் ேற்றுே் மவடித்தல் 

ஆகியமவ தகுதி வாய் ்த  பரக்ளின் 

மேற்பாரம்வயின் கீழ் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

குண்டுமவடிப்பின் மபாது ஏமதனுே் முரண்பாடுகமளத ்

தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க மேலாளரின் 

மேற்பாரம்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய் ்த 

பிளாஸ்டர ் மூலே் துமளகமள சரியான முமறயில் 

தண்டிக்க மவண்டுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

குத்தமக எல்மலயில் இரு ்து 500 மீட்டருக்குள் 

மவடிகுண்டு மவடிப்பதற்கு முன், அருகிலுள்ள 

மசாத்துக்களுக்குள் ஒரு பறக்குே் பாமற விலக்கு 

ேண்டலத்மத  ிறுவி, அ ்த பகுதி ேனிதரக்ளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படவில்மல என்பமத  ில 

உரிமேயாளரக்ளுடன் சரிபாரத்்து, அமனத்து 

குண்டுமவடிப்புகளுக்குே் குண்டு மவடிப்பு 

ேண்டலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 

அதிரவ்ு கண்காணிப்மப மேற்மகாள்ளுங்கள். சுற்றுசச்ூழல் 

அதிகாரி 
ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

 திட்டமிடல் ேற்றுே் மசயல்படுத்துே் கட்டத்தில் மபாருத்தோன 

மேலாண்மே  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்வதன் மூலே் சுரங்க  ிரவ்ாகே் 

அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்மபத ் தவிரக்்க மதமவயான அமனத்து 

 டவடிக்மககமளயுே் எடுக்குே். சுரங்கத்தின் மபாது, திட்டச ் சுற்றளவு, 

பாதுகாப்புத் தமட ேண்டலே், மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட பகுதியின் மேல் 



233 | P a g e  

 

மபஞ்சுகள், பின்  ிரப்பப்பட்ட பகுதி மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான 

மதாட்டங்கள் மேற்மகாள்ளப்படுே். சுரங்கே் மூடப்பட்ட பிறகு பசுமேப் 

பகுதியின் பராேரிப்புக்கு மேமட பயன்படுத்தப்படுே். 

 அதன்  ிரவ்ாகத்திற்காக பின்வருே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

முன்மோழியப்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரியின் மபாறுப்பாக இருக்குே். 

❖ திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தமடயுடன் பசுமேப் பகுதி மேே்பாடு 

❖ ேரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்மவத ் தடுக்குே் முக்கியப் பண்புகள் 

பறக்குே் தூசி ஆகுே், இ ்தப் பறக்குே் தூசிமய இழுத்துச ் மசல்லுே் 

சாமலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமுே், புதிதாக  டப்பட்ட 

பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பாமன அமேப்பதன் மூலமுே் 

கட்டுப்படுதத்லாே். 

❖ ஆண்டு வாரியாக  டவு பதிவு மசய்து கண்காணிக்க மவண்டுே். 

❖ மதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பமடயில். 

❖ மதாட்ட காலே் 

❖ மதாட்ட வமக 

❖ தாவரங்களுக்கு இமடயில் இமடமவளி 

❖ உரே் ேற்றுே் உரங்களின் வமக ேற்றுே் அதன் காலங்கள் 

❖ லாப்பிங் காலே்,  ீரப்்பாசன இமடமவளி 

❖ உயிர ்பிமழப்பு விகிதே் 

❖ மதாட்ட அடரத்்தி 

 திட்டமிடப்பட்ட இறுதி ேறுசீரமேப்பு, பசுமே ேண்டலே் ேற்றுே் 

 ீர ் மதக்கத்தின் மூலே் தாவரங்கள் ேற்றுே் சிறு விலங்கினங்களின் 

குடிமயற்றத்திற்கான ஒரு இணக்கோன சூழமல விட்டுசம்சல்கிறது. 

சுரங்க வாழ்க்மகயின் முடிவில் திட்டதத்ில் உருவாக்கப்பட்ட பசுமே 

ேண்டலே் ேற்றுே்  ீரத்ம்தக்கே் ஆகியமவ சுரங்கத்திற்குப் பி ்மதய 

காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறமவகள் ேற்றுே் விலங்குகமள ஈரக்்குே். 

 சுமம  குதி மமம் ாட்டுத் திட்டத்தின் மநாை்ைங்ைள்  

❖ குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் ஒரு பசுமேயான பகுதிமய வழங்கவுே், 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவமத எதிரத்்துப் மபாராடவுே், 

❖ ேண்ணின் அரிப்மபப் பாதுகாத்தல்,  ிலத்தடி  ீர ் ரசீாரஜ்ிங்மக 

அதிகரிக்க ஈரப்பததம்தப் பாதுகாதத்ல்,. 
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❖ இப்பகுதியின் சூழலியமல மீட்மடடுக்கவுே், உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

அழகியல் அழமக மீட்மடடுக்கவுே் ேற்றுே் உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

தீவனே், எரிமபாருள் ேற்றுே் ேரத்தின் மதமவகமள பூரத்்தி மசய்யவுே். 

 பல வரிமசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்)  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட 

பசுமேயான பகுதியானது, முன்னுரிமே  ீண்ட விதான இமலகளுடன் கூடிய 

அடரத்்தியான மதாட்டங்களுடன் எல்மலமயச ்சுற்றிலுே், காற்று, தூசி சதத்ே் 

விருே்பத்தகாத இடங்களுக்குப் பரவுவமதத் தடுக்குே் வமகயில் இழுத்துச ்

மசல்லுே் சாமலகள் உருவாக்கப்பட மவண்டுே். விகிதே். 

10.8.1 மதாட்டத்திற்கு  ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள்  

 பயிரிடுவதற்கு வமககமள பரி ்துமரக்குே் மபாது பின்வருே் 

புள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ உயிர ்பன்முகத்தன்மேமய உருவாக்குதல். 

❖ மவகோக வளருே், அடரத்்தியான விதான உமற, வற்றாத ேற்றுே் 

பசுமேயான மபரிய இமல பகுதி, 

❖ இயற்மக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாேல் ோசுக்கமள 

உறிஞ்சுவதில் திறமேயானது. 

அட்டவமண 10.7  சுமம  குதியில் நடவு பசய்ய 

 ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள் 

வ
.எ
ண்

. 

தாவரத்
தின் 

தாவரவி
யல் 

ப யர ்

கு
டு
ம்
 
 ்

 

ப
 
ய
ர ்

ப
 
ாது

 

ப
 
ய
ர ்

வ
ம
ை

 

உ
ய
ரம்

 

(மீ
) 

ம
று
உ
ற்
 
த்

தி
ை
ள்

 

இ
ம
ட
ப
வ

ள
ி (
மீ

) 

 சுமம
யான/ 

இமல
யுதிர ்

தி
ற
ன்

 

தூ
சி
யி
ன்

 

அ
ை
ற்
று
த
ல்

 

1 அசாடிரா
க்டா 

இண்டிகா 

மேலிமய
சி 

மவே்பு, 

மவே்பு 

ே
ர
ே்  

15–
20  

 ாற்
றுக
ள் 

8x8 பசுமே
யான 

25.54 

2 மடக்மடா
னா 

கிராண்டி
ஸ் 

 

லாமியா
சிமய 

மதக்கு ே
ர
ே் 

40   ாற்
றுக
ள் 

2x2 இமல
யுதிர ்

14.94 

3 பாலியால்
தியா 

லாங்கிஃ
மபாலியா 

அன்மனா
மனசிமய 

ம ட்டி
லிங்கே் 

ே
ர
ே் 

10   ாற்
றுக
ள் 

3x3 பசுமே
யான 

29.84 
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4 ம ரியே் 

இண்டிக
ே் 

அமபாசி
மனசிமய 

அரலி பு
த
ர ்

2–6 கட்டி
ங்ஸ் 

2x2 பசுமே
யான 

12.3 

5 Bougainvilli

ea glavra  

 ிகாகி
மனசிமய 

காகித
பூ 

பு
த
ர ்

4 கட்டி
ங்ஸ் 

3x3 பசுமே
யான 

21.35 

6 அல்பிசி
யா 

மலமபக் 

ஃமபமபசி
மய 

வாமக ே
ர
ே் 

18–
30  

 ாற்
றுக
ள் 

3x3/

5x5 

பசுமே
யான 

23.03 

7 மடமலா
னிக்ஸ் 

மரஜியா 

ஃமபமபசி
மய 

மசே்ே
யிர-் 

மகான்
மற 

ே
ர
ே் 

12  கட்டி
ங்ஸ் 

3x3/

5x5 

இமல
யுதிர ்

18.05 

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம 

 மதாழில்சார ் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியே் ஆகியமவ 

உற்பத்தித்திறன் ேற்றுே்  ல்ல முதலாளி-பணியாளர ் உறவுடன் மிக 

ம ருக்கோக மதாடரப்ுமடயமவ. சுரங்கங்களில் மதாழில்சார ்

ஆமராக்கியத்தின் முக்கிய காரணிகள் பறக்குே் தூசி ேற்றுே் இமரசச்ல் 

ஆகுே். சுரங்கச ்மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு ேற்றுே் 

சுரங்க உபகரணங்களின் பராேரிப்பு ஆகியமவ சுரங்கச ்சட்டே் 1952 ேற்றுே் 

சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29 இன் படி கவனிக்கப்படுே். தூசி, சத்தே் ேற்றுே் 

அதிரவ்ு காரணோக மதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எ ்தவிதோன 

பாதகோன விமளவுகமளயுே் தவிரக்்க மபாதுோன  டவடிக்மககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ ைண்ைாணி ்பு மற்றும்  ரிமசாதமனைள் 

❖ தூசி ேற்றுே் இமரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலே் மோசேமடயக்கூடிய 

 ிமலமேகமளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்மளக் கண்டறிதல் ேற்றுே் 

ஆமராக்கியத்தில் ஏற்படுே் ோற்றங்கமளத் தீரே்ானிப்பதற்கான 

அடிப்பமட  டவடிக்மககமள  ிறுவுதல். 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மீது சதத்த்தின் விமளமவ ேதிப்பீடு மசய்தல் 
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❖ மதமவப்படுே்மபாது சரிமசய்தல்  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்ள 

உதவுகிறது. 

❖ சுகாதார கல்விமய வழங்குதல். 

 சுரங்கத்தில் பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார  ிமல, 

மதாழில்சார ் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே். இ ்த திட்டத்தின் கீழ், அமனத்து ஊழியரக்ளுே் 

பணியின் மபாது விரிவான ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு 

உட்படுதத்ப்படுகிறாரக்ள். ேருத்துவப் பரிமசாதமனயானது சுரங்கச ்சட்டே் 

1952ன் கீழ் பின்வருே் மசாதமனகமள உள்ளடக்கியது. 

மபாது உடல் பரிமசாதமன ேற்றுே் இரதத் அழுதத்ே் 

❖ எக்ஸ்மர ோரப்ு ேற்றுே் ECG. 

❖ சளி பரிமசாதமன. 

❖ விரிவான வழக்கோன இரதத்ே் ேற்றுே் சிறு ீர ்பரிமசாதமன. 

 அமனத்து ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறுே் 

 ிமலயான வடிவதத்ில் பராேரிக்கப்படுே். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் 

ஆண்டுமதாறுே் ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு உட்படுதத்ப்படுவாரக்ள். 

மேற்கண்ட மசாதமனகள் ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுதத்ளத்மத மேே்படுத்திக்மகாண்மட இருக்குே். 

10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் ஆமராை்கியம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ ஆண்டுமதாறுே் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியத்திற்கு கடத்துே் 

சுத்தோன பணிசச்ூழமல வழங்குதல். 

❖ சுகாதாரே் ேற்றுே் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கமள 

மசயல்படுத்துவதில் பணியாளர ்ஈடுபாடு ேற்றுே் அரப்்பணிப்பு. 

❖ பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுகாதார மேலாண்மே முமறமய 

மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் அவ்வப்மபாது தணிக்மக மூலே் 

மசயல்திறமன ேதிப்பிடுதல். 

❖ விரிவான மூமலாபாயத் திட்டங்களின் அடிப்பமடயில் பாதுகாப்பு 

ேற்றுே் சுகாதார ம ாக்கங்கமள அமேத்தல் ேற்றுே் இ ்தத ்

திட்டங்களுக்கு எதிராக மசயல்திறமன அளவிடுதல். 
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❖ மதமவயான  ிமலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கமள 

வழங்குதல் (PPE). 

❖ அமனத்து ேட்டங்களிலுே் உள்ள அமனத்து ஊழியரக்ளுே் தகு ்த 

பயிற்சிமயப் மபறுவமதயுே், அவரக்ளின் கடமேகள் ேற்றுே் 

மபாறுப்புகமள  ிமறமவற்றுவதற்குத் தகுதியுள்ளவரக்ளாக 

இருப்பமதயுே் உறுதி மசய்தல். 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

❖ இய ்திரங்கமள திறே்படவுே் திறமேயாகவுே் இயக்கவுே் 

பராேரிக்கவுே் ஆபமரட்டரக்ள் ேற்றுே் கூட்டுறவு  ிறுவனங்களுக்கு 

இய ்திர உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இமண ்து சிறப்பு தூண்டல் 

திட்டத்மத  ிறுவனே் வழங்குே். மேற்பாரம்வயாளரக்ள் ேற்றுே் 

அலுவலக ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டே் ோ ிலத்தில் உள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்படுே். சுற்றுசச்ூழல் 

ஆமலாசகரக்மள ஈடுபடுத்தி, அமனத்து பணியாளரக்ளுக்குே் சுரங்கச ்

மசயல்பாட்மடச ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ற வமகயில் மேற்மகாள்வதற்கு 

அவ்வப்மபாது பயிற்சி அளிக்கவுே். 

அட்டவமண 10.8  ணியாளரை்ளுை்ைாை முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  ட்டியல் 

 ாடபநறி  ணியாளர்ைள் 
அதிர ்

பவண் 

ைால 

அள
வு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

மவமலக்கு 

அேரத்்துே் 

பயிற்சி 

அமனத்து புதிய 

பணியேரத்்தப்பட்
டவரக்ளுே் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆளாகிறாரக்ள் 

ஒருமு
மற 

ஒரு 

வார
ே் 

பணியாளர ்

உரிமேகள், 

மேற்பாரம்வயாளர ்

மபாறுப்புகள், சுய 

மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள், 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள், 

தகவல் மதாடரப்ு 

அமேப்புகள், 

ேற்றுே்அவசரகால 

மவளிமயற்றே், 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள், 

மதாழில்சார ் சுகாதார 

அபாயங்கள், 
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மின் அபாயங்கள், 

முதலுதவி, 

மவடிமபாருடக்ள் 

பணி பயிற்சி 

துமளயிடுத
ல், 

மவடித்தல், 

ஸ்மடே்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சரிவு 

 ிமலத்தன்
மே,  ீர ்

 ீக்கே், 

சாமலப் 

பராேரிப்பு, 

பணியாளரக்ளுக்
கு புதிய பணி 
 ியேனே் 

புதியதுக்
கு முன் 

பணிகள் 

ோறி 

பணி சார ்்த 

உடல் லே் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

 மடமுமறகள் 

ேற்றுே் பல்மவறு 

சுரங்க 

 டவடிக்மககளுக்கா
ன SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

மேற்பாரம்வயிடப்பட்
ட  மடமுமற. 

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

மபற்ற அமனத்து 

ஊழியரக்ளுே் 

ஆண்டு 

மதாறுே் 

ஒரு 

வார
ே் 

மதமவயான சுகாதார 

ேற்றுே் பாதுகாப்பு 

தர ிமலகள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு அமேப்புகள் 

தப்பிக்குே் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிமயற்றங்கள், தீ 

எசச்ரிக்மக தமரக் 

கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி, மின்சார 

ஆபத்துகள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள், 

சுவாசக் கருவிகள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அமனத்து 

பணியாளரக்ள் 

என்னுமடயது 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமு
மற 

ோறி 

அபாயத்மத 

அங்கீகரித்தல் ேற்றுே் 

தவிரப்்பது 

அவசர மவளிமயற்ற 

 மடமுமறகள் 

சுகாதார தர ிமலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள், 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆதாரே்: DGMS விதிமுமறகளின்படி FAE இன் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேக்கான பட்மெட் ஒதுக்கீடு  
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 சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

 ிறுவனதத்ால் மபாதுோன பட்மெட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.9 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் ேற்றுே் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்மககமள மவற்றிகரோக கண்காணிதத்ல் ேற்றுே் 

மசயல்படுத்துவதற்கு (மீட்பு உட்பட) மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான 

ஒட்டுமோத்த முதலீட்மட வழங்குகிறது. 

 

அட்டவமண 10.9: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடர ்பசலவு 

   வ 

.எண் 

விளக்கே்                   மசயல்பாடு மூலதன 

மசலவு 

(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

மதாடர ்

மசலவு 

ஓராண்டுக்கு 

(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

1 மதாழில் 

சார ்்த 

ஆமராக்கியே் 

ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

டஸ்ட் ோஸ்க், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், மெல்மேட் 
காது பிளக்குகள், 

மகயுமறகள், 

கண்ணாடிகள் பிரதிபலிப்பு 

ொக்மகட், பாதுகாப்பு 

மபல்ட் ேருத்துவ 

பரிமசாதமனகள், குவாரி 
பகுதிக்கு கே்பி மவலிகள் 

வழங்கப்படுே். 

4.25 2.5 

2 காற்று தரே் தண்ணீர ்மதளிப்பான் 

அலகு, Haul சாமல தூசி 

அடக்குதல், சுரங்க குழி 

மசயல்பாடுகள், டிரக் 

ஏற்றுதல், சாமலகள் 

வழியாக மபாக்குவரத்து, 

9.00 2.20 

3 மேற்பரப்பு 

 ீர,் 

 

திட கழிவு 

காரல்ண்ட் வடிகால் ேற்றுே் 

தீரவ்ு மதாட்டிகள், 

தடுப்பு அமண/கல்லி 

பிளக்குகள் மபான்றமவ, 

சுரங்க குழி மசயல்பாடுகள் 

2.25 0.20 

4 அதிரவ்ுகள் துமளயிடுதல் & மவடித்தல் 1.00 0.10 

5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ேற்றுே் 

மேலாண்மே 

- 1.00 

6 பசுமே அரண் வளரச்ச்ி ேற்றுே் 

மதாட்டே் 

1.22 0.25 

 பமாத்தம் 17.72 6.25 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககமள மசயல்படுத்துே் வமகயில்  

ரூ. 17.72 லட்சங்கள் மூலதனச ்மசலவு ேற்றுே் மதாடர ்மசலவு ரூ. தற்மபாமதய 

ச ்மத சூழ் ிமலமய கருத்தில் மகாண்டு தற்மபாமதய ச ்மத விமலமய 

கருத்தில் மகாண்டு மதாடர ்மசலவாக6.25 லட்சே் முன்மோழியப்பட்டது.       
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அத்தியாயம் XI 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவுகள் 

11.1 ப ாது 

 தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் தாலுகாவில் உள்ள சிடுமனஹள்ளி 

கிராமத்தில் 6.20.0 என்ற அளவில் புல எண்கள்: 938(ொகம்) குழி-1ல் 

அமமந்துள்ள 6.20.0 பஹக்டடர ்அளவுக்கு கருெ்பு நிற (டடாலிமரட்) கிராமனட் 

குவாரி குதத்மகக்கு முன்பமாழிந்த திருவாளார.்பெருமாள் கிராமனட்ஸ் 

விண்ணெ்பித்தது. தமிழ்நாடு. அரசாங்கத்தின்ெடி துல்லியமான ெகுதி 

தகவல்பதாடரப்ு வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. கடிதம் எண். 277/MME.2/2021-1, டததி: 

22.02.2021. SEIAA, TN இலிருந்து அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத ் திட்டம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பெற. சுரங்கத் திட்டமானது புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துமற, கிண்டி, பசன்மனயின் கடிதம் எண்: Rc.எண். 6166/MM4/2020, டததி: 

21.05.2021. 

 1 ஜூமல 2016 டததியிட்ட MoEF & CC அறிவிெ்பு 2269 (E) இன் ெடி இந்த 

திட்டம் குழுமம் வமகக்குள் வருவதால், முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட தளத்தில் 

இருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் தற்டொதுள்ள குவாரி எதுவும் இல்மல. 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள் (இந்த திட்டம்). இந்த வமரவு EIA/EMP அறிக்மக 

தயாரிக்கெ்ெட்டு, திட்டங்கள் B1 வமகயின் கீழ் வருவதால், பொது விசாரமண 

நடத்துவதற்காக சமரெ்்பிக்கெ்ெட்டுள்ளது. குழுமத்தில் ஏற்கனடவ உள்ள ஒரு 

குவாரி மற்றும் மூன்று முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகமள கருத்தில் பகாண்டு 

ஒட்டுபமாத்த EIA/ EMP ஆய்வு டமற்பகாள்ளெ்ெட்டது. 

11.2 திட்ட விளக்கம் 

அட்டவணை 11.1 முக்கிய அம்சங்கள் 

 P1 

குவாரியின் பெயர ் திருவாளர.் பெருமாள் 

கிராமனட்ஸ் 

திட்டத்தின் வமக கருெ்பு நிற (டடாலிமரட்) 

கிராமனட் குவாரி 

சரட்வ எண். 938(ெகுதி) குழி -1 

நில வமக 
அரசு பொரம்டொக்டக நிலம் 

(வனமற்ற) 
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அளவு 6.20.0 பஹக்டடர ்

குத்தமக காலம் 20 வருடங்கள் 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சுரங்கத்தின் வாழ்க்மக 20 வருடங்கள் 

இருக்கும் ஆழம் இல்மல 

முந்மதய குதத்மக விவரங்கள் இெ்ெகுதி முன்பு திருவாளர ் க்கு 

ஆதரவாக கருெ்பு நிற 

(டடாலிமரட்) கிராமனட் குவாரி 
குத்தமகக்கு வழங்கெ்ெட்டது. 

TAMIN, ஆனால் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்ட ெகுதிக்குள் 

டவமல பசய்த குழி எதுவும் 

இல்மல.   

ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆழம் 

26மீ (AGL) (1மீ டமல்மண் + 5மீ 

சிமதவுறும் ொமற + 20மீ நிற 

(டடாலிமரட்) கருெ்பு கிராமனட்) 

இறுதி ஆழம் குவாரியின் இறுதி ஆழம் சுமார ்

26 மீ. 

டடாடொஷீட் எண். 57 H/16 

இமடடய அட்சடரமக 12°00'45.98"N முதல் 12°00'53.34"N 

வமர 

இமடடய தீரக்்கடரமக 77°50'24.44"E முதல் 77°50'40.95"E 

வமர 

மிக உயரந்்த உயரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 410மீ 

உயரம் 

                   

 

 

                 நிலெ்ெரெ்பு 

இெ்ெகுதி ஹில்லாக்கில் 

அமமந்துள்ள ஒரு உயரமான 

நிலெ்ெரெ்ொகும். சாய்வு டமற்குெ் 

ெக்கத்மத டநாக்கி 2 இல் 1 ஆகும், 

டமலும் இெ்ெகுதியின் உயரம் MSL 

இலிருந்து 345மீ முதல் 410மீ வமர 

இருக்கும். 

    

 

                சுரங்க முமற 

5.0மீ பசங்குத்து பெஞ்ச ் மற்றும் 

5.0மீ அகலம் பகாண்ட ஓென் 

காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட 

சுரங்க முமற மூலம் குவாரி 
பசயல்ொடு. 

டமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது. 

 

 

 

 

இயந்திரங்கள் 

  

முன்பமாழியெ்ெட்டது 

ஜாக் டஹமர ் 4 

அமுக்கி 2 

டிெ்ெரக்ள் 2 

கிராலர ் 1 

டதாண்டும் 

இயந்திரம் 

1 

பஜனடரட்டர ் 1 
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டயமண்ட் 

வயர ்

1 

உத்டதச மனிதவள வரிமசெ்ெடுதத்ல் 30 

திட்ட பசலவு ரூ. 12,37,80,000/- 

CER பசலவு                    ரூ. 24,75,600/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத ் திட்டங்கள் மற்றும் சரட்வ ஆஃெ் 

இந்தியா டடாடொஷீட் 

• ஆய்வுெ் ெகுதியில் வன நிலம் இல்மல, பெரிய சாகுெடி மற்றும் மரங்கள் 

இல்லாத ெகுதி. 

• குழுமம் திட்டெ் ெகுதியின் நிலெ்ெரெ்பு (முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள்) 

என்ெது கிராமனட் புறெ்ெரெ்புகமளக் பகாண்ட ஒரு அமலயில்லாத 

நிலெ்ெரெ்பு ஆகும், இது குறிெ்பிட்ட தளம், டகெ்டிவ் அல்லாத, 

திறந்தபவளி இயந்திரமயமாக்கெ்ெட்ட குவாரி ஆகும். 

• திட்டெ் ெகுதிக்குள் எந்த நன்மமயும் அல்லது பசயலாக்கமும் 

முன்பமாழியெ்ெடவில்மல. 

• MSL இலிருந்து 345 மீ முதல் 410 மீ வமர உயரம், டமற்குெ் ெக்கத்மத 

டநாக்கி பமன்மமயான சாய்மவக் காட்டுகிறது. 

• முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதியில் வன நிலம் எதுவும் இல்மல, 

டமலும் அெ்ெகுதி பெரிய புல் வமக இல்லாமல் உள்ளது. 

அட்டவணை 11.2 முன்பமாழிய ் டட் திட்டத்தின் நில  யன் ாட்டு முணற 

விளக்கம் Ha இல் 

தற்ப ாணத
ய  குதி 

தற்ப ாணதய 

மாற்றியணமக்க ் ட்
ட சுரங்கத் திட்டக் 

காலத்தில் 

(பெக்படர்) 
பதணவ ் டும்  குதி 

% இல் 

 யன் டுத்த ் ட்
ட  குதி 

(ொ) 

குவாரிக்கு 

உட்ெட்ட ெகுதி 

இல்மல 
2.97.6 2.97.6 

கழிவுக் 

கிடங்கு 

இல்மல 
0.70.7 0.70.7 

உள்கட்டமமெ்
பு 

இல்மல 
0.03.0 0.03.0 

சாமலகள் இல்மல 0.05.0 0.05.0 

ெசுமம ெகுதி இல்மல 0.49.0 1.29.5 

ஸ்டாக்கிங் 

பதாகுதிகள் 

6.20.0 
1.94.7 1.14.2 

பமாத்தம் 6.20.0 6.20.0 6.20.0 
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவணை 11.3 முன்பமாழிய ் டட் திட்டத்தின் வளங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 

ஆை்டு 

ROM 

கன 

மீட்ட
ர்  

கிராணன
ட் மீட்பு 

கன 

மீட்டர் @ 

7 % 

கிராணன
ட் கழிவு 

@ 93 % 

கன 

மீட்டர ்

 க்கசச்ு
ணம கன 

மீட்டர ்

சிணதவுறு
ம்  ாணற 

கன மீட்டர ்

பமல் 

மை் 

கன 

மீட்ட
ர் 
இல் 

I 9500 665 8835 11400 52325 10854 

II 9500 665 8835 9300 28750 6000 

III 9500 665 8835 6700 32500 6700 

IV 9625 674 8951 3600 25675 5360 

V 9375 656 8719 - - - 

பமாதத்
ம் 

47500 3325 44175 31000 139250 28914 

        ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவணை 11.4 தை்ைரீ் பதணவ 

டநாக்கம் 
டதமவயான 

அளவு 
ஆதாரம் 

உள்நாட்டு 

மற்றும் குடிநீர ்

டநாக்கம் 

1.0KLD 

தற்டொதுள்ள, ஆழ்துமள கிணறுகள் 

மற்றும் குடிநீர ் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

நீர ் விற்ெமனயாளரக்ளிடமிருந்து 

பெறெ்ெடும். 

தூசி 

அடக்குமுமற 
2.5KLD 

அருகில் உள்ள ஆழ்துமள 

கிணறுகளில் இருந்து. 

ெசுமம ெகுதி 1.0 KLD 
அருகில் உள்ள ஆழ்துமள 

கிணறுகளில் இருந்து. 

பமாத்தம்          4.5 KLD 

   ஆதாரம்: முன்னுரிமம அறிக்மக 

* அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட தண்ணீர ் விற்ெமனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

பெறெ்ெடும். 

11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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11.3.1 அடி ் ணட வரி சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீட்டு அறிக்மககமள தயாரிெ்ெதில் 

அடிெ்ெமட தரவு டசகரிெ்பு ஒரு ஒருங்கிமணந்த ெகுதியாகும். டிசம்ெர-்2021 

முதல் பிெ்ரவரி 2022 வமர இெ்ெகுதியில் தற்டொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிமலமய மதிெ்பிடுவதற்காக அடிெ்ெமட கண்காணிெ்பு ஆய்வு 

டமற்பகாள்ளெ்ெட்டது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) ஆய்வுகளின் 

டநாக்கத்திற்காக, சுரங்க குத்தமக ெகுதி மமய மண்டலமாகவும், குதத்மக 

எல்மலயிலிருந்து 10கிமீ சுற்றளவு வமரயிலான சுரங்க குதத்மக எல்மலக்கு 

பவளிடய உள்ள ெகுதி இமடயக மண்டலமாகவும் கருதெ்ெட்டது. 

❖ நிலம் 

❖ தண்ணீர ்

❖ காற்று 

❖ சத்தம் 

❖ உயிரியல் 

❖ சமூக பொருளாதார நிமல 

11.3.2 நிலச ்சூழல் 

 சமீெத்திய பசயற்மகக்டகாள் ெடங்களின் அடிெ்ெமடயில் ஆய்வுெ் 

ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டு முமற கீடழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது: 

அட்டவணை 11.5: நில  யன் ாடு / நில கவர் அட்டவணை 10 கிமீ 

சுற்றளவு 

வ.எை் வணக ் ாடு  குதி_எக்  குதி_% 

1 தரிசு ொமற/கல் 

கழிவு/ தாள் 

ொமற ெகுதி 

146 0.5% 

2 ெயிர ்நிலம் 21184 69.3% 

3 அடரந்்த காடு 2710 8.9% 

4 தரிசு நிலம் 907 3.0% 

5 புதர ்அல்லது 

இல்லா நிலம் 
5582 18.3% 

6 தீரவ்ு 44 0.1% 

7 நீரந்ிமலகள் 20 0.1% 
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பமாத்தம் 30593 100 

ஆதாரம்: சரட்வ ஆஃெ் இந்தியா டடாடொஷீட ் மற்றும் டலண்ட்சாட் 

பசயற்மகக்டகாள் ெடங்கள் 

 முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் 

ெடி குமறந்த டசத அொய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் 

ொதிெ்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் விழுகிறது. திட்டெ் ெகுதி 

பதன்னிந்தியாவின் தீெகற்ெக் கவசத்தில் கடினமான ொமற நிலெ்ெரெ்பில் 

விழுகிறது. மிகவும் நிமலயானது. 

11.3.3 மை்ைின்  ை்புகள் 

இயற்பியல்  ை்புகள் 

 மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் ெண்புகள் அமமெ்பு, பமாதத் அடரத்்தி, 

டொடராசிட்டி மற்றும் நீர ்மவத்திருக்கும் திறன் ஆகியமவ ஆராயெ்ெட்டன. 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் காணெ்ெடும் மண்ணின் அமமெ்பு களிமண் மண் மற்றும் 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள மண்ணின் பமாத்த அடரத்்தி 0.77 - 1.21 கிராம்/சிசி 

வமர மாறுெடும். 41.2 முதல் 49.5% வமரயிலான நீரெ்்பிடிெ்புத் திறன் மண் 

மாதிரிகளின் டொடராசிட்டி 24.3- 37.2% வமர. 

இரசாயன  ை்புகள் 

• மண்ணின் தன்மம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH 

வரம்பு 7.55 முதல் 8.15 வமர இருக்கும். 

• கிமடக்கக்கூடிய மநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் பஹக்டடருக்கு 155.5 முதல் 

210 கிடலா வமர இருக்கும். 

• கிமடக்கக்கூடிய ொஸ்ெரஸ் உள்ளடக்கம் பஹக்டடருக்கு 0.71 முதல் 1.62 

கிடலா வமர இருக்கும். 

• கிமடக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் வரம்பு 25.5 முதல் 41.9mg/kg வமர. 

 அடதசமயம், நுண்ணூட்டசச்த்து ஈயம் (Pb) மற்றும் பமாத்த இரும்பு (Fe) 

0.41 முதல் 0.97mg/kg வரம்பில் காணெ்ெட்டது; 1.88 முதல் 2.98 மி.கி./கி.கி. 

 

11.3.4 நீர் சூழல் 

 பமற் ர ்பு நீர் pH 

 நீரின் pH மதிெ்பு 7.86 ஆகும், அடத சமயம் பகாந்தளிெ்பு 

தரநிமலகளுக்குள் காணெ்ெடுகிறது (நிமலயான நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்களுக்கான உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வமர). 
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பமாத்த கணரந்த திட ்ப ாருள்கள்: 

 பமாதத் கமரந்த திடெ்பொருள்கள் 568mg/l, TDS முக்கியமாக 

காரெ்டனட்டுகள், மெகாரெ்டனட்டுகள், குடளாமரடுகள், ொஸ்டெட்கள் 

மற்றும் கால்சியம், பமக்னீசியம், டசாடியம் மற்றும் பிற கரிமெ் 

பொருடக்ளால் ஆனது. 

பிற அளவுருக்கள். 

குடளாமரடு உள்ளடக்கம் 162 மி.கி/லி மநட்டரட் உள்ளடக்கம் 12.1 மி.கி/லி, 

சல்டெட் உள்ளடக்கம் 42.5 மி.கி/லி. 

நிலத்தடி நீர ்

 டசகரிக்கெ்ெட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.02 முதல் 8.03 வமர மற்றும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வமர இருந்தது. அமனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்டெட்டுகள் மற்றும் 

குடளாமரடுகள் தரநிமலயின்ெடி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. பகாந்தளிெ்பில், 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் டதமவமயெ் பூரத்்தி பசய்கின்றன. பமாதத் கமரந்த 

திடெ்பொருள்கள் அமனத்து மாதிரிகளிலும் 220-568 mg/l வரம்பில் 

காணெ்ெட்டன. பமாத்த கடினத்தன்மம 72.4–203 mg/l இமடடய மாறுெடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் டதமவமயெ் பூரத்்தி பசய்கின்றன. இவ்வாறு ெகுெ்ொய்வு 

பசய்யெ்ெட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒெ்பிடெ்ெட்டு, 

ெரிந்துமரக்கெ்ெட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன.. 

11.3.5 காற்று சூழல் 

 டமடல உள்ள தரவுகளிலிருந்து, திட்டெ் ெகுதியில் அதிகெட்சமாக PM10 

பசறிவு 44.7 μg/m3 மற்றும் குமறந்தெட்சம் 37.1μg/m3 மமலயனூர ்கிராமத்தில் 

ெதிவாகியுள்ளது. PM2.5 இன் பசறிவு 15.9 -22.9 μg/m3 வமர மாறுெடுகிறது 

குமறந்தெட்ச பசறிவு மமலயனூர ் கிராமத்திலும், அதிகெட்ச பசறிவு PM2.5 

மமய மண்டலத்திலும் ெதிவு பசய்யெ்ெட்டுள்ளது. SO2 பசறிவு நிமல 5.1 -9.8 

μg/m3 மற்றும் NO2 பசறிவு 18- 27.6μg/m3 வமர ஆய்வுெ் ெகுதியில் இருந்தது. CPCB 

ெரிந்துமரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் டமடல உள்ள மாசுெடுத்திகளின் 

பசறிவு அளவுகள் நன்கு காணெ்ெட்டன. 

11.3.6 இணரசச்ல் சூழல் 

 முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதிமயச ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுற்றுெ்புற இமரசச்ல் அளவுகள் அளவிடெ்ெட்டன. மமய மண்டலத்தில் ெகல் 
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டநரத்தில் 41.8 dB (A) Leq மற்றும் இரவு டநரத்தில் 39 dB (A) Leq. இமடயக 

மண்டலத்தில் ெகல் டநரத்தில் 42.3–47.8 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 37.3 – 38.5 dB 

(A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இதனால், பதாழில்துமற மற்றும் குடியிருெ்பு 

ெகுதிக்கான இமரசச்ல் அளவு CPCB இன் டதமவகமளெ் பூரத்த்ி பசய்கிறது. 

11.3.7 உயிரியல் சூழல் 

 வனவிலங்கு ொதுகாெ்புச ் சட்டம் 1972 இன் ெடி ஆய்வுெ் ெகுதிக்குள் 

கவனிக்கெ்ெட்ட அட்டவமண I வமக விலங்குகள் இல்மல, டமலும் IUCN இன் 

ெடி எந்த உயிரினமும் ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய, ஆெத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வமககளில் இல்மல. ஆய்வுெ் ெகுதியில் அழிந்து வரும் சிவெ்புெ் ெட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்மல. எனடவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய 

பசயல்ொடு சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 

குறிெ்பிடத்தக்க தாக்கத்மத ஏற்ெடுதத்ாது. 

11.3.8 சமூக-ப ாருளாதார சூழல் 

 சிடுமனஹள்ளி கிராமத்தில் முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கதம்த ஆய்வுெ் ெகுதியின் சமூக-பொருளாதார அம்சத்தில் மதிெ்பிடும் 

முயற்சி டமற்பகாள்ளெ்ெட்டுள்ளது. மக்கள்பதாமக அமமெ்பு, 

டவமலவாய்ெ்பு உருவாக்கம், பதாழில் மாற்றம், வீட்டு வருமானம் மற்றும் 

நுகரவ்ு முமற ஆகியமவ கருத்தில் பகாள்ளெ்ெட்ட ெல்டவறு ெண்புகளாகும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டதம்தச ்பசயல்ெடுத்துவது டநரடி மற்றும் 

மமறமுக டவமலவாய்ெ்மெ உருவாக்கும். தவிர, சுரங்க நடவடிக்மக 

சட்டெ்பூரவ்மாக பசல்லுெடியாகும் மற்றும் அது மாநில கருவூலத்திற்கு 

வருமானதம்த பகாண்டு வரும். தற்டொது மக்கள்பதாமகயில் ொதிக்கும் 

டமற்ெட்டவரக்ள் ெருவகால விவசாயத்மத நம்பியிருெ்ெதால் மக்களின் 

முக்கியத் பதாழிலாக உள்ளது. முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

பசயல்ெடுத்தெ்ெடுவதன் மூலம், அெ்ெகுதி மக்களின் பதாழில் முமற 

மாறும், டமலும் மக்கள் ெருவகால விவசாயத்தில் ஈடுெடாமல் சுரங்க 

அடிெ்ெமடயிலான நடவடிக்மககளில் ஈடுெடுவாரக்ள். 

11.4 எதிர ்ார்க்க ் ட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைி ்பு 

நடவடிக்ணககள் 

 முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டம் மற்றும் தணிெ்பு நடவடிக்மககளால் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புகளின் சுருக்கம் கீடழ 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது: 
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அட்டவணை 11.6 எதிர ்ார்க்க ் டட் தாக்கங்கள் மற்றும் தைி ்பு 

நடவடிக்ணககள் 

தாக்கம் தைி ்பு நடவடிக்ணக 

நிலச ்சூழல் 

 • அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத ்
திட்டத்தின்ெடி அறிவியல் மற்றும் 
முமறயான முமறயில் சுரங்கம் 
டமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

• ொதுகாெ்பு வலயம் அல்லது 
இமடயக ெகுதி குவாரி 
நடவடிக்மகக்காக பதாந்தரவு 
பசய்யாது அதற்கு ெதிலாக 
ொதுகாெ்பு வலயதத்ில் டதாட்டம் 
டமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

• குத்தமக எல்மல மற்றும் குவாரி 
குழிமயச ் சுற்றிலும் கம்பி டவலி 
அமமக்கெ்ெடும். 

• கருத்தியல் நிமலயில், குவாரியின் 
நில ெயன்ொட்டு முமற ெசுமம 
ெகுதி மற்றும் தற்காலிக 
நீரத்ட்தக்கமாக மாற்றெ்ெடும். 

• குவாரி குழிமயச ்சுற்றிலும் மாமல 
வடிகால்கமள அமமத்தல் மற்றும் 
மமழயின் டொது நிலதத்டி நீரால் 
மண் அரிெ்மெத ் தடுக்கவும் 
மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 
ெகுதிக்குள் ெல்டவறு 
ெயன்ொட்டிற்காக புயல் நீமர 
டசகரிக்கவும் குமறந்த உயரத்தில் 
மூடலாொய இடத்தில் குடிடயறும் 
பொறிகமள அமமத்தல். 

நீர் சூழல் 

• நீரந்ிமல ரசீாரஜ்் குமறதல் 
மற்றும் டமற்ெரெ்பு ஓட்டம் 
அதிகரிெ்பு; 

• நில வடிகால் பதாந்தரவு, அதிக 
சுமம மற்றும் நீரவ்ழிகள் அரிெ்பு; 

• நீர ்ொயும் டமற்ெரெ்பில் ஏற்ெடும் 
மாற்றங்கள்; 

• நீடராமட அமடெ்பு மற்றும் 
துகள்கள் அல்லது கழிவுகளால் 
மாசுெடுவதால் டமற்ெரெ்பு 
மற்றும் நிலதத்டி நீர ்
ஆதாரங்களின் அளவு மற்றும் 
தரத்தில் ஏற்ெடும் மாற்றங்கள்; 

• இயற்மக வடிகட்டி ஊடகத்மத 
அகற்றுவதால் நீரந்ிமலகள் 
மாசுெடுதல். 

• குவாரி குழிமயச ்சுற்றிலும் மமல 
வடிகால்கமள அமமத்தல் 
மற்றும் மமழயின் டொது 
நிலத்தடி நீரால் மண் அரிெ்மெத ்
தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்பமாழியெ்ெட்ட ெகுதிக்குள் 
ெல்டவறு ெயன்ொட்டிற்காக புயல் 
நீமர டசகரிக்கவும் குமறந்த 
உயரத்தில் மூடலாொய இடத்தில் 
குடிடயறும் பொறிகமள 
அமமத்தல். 

• ெருவமமழக்கு முன்னும் பின்னும் 
மண் அகற்றும் ெணி 
டமற்பகாள்ளெ்ெடும். குறிெ்ொக 
மமழக்காலங்களில் நீர ்டதங்கும் 
பதாட்டி மற்றும் 
வாய்க்கால்கமள வாரந்டதாறும் 
சுத்தம் பசய்யெ்ெடும். 

• திட்டெ் ெகுதியில் 
வழங்கெ்ெட்டுள்ள தள 
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அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்
கழிெ்ெமறகள்/கழிவமறகளில் 
இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் பசெ்டிக் 
டடங்க் மூலம் 
பவளிடயற்றெ்ெடும், அமதத ்
பதாடரந்்து டசாக் குழி அமமெ்பு. 

• டிெ்ெரக்ள் மற்றும் HEMM  
ஆகியமவ நியமிக்கெ்ெட்ட 
இடத்தில் கழுவெ்ெட்டு, 
கழுவெ்ெட்ட நீர ்வடிகால் வழியாக 
எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் 
பொறிமயக் பகாண்ட ஒரு 
பசட்டில்லிங் டடங்கிற்கு 
அனுெ்ெெ்ெடும், பதளிவான நீர ்
மட்டுடம ெசுமமெ் ெகுதி 
வளரச்ச்ிக்கு மீண்டும் 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். 

காற்று சூழல் 

• ெறக்கும் தூசியின் தமலமுமற 
• முக்கியமாக டதாண்டும் 
இயந்திரம், ஏற்றுதல் மற்றும் 
இறக்குதல் நடவடிக்மககளின் 
டொது தூசி உருவாகும். 

• வாயு மாசுொடுகள் பெரும்ொலும் 
டொக்குவரத்து மூலம் 
உருவாக்கெ்ெடும். 

• தூசிெ் புழுக்களால் பதரிவுநிமல 
குமறதல். 

• டமற்ெரெ்புகளின் பூசச்ு எரிசச்ல் 
மற்றும் வசதி இழெ்புக்கு 
வழிவகுக்கும். 

• உடல் மற்றும்/அல்லது இரசாயன 
மாசுொடு மற்றும் அரிெ்பு. 

• ஓடும் நீரில் இமடநிறுதத்ெ்ெட்ட 
துகள்களின் பசறிவு அதிகரிெ்பு. 

• குமறந்த ஒளிசட்சரக்்மகக்கு 
வழிவகுக்கும் தாவரங்களின் 
பூசச்ு, 

• வளரச்ச்ிமயத ் தடுக்கிறது, 
இமலகமள அழிதத்ல், 

• ஒரு நாமளக்கு இரண்டு முமற 
தண்ணீர ் பதளித்து, இழுத்துச ்
பசல்லும் சாமலகள் நன்கு 
ெராமரிக்கெ்ெடும். 

• டசறு மற்றும் தூசி ெடிவுகள் 
டதங்காமல் இருக்க அணுகு 
சாமல சுத்தம் பசய்யெ்ெட்டு 
பிரஷ் பசய்யெ்ெடும். 

• அணுகு சாமலயில் தூசி மற்றும் 
குெ்மெகள் குமறக்கெ்ெடுவமத 
உறுதி பசய்வதற்காக, அமனத்து 
டிெ்ெர ் ஓட்டுநரக்ளும் அமனத்து 
டயரக்ளிலும் தண்ணீர ்
பதளிக்கும் முமறமயெ் 
ெயன்ெடுதத் 
அறிவுறுதத்ெ்ெடுவாரக்ள் மற்றும் 
தளதம்த விட்டு பவளிடயறும் 
முன் கலமவ ெகுதியில் 
வழங்கெ்ெடும் ஏற்றெ்ெட்ட 
பொருடக்ளின் மீது தண்ணீமர 
பதளிக்க டவண்டும். 

• சாமலயில் ஏற்றெ்ெட்ட 
பொருடக்ள் பகாட்டுவமதத ்
தவிரக்்கவும், சாமல டதய்மானம் 
மற்றும் டதய்மானதம்தக் 
குமறக்கவும் டவகக் 
கட்டுெ்ொடுகள் விதிக்கெ்ெடும். 

• தகுதிவாய்ந்த நெரால் அணுகல் 
சாமலயின் நிமல குறித்து 
வாராந்திர ஆய்வுகள் மற்றும் 
சாமலயின் டமற்ெரெ்பில் 
ஏடதனும் ெள்ளங்கள் அல்லது 
டசதம் ஏற்ெட்டால் உடனடியாக 
நடவடிக்மக எடுக்கெ்ெடும். 
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• பவெ்ெமான, வறண்ட 
காலநிமலயின் டொது, 
சாமலயின் டமற்ெரெ்பு ஈரமாக 
இருக்கும் காலத்மத அதிகரிக்க, 
தூசி ஈரமாக்கும் முகவரக்மள 
தண்ணீரில் கலக்கலாம். 

• அமனத்து பதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு 
உெகரணங்கள் வழங்கெ்ெடும். 

• ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் அமனத்து 
துமளயிடும் தண்டுகளிலும் 
தூசிமய அடக்கும் அமமெ்புகள் 
பொருதத்ெ்ெட்டிருக்கும், இது 
துமளக்குள் தண்ணீமர 
பசலுத்துகிறது. 

• துமளயிடும் டொது ஈரமான 
கன்னி மெகள் உமறயாக 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். 

• தூசி உருவாக்குவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகமளக் குமறக்க, 
தளத்தின் டவக வரம்பு 20 
கிமீ/மணிக்கு அமமக்கெ்ெடும் 

• வாராந்திர ெராமரிெ்புத் திட்டம், 
அது பசயல்ெடும் 
மணிடநரங்களின் 
அடிெ்ெமடயில், 
ெராமரிெ்புக்கான 
இயந்திரங்கமள அமடயாளம் 
காணும். 

• ஆன்-டொரட்ு கம்ெ்யூட்டர ்
சிஸ்டதத்ால் 
குறிெ்பிடெ்ெடாவிட்டால், 
ஒவ்பவாரு 1000 மணிடநர 
ெயன்ொட்டிற்குெ் பிறகு காற்று 
வடிகட்டிகள் புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

• அமனத்து தள இயந்திரங்கள் 
மற்றும் டிெ்ெரக்ள் 6 
மாதங்களுக்கு ஒரு முமற சரவ்ீஸ் 
பசய்யெ்ெட்டு ெராமரிக்கெ்ெடும், 
டமலும் ெழுதுொரெ்்புகமள 
உடனடியாக டமற்பகாள்ள 
டிமரவரக்ள் தள டமலாளருக்கு 
உடனடியாக புகார ்
அளிெ்ொரக்ள். 

சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 

• வாழ்க்மகத் தரத்தில் எரிசச்ல் 
மற்றும் சரிவு; 

• பவடிெ்ெதன் மூலம் ொமறத் 
துண்டுகமள உந்துதல். 

• குண்டுபவடிெ்ொல் கட்டிடங்கள் 
மற்றும் மக்கள் நடுங்குதல்; 

• துமளயிடும் டொது கூரம்மயான 
துரெ்ெண பிடக்மளெ் 
ெயன்ெடுத்துவது சதத்தம்தக் 
குமறக்க உதவும்; 

• முமறயான இமடபவளி, சுமம, 
தண்டு மற்றும் உகந்த 
கட்டணம்/தாமதத்துடன் 
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கட்டுெ்ெடுதத்ெ்ெட்ட பவடிெ்பு 
ெராமரிக்கெ்ெடும்; 

•  பிளாஸ்டிங் சாதகமான 
வளிமண்டல நிமல மற்றும் 
குமறவான மனித பசயல்ொடு 
டநரங்களின் டொது மின்சாரம் 
அல்லாத துவக்க அமமெ்மெெ் 
ெயன்ெடுத்தி 
டமற்பகாள்ளெ்ெடும்; 

•  இமரசச்ல் உற்ெத்திமயக் 
குமறக்க ஒவ்பவாரு வாரமும் 
இயந்திரங்களின் முமறயான 
ெராமரிெ்பு, எண்பணய் மற்றும் 
கிரீசிங் பசய்யெ்ெடும்; 

• அதிக அளவு சத்ததம்த 
உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் 
(HEMM) ெணிபுரியும் 
பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி 
காெ்பிடெ்ெட்ட அமறகமள 
வழங்குதல்; 

• அமனத்து இயந்திரங்களிலும் 
மசலன்சரக்ள் / மஃெ்லரக்ள் 
நிறுவெ்ெடும்; 

• திட்டெ் ெகுதிமயச ் சுற்றிலும், 
இழுத்துச ் பசல்லும் 
சாமலகளிலும் ெசுமமெ் 
ெகுதி/டதாட்டம் 
உருவாக்கெ்ெடும். டதாட்டம் 
சத்தம் ெரவுவமத குமறக்கிறது; 

• HEMM ஆெடரட்டரக்ள் மற்றும் 
HEMM அருடக 
ெணிபுரிெவரக்ளுக்கு காது 
மஃெ்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் டொன்ற 
தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு 
உெகரணங்கள் (PPE) 
வழங்கெ்ெடும் மற்றும் ெயிற்சி 
மற்றும் விழிெ்புணரவ்ு 
இருந்தாலும் அவற்றின் 
ெயன்ொடு உறுதி பசய்யெ்ெடும். 

உயிரியல் சூழல் 

• டநரடித் தாக்கங்களில் நிலத்மத 
அகற்றுதல் மற்றும் டதாண்டும் 
இயந்திரம் ஆகியமவ 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் அழிவு மற்றும் 
வாழ்விடங்கமள இழக்கச ்
பசய்யும்; 

• மமறமுக ொதிெ்புகளில் சதத்ம், 
தூசி மற்றும் மனித பசயல்ொடு 
காரணமாக வாழ்விட சீரழிவு 
அடங்கும். 

• சில பொதுவான மூலிமககள், 
புதரக்ள் மற்றும் புல் மட்டுடம 
அழிக்கெ்ெடும். அதனால், 
ெல்லுயிர ்பெருக்கதத்ிற்கு எந்த 
ொதிெ்பும் ஏற்ெடாது. 

• பொருதத்மான இனங்கள் 
பகாண்ட ெசுமமெ் ெகுதி 
டமம்ொடு திட்டெ் ெகுதியின் 
ெல்லுயிர ்பெருக்கதம்த 
டமம்ெடுத்தும். 

• மமய மண்டலம் அல்லது 
இமடயக மண்டலம் 



   

252 | P a g e  

 

அசச்ுறுத்தெ்ெட்ட தாவரங்கள் 
அல்லது விலங்கினங்கமள 
உள்ளடக்காது. 

சமூக ப ாருளாதார சூழல் 

• பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் பொது 
மக்களின் ஆடராக்கியம் மற்றும் 
ொதுகாெ்பு; 

• டொக்குவரத்து அளவுகள் மற்றும் 
சாமல வாகனங்களின் 
அளவுகளில் அதிகரிெ்பு. 

• டவமல வாய்ெ்புகள் அதிகரிெ்பு 
உட்ெட பொருளாதார 
பிரசச்ிமனகள்; 

 

• சுரங்க பசயல்ொடு சமூக-
பொருளாதார சுயவிவரத்தில் 
சிறிய மாற்றத்மத 
ஏற்ெடுத்துகிறது. 

• சுமார ் 35 உள்ளூர ்
பதாழிலாளரக்ளுக்கு டவமல 
வாய்ெ்பு கிமடக்கும். 

• மமறமுக 
டவமலவாய்ெ்பு/வருமானத்தின் 
புதிய வடிவங்கள் உருவாகும். 

• வழக்கமான சுகாதார 
ெரிடசாதமன முகாம். 

• ெள்ளிகளுக்கு உதவிதப்தாமக 
மற்றும் குழந்மதகளுக்கு கல்வி 
உதவிதப்தாமக வழங்கெ்ெடும். 

பதாழில்சார் ஆபராக்கியம் மற்றும்  ாதுகா ்பு 

• தூசிக்கு பவளிெ்ொடு. 
• சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 
பவளிெ்ொடு 

• உடல் அொயங்கள். 
• தூசி பவளிெ்ொடு காரணமாக 
சுவாச ஆெத்துகள். 

• சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு 
குடிநீர ் டொன்ற வசதிகளுடன் 
கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்கமள 
வழங்குதல். 

• தூசி முகமூடிகள், தமலக்கவசம், 
காலணிகள், ொதுகாெ்பு 
விழிெ்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகள், 
விருதுகள், சுவபராட்டிகள், 
ொதுகாெ்பு பதாடரெ்ான 
வாசகங்கள் டொன்ற ொதுகாெ்பு 
உெகரணங்களின் ெயன்ொடு 
டொன்ற அமனத்து ொதுகாெ்பு 
நடவடிக்மககளும். 

• பதாழில் ெயிற்சி மமயத்தில் 
ொதுகாெ்பு உெகரணங்கள் 
மற்றும் முதலுதவி ெயன்ெடுதத் 
ெணியாளரக்ளுக்கு ெயிற்சி 
அளித்தல். 

• உற்ெத்தியாளரக்ளின் 
வழிகாட்டுதல்களின்ெடி 
அமனத்து உெகரணங்களின் 
வாராந்திர ெராமரிெ்பு மற்றும் 
டசாதமன. 

• மருத்துவ அதிகாரியால் 
அமனத்து பதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
முன் டவமல வாய்ெ்பு மற்றும் 
வருடாந்திர மருத்துவ 
ெரிடசாதமன. 

• சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி 
வசதி பசய்து தரெ்ெடும். 

• ெணிபுரியும் சுரங்க டமலாளரால் 
சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
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பதாழிலாளியின் 
ஆடராக்கியத்மதெ் 
ொதிக்கக்கூடிய ெணிசச்ூழல் 
மற்றும் ெணி நமடமுமறகளில் 
உள்ள காரணிகமள 
பநருக்கமான கண்காணிெ்பு. 

• அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத ்
திட்டம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
டமலாண்மமத் திட்டத்தின்ெடி 
என்னுமடய டவமல 

11.5 மாற்றுகளின்  கு ் ாய்வு 

• முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்கெ் ெகுதி பின்வரும் நன்மமகமளக் 

பகாண்டிருெ்ெதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் ெரிந்துமரக்கெ்ெடவில்மல. 

• கனிமெ் ெடிவு காடு அல்லாத ெகுதியில் ஏற்ெடுகிறது. 

• ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்ட குத்தமக ெகுதிக்குள் குடியிருெ்பு இல்மல; எனடவ R 

& R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்மல. 

• ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்ட சுரங்க குத்தமகயில் ஆறு, ஓமட, நல்லா மற்றும் 

நீரந்ிமலகள் எதுவும் இல்மல.  

• இந்த பிராந்தியத்தில் திறமமயான, அமர திறன் மற்றும் திறமமயற்ற 

பதாழிலாளரக்ள் கிமடெ்ெது. 

• மருத்துவம், தீயமணெ்பு, கல்வி, டொக்குவரத்து, தகவல் பதாடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டமமெ்பு வசதிகள் என அமனத்து அடிெ்ெமட 

வசதிகளும் கிமடக்கின்றன. 

• சாமல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இமணெ்பு நன்றாக உள்ளது. 

• முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க நடவடிக்மககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்மத 

பவட்டுவதில்மல. எனடவ, நிலதத்டி நீர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த 

ொதிெ்பும் இல்மல. 

11.6  சுற்றுசச்ூழல் கை்காைி ்பு திட்டம் 

 SEIAA ஆல் வழங்கெ்ெட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் TNPCB 

வழங்கிய ஒெ்புதல் கடிதத்தில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள நிெந்தமனகளின்ெடி 

ெல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு திட்டம் 

நடத்தெ்ெடும். 
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அட்டவணை 11.7 பிந்ணதய திட்ட கை்காைி ்பு திட்டம் 

வ.எை். நடவடிக்ணக அட்டவணை 

காற்று மாசு ாடு கை்காைி ்பு 

1 TNPCB/SEIAA அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் 

அெ்மளடு ஏரியாவில் குறிெ்பிடெ்ெட்ட 

அளவுருக்களின் சுற்றுெ்புற காற்று 

கண்காணிெ்பு. 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

2 ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்ட ெகுதிக்கு பவளிடய 

அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் TNPCB/SEIAA ஆல் 

குறிெ்பிடெ்ெட்ட அளவுருக்களின் சுற்றுெ்புற 

காற்று கண்காணிெ்பு. 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

நீர் தர கை்காைி ்பு 

3 சுரங்க குழி ெகுதியில் டசகரிக்கெ்ெடும் மமழ 

நீரின் தரத்மத கண்காணித்தல். மமழ நீர ்

டதாட்டத் டதமவக்கு ெயன்ெடுத்தெ்ெடும். 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

4 அருகிலுள்ள இடதத்ில் உள்ள குழாய் கிணறு 

மற்றும் திறந்த கிணறு அல்லது டமற்ெரெ்பு 

நீரந்ிமலகளின் மாதிரிகமள கண்காணித்தல். IS 

இன் ெடி அளவுருக்கள்: 10500:1991. 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

சத்தம் தர கை்காைி ்பு 

5 ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்ட ெகுதிக்கு உள்டளயும் 

பவளிடயயும் சுற்றுெ்புற வளிமண்டலத்தில் 

சத்தம். 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

 சுணம  குதி  ராமரி ்பு 

6 அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டதத்ின் ெடி 

ெசுமம ெகுதி வளரச்ச்ிக்கான அட்டவமணமய 

கண்காணிக்கவும். 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

மை்ைின் தரக் கை்காைி ்பு 

7 ெயன்ெடுதத்ெ்ெட்ட ெகுதிக்கு உள்டளயும் அமதச ்

சுற்றியும் மாதிரிகமளெ் பிடிக்கவும். 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

 

11.7 கூடுதல்  டி ்புகள் 

11.7.1 ப ாது ஆபலாசணன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுெ்ொட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுெ்பினர ்

பசயலாளருக்கான விண்ணெ்ெம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 

அதன் அருகாமமயில் ெரந்த அளவிலான பொதுமக்களின் ெங்களிெ்மெ 

உறுதிபசய்யும் வமகயில், முமறயாக, டநரக்கட்டுெ்ொடு மற்றும் 

பவளிெ்ெமடயான முமறயில் பொது விசாரமண நடத்த டவண்டும். வமரவு 

EIA / EMP அறிக்மக மற்றும் பொது விசாரமண நடவடிக்மககளின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்மகயில் விவரிக்கெ்ெடும். 
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11.7.2 இடர்  கு ் ாய்வு மற்றும் ப ரிடர் பமலாை்ணம திடட்ம் 

 2002 டிசம்ெர ்31, 2002 டததியிட்ட சுற்றறிக்மக எண்.13 இன் ெடி, தன்ொத ்

சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிெ்பிட்ட இடர ்

மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிெ்ெமடயில் இடர ் மதிெ்பீட்டிற்கான 

வழிமுமற அமமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிெ்பீட்டு பசயல்முமற டநாக்கம் 

ெணிசச்ூழல் மற்றும் அமனத்து பசயல்ொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் 

சாத்தியமான அொயங்கமளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

டதமவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு முன்னுரிமம அளிெ்ெதற்காக அந்த ஆெத்துகளின் 

அொய அளமவ மதிெ்பிடுதல். டமலும், இந்த ஆெத்துக்களுக்குெ் பொறுெ்ொன 

வழிமுமறகள் அமடயாளம் காணெ்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்மககள், கால அட்டவமணயில் அமமக்கெ்ெட்டுள்ளமவ 

துல்லியமான பொறுெ்புகளுடன் ெதிவு பசய்யெ்ெடுகின்றன. பின்விமளவுகள் 

ஏற்ெடாத சந்தரெ்்ெதத்ில், டெரிடர ்டமலாண்மம பதாடங்கும். தகவல் பதாடரப்ு, 

மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு டொன்ற ெல சிக்கல்கள் பதாடரெ்ான 

நமடமுமறகமள ஏற்ெடுத்துவது இதில் அடங்கும். இமவ டெரிடர ்

டமலாண்மம திட்டதத்ில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. 

 RA மற்றும் DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் 

பசயல்ொடுகள், உெகரணங்கள் அல்லது நமடமுமறகளில் மாற்றங்கள் 

ஏற்ெடும் டொபதல்லாம் புதுெ்பிக்கெ்ெட டவண்டும் மதிெ்பீடு என்ெது 

விெத்துகமளத் தடுெ்ெது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க டதமவயான 

நடவடிக்மககமள எடுெ்ெதாகும். டெரிடர ் டமலாண்மமத ் திட்டம் (DMP) ஒரு 

வழிகாட்டியாகும், இது திட்டமிடெ்ெட்ட பசயல்ொடுகளிலிருந்து எழக்கூடிய 

அவசரநிமலகமளக் மகயாள்வதற்கான பொதுவான ெரிசீலமனகள், 

திமசகள் மற்றும் நமடமுமறகமள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ்மதிெ்பீடு 

மற்றும் அறிக்மகயில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள பதாடரப்ுமடய 

கண்டுபிடிெ்புகளின் அடிெ்ெமடயில் தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

11.7.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதியிலிருந்து 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் 1 

குவாரிகள் உள்ளன. குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெத்தி கீடழ 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 11.8 குழுமம் குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த உற் த்தி 
கு
வ
ார
ி 

சுரை்
டக்கூ
டிய 

இரு ்
புக்கள் 

ROM  

மீ3 இல் 

கிரா
ணனட் 
சுரை்
டக்கூ
டிய 

இரு ்
புக்கள் 

ஐந்தா
ை்டு 

காலத்தி
ற்கு 

முன்
பமாழிய
 ் டட் 

உற் த்
தி 

ஒரு 

நா
ணள
க்கு 

ROM 

இன் 

உற்
 த்
தி 

மீ3 

இல் 

ஒரு 

நா
ணள
க்கு 

கிரா
ணன
ட் 

உற்
 த்
தி 

மீ3 இல் 

நாள் 

ஒன்றுக்
கு 

சிணதவு
றும் ா
ணற 

மீ3 

இல் 

ஒரு 

நா
ணள
க்கு 

பம
ல் 

ம
ை் 

ஒரு 

நா
ணளக்
கு 

லாரி 
சுணம
களி
ன் 

எை்
ைிக்
ணக 

(ROM) 

P1 1,91,250 13,388 3,325 9 2.2 93 19 1 

பமா
த்த
ம் 

 

1,91,25

0 

  

13,388 

 

3,325 

 

9 

 

2.2 

 

93 

 

19 

 

1 

ஆதாரம்: அந்தந்த சுரங்கங்களின் அங்கீகரிக்க ் ட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 2 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகமள (1 முன்பமாழியெ்ெட்டமவ) 

கருத்தில் பகாண்டால், ஒரு நாமளக்கு கிராமனட் ROM இன் ஒட்டுபமாத்த 

உற்ெத்தி 9 m3 என்றும், கிராமனட்டின் ஒட்டுபமாத்த உற்ெதத்ி ஒரு நாமளக்கு 

42m3 என்றும் (மீட்பு சதவீதம் ஒரு குவாரியிலிருந்து மற்பறாரு குவாரிக்கு 

மாறுெடும்), இல்மல என்ெமதக் காணலாம். ஒரு நாமளக்கு லாரி சுமமகள் 1. 

அட்டவணை 11.9 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து 

உமிழ்வு மதி ்பீடு 

குவாரி "P1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கான 

மதிெ்பிடெ்ெட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

நடவடிக்ணக 
ஆதார 

வணக 
மதி ்பு அலகு 

துமளயிடுதல் 
புள்ளி 

ஆதாரம் 

0.023057497 
g/s 

பவடிதத்ல் 
புள்ளி 

ஆதாரம் 

0.000001576 
g/s 

கனிம 

ஏற்றுதல் 

புள்ளி 
ஆதாரம் 

0.026921694 
g/s 

இழுத்து 

பசல்லும் 

சாமல 

வரி 
ஆதாரம் 

0.002482264 

g/s/m 

பமாதத்ம் 

சுரங்கம் 

ெகுதி 

ஆதாரம் 

0.078949762 
g/s 
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SO2 க்கான 

மதிெ்பிடெ்ெட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பமாதத்ம் 

சுரங்கம் 

ெகுதி 

ஆதாரம் 
8.36691E-06 

g/s 

NOxக்கான 

மதிெ்பிடெ்ெட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பமாதத்ம் 

சுரங்கம் 

ெகுதி 

ஆதாரம் 
0.000001029  

g/s 

11.8 திட்ட ்  யன்கள் 

 தருமபுரி மாவட்டம் சிடுமனஹள்ளி கிராமத்தில் அமமந்துள்ள ெல 

வண்ண கிராமனட் குவாரி திட்டமானது சாமலகள், தகவல் பதாடரப்ு மற்றும் 

இதர வசதிகமள நன்கு நிறுவியுள்ளது. சுரங்க நடவடிக்மக காரணமாக 

குடிமம வசதிகள் மீதான தாக்கம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். 

 இந்தத் திட்டம் உள்ளூர ் நெரக்ளுக்கு டநரடி டவமல வாய்ெ்மெ 

வழங்குகிறது, டமலும் இதில் பதாழில்நுட்ெ மற்றும் பதாழில்நுட்ெம் அல்லாத 

நெரக்ள் உள்ளனர.் மக்கள் மத்தியில் வருமானம் மற்றும் விழிெ்புணரவ்ு 

அதிகரிெ்ெதால் எழுத்தறிவு எதிரக்ாலத்தில் அதிகரிக்கும் என 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுகிறது. ராயல்டியின் ஒரு ெகுதி உள்ளாட்சி அமமெ்புகளுக்கு 

மாநில அரசால் வழங்கெ்ெடுகிறது. கிராமத்தின் நலன் மற்றும் 

வளரச்ச்ிக்காக. மாவட்ட கனிம நிதி @30% ராயல்டி, தரம்புரி மாவட்ட 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துமறக்கு வழங்கெ்ெடும். ராயல்டி, கலால் வரி 

மற்றும் ெலவற்றின் மூலம் கூடுதல் வருவாய் மூலம் மாநில அரசும் 

சுரங்கத்திலிருந்து டநரடியாகெ் ெயனமடயும். 

டமலும், ெசுமமெ் ெகுதிமய டமம்ெடுத்துவதற்கும் ெராமரிெ்ெதற்கும் 

ரூ.1,25,500 பசலவாகும் இந்தத் திட்டதத்ால் ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய உள்ளூர ்

மக்களின் நலனுக்காக திட்டச ் பசலவில் 2% பதாமகமய முன்பமாழிெவர ்

பெரு நிறுவனம் சுற்றுசச்ூழல் பொறுெ்பு (CER) பசலுத்த டவண்டும். 

அரசாங்கத்தில் சுகாதாரம் ெள்ளி, சிடுமனஹள்ளி கிராமம் மற்றும் 

சிடுமனஹள்ளி கிராம சாமலகளில் டசாலார ்பதரு விளக்குகள் டசாலார ்மின் 

நிறுவல். 

11.9 சுற்றுசச்ூழல் பமலாை்ணம திட்டம் 

 சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு நடவடிக்மககமள பசயல்ெடுத்த, மூலதனச ்

பசலவாக ரூ.17.72 லட்சம் மற்றும் பதாடர ் பசலவு ரூ. தற்டொமதய சந்மத 

சூழ்நிமலமய கருதத்ில் பகாண்டு தற்டொமதய சந்மத விமலமய கருத்தில் 

பகாண்டு பதாடர ்பசலவாக 6.25 லட்சம் முன்பமாழியெ்ெட்டது. 
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அட்டவணை 11.10 EMP  ட்பெட ்

வ 

.எண் 
விளக்கம் பசயல்ொடு 

மூலதன 

பசலவு 

(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

பதாடர ்

பசலவு 

ஓராண்டுக்கு 

(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

1 

பதாழில் 

சாரந்்த 

ஆடராக்கியம் 

மற்றும் 

ொதுகாெ்பு 

தூசி முகமூடி, 

ொதுகாெ்பு 

காலணிகள், 

தமலக்கவசம் 

காது பிளக்குகள், 

மகயுமறகள், 

கண்ணாடிகள் 

பிரதிெலிெ்பு ஜாக்பகட், 

ொதுகாெ்பு பெல்ட் 

மருத்துவ 

ெரிடசாதமனகள், 

குவாரி ெகுதிக்கு கம்பி 

டவலிகள் 

வழங்கெ்ெடும். 

4.25 2.5 

2 காற்று தரம் 

தண்ணீர ் பதளிெ்ொன் 

அலகு, இழுத்து 

பசல்லும் சாமல தூசி 

அடக்குதல், சுரங்க குழி 

பசயல்ொடுகள், டிரக் 

ஏற்றுதல், சாமலகள் 

வழியாக 

டொக்குவரத்து, 

9.00 2.20 

3 

டமற்ெரெ்பு 

நீர,் 

 

திட கழிவு 

காரல்ண்ட் வடிகால் 

மற்றும் தீரவ்ு 

பதாட்டிகள், 

தடுெ்பு அமண/கல்லி 

பிளக்குகள் 

டொன்றமவ, 

சுரங்க குழி 

பசயல்ொடுகள் 

2.25 0.20 

4 அதிரவ்ுகள் 
துமளயிடுதல் & 

பவடிதத்ல் 
1.00 0.10 

5 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிெ்பு மற்றும் 

டமலாண்மம 
- 1.00 

6 
ெசுமம அரண் வளரச்ச்ி மற்றும் 

டதாட்டம் 
1.22 0.25 

 பமாத்தம் 17.72 6.25 
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11.10 முடிவு 

 அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட குறிெ்பு விதிமுமற (ToR) இன் ெடி சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) ஆய்வு பசய்யெ்ெட்டது. சுரங்க நடவடிக்மககளின் 

அம்சங்களுடன் பதாடரப்ுமடய ெல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் ெண்புகள் ஆய்வு 

பசய்யெ்ெட்டன. பதாடரப்ுமடய ொதிெ்புகள் கண்டறியெ்ெட்டு மதிெ்பீடு 

பசய்யெ்ெட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியமான 

அமனத்து வழிகமளயும் கருத்தில் பகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்மமத ்

திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டு அதற்டகற்ெ நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெட்டது. 

 இத்திட்டம் மாநில அரசின் வருவாமய அதிகரிக்கும். அத்துடன் இது 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக டமம்ொட்டிற்கு உதவும். ெசுமம மண்டல 

டமம்ொட்டுத் திட்டம் இெ்ெகுதியில் ெசுமமமய அதிகரிக்க உதவும். எனடவ, 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழமலடயா அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அமமெ்மெடயா எதிரம்மறயாக ொதிக்காது. 

 EMP இன் திட்ட மதிெ்ொய்வு மற்றும் EMP ெயனுள்ளதாகவும் 

பொருதத்மானதாகவும் இருெ்ெமத உறுதிபசய்வதற்கு சுரங்க டமலாண்மம 

பொறுெ்ொகும். இவ்வாறு, EMP இல் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள அமனத்து 

இலக்குகமளயும் நிமறடவற்ற சரியான நடவடிக்மககள் எடுக்கெ்ெடும் 

மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியில் இந்த திட்டம் டநரம்மறயான தாக்கத்மத 

ஏற்ெடுத்தும். 
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அத்தியாயம் XII 

ஆல ாசகரின் வெளிப்பாடுகள் 

 திட்ட ஆதரவாளர ்– திருவாளர.் பெருமாள் கிரானைட்ஸ், இந்தியத் தரக் 

கவுை்சிலிை் கீழ் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவைமாை ஜியயா படக்ைிக்கல் 

னமைிங் ப ால்யூஷை்ஸ் - கல்வி மற்றும் ெயிற்சிக்காை யதசிய அங்கீகார 

வாரியம், புது தில்லி, யடாஆர ்வழங்கியெடி சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA)  

ஆய்னவ யமற்பகாள்வதற்காக ஈடுெட்டுள்ளார.் 

ஆயலா னை நிறுவைத்திை் பெயர ்மற்றும் முகவரி: 

ஜிலயா வெக்னிக்க ் மமனிங் வசா ்யூஷன்ஸ் 

எண்: 1/213B நயட ை் வளாகம், 

ஒட்டெ்ெட்டி, தரம்புரி - 636705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மிை்ைஞ் ல்: info.gtmsdpi@gmail.com 

இனணயம்: www.gtmsind.com 

பதானலயெசி: 04342 232777. 

கீயழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளெடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள அங்கீகாரம் 

பெற்ற நிபுணரக்ள் மற்றும் பதாடரப்ுனடய உறுெ்பிைரக்ள்: 

ெ. 

எ
ண் 

நிபுணரின் 

வபயர் 
வீெ்டி ்/ 

எம்லபன ் 

FAE 

துமை 

வசய
 ்பா
ெ்டு 

பகுதி 

ெமக 

1.  ஸ்ரீ G .வாகீ ை் 

சுற்று ச்ூழல் 

தாக்க மதிெ்பீடு 

(EIA) 

ஒருங்கினணெ்
ொளர ்(EC) 

வீட்டில் 

1(a)(i) 
சுரங்க
ம் 

 

B 

 

2.  Dr.S.கருெ்ெண்ணை் 
வீட்டில் 

FAE 

 

1(a)(i) 

LU, HG, 

GEO 
B 

3.  Dr.M. விஜய்பிரபு 
வீட்டில் 

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 

B 

 

4.  
Dr.J.ராஜராயஜஸ்வ
ரி வீட்டில் 

1(a)(i) 
EB, SC B 

5.  Dr.G. பிரொகரை் வீட்டில் 1(a)(i) SE B 

6.  Dr.R.அருண்ொலாஜி 
வீட்டில் 

FAE 

 

1(a)(i) 

AP, AQ, 

NV 
B 
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7.  
திரு.J.N.மணிகண்ட
ை் 

எம்யெைல் 

ப ய்யெ்ெட்ட 

 

1(a)(i) 

RH, 

SHW, 

AP 

B 

8.  Dr.S.மலர ் வீட்டில்FAE 
1(a)(i) 

WP B 

9.  
திரு.G.உமாமயகஸ்
வரை் 

வீட்டில்FAE 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10.  
திரு.S.யகாொலகிரு
ஷ்ணை் 

வீட்டில்FAE 
1(a)(i) 

HG, GEO B 

11.  திரு.G.பிரிதிவிராஜ் FAA 1(a)(i) LU, HG B 

12.  திரு.C. குமயர ை் FAA 1(a)(i) NV B 

13.  
திரு.N.யகாகுல் 

பிரவீை் 

FAA 1(a)(i) 
HG 

B 

14.  திரு.S. தியைஷ் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15.  
திரு.P.பவள்னளய
ை் 

FAA 1(a)(i) 
HG, GEO 

B 

16.  Dr.A. கனலயரசி குழு உறுெ்பிைர ் - HG - 

17.  திரு.M. ரவண்ணை் குழு உறுெ்பிைர ் - GIS - 

18.  திரு.P.பவங்கயடஷ் 
குழு உறுெ்பிைர ் - SHW, 

AP, RH 

- 

19.  திரு.ஸ்ரீகிருஷ்ணா குழு உறுெ்பிைர ் - LU, HG - 

சுருக்கங்கள் 

EC சுற்று ச்ூழல் தாக்க 

மதிெ்பீடு (EIA) 

ஒருங்கினணெ்ொளர.் 

NV  த்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE ப யல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுணர.் 

SE  மூக பொருளாதாரம் 

FAA ப யல்ொட்டு ெகுதி 

அய ாசியயட்ஸ். 

HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ்மற்றும் நீர ்

ொதுகாெ்பு. 

TM குழு உறுெ்பிைர ் SC மண் ொதுகாெ்பு 

GEO புவியியல் RH இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் ஆெத்து 

யமலாண்னம. 

WP நீர ் மாசுொடு 

கண்காணிெ்பு, தடுெ்பு 

மற்றும் கட்டுெ்ொடு. 

SHW திட மற்றும் அொயகரமாை 

கழிவுகள். 

AP காற்று மாசுொடு 

கண்காணிெ்பு, தடுெ்பு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 



262 | P a g e  

 

மற்றும் கட்டுெ்ொடு. 

LU நில ெயை்ொடு ISW பதாழில்துனற திடக்கழிவுகள் 

AQ வாைினல ஆய்வு, 

காற்றிை் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிெ்பு. 

HW அொயகரமாை கழிவுகள் 

EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

ெை்முகத்தை்னம. 

GIS புவியியல் தகவல் அனமெ்பு 

 

EIA மை்றும் EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

 தமிழ்நாட்டிை் தரம்புரி மாவட்டம், பெை்ைாகரம் தாலுகாவில் உள்ள 

சிடுமைஹள்ளி கிராமத்தில் 11.83.0 பஹக்யடர ் ெரெ்ெளவில் சிடுமைஹள்ளி 

கிராமத்திை் கருெ்பு நிற (யடாலினரட்)  கிரானைட் குவாரி திட்டத்திற்காை 

குழுமம்  EIA/EMP க்கு ெங்களிக்கும் நிபுணரக்ளிை் அறிவிெ்பு. யமற்குறிெ்பிட்ட 

EIA ஆய்வில் அளிக்கெ்ெட்ட தகவல்கள் உண்னமயாைனவ எை்றும் நாம் 

அறிந்தவனர  ரியாைனவ எை்றும்  ாை்றளிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்னகனய உருவாக்கிய பிை்வரும் திறைில் நாை் 

சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) குழுவிை் ஒரு ெகுதியாக இருந்யதை் எை்று 

இதை் மூலம்  ாை்றளிக்கியறை். 

பெயர ்  : திரு. G.ொலகசன் 

ெதவி                          : EIA ஒருங்கிமணப்பாளர ்

யததி மற்றும் னகபயாெ்::ெம் :         

 

ஈடுொட்டிை் காலம் : ஜனெரி 2021 முத ் இன்று ெமர 
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திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள வசய ்பாெ்டு பகுதி நிபுணரக்ள் 

ெ
.

எ
ண்
. 

வசய
 ்பாெ்
டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணரின் 

வபயர் 
மகவயழு
த்து 

1 AP 

o முை்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க 

நடவடிக்னக காரணமாக 

காற்று மாசுொட்டிை் 

ெல்யவறு ஆதாரங்கனள 

அனடயாளம் காணுதல். 

o காற்று மாசுொட்னட 

முை்ைறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்னககள் / 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்னககனள 

முை்பமாழிதல். 

திரு.J.N.மணிகண்
டை் 

 

2 WP 

o நீர ் சுத்திகரிெ்பு 

அனமெ்புகள், வடிகால் 

வ திகனள ெரிந்துனரதத்ல் 

o பெறும் 

சூழல்/நீரந்ினலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீனர 

பவளியயற்றுவதால் 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ொதிெ்புகனள மதிெ்பீடு 

ப ய்தல் மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்னககனள 

ெரிந்துனரத்தல். 

 

 

 

Dr.S. மலர ்

 

 

3 HG 

o நிலத்தடி நீர ்

அட்டவனணயிை் விளக்கம் 

மற்றும் தாக்கத்னத 

முை்ைறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்னககனள 

முை்பமாழிதல். 

o நீரந்ினல ெண்புகளிை் 

ெகுெ்ொய்வு மற்றும் 

விளக்கம். 

Dr.M. விஜய் பிரபு  

திரு.G.உமாமயகஸ்
வரை்  

4 GEO 

o அெ்ெகுதியிை் பிராந்திய 

மற்றும் உள்ளூர ்

புவியியனல 

மதிெ்பிடுவதற்காை கள 

ஆய்வு. 

o புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

திரு.G. யகாொல 

கிருஷ்ணை் 
 

திரு.G.உமாமயகஸ்
வரை்  

Dr.M. விஜய் பிரபு  
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ெகுெ்ொய்வு/விளக்கம் 

மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிதத்ாலஜி. 

5 SE 

o இந்திய மக்கள் பதானக 

கணக்பகடுெ்பு, 2011 இை் 

ெடி இரண்டாம் நினல 

தரவுகளில் திருத்தம். 

o தாக்க மதிெ்பீடு மற்றும் 

தடுெ்பு யமலாண்னம 

திட்டம். 

o நிறுவைம் சுற்று ச்ூழல் 

பொறுெ்பு. 

Dr.G. பிரொகரை் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கிைங்களிை் 

அடிெ்ெனட தரவு ய கரிெ்பு. 

o IUCN ெட்டியலிை்ெடி 

அரிதாை, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அ ச்ுறுதத்லுக்கு 

உள்ளாகும் இைங்கள் எை 

அனடயாளெ்ெடுத்துதல். 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கிைங்கள் மீதாை 

திட்டத்திை் தாக்கம். 

o ெசுனம ெகுதி 

வளர ்ச்ிக்காை 

இைங்கனள 

ெரிந்துனரக்கிறது. 

Dr.J.ராஜராயஜஸ்வ
ரி  

7 RH 

o அொயங்கள் மற்றும் 

அொயகரமாை 

பொருடக்ளிை் 

அனடயாளம். 

o அொயங்கள் மற்றும் 

வினளவுகள் ெகுெ்ொய்வு 

o ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

o அவ ரகாலத் 
தயாரந்ினலத ் திட்டத்னதத ்

தயாரிதத்ல் 

o ொதுகாெ்பு யமலாண்னம 

திட்டம். 

திரு.J.N.மணிகண்
டை் 

  

8 LU 

o நில ெயை்ொட்டு 

வனரெடத்னத 

உருவாக்குதல். 

o சுற்றியுள்ள நில 

ெயை்ொட்டில் திட்டத்திை் 

தாக்கம் 

o மூடெ்ெட்ட பிறகு 

Dr.S. 

கருெ்ெண்ணை்  



265 | P a g e  

 

நினலயாை நிலெ் 

ெயை்ொடு மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்னககனள 

ெரிந்துனரத்தல். 

9 NV 

o  த்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்ெடும் 

தாக்கங்கனள 

அனடயாளம் காணவும். 

o EMP க்கு பொருதத்மாை 

தணிெ்பு 

நடவடிக்னககனள 

ெரிந்துனரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

ொலாஜி  

10 AQ 

o உமிழ்வுகளிை் பவவ்யவறு 

மூலங்கனளக் கண்டறிதல் 

மற்றும் AERMOD ஐெ் 

ெயை்ெடுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இை் கணிெ்புகனள 

முை்பமாழிதல். 

o EMPக்காை தணிெ்பு 

நடவடிக்னககனளெ் 

ெரிந்துனரத்தல். 

Dr.R.அருண்ொலா
ஜி  

11 SC 

o மண் சுற்று ச்ூழலில் 

ஏற்ெடும் தாக்கத்னத 

மதிெ்பிடுதல் மற்றும் மண் 

ொதுகாெ்பிற்காை 

முை்பமாழியெ்ெட்ட 

தணிெ்பு நடவடிக்னககள். 

Dr.J.ராஜராயஜஸ்வ
ரி 

 

12 SHW 

o அொயமற்ற திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் அொயகரமாை 

கழிவுகள் உருவாகும் 

மூலத்னதக் கண்டறியவும். 

o கழிவுகனள 

உருவாக்குவனதக் 

குனறெ்ெதற்காை 

நடவடிக்னககனள 

ெரிந்துனரத்தல் மற்றும் 

அனத எவ்வாறு மீண்டும் 

ெயை்ெடுதத்லாம் அல்லது 

மறுசுழற்சி ப ய்யலாம். 

திரு.J.N.மணிகண்
டை் 
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இந்தத் திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள குழு உறுப்பினர்களின் பெ்டிய ் 

ெ.எ
ண். 

வபயர ்
வசய ்பாெ்
டு பகுதி 

ஈடுபாடு மகவயழுத்து 

1 திரு.G.பிரிதிவிராஜ் 
AQ, AP, LU, 

HG 

o FAE உடை் தள 

வருனக. 

o காற்று 

மாசுொட்டிை் 

ஆதாரங்கள், 

அதை் 

தாக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்னகக
னள 

ெரிந்துனரக்கு
ம் உள்ளடீுகள் 

மற்றும் உதவி 

FAE. 

o வாைினல 

தரவு, உமிழ்வு 

மதிெ்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்க
ம் மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்னகக
னள 

ெரிந்துனரத்த
ல் 

ஆகியவற்றுட
ை் 

உள்ளடீுகனள 

ெகுெ்ொய்வு 

ப ய்து 

வழங்குதல் 

மற்றும் 

FAEக்கு 

உதவுதல். 

 

2 
திரு.N.யகாகுல்பிர

வீை் 
HG 

o FAE உடை் தள 

வருனக 

o நீர ்
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மாசுொட்டிை் 

ஆதாரங்கள், 

அதை் 

தாக்கங்கள் 

மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்னகக
னள 

ெரிந்துனரத்த
ல் 

ஆகியவற்றில் 

FAE க்கு 

உதவுதல் 

o நில 

ெயை்ொட்டு 

வனரெடங்க
னள 

தயாரிெ்ெதில் 

FAE க்கு 

உதவுதல் 

3 திரு.C. குமயர ை் NV 

o  வளங்கள் 

மற்றும் 

இருெ்புக் 

கணக்கீடு 

மற்றும் 

உற்ெத்தித் 
திட்டம் & 

கருத்தியல் 

திட்டத்னதத் 
தயாரிெ்ெதில் 

உதவுதல். 

 

4 திரு. S. தியைஷ் HG; GEO 

o FAE உடை் தள 

வருனக. 

o புவியியல் 

அம் ங்களில் 

உள்ளடீுகனள 

வழங்கவும். 

o வளங்கள் 

மற்றும் 

இருெ்பு 
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கணக்கீடு 

மற்றும் 

உற்ெத்தித் 
திட்டம் 

மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்னத 

தயாரிெ்ெதில் 

உதவுங்கள். 

5 
திரு.P.பவள்னளய

ை் 
HG; GEO 

o FAE உடை் தள 

வருனக. 

o தரவு 

ய கரிெ்பில் 

FAEக்கு 

உதவுங்கள் 

o முதை்னம 

மற்றும் 

இரண்டாம் 

நினல தரனவ 

ெகுெ்ொய்வு 

ப ய்வதை் 

மூலம் 

உள்ளடீுகனள 

வழங்கவும். 

 

 

அங்கீகாரம் வபை்ை ஆல ாசகர ் அமமப்பின் தம ெரா ் 

பிரகெனம் 

 ஜியயா படக்ைிக்கல் னமைிங் ப ால்யூஷை்ஸிை் நிரவ்ாகெ் 

ெங்குதாரராை நாை், டாக்டர.் S. கருெ்ெண்ணை், யமயல குறிெ்பிடட்ுள்ள 

ப யல்ொட்டுெ் ெகுதி வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுெ்பிைரக்ள், 

சிடுமைஹள்ளி கிராமத்திை் கருெ்பு கிரானைட் குவாரி திட்டத்திற்காை 

குழுமம் EIA/EMP அளவில் தயாரித்தைர ் எை்ெனத இதை்மூலம் 

உறுதிெ்ெடுத்துகியறை். தமிழ்நாட்டிை் தரம்புரி மாவட்டம், பெை்ைாகரம் 

தாலுகாவில் உள்ள சிடுமைஹள்ளி கிராமத்தில் குழுமம் 11.83 0 பஹக்யடர.் EIA 

அறிக்னகயில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள தகவல்கள் உண்னமயாைனவ எை்றும் 

நாம்அறிந்த வனரயில்  ரியாைனவ எை்றும்  ாை்றளிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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னகபயாெ்ெம் மற்றும் யததி  :     

பெயர ்     :   Dr. S..கருப்பண்ணன் 

ெதவி                  :   நிர்ொக பங்குதாரர ்

சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) ஆயலா கர ்அனமெ்பிை் பெயர ் :    

ஜிலயா வெக்னிக்க ் மமனிங் வசா ்யூஷன்ஸின் 

NABET  ாை்றிதழ் No மற்றும் பவளியீட்டு யததி :   NABET/EIA/2023/IA0067  

                                                                                   லததி: மார்ச ்30, 2021 

ப ல்லுெடியாகும்.   :   29.12.2023 ெமர வச ்லுபடியாகும் 

 

29.01.2021 அை்று நனடபெற்ற ஆரம்ெ அங்கீகாரத்திற்காை 254வது 

அங்கீகாரக் குழுக் கூட்டத்திை் நிமிடங்கள். 
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