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 S/o. (late) P.Rajendran, 

 18/7/23, Thirumalai Andavar Kovil Street, 

 Sivagurunathapuram 

 Surandai - 627859, V.K.Pudur Taluk, 
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To 
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Sub: Submission of Draft EIA/EMP report and Summary for Roughstone, Jelly and Gravel 

Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj at Survey No.280/6 over an extent of 2.38.0Ha in Anaikulam 

village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District, Tamil Nadu - Public hearing_ Reg 

Ref: ToR granted by SEIAA, Tamil Nadu vide letter SEIAA-TN/F.No.8954/SEIAA/ ToR-

1136/2022 dated 25.03.2022 

Sir, 

With reference to the above mentioned subject, we are herewith submitting the copies of Draft 

EIA/EMP report and Summary of EIA/EMP report in English and Tamil for Roughstone, Jelly 

and Gravel Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj at Survey No.280/6 over an extent of 2.38.0Ha in 

Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District and TamilNadu. As per the terms 

of reference issued by SEIAA, Tamil Nadu referred to as (1) above, point no. 39 stipulates 

conduction of public hearing. We request you to process our proposal towards conducting public 

hearing at the earliest towards the same. 

We are herewith enclosing D.D No –             dated              Rs.   For public hearing. 

Thank you. 

Yours Faithfully, 

For Thiru.R.Ponkaliraj 

 

Encl: as above  
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Extent 2.38.0 Ha
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Production for 
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Roughstone – 4,02,450 m3

Weathered Rock – 35,700 m3

Gravel – 18,408 m3

Depth 53m bgl

Lease Period 5 years

Survey No 280/6

Location Anaikulam Village, Veerakeralampudur Taluk, 

Tenkasi District, Tamil Nadu

• Terms of Reference issued by SEIAA, Tamil Nadu vide SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/TOR-1136/2022 dated 25.03.2022

• Baseline Monitoring Period – Summer Season (March to May 2022)
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REVISIONS OF EIA/EMP REPORT 

 

Revision number Report Status Date of submission 

00/AUG/22 Draft EIA /EMP Report 30.08.2022 

 

Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan Report for 

Roughstone and Jelly Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj at Survey No.280/6 over an extent of 

2.38.0Ha in Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District and TamilNadu was 

prepared by Creative Engineers & Consultants and authorized for submission by Mr. P.Giri, 

EIA Coordinator, CEO, of Creative Engineers & Consultants on 30.08.2022 after due review 

by the personnel and consultation with Thiru.R.Ponkaliraj. Current Revision number of the 

EIA/EMP report is 00/AUG/22, signifying as per the revision mentioned in the above table 

that this is a draft EIA/EMP report. 



 

PROJECT PROPONENT DECLARATION 

Thiru.R.Ponkaliraj received ToR under EIA Notification 2006 from SEIAA, Tamil Nadu vide their 

SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 dated 25.03.2022 for Roughstone, Jelly and 

Gravel Quarry at Survey No.280/6 over an extent of 2.38.0Ha in Anaikulam village, 

Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District, Tamil Nadu.  

We have entrusted the EIA study to M/s. Creative Engineers & Consultants (CEC), Chennai 

who have been accredited by the National Accreditation Board for Education & Training 

(NABET), Quality Council of India with their accreditation valid upto 23.03.2023. 

The Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) have 

been prepared as per the generic structure proposed in the EIA notification 2006, ToR issued by 

SEIAA, Tamil Nadu. The prescribed ToR along with compliance is also incorporated in the EIA 

Report. 

This report is prepared based on the information and data obtained from the Mining Plan and 

other records and the field study carried out by the consultant. The data given in the EIA/EMP 

report are factually correct to the best of our knowledge. 

 

For Thiru.R.Ponkaliraj, 

Date:30.08.2022 

Place: Tenkasi  



  

 

  

DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE REGISTERED COMPANY 

EIA Consultant Undertaking 

 [In compliance with MoEF Office Memorandum No. J-11013/41/2006-IA.II (I) dated 04.08.2009] 

Creative Engineers & Consultants (CEC) is an NABL accredited testing Laboratory, and also NABET 

accredited Category–A environment consultancy organization for preparing EIA/EMP reports for the 

sectors Mining of minerals, Thermal power plants, Mineral Beneficiation & Cement plants.  

CEC has been accredited by the National Accreditation Board for Education & Training (NABET), Quality 

Council of India for empanelment of EIA Consultants. The Certificate of Reaccreditation is issued with 

validity up to 23.03.2023. 

Thiru.R.Ponkaliraj received ToR under EIA Notification 2006 from SEIAA, Tamil Nadu vide their SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 dated 25.03.2022 for Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry at 

Survey No.280/6 over an extent of 2.38.0Ha in Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi 

District, Tamil Nadu.  

The prescribed TOR is complied with and incorporated in the EIA Report and submitted. This report is 

based on the information and data obtained from Approved Mining Plan, other records and data from the 

field study by CEC. The data generated and given in the EIA/EMP Report are factually correct. The 

sample analyses are carried out through CEC’s laboratory.  

 

 

 (P. Giri) 

Chief Executive & EIA Coordinator 

Creative Engineers & Consultants 
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Annexure – VII

Declaration by Experts contributing to the EIA Report for

Rough Stone and Jelly Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj over an extent of 2.38 Ha at S.F.No.280/6

in Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District, Tamil Nadu.

I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the

above EIA.

EIA coordinator:

Name: P.Giri

Signature and Date:

Period of involvement: December 2021 onwards

Contact information: 09444133619, 044-22395170

Functional area experts:

S.

No.

Function

al areas

Name of the

expert/s

Involvement

(period and task**)

Signature and

date

1 AP*

P.Giri

 Identification of baseline monitoring stations and study

of the monitored data with respect to the applicable

standards.

 Identification of sources of air pollution comprising

dust, gaseous emission due to mining & other activities

 Identification of Impacts & suggestion of mitigation

measures

Period: December 2021 onwards

B.Swamynathan

 Data interpretation of Micro meteorological data for

wind rose.

 Identification of polluting source and suggestion of

suitable mitigation measures.

Period: March 2022 onwards

2 WP* V.Sivaranjani

 Study of the monitored data with respect to the

applicable standards.

 Identification of Water requirement & Source

 Preparation of water balance diagram

 Identification of Water polluting sources

 Impact of the project on the water quality, both

surface and groundwater
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 Suggestion of Mitigation measures to control water

pollution

Period: June 2022 onwards

G.Sandhya- FAA

 Assisting FAE with identification of impact of the

project on the water quality and suggestion of suitable

mitigation measures.

 Associated with FAE in preparation of sections

relevant to WP functional area in the EIA/EMP report.

Period: June 2022 onwards

3 SHW* P.Giri

 Quantification of mineral & waste from mining

operation

 Waste disposal method evaluation

 Providing dump management plan

 Providing Surface Runoff Management Structure

Requirements.

 Identification of Hazardous waste and its details of

disposal

Period: September 2021 onwards

4 SE* R.Baburaj

 Identification of villages in the study area and

finalization of demographic profile of the villages

within the study area.

 Preparation of sections relevant to SE functional area

in the EIA/EMP report

Period: March 2022 onwards

5 EB* B.Swamynathan

 Perusal of existing data relevant to this project.

 Studying the details of flora and fauna, separately for

core, buffer zone and forest area based on primary

field survey.

 Identification of species , Indicating the Schedule of the

fauna present in the study area

 Assessment of impact on Biological environment and

suggestion of mitigative measures

 Collecting & providing details of existing and proposed

Green belt development /plantation in the core zone

Period: March 2022 onwards

6 HG* K.Shankar

 Study of existing surface drainage arrangements in the

core and buffer zone, impact due to mining on these

drainage courses and suggestion of mitigative

measures

 Perusal of site specific ground water table details for



QCI-NABET Scheme for accreditation of EIA Consultant Organisations/Version 3

DECLARATION OF ASSOCIATION IN THE EIA- VERSION 3 REV.2, SEP, 2018 3

the core zone and the study area.

 Studied the hydrological aspects of surface and

groundwater in study area

 Study about impact on the hydrology due to mining

operation

 Suggesting mitigative measures like RWH for

enhancement of ground water level

Period: March 2022 onwards

7 GEO* K.Shankar

 Study of geology of the ML area and the surrounding

areas.

 Provide details about Mineral composition

Period: March 2022 onwards

8 SC* B.Swamynathan

 Study of soil profile

 Assessment of Impact on soil and suggesting plantation

scheme.

Period: March 2022 onwards

9 AQ*

V.Sivaranjani

 Quantification of emission particulars

 Air quality modelling for post project impact on the

air quality prediction of the study area.

Analysis of the Isopleth generated

 Arriving at the post project concentration at the AAQ

monitoring locations

Period: June 2022 onwards

G.Sandhya-FAA

 Assisting FAE calculation of the emission rates

 Preparation of meteorological data in suitable form for

input into the model

 Simulation of model for generation of Isopleth and

data interpretation.

 Studying the impact on AAQ monitoring locations due

to the generated emissions.

 Associated with FAE in preparation of sections

relevant to AQ functional area in the EIA/EMP report.

Period: June 2022 onwards

10 NV* P.Giri

 Identification of baseline monitoring stations and study

of the monitored data with respect to the applicable

standards.

 Predict the noise level and vibration level due to

proposed mining operation based on scientific

evaluation.

 Suggesting the Mitigation measures to control noise
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pollution, Suggesting the Mitigation measures to

control ground vibration

Period: December 2021 onwards

11 LU B.Swamynathan

 Collection of Remote sensing satellite data to study

the land use pattern.

 Primary field survey and limited field verification

 Preparation of Land use map using Satellite data of the

project area separately for the core zone and the buffer

zone and providing the land use pattern.

Period: March 2022 onwards

12 RH* K.Shankar

 Identified Major risks involved in the project

Mitigation measures suggested to avoid risk.

 Preparation of onsite and offsite emergency

management plan

Period: March 2022 onwards

*One TM against each FAE may be shown

**Please attach additional sheet if required

Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person

I, P.Giri hereby, confirm that the above mentioned experts prepared the EIA report for

Rough Stone and Jelly Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj over an extent of 2.38 Ha at

S.F.No.280/6 in Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District, Tamil

Nadu.

I also confirm that EIA Coordinator (EC) has gone through the report, and the consultant

organization shall be fully accountable for any misleading information. It is certified that no

unethical practices, plagiarism involved in carrying out the work and external data / text has not

been used without proper acknowledgement while preparing this EIA report.

Signature:

Name: P.Giri

Designation: Chief Executive

Name of the EIA consultant organization: Creative Engineers & Consultants, Chennai – 59

NABET Certificate No. & Issue Date: No- NABET/EIA/2023/RA 0187 & date Dec 18th, 2020
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TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBERSECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-600 015.

Phone No.044-24359973

TERMS OF REFERENCE (ToR)

5

To

Thiru. R. Ponkaliraj

S/o.(Lare) P.Rajendran

No.l 8/7/23, Thirumal Andavar Kovil Street

Sivagurunathapuram

V.K.Pudur Taluk

Surandai-627859

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with public Hearing (ToR) for the

Proposed Rough stone, Jelly and Gravel quarry. lease over an extent of 2.3g.0Ha at

S.F.No. 280/6 of Anaikulam Village, \
Tamil Nadu by Thiru. R.Ponkaliraj - under project category -,.Bl,,and Schedule

S.No. l(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA report -
Regarding.

Ref: L Online proposal No.SI{TN ltv{Itt/ 71385n022, dated: 3t .01 .2022

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on: 31.01.2022

3. Minutes of the 252'd SEAC meeting held on 10.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.
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The project proponent, Thiru. R.Ponkaliraj has submitted application seeking Terms of

Reference (ToR) with Public Hearing for the Proposed Rough stone, Jelly and Gravel quarry lease

over an extent of 2.38.0 Ha at S.F.No. 280/6 of Anaikulam Village, Veerakeralampudur Taluk,

Tenkasi District, Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in 252"d SEAC meeting held on 10.03.2022. The details of the project

fumished by the proponent are given in the website (parivesh.nic.in).

The SEAC noted the following:

l. The Project Proponent, Thiru. R.Ponkaliraj has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry lease over an extent of 2'38.0 Ha at S'F.No.

280/6 of Anaikulam Vitlage, Veerakeralampudur Taluk Tenkasi District, Tamil Nadu.

2. The project/activity is covered under Category "B1" of ltem l(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 4,02,450 mr of

rough stone, 35,700 m3 of Weathered Rock and 18,408 mr of gravel with a ultimate depth of

mining is 53m below ground level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents furnished, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (TOR) with Public Hearing for

the total Production for the period of five years states that total quantity should not exceed 4,02,450

m3 of rough stone, 35,700 m3 of Weathered Rock and 18,408 m3 of gravel with a ultimate depth of

mining is 53m below ground level, Subject to the following TORs, in addition to the standard terms

of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MoEF & cc to be

., included in EIA/EMP Report:
..-.d._-.j:*,-,niri---.'f.c.-

SEtrAA!TN,

l. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive environmental impact

assessment study due to mining operations carried out in the quarry cluster specifically with

reference to the environment in terms of air pollution, water pollution, & health impacts and

accordingly the Environment Management plan should be prepared keeping the concemed

quarry and the surrounding habitations in the mind.

2. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease area

after 15.01 .2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD, mines,
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a) What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last work

permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail ofapproved depth of mining.

e) Actual depth ofthe mining achieved earlier.

f) Name ofthe person(s) already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was canied out as per the approved mine plan (or EC if issued) with

stipulated benches.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheeq geomorphology, lithology and geology of the mining

lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the

land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone),

The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation ofexisting trees & safety distance between the adjacent quarries & water

bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project Proponent shall provide the details of geological rcserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodolory with justifications, the

anticipated impacts ofthe mining operations on the surrounding environment and the proposed

mitigation measures for the same.

The Project Proponent shall provide the organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions of

Mines Act'1952 and the MlvIR, 196l for carrying out the quarrying operations scientifically

and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and surface

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the pwD / TWAD

so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual monitored dat4

it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and

documentation in this regard may be provided.

3.

4.

5.

7.
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8. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological parameters

with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality & flora/fauna

including traffi c/vehicular movement study.

9. A detailed study shall be carried out in order to ascertain the status ofexisting trees (nos., name

of the species, age, diameter etc.,) both within the mining lease applied area & 300m buffer

zone and its management during mining activity.

10. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific, along with the exclusive photographs/images/plans showing the

proposed closure activities conceptually.

I l. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one most

circulated vernacular dai ly.

12. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome ofthe

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.11822016) and O.A.No.l02l20t7 and

O.A.No.404/2016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920/2016, M.A.No.ll2212016,

M.A.No.l212017 & M.A. No. 84312017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 98112016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.384i2017).

13. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive dust emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to reduce the visual impacts. A

wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college authorities.

The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of

small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.

14. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper espacement as per the advice of local forest

authorities/botanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

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

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

Report.

17. The Socio-economic studies should be canied out within a 5 km buffer
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activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local community

proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible,

quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

18. Ifany quarrying operations were canied out in the proposed quarrying site for which now the

EC is sought, the Project Proponent shall furnish the detailed compliance to EC conditions

given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified by

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNpCB.

19. The PP shall use drone video to cover the cluster area showing clearly the extent of operation

":.'l r
as part ofEl.ar report. ' ' . ' ,... :: '

20. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms of

Reference besides attracting the penal provisions as given in the Environment (Protection) Act,

1986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

l. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - tjsil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

I l. Bobax ceiba - Ilavu, Sewilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

. I 5;,q.!19to|)19-n rwqit-e,4!q ..Purasa.,{.r,g{?r-n,,-, 
.,

'"' it. eoijllii;iiBrmurir relilios'tirii': f<ofr [ii;Van:ui lt
i

Y
Y
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I8. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - Uva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal ltchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

."...3ffi:.r(:Bl:
28. Lagerstroemia speciosa - Poo,Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31. Litsea glutinosa -Pisin patrai

32. Madhuca longifolia - tlluppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. herocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram
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50. Saraca asoca - Asoca

5l . Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - yeti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

ffid.f,W,Sf"H$.*f/lf stffi ,^f,Hry+Hjii{

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 496th Authority meeting held on 24.03.2022. AIter detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

l. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-65D017-lA.llI dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concems raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part ofthe Environment Management plan.

2. The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control ofother emission and climate mitigation activities.

3. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora. fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

4. Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow ofgoods and services.

5. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

water body and Reservoir.

Page 7 of l8
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6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

7. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

8. The Environmental lmpact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

9. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams,

lakes and farmer sites.

10. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

I l. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental Impact Assessmcnt should study impact on protected areas, Reserve Forests,

:'".i"ilhrts$*JkS$ffigeflSt$,feffi,[ilpl]iEarploffisite. l1 .i -' lq,,

13. The project proponent shall study and fumish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14. The project proponent shall study and furnish the details on potential fragmentation impact of

natural environment, by the activities.

15. The project proponent shall study and fumish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

l6.The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacs of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

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

wildlife.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

l) 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.

+
Y
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name ofthe lessee.

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in l:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concemed authority.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringemenVdeviation/ violation of the environmental or forest normV 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 ofenvironmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of l0 km zone around the mine lease from lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life ofthe mine /

lease period.

l0) Land use of the study area delineating forest area, agricultural

sanctuary, national park, migratory routes offauna, water bodies,

land, grazing land, wildlife

8)

e)
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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.

lmpact, ifany, ofchange of land use should be given.

ll) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

l2) 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 Minisrry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. ln all such cases, it would be desirable for representative ofthe State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

I 3) 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 ofthe forestry clearance should also be furnished.

l4) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

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

I 5) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.

l6) A study shall be got done to ascertain the impact ofthe Mining Project on wildlife ofthe study

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

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

out with cost implications and submitted.

l7) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Etephant Reserves/(existing as well as proposed), ifany, within l0 km ofthe mine lease

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

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

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

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

l8) A detailed biological study ofthe study area [core zone and buffer zone (t0 km radius ofthe

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

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

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the

Page l0 of l8
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le)

20)

zt)

present. ln case of any scheduled-l fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State

Forest and wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part ofthe project cost.

Proximity to Areas declared as'critically Polluted'or the project areas likely to come under

the'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should

also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or state Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, cRZ are4 location of the mine lease with respect to cRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining projects

falling under cRZ would also need to obtain approval of the concemed coastal Zone

Management Authority).

R&R Plan/compensation details for the Project Affected people (pAp) should be fumished.

while preparing the R&R Plan, the relevant State/l.,Jational Rehabilitation & Resenlement

Policy should be kept in view. In respect ofSCs /STs and other weaker sections ofthe societv

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

borrtaddr*no-editsren'ri6reiUittlrefu ildri,n"pto*OO+i

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments ofthe State Govemment.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be

shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) one season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); october-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per cPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

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

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of particularly for free

Page ll of18
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23) Air quality modeling should be canied out for prediction of impact of the project on the air

quality of the area. lt should also take into account the impact of movement of Vehicles for

transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for

modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map

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

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the

map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

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

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

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the

working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaken and Report fumished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers

. -. present and impact,of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central
r.[ -..? Ground Water Authority for working belou' ground water and for pumping of ground rvater

should also be obtained and copy fumished.

29) Details ofany stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact ofthe same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

3l) 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 ofthe Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation
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indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of
plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. projected

increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable ofhandling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Covernment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of rransportation study as per Indian Road congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

pho!3id

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMp. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMp) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment ofthe Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided

.
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and also incorporated in the final EIA/EMP Report ofthe Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court ofLaw against the Project should be given.

4t) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report.

43) Benefits ofthe Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits ofthe

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

b) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water. air, soil, noise

etc. using the MoEF&CCNABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal ofthe Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

f) The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

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

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M' No. J-l l0l3/4112006-lA.ll(l) dated 4th

August,2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-l

and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC

with reasons for such changes and permission should be sought' as the ToR may also

have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft

EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.

i) As per the circular no. J-ll0l I /618/2010-lA.ll(l) dated 30.5.2012, certified report ofthe

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained
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Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

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 ofthe mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

features ofthe adjoining area.

In addition to the above. the followins shall be furnished:_

l. Project name and location (vilrage, District, state, Industriar Estate (ifappricabre).

2' Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid ef{luent and

solid and hazardous wastes-

3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode ofdischarge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5' The proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the number of wells
located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

6. A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

7. Details of village map,,,A" register and FMB sketch shall be fumished.

8' Detailed mining crosure pran 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 sha be fumished in the EIA report.

l0' EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual fbr
Mining of Minerals published February 2010.

ll' Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration or
the mined areas-

12. The EIA study report shall include the sunounding mining activity, ifany.
13. Modeling study for Air, water and noise sha be carried out in this fierd and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be canied out and reported.
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16. lmpact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in lOkm

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and glound water quality, soil characteristic,

flora and faunq socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

2 I . Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsNABET Accredited agencies.

. 27,4ed^ofi'tfrri,.1l-oJt&o{b&st$pd*[tgpl$g?lQ"$SdseOrt,m[UA&oii4telhrl.furnished and also t
l.L-.

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked tbr proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. tn this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

Besides the above. the below mentioned seneral ooints should also be followed:-

Page 16 of 18



Lr No.SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR- tt36t202? Dated: 25,03.2022

b.

A note confirming compliance of the ToR, with cross referencing of the relevant sections /
pages ofthe EIA report should be provided.

All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

while preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & cc vide o.M. No. J-tl}l3l4l 12006-IA.II (D dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA/EMp report after accreditation with

Quality council of India (ecl)National Accreditation Board of Education and rraining

0ABET) would need to incrude a certificate in this regard in the EIA/EMp reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories incruding their status of
approvals etc. [n this regard circurar no F. No.J -l r0 r 3/77i2004-IA-II(r) dated 2nd December,

2009, l8'h March 2010, 286 May 2010, 28rh June 2010, 3r'r December 2010 & 30rh

September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.in/ may be referred.
. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix{Il of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent wilr

take further necessary action for obtaining environmentar crearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

' The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

' The ToRs with public hearing prescribed sha[ be varid for a oeriod of three vears
from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J_

I I0l3/4I /2006-IA-il(txparr) dated 29,h August, 20I 7.

SEIAA-TN
Copy to:

l. The Additional Chief Secretary to Govemment,

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

Environment & Forests Department,

2. The Chairman, Central pollution Control Board, parivesh Bhavan,
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CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi I10032.

The Member Secretary, TamilNadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Building, l"& 2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Tenkasi District.

Stock File.

J.

4.

5.

6.

7.
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TOR COMPLIANCE  

S.No ToR Points  Reply Pg.

No 

A. ToR in Addition to Standard ToR 

1 

The Proponent shall carry out the cumulative & 

comprehensive environmental impact 

assessment study due to mining operations 

carried out in the quarry cluster specifically 

with reference to the environment in terms of 

air pollution, water pollution, & health impacts, 

and accordingly the Environment Management 

plan should be prepared keeping the 

concerned quarry and the surrounding 

habitations in the mind. 

 The details of other quarries located in 

500m radius of the project is provided in 

Annexure-3. The baseline monitoring 

carried out for this project reflects the 

cumulative impact of this existing quarry.   

The identification of impact due to air, 

water, health impacts etc. has been carried 

out in Chapter-IV. The environmental 

management plan has been provided 

elaborately in Chapter-X. 

A-10 

4-1 

10-1 

2 

If the proponent has already carried out the 

mining activity in the proposed mining lease 

area after 15.01.2016, then the proponent 

shall furnish the following details from AD/DD, 

mines  

a) What was the period of the operation 

and stoppage of the earlier mines with 

last work permit issued by the AD/DD 

mines? 

b) Quantity of minerals mined out. 

c) Highest production achieved in any one 

year 

d) Detail of approved depth of mining. 

e) Actual depth of the mining achieved 

earlier. 

f) Name of the person already mined in 

that leases area. 

g) If EC and CTO already obtained, the 

copy of the same shall be submitted. 

Whether the mining was carried out as per 

the approved mine plan (or EC if issued) 

with stipulated benches. 

This is a proposed project. No mining has 

been carried out in this lease area so far by 

the proponent. 

2-14 
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3 

All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High Resolution 

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, 

geomorphology, lithology and geology of the 

mining lease area should be provided. Such 

an Imagery of the proposed area should 

clearly show the land use and other ecological 

features of the study area (core and buffer 

zone). 

 Project coordinates superimposed in 

satellite imagery and given as Figure No - 

2.4 in Chapter – II. 

The 10km Radius Index plan showing 

buffer zone is given in Figure No.3.1 in 

Chapter – III. 

2-6 

3-2 

4 

The proponent shall furnish photographs of 

adequate fencing, green belt along the 

periphery including replantation of existing 

trees & safety distance between the adjacent 

quarries & water bodies nearby provided as 

per the approved mining plan. 

 

 Photographs of the site are provided in 

Chapter-II.  

 10m safety distance has been left for the 

cart tracks on the northern and southern 

side of the lease area. Tin sheet will be set 

up in these sides. Green netting will be 

carried out around the lease periphery on 

the other sides. 

2-7 

5 

The Project Proponent shall provide the details 

of geological reserves and mineable reserves, 

planned production capacity, proposed 

working methodology with justifications, the 

anticipated impacts of the mining operations 

on the surrounding environment and the 

proposed mitigation measures for the same. 

 

 The details of the geological and mineable 

reserves are provided in Table No.2.3, 

Chapter-II. 

 The mining method will be Opencast semi 

mechanized mining using drilling, blasting, 

excavation through excavator & mineral 

transport through tippers. 

 The production schedule during plan 

period is given in Table No.2.7, Chapter-II. 

 Anticipated Impacts of the mining 

operations and mitigation measures are 

discussed elaborately in Chapter-IV. 

2-9 

 

 

 

2-14 

 

4-1 

 

6 

The Project Proponent shall provide the 

Organization chart indicating the appointment 

of various statutory officials and other 

competent persons to be appointed as per the 

provisions of Mines Act'1952 and the MMR, 

1961 for carrying out the quarrying operations 

scientifically and systematically in order to 

ensure safety and to protect the environment. 

 The organization chart has been provided 

in Figure No.10.1, Chapter-X. 
10-3 
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7 

The Project Proponent shall conduct the 

hydro-geological study considering the contour 

map of the water table detailing the number of 

ground water pumping & open wells, and 

surface water bodies such as rivers, tanks, 

canals, ponds etc. within 1 km (radius) along 

with the collected water level data for both 

monsoon and non-monsoon seasons from the 

PWD / TWAD so as to assess the impacts on 

the wells due to mining activity. Based on 

aetual monitored data, it may clearly be shown 

whether working will intersect groundwater. 

Necessary data and documentation in this 

regard may be provided. 

Details of hydrogeological scenario of this 

project is provided under section 3.6, 

Chapter-III. 

3-43 

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. 

 

The baseline data on micro- meteorology, 

ambient air quality, Water quality, noise 

level, soil and flora & fauna are collected 

during Summer Season (March – May 2022)  

and detailed in Section 3.3 to 3.5 of 

Chapter-III. The details of Traffic Study is 

provided under Section 4.9, Chapter-IV. 

3-11 

&  

3-35 

4-22 

9 

A detailed study shall be carried out in order to 

ascertain the status of existing trees (nos., 

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

within the mining lease applied area & 300m 

buffer zone and its management during mining 

activity. 

The details of flora in the core zone, project 

impact zone (PIZ) and the buffer zone are 

provided from Table No.3.23–3.24, Chapter-

III. 

3-37 

10 

A detailed mine closure plan for the proposed 

project shall be included in EIA/EMP report 

which should be site-specific, along with the 

exclusive photographs/images/plans showing 

the proposed closure activities conceptually. 

Details of Mine Closure Plan is provided 

under section 7.5, Chapter-VII. 
7-4 

11 

The Public hearing advertisement shall be 

published in one major National daily and one 

most circulated vernacular daily. 

Agreed. -- 

12 

The recommendation for the issue of "Terms 

of Reference" is subjected to the outcome of 

the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi 

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

O.A. No.200/2016 and 0.A.No.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) and 0.A.No.102/2017 and 

Agreed. - 
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0.A.No.404/2016, (M.A.No.758/2016, 

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

M.A.No.12/2017 & M.A. No. 843/2017) and 

O.A.No.405/2016 and O.A.No.520 of 2016 

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

M.A.No .384/2017). 

13 

The purpose of Green belt around the project 

is to capture the fugitive emissions, carbon 

sequestration and to attenuate the noise 

generated, in addition to improving the 

aesthetics. A wide range of indigenous plant 

species should be planted as given in the 

appendix in consultation with the DFO, State 

Agriculture University and local school/college 

authorities. The plant species with 

dense/moderate canopy of native origin should 

be chosen. Species of small/medium/tall trees 

alternating with shrubs should be planted in a 

mixed manner. 

In the lease area, safety barrier 7.5m 

around the periphery, and 10m safety zone 

for cart tracks is left. Greenbelt / Plantation 

will be carried out to enhance the 

vegetative growth and aesthetic in the 

safety zone area. About 1200 trees will be 

planted in and around the lease area. 

Details of the same is provided under Table 

No.4.16, Chapter-IV. 

4-18 

14 

Taller/one year old Saplings raised in 

appropriate size of bags, preferably eco-

friendly bags should be planted in proper 

spacing as per the advice of local forest 

authorities/botanist/Horticulturist with regard to 

site specific choices. The proponent shall 

earmark the greenbelt area with GPS 

coordinates all along the boundary of the 

project site with at least 3 meters wide and in 

between blocks in an organized manner. 

Agreed -- 

15 

A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP Report. 

 

The disaster management plan has been 

provided under section 7.3.1, Chapter-VII. 
7-3 

16 

A Risk Assessment and management Plan 

shall be prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Details about Risk Assessment has been 

provided under section 7.3, Chapter-VII. 
7-1 

17 

The Socio-economic studies should be carried 

out within a 5 km buffer zone from the mining 

activity. Measures of socio-economic 

significance and influence to the local 

community proposed to be provided by the 

Project Proponent should be indicated. As far 

as possible, quantitative dimensions may be 

 Nearby villages were visited for conducting 

study to know about socio-economic 

conditions, including aspirations and 

requirements of the people for a better 

living and collected relevant data.  The 

details are provided under section 3.2.4, 

3-9 
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given with time frames for implementation. Chapter-III. 

Towards the socio economic development 

of the surrounding area, the proponent has 

earmarked an amount of Rs.5 Lakhs under 

Corporate Environmental Responsibility. 

The activities identified under CER will be 

implemented in a phased manner in the 

nearby Government schools.  In 

consultation with the locals based on the 

need & priority it will be implemented. 
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18 

If any quarrying operations were carried out in 

the proposed quarrying site for which now the 

EC is sought, the Project Proponent shall 

furnish the detailed compliance to EC 

conditions given in the previous EC with the 

site photographs which shall duly be certified 

by MoEF&CC, Regional office, Chennai (or) 

the concerned DEE/TNPCB. 

Replied above in Point No.2. -- 

19 

The PP shall use drone video to cover the 

cluster area showing clearly the extent of 

operation and the surrounding environment 

and submit the video as part of EIA report. 

Under process -- 

20 

Concealing any factual information or 

submission of false/fabricated data and failure 

to comply with any of the conditions mentioned 

above may result in withdrawal of this Terms 

of Reference besides attracting penal 

provisions in the Environment (Protection) Act, 

1986" 

Agreed. -- 

 

B. Additional ToR 

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. 

 This draft EIA/EMP report will be exposed to 

public consultation as per mandatory 

procedures through the District Collector 

and State Pollution Control Board officials 

after giving 30 days advance notice in two 

local newspapers about the scheduled date 

7-1 
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 and time for conduct of the public hearing 

procedures.  

The opinions, concerns and objections of 

stakeholders will be recorded during the 

public hearing. All the public queries and 

the replies to the query by the project 

proponent and officials concerned will be 

recorded and incorporated in the EIA/EMP 

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu. 

2 

The Environmental Impact Assessment shall 

study in detail the carbon emission and also 

suggest the measures to mitigate carbon 

emission including development of carbon 

sinks and temperature reduction including 

control of other emission and climate 

mitigation activities. 

Considering that the quantum of production 

is less, only 1 excavator, 4 tippers will be 

engaged. These equipments will be properly 

and regularly maintained. Besides, as 

mentioned earlier, regular vehicular 

emission tests will be done for the transport 

vehicles to ensure minimal impact due to 

carbon emissions. To further mediate the 

carbon emissions, a good greenbelt and 

plantation plan has been planned wherein 

1200 number of plants will be planted in and 

around the lease area. 

4-3 

3 

The Environmental Impact Assessment 

should study the biodiversity, the natural 

ecosystem, the soil micro flora, fauna and soil 

seed banks and suggest measures to 

maintain the natural Ecosystem. 

An ecological survey of the study area was 

conducted with reference to listing of 

species and assessment of the existing 

baseline ecological conditions. Details are 

provided under section 3.5.1, Chapter-III. 

3-35 

4 

Action should specifically suggest for 

sustainable management of the area and 

restoration of ecosystem for flow of goods 

and services. 

 

 At the end of the life of the mine, 1.84.0Ha of 

mined out area will be left as water body. 

0.02.0Ha will be the mine roads and 

0.52.0Ha will be covered with vegetation. 

The land use during the post operational 

period is given under Table No.4.13, 

Chapter-IV. 

4-16 
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5 

The project proponent shall study impact on 

fish habitats and the food WEB/ food chain in 

the water body and Reservoir. 

There is no major perennial waterbody in 

close proximity of the lease area. 
7-3 

6 

The Terms of Reference should specifically 

study impact on soil health, soil erosion, the 

soil physical, chemical components and 

microbial components. 

 Soil samples were collected in 3 locations 

in the core and buffer zone to analyse the 

physiochemical characteristics of the soil in 

the area. The soil quality data is provided in 

Table No.3.17, Chapter-III. 

 The soil of the study area is characterized 

by Entisols, Inceptisol, Alfisols.The lease 

are falls under the category of Entisol. The 

soil map is provided in Figure No.3.24, 

Chapter-III. 
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7 

The Environmental Impact Assessment 

should study impact on forest, vegetation, 

endemic, vulnerable and endangered 

indigenous flora and fauna. 

An ecological survey of the study area was 

conducted with reference to listing of 

species and assessment of the existing 

baseline ecological conditions. Details are 

provided under section 3.5.1, Chapter-III. 

3-35 

8 

The Environmental Impact Assessment 

should study impact on standing trees and the 

existing trees should be numbered and action 

suggested for protection. 

Replied in Additional ToR Point No.7. -- 

9 

The Environmental Impact Assessment 

should study on wetlands, water bodies, 

rivers streams, lakes and farmer sites. 

The nearest major water bodies include 

Chittar Ar 6.3km (SW), Chittar River 8.1km 

(S), Manur Channel – 8.4km (S), Marandai 

Channel – 9.4km (SW) 

 No major impact is envisaged on the nearby 

water bodies due to project operations. 

 

3-3 

 

 

 

4-11 

10 

The Environmental Impact Assessment 

should hold detailed study on EMP with 

budget for green belt development and mine 

closure plan including disaster management 

plan. 

 Detailed environmental management plan is 

provided in Chapter-X.  

 The environmental management cost is 

provided under Table No.10.1, Chapter-X. 

 Disaster management plan is provided 

under section 7.3.1, Chapter-VII. 

10-8 

7-3 
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11 

The Environmental Impact Assessment 

should study impact on climate change, 

temperature rise, pollution and above soil & 

below soil carbon stock. 

 Considering that the quantum of production 

is less, only 1 excavator, 4 tippers  will be 

engaged. These equipments will be properly 

and regularly maintained. Besides, as 

mentioned earlier, regular vehicular 

emission tests will be done for the transport 

vehicles to ensure minimal impact due to 

carbon emissions. To further mediate the 

carbon emissions, a good greenbelt and 

plantation plan has been planned wherein 

1200 number of plants will be planted in and 

around the lease area. 

 Besides, there is no waste generation, 

disposal or stacking involved in this 

project. Hence, no adverse impact on this 

front is envisaged. 

4-3 

12 

The Environmental Impact Assessment 

should study impact on protected areas, 

Reserve Forests, National Parks, Corridors 

and Wildlife pathways, near project site. 

 The mining lease area and the 10 km buffer 

zone from the periphery of the core zone is 

devoid of declared ecologically sensitive 

features like national parks, biospheres, 

sanctuaries, etc. 

4-17 

13 

The project proponent shall study and furnish 

the impact of project on plantations in adjoing 

patta lands, Horticulture, Agriculture and 

livestock. 

Due to poor soil condition and non-

availability of perrineal water source, no 

major agricultural activity is carried out in 

and around the lease area. Only patches of 

plantation are observed in few places in the 

monsoon season based on water availability 

4-18 

14 

The project proponent shall study and furnish 

the details on potential fragmentation impact 

of natural environment, by the activities. 

At the end of the life of the mine, 1.84.0Ha of 

mined out area will be left as water body. 

0.02.0Ha will be the mine roads and 0.52.0Ha 

will be covered with vegetation. 

4-19 

15 
The project proponent shall study and furnish 

the impact on aquatic plants and animals in 

 An ecological survey of the study area was 

conducted with reference to listing of 

3-35 
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water bodies and possible scars on the 

landscape, damages to nearby caves, 

heritage site, and archaeological sites 

possible land form changes visual and 

aesthetic impacts. 

species and assessment of the existing 

baseline ecological conditions. Details are 

provided under section 3.5.1, Chapter-III. 

 The land use pattern details are provided 

under section 4.5.1, Chapter-IV.  

 Greenbelt / Plantation will be carried out to 

enhance the vegetative growth and 

aesthetic in the safety zone area. About 

1200 trees will be planted in and around the 

lease area. 

 

4-16 

 

 

16 

The project proponent shall study and furnish 

the possible pollution due to plastic and 

microplastic on the environment. The 

ecological risks and impacts of plastic & 

microplastics on aquatic environment and 

fresh water systems due to activities, 

contemplated during mining may be 

investigated and reported. 

Single use plastics/ use and throwaway 

plastics will be banned in the site as 

directed by the Tamil Nadu Government vide 

GO(Ms)No.84 regarding ban on use of 

plastic products. The employees will be 

encouraged to use compostable material or 

reusable material. 

4-24 

17 

The project proponent shall detailed study on 

impact of mining on Reserve forests free 

ranging wildlife. 

There is a reserve forest at a distance of 

5.3Km (S) and Uttumalai RF is at a distance 

of 9.8Km (E) from the lease area.  Details of 

impact on biological environment is 

provided under section 4.6.2, Chapter-IV. 

4-17 

 

C. Standard ToR 

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, 

This is a proposed project. No mining has 

been carried out in this lease area so far by 

the proponent. 

2-14 
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w.r.t. the highest production achieved 

prior to 1994. 

2 

A copy of the document in support of the 

fact that the Proponent is the rightful 

lessee of the mine should be given 

Precise area communication letter received 

from the Deputy Director Department of 

Geology & Mining, Tenkasi vide 

Rc.No:M1/11657/2017, dated 16.11.2021.  

(Annexure-1) 

A-1 

3 

All documents including approved mine 

plan, EIA and Public Hearing should be 

compatible with one another in terms of 

the mine lease area, production levels, 

waste generation and its management, 

mining technology etc. and should be in 

the name of the lessee. 

The production capacity, quantity of waste, 

its management and mining technology in 

mine plan and EIA, etc., are compatible with 

one another. 

-- 

4 

All corner coordinates of the mine lease 

area, superimposed on a High Resolution 

Imagery/ toposheet, topographic sheet, 

geomorphology and geology of the area 

should be provided. Such an Imagery of 

the proposed area should clearly show 

the land use and other ecological 

features of the study area (core and 

buffer zone). 

 Project coordinates superimposed in 

satellite imagery and given as Figure No - 

2.4 in Chapter – II. 

 The geology and geomorphology map is 

provided in Figure No.3.21, 3.22, Chapter-III. 

The Lithology map and Soil map are 

provided under Figure No. 3.23, 3.24, 

Chapter-III. 

The 10km Radius Index plan showing buffer 

zone is given in Figure No.3.1 in Chapter – 

III. 

2-6 
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5 

Information should be provided in Survey 

of India Topo sheet in 1:50,000 scale 

indicating geological map of the area, 

geomorphology of land forms of the area, 

existing minerals and mining history of 

the area, important water bodies, streams 

and rivers and soil characteristics. 

Replied in Standard ToR point no.4 -- 
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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. 

Not Applicable -- 

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 will frame a well-planned 

environmental policy. Its details are 

provided under Section 10.2.1, Chapter-X. 

 The Mines Manager will undertake effective 

monitoring and implementation of various 

environmental control measures promptly 

and effectively and to oversee various 

environmental management schemes for air 

quality control, water quality status, noise 

level control, plantation programme, social 

development schemes, etc in the mine. The 

organizational chart for the same has been 

provided in Figure No.10.1, Chapter-X. 

10-1 

 

 

10-3 

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 

Various risks likely to arise due to mining 

activities are detailed under section 7.4, 

Chapter-VII. This being an opencast mine, 

subsidence is not applicable. The impact 

due to ground vibrations due to blasting is 

7-4 
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detailed. The proposed safeguard 

measures in each case should also be 

provided. 

given in para 4.3.2, Chapter-IV. 

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 chosen for collecting 

existing environmental status covers 10 km 

radial distance from the project periphery 

(Figure No - 3.1). Data given in the report is 

for the life of the mine. 

3-2 

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. 

 The land use of the study area was studied 

to demarcate various LULC categories and 

its details are provided under section 3.4, 

Chapter-III. 

 The land use pattern at present and at the 

end of the quarrying period has been 

provided under section 4.5, Chapter-IV. 

 At the end of the life of the mine, 1.84.0Ha of 

mined out area will be left as water body. 

0.02.0Ha will be the mine roads and 

0.52.0Ha will be covered with 

vegetation..The post mining land use plan 

showing afforestation and water body is 

shown in Figure No- 4.5. 

3-30 
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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. 

There is no waste generation anticipated in 

this quarry operation since the entire 

excavated material will be utilized. Hence, 

there is no external overburden dump 

involved. Besides, there is no proposal for 

overburden dump outside the lease area. 

2-14 

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 

There is no forest land in the lease area. -- 
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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. 

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. 

There is no forest land in the lease area. -- 

14 

Implementation status of recognition of 

forest rights under the Scheduled Tribes 

and other Traditional Forest Dwellers 

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

should be indicated. 

Not Applicable -- 

15 

The vegetation in the RF / PF areas in 

the study area, with necessary details, 

should be given. 

There is no forest land in the lease area. -- 

16 
A study shall be got done to ascertain the 

impact of the Mining Project on wildlife of 

The mining lease area and the 10 km buffer 

zone from the periphery of the core zone is 

devoid of declared ecologically sensitive 

4-17 
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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. 

features like national parks, biospheres, 

sanctuaries, etc. 

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. 

Replied in Standard ToR point No.16 -- 

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 

A detailed study of flora and fauna 

composition in the core and buffer zone of 

the project has been made through primary 

field surveys. The details are furnished in 

para 3.5, Chapter III. 

3-35 
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scheduled-I fauna found in the study 

area, the necessary plan along with 

budgetary provisions for their 

conservation should be prepared in 

consultation with State Forest and 

Wildlife Department and details furnished. 

Necessary allocation of funds for 

implementing the same should be made 

as part of the project cost. 

19 

Proximity to Areas declared as 'Critically 

Polluted' or the Project areas likely to 

come under the 'Aravali Range', 

(attracting court restrictions for mining 

operations), should also be indicated and 

where so required, clearance 

certifications from the prescribed 

Authorities, such as the SPCB or State 

Mining Department should be secured 

and furnished to the effect that the 

proposed mining activities could be 

considered. 

Not Applicable -- 

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 -- 

21 
R&R Plan/compensation details for the 

Project Affected People (PAP) should be 

The mining activities will be carried out 

within the mine lease area only. The entire 
7-4 
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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 he undertaken to 

assess their requirements, and action 

programmes prepared and submitted 

accordingly, integrating the sectoml 

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 shilling of 

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

economic aspects should be discussed in 

the Report. 

mine lease area is a patta land in 

proponent’s possession. There is no 
population within the ML area. Hence, the 

question of R& R does not arise. 

22 

One season (non-monsoon) (i.e. March-

May (Summer Season); October-

December (post monsoon season) ; 

December-February (winter season) 

primary baseline data on ambient air 

quality as per CPCB Notification of 2009, 

water quality,: noise level, soil and flora 

and fauna shall be collected and the AAQ 

and other data so compiled presented 

date-wise in the EIA and EMP Report. 

Site-specific meteorological data should 

also be collected. The location of the 

 The baseline data on micro- meteorology, 

ambient air quality, Water quality, noise 

level, soil and flora & fauna are collected 

during Summer Season (March to May 2022) 

and detailed in para 3.3 to 3.5 of Chapter-III. 

 Monitoring stations were selected taking 

into account, wind direction and location of 

sensitive receptors.  

Free silica composition in PM10 sample has 

been done and the values are found to be 

Below Detectable Limit (DL 0.05mg/m3) 

which is well within the prescribed limit of 

5mg/m3. 

3-11 

&  
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monitoring stations should be such as to 

represent whole of the study area and 

justified keeping in view the pre-dominant 

downwind direction and location of 

sensitive receptors. There should be at 

least one monitoring station within 500 m 

of the mine lease in the pre-dominant 

downwind direction. The mineralogical 

composition of PM10, particularly for free 

silica, should be given. 

23 

Air quality modeling should be carried out 

for prediction of impact of the project on 

the air quality of the area. It should also 

take into account the impact of movement 

of Vehicles for transportation of mineral. 

The details of the model used and input 

parameters used for modeling should be 

provided. The air quality contours may be 

shown on a location map clearly 

indicating the location of the site, location 

of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing pre-

dominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

 Air quality modeling details are furnished 

in para 4.2.2 and its continuous sub paras 

in Chapter-IV of EIA report. 

 The impact on air quality due to the 

proposed project is estimated using 

AERMOD View Gaussian Plume Air 

Dispersion Model developed by Lakes 

Environmental Software which is based on 

steady state Gaussian plume dispersion. 

 The model simulations are done for the air 

pollutant arising from the mining 

operations, namely, PM10, PM2.5. Ground 

Level Concentration (GLC) have been 

computed using hourly meteorological 

data. 

 The Isopleths of PM10, PM2.5 

concentrations for with control measures 

scenario have also been drawn and these 

are given in Figure No.4.1 and 4.2. 

 It can be seen that the resultant added 

concentrations with baseline figures even 

at worst scenario, show that the values of 
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ambient air quality with respect to PM10 

are in the range of 52.9 g/m3 to 72.5 

g/m3 and with respect to PM2.5 are in the 

range of 25.1 g/m3 to 33.6 g/m3 which 

are within the statutory limits in each 

case. 

 

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 total water requirement for this project 

will be 10.0 KLD comprising 1.0 KLD for 

drinking water and domestic use, 8.0 KLD 

for dust suppression and 1.0 KLD for 

greenbelt. The water will be sourced initially 

from outside agencies. Later the rainwater 

collected in the mine pit sump will be used 

for this purpose. The water balance diagram 

for the same is shown in Figure No 4.3. 

4-8 

25 

Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of 

water for the Project should be provided. 

Not Applicable. -- 

26 

Description of water conservation 

measures proposed to be adopted in the 

Project should be given. Details of 

rainwater harvesting proposed in the 

Project, if any, should be provided. 

 The rain water falling in the quarry will be 

harvested in the sump at the lowest level 

of the quarry. This sump will act as a 

settling pond to prevent solids escaping 

along with discharge, before outlet. etc.  

 Towards surface runoff management, a 

garland drain of length 600m will be 

constructed around the quarry and will be 

connected to a settling pond with silt 

traps. The supernatant clear water from 

the settling pond will be flow to the 

downstream users. The surface runoff 

management structures diagram is given 

in Figure No 4.4, Chapter-IV. 

 The methods for reducing water 
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consumption and rainwater harvesting is 

provided in section 4.3.4, Chapter-IV.  

 

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. 

The ultimate pit depth of mining is 53m. The 

ground water table in this area is below this 

level. Hence, ground water intersection in 

not envisaged and ground water will not be 

affected appreciably due to the quarrying 

operation. 

4-10 

28 

Based on actual monitored data, it may 

clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data 

and documentation in this regard may be 

provided. In case the working will 

intersect groundwater table, a detailed 

Hydro Geological Study should be 

undertaken and Report furnished. The 

Report inter-alia, shall include details of 

the aquifers present and impact of mining 

activities on these aquifers. Necessary 

permission from Central Ground Water 

Authority for working below ground water 

and for pumping of ground water should 

also be obtained and copy furnished. 

 The occurrence and movement of 

groundwater in hard rock formations are 

restricted to the porous zones of 

weathered formations and the open 

systems of fractures, fissures and joints.  

 Generally, in hard rock regions, 

occurrence of weathered thickness is 

discontinuous both in space and depth. 

Hence recharge of groundwater in hard 

rock formations is influenced by the 

intensity and depth of weathering.  In the 

nearby region, the formations are compact 

with less intergranular porosity and 

fractures leading to less permeability and 

transmissivity values and as such the 

ground water level in this area is deep 

from surface.  

 The mining area consists of hard compact 

rock, hence no major water seepage 

within the mine is expected from the 

periphery. 

 The ultimate pit depth of mining is 53m. 

The ground water table in this area is 

below this level.  

 Hence, ground water intersection in not 

4-10 
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envisaged and ground water will not be 

affected appreciably due to the quarrying 

operation. Nearby mine workings also 

does not show any major seepage.   

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. 

Replied above in Standard ToR point No.27. -- 

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. 

 Lease area exhibits almost plain 

topography covered by Gravel formation. 

The elevation of the area is above 150m 

(maximum) from MSL. 

 The ultimate pit depth of mining is 53m. 

The ground water table in this area is 

below this level. 

2-2 
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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. Phasc-wise plan of plantation 

and compensatory afforestation should 

be charted clearly indicating the area to 

be covered under plantation and the 

species to be planted. The details of 

plantation already done should be given. 

The plant species selected for green belt 

In the lease area, safety barrier 7.5m around 

the periphery and 10m for cart tracks is left. 

Greenbelt / Plantation will be carried out to 

enhance the vegetative growth and 

aesthetic in the safety zone area. About 

1200 trees will be planted in and around the 

lease area. Details of the same is provided 

under Table No.4.15, Chapter-IV. 

4-17 
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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. 

From this proposed quarry the entire output 

will be transported to the crusher units for 

producing stone aggregates of different 

sizes or construction of roads, bridges, 

buildings and other buyers etc. Details of 

the traffic study is provided under section 

4.9, Chapter-IV. 

4-22 

33 

Details of the onsite shelter and facilities 

to be provided to the mine workers 

should be included in the EIA Report. 

This is a proposed project. Site services like 

mine office, first aid room, rest shelters, 

toilets etc. will be provided as semi-

permanent structures.   

2-19 

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. 

At the end of the life of the mine, 1.84.0Ha of 

mined out area will be left as water body. 

0.02.0Ha will be the mine roads and 0.52.0Ha 

will be covered with vegetation. Entire 

mined out area will be properly fenced to 

prevent inadvertent entry of men and 

animals. In the post mining stage the 

rainwater harvested in the mined out void 

shall be utilized. 

4-19 
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35 

Occupational Health impacts of the 

Project should be anticipated and the 

proposed preventive measures spelt out 

in detail. Details of pre-placement 

medical examination and periodical 

medical examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation 

measures with required facilities 

proposed in the mining area may be 

detailed 

Details of occupational health and safety 

aspects are given under the subsections of 

Para 4.8, Chapter-IV. 

4-21 

36 

Public health implications of the Project 

and related activities for the population in 

the impact zone should be systematically 

evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with 

budgetary allocations 

 Details of the socio economic survey 

conducted in the buffer zone has been 

provided in Para 3.2.4, Chapter-III. 

 Public health facilities will be further 

aimed to be developed through CER 

activities wherein periodic health 

checkups, medical camps for the locals 

will be conducted. 

3-9 

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. 

 Towards the socio economic development 

of the surrounding area, the proponent 

has earmarked an amount of Rs.5 Lakhs 

under Corporate Environmental 

Responsibility. The activities identified 

under CER will be implemented in a 

phased manner in the nearby Government 

schools.  In consultation with the locals 

based on the need & priority it will be 

implemented. Its details are provided in 

Para 4.7, Chapter-IV 

4-20 

38 
Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental 

 Detailed Environmental Management plan 

and its implementation, etc., are furnished 
10-1 
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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. 

in 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. 

 This draft EIA/EMP report will be exposed 

to public consultation as per mandatory 

procedures through the District Collector 

and State Pollution Control Board officials 

after giving 30 days advance notice in two 

local newspapers about the scheduled 

date and time for conduct of the public 

hearing procedures. 

 The opinions, concerns and objections of 

stakeholders will be recorded during the 

public hearing. All the public queries and 

the replies to the query by the project 

proponent and officials concerned will be 

recorded and incorporated in the EIA/EMP 

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu. 

7-1 

40 

Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order paced 

by any Court of Law against the Project 

should be given. 

 There is no litigation pending against the 

project. 
-- 

41 

The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost 

towards implementation of EMP should 

be clearly spelt out. 

 The cost of the project is Rs.78.37 Lakhs. 

 Towards EMP measures, Rs.15.2 Lakhs is 

allocated under capital cost. Besides,    

Rs.15.1 lakhs per annum will be spent 

under recurring cost.  All the recurring 

cost of maintenance of pollution control 

measures, environmental monitoring etc., 

will be met from revenue. 

4-20 
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42 

A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

The disaster management plan has been 

provided under section 7.3.1, Chapter-VII. 
7-3 

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. 

 The proposed Rough Stone Quarry will 

benefit this region in the fields of 

employment opportunities, improved per 

capita income for local people, improved 

social welfare facilities in respect of 

education, health, infrastructural etc.  

 Direct employment to 22 people and 

indirect employment to scores of people. 

 By means of carrying out the socio 

economic development activities, local 

community development is expected. 

Towards the same, the proponent has 

planned to allocate Rs. 5 Lakhs for various 

activities under CER. From the CER 

activities allocated for various social 

welfare activities, the villages near the 

lease area will be benefited. 

8-1 
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CHAPTER 1                                                                            

INTRODUCTION 

1.1 PURPOSE OF THE REPORT: 

Thiru.R.Ponkaliraj proposes to operate a Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry Survey 

No.280/6 over an extent of 2.38.0Ha in Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi 

District, Tamil Nadu, and has initiated action towards obtaining environmental clearance. 

Although the individual lease area of this project is less than 5 Ha, the other existing quarries 

within the 500m radius cluster along with this subject project works out to >5 Ha. Hence, this 

proposal is considered under Category – B1 and as per MoEF & CC notification necessitates 

preparation of EIA/EMP report and public hearing.    

This EIA/EMP report is prepared based on standard and additional Terms of Reference issued 

by SEIAA, Tamil Nadu vide letter no.SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 dated 

25.03.2022 and is in conformance of the generic structure prescribed by MOEF&CC in their 

notification of September 2006 and the approved mining plan.  

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT & PROJECT PROPONENT: 

Table 1.1 Identification of project  

1 Project Name Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj 

2 Extent 2.38.0 Ha 

3 
Production for 
five years 

Roughstone - 4,02,450m3 
Weathered Rock - 35,700m3 
Gravel - 18,408m3 

4 Depth  53m for a period of 5 years 

5 
Land 
Classification 

It is patta land registered in the name of Applicant vide patta no.1862, 
(Annexure No. IV of mine plan report). 

6 Location 

S.F.No: 280/6 

Village: Anaikulam 

Taluk: Veerakeralampudur 

District: Tenkasi 

State: Tamil Nadu 
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Table 1.2: Identification of Project Proponent 

1 Proponent Name Thiru.R.Ponkaliraj 

2 Address 
S/o.(late) P.Rajendran, 18/7/23, Thirumalai Andavar Kovil Street, 
Sivagurunathapuram Surandai - 627859, V.K.Pudur Taluk, Tenkasi  

3 Contact Number 94439 81387. 

4 Email-ID tvlponkaliraj@gmail.com 

The proponent is financially sound to meet the monetary requirements of this project. It will be 

ensured by the proponent that the mining operations are carried out as per statutory 

requirements. 

Table 1.3: Statutory Approvals 

S.No Statutory Approval Authority Letter Number and Date Reference 

1. 

Precise Area 

Communication 

Letter 

Assistant Director, 

Dep. of Geology & 

Mining, Tenkasi 

Rc.No:M1/11657/2017, 

dated 16.11.2021.  
Annexure-1 

2. 
Mining Plan 

Approval 

Assistant Director, 

Dep. of Geology & 

Mining, Tenkasi 

Rc.No:M1/11657/2017, 

dated 08.12.2021.  
Annexure-2 

3. 

Details of other 

quarries within 

500m radius 

Assistant Director, 

Dep. of Geology & 

Mining, Tenkasi 

Rc.No:M1/11657/2017, 

dated 09.12.2021.  
Annexure-3 

Based on the conditions of Precise Area Communication letter, a safety distance of 10m is left 

on the northern and southern side of the lease area for the cart tracks and 7.5m safety distance 

has been left for the adjoining patta lands.  

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF NATURE, SIZE, LOCATION & PROJECT IMPORTANCE 

Table 1.4: Brief Description of Nature of project 

1. Sector 1(a), Non-Coal Mining 

2. Type Fresh Project 

3. Category B1 (Cluster Situation) 

4. Mineral Mined Rough stone, weathered rock and gravel 

5. Major/Minor Mineral Minor 
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6. Mining method Opencast Semi mechanized Mining 

7. End use 

The top gravel will be supplied to needy customers. The mined out 

weathered rock & rough stone will despatched to crushers/other 

buyers. 

Table 1.5: Location of the project 

S.No Particulars Details 

1. Location Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District. 

2. Corner Coordinates Latitude:    09°00'03"N to 09°00'11"N  

Longitude: 77°28'21"E to 77°28'26"E 

3. Toposheet Number 58 G / 8, 12, 58 H/ 5 & 9 

 

Location details are elaborated in Para 2.3, Chapter-II. 

1.3.1 IMPORTANCE TO THE COUNTRY AND REGION: 

Rough stone, weathered rock and Gravel from this quarry will meet the domestic demand. 

There is good demand for the Gravel & stone aggregate, which is the main requisite for the 

construction/ infrastructure sector. Gravel quarried from this lease will be directly transported to 

the nearby end users. The boulders will be marketed to the nearby crushers for producing 

crusher aggregates.  

 This project in the area will provide both direct and indirect employment opportunities through 

allied opportunities in logistics, trading, repairing works etc., improved per capita income for 

local people, improved social welfare facilities like infrastructural build-up, improvement in 

facilities due to the proposed CER activities of the proponent etc. 

1.4 SCOPE OF THE STUDY: 

Particulars Details 

Proposal no SIA/TN/MIN/71385/2022 

File no 8954/2022 

SEAC meeting for 

issue of TOR 
252nd Meeting held on 10.03.2022 

SEIAA meeting for 

issue of TOR 
496th Meeting held on 24.03.2022 

Terms of Reference  Received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-
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TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 dated 25.03.2022. 

Baseline Data 

Collection 

Carried out by Creative Engineers & Consultants , Chennai for 

Summer Season (March 2022 to May 2022) 

 

Based on the terms of reference, data collection, the Environmental Impact Assessment was 

carried out for the project area (core zone and the buffer zone (10km radius from the core zone) 

and the following studies were covered: 

 Collection of primary and secondary data relevant to the project.  

 One-Season baseline monitoring for environmental parameters such as air, water, 

noise, soil, flora & fauna, etc. Analysis of parameters in in-house laboratory. 

 Documentation of EIA/EMP report with inclusion of relevant studies conducted by other 

bodies into the EIA/EMP report. 

 Identification of significant environmental parameters that are prone to get affected due 

to pollution. Namely, Air, Water, Noise, Soil, Biological and Land Environment. 

 Evaluation and determination of suitable mitigation measures to reduce and control the 

said pollution. 

 Prediction of post project concentration (baseline + incremental) with respect to air 

environment for core zone and buffer zone. 

 Formulation of an Environmental Management plan including administrative aspects for 

proposed implementation of mitigative measures in time. 

This draft EIA/EMP report will be submitted for public consultation, as per rules and procedures 

in this respect, as per the EIA notification 2006. The opinions, concerns and objections, if any, 

of the surrounding public and other stake holders connected, will be taken into consideration 

and compliance report thereon will be submitted to SEIAA, Tamil Nadu in the final EIA/EMP 

report. 

* * * * * * * * 
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CHAPTER 2  

PROJECT DESCRIPTION 

2.1 TYPE OF PROJECT: 

Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj over an extent of 2.38.0Ha in 

Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District, Tamil Nadu  involves the 

proposed production for 5 years period is 4,02,450m3 of Rough Stone, 35,700m3 of Weathered 

Rock and 18,408m3 of gravel for the depth of 53m using mechanized opencast mining method. 

2.2 NEED & JUSTIFICATION FOR THE PROJECT: 

There is a huge demand for construction material  and the entire material produced from this 

quarry will be used in the local construction/ infrastructure sector. 

Considering the following favorable factors it is practically possible to achieve the proposal 

within the planned period and this proposal is fully justified. 

 Availability of good quality proved reserves 

 Techno economic viability of the scheme 

 Better approachability to the project and availability of logistic facility in proximity to the 

site 

 Economic and Socio Economic Benefits to the region 

2.3 LOCATION: 

A brief description of the mining area, along with the location, coordinates, accessibility, etc. has 

been details below in Table No.2.1. 

Table 2.1: Mine site description 

Location Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi District. 

Survey No. 280/6 

Coordinates Latitude: 09°00'03"N to 09°00'11"N 

Longitude: 77°28'21"E to 77°28'26"E 

Nearest Village Karaiyalanur – 1.3km (SE) 

Nearest Town Veerakeralampudur – 6.5km (SE) 
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Nearest State Highway 

/National Highway 

(SH-39) Alangulam – Tenkasi - 14.0Km –South side 

(NH-208) Tirumangalam – Tenkasi - 18.5km - Western side  

Nearest railway line Tirunelveli to Sankarankovil line -  14.5Km - Northwestern  

Nearest Railway Station Pavoorchatram – 6.1km (SW) 

Nearest Airport Tuticorin – 68.0km – (SE) 

Accessibility 
Existing road from the area leads to Anaikulam – Kurichanpatti 

village road on northern side of the area. 

Topography 

Lease area exhibits almost plain topography covered by Gravel 

formation. The elevation of the area is above 150m (maximum) from 

MSL. 

Nearby water bodies Chittar Ar 6.3km (SW), Chittar River 8.1km (S),  

Manur Channel – 8.4km (S), Marandai Channel – 9.4km (SW) 

Location map is provided in Figure No.2.1.  The approachability map is provided in Figure 

No.2.2. Corner co-ordinates of the lease area and satellite imagery are shown in Figure No. 2.3 

& 2.4 respectively. Village map for 500m radius from the lease is shown in Figure No. 2.5. 
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Figure 2.1: Location Map 
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Figure 2.2: Approachability Map 
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Figure 2.3: Lease Plan 
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Figure 2.4: Satellite Imagery Showing Corner Co-ordinates of the Project Area 
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SITE PHOTOGRAPH 
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Figure 2.5: Village Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 2-9 

 

 

2.3.4 LAND CLASSIFICATION: 

The survey no. wise area breakup has been provided below: 

Table 2.2: Survey Number wise Area Breakup 

District Taluk Village Survey 

No 

Area in 

Ha 

Ownership 

Tenkasi Veerakeralampudur Anaikulam 280/6 2.38.0 

It is patta land registered in 

the name of Applicant vide 

patta no.1862, (Annexuer 

No.IV of mine plan 

report). 

Total  Area  in  (Hectares) 2.38.0  

 

2.3.5 GEOLOGY: 

The area is underlain by the wide range of metamorphic rocks of peninsular gneissic complex. 

These rocks are extensively weathered and overlain by the recent valley fills and alluvium at 

places. The geological formations found in the district are Archaean rocks like Gneisses, 

Granites, Charnockites basic granulites and calc-gneisses. The younger formations are Quartz 

veins and pegmatite. 

The rock type noticed in the area for lease is Charnockite which contains mostly Quartz and 

Feldspar with some ferromagnesian minerals. The Charnockite is part of peninsular Gneisses, a 

high grade metamorphic rock. 

Table 2.3: General Geological Succession of the Area 

 Age Rock Formation 

1 Recent to Sub recent Quaternary weathered Rock Formation   

2 Archaean Charnockite, Khondalites 

3 Archaean Peninsular Gneiss, and Calc Gneiss  
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In the lease area massive Charnockite formation is noticed below 1m (Avg) Gravel and 2m 

Weathered rock formation . 

Figure 2.6: Geological Plan 
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Figure 2.7: Geological Cross Section 
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2.4 SIZE AND MAGNITUDE OF THE OPERATION: 

 Total Mineral resources in the lease area is 4,02,450m3 of Rough Stone, 35,700m3 of 

Weathered Rock and 18,408m3 of gravel.  

 The mining will be done by open cast semi mechanized mining method. 

 Life of mine will be 5 years. 

 During the plan period of 5 years, 4,02,450m3 of Rough Stone, 35,700m3 of Weathered 

Rock and 18,408m3 of gravelupto a depth of 53m bgl. 

 There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the entire 

excavated material will be transported to buyers. 

2.4.1 RESERVES:. 

Table 2.4: Geological and Mineable Reserves 

S. No Type of reserves Gravel in m3
 Weathered rock in m3

 Rough Stone in m3
 

1 
Geological 
Resources 

23,790 47,580 11,89,500 

2 
Mineable reserves 

up to 53m 
18,408 35,700 4,02,450 

The mineable reserves is arrived after considering the safety distance of 7.5m peripheral safety 

distance, 10m safety distance for the cart track. 

2.4.2 MINING METHOD: 

Opencast semi mechanized mining using jackhammer drilling, blasting, excavation through 

excavator & mineral transport through tippers will be carried out. The top gravel is soft and can 

be directly excavated. The rough stone below will be blasted and then excavated. Bench height 

of 5.0m & 5.0m width is considered. 

Table 2.5: Details OfEquipments 

S. NO NAME OF THE EQUIPMENT CAPACITY REQUIREMENT 
1 Excavator with Rock breaker 

attachment 
0.90m3 bucket capacity 1 

2 Tipper 5/10 tonnes 4 
3 Tractor mounted compressor with jack 

hammer 
30-32mm dia 1 
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2.5 PROPOSED SCHEDULE FOR APPROVAL AND IMPLEMENTATION: 

The proponent propose to implement the production immediately after obtaining all the statutory 

approvals such as CTE, CTO, etc. The proponent will comply with the environmental clearance 

conditions during mining operations. The schedule of project implementation envisaged for this 

project is provided below. This is a tentative schedule subject to various factor, hence 

unforeseen variations may occour. 

Table 2.6: Proposed Schedule of Implementation 

 

 

 

 

2.6 TECHNOLOGY AND PROCESS DESCRIPTION: 

The quarry operations involve shallow jack hammer drilling, blasting, excavation, loading and 

transportation of Roughstone to needy buyers. The production of Roughstone in this quarry 

involves jackhammer drilling and blasting. The primary boulders are removed from the pits by 

excavators and further made to smaller sizes by rock breakers attached in excavators. It is a 

conventional opencast semi mechanized method of mining. The process flow diagram of this 

project is provided below. 

Figure 2.8: Process Flow Diagram 
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2.7 PROJECT DESCRIPTION: 

2.7.1 PAST PRODUCTION: 

This is a proposed project. No mining has been carried out in this lease area so far by the 

proponent. 

2.7.2 PLAN PERIOD-PRODUCTION & WASTE DISPOSAL: 

During the plan period, it is proposed to quarry out 4,02,450m3 of Rough Stone, 35,700m3 of 

Weathered Rock and 18,408m3 of gravel for the depth of 53m. The year wise production details 

are provided below. 

Table 2.7: Production Schedule During Plan Period 

YEAR ROUGHSTONE (m3) Weathered Rock m3 Gravel  In (m3) 

I 80800 32640 16744 

II 81690 3060 1664 

III 80475 - - 

IV 80260 - - 

V 79225 - - 

Total  402450 35700 18408 

 

Waste Disposal during Plan Period: 

There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the entire excavated 

material will be utilized.The top overburden in the form of Gravel will be loaded into tipper and 

marketed to needy customers on payment of necessary Fees to Government. The excavated 

rough stone will be excavated and loaded into tipper to the needy buyers for producing crusher 

aggregates, M Sand. 
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Figure 2.9: Year wise Plan  
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Figure 2.10: Year wise Cross Section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 CONCEPTUAL STAGE: 

The ultimate depth of mining at the end of lease period is 53m. The conceptual pit dimensions is 

provided below: 

Table 2.8: Ultimate Pit Dimensions 

Ultimate Pit dimension (m) - End of the 5 year plan period 

Pit No Length (max) Width (Avg)  Depth (max)  

I 177 104 53m BGL 
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The ground water table on the surface in this area is ranging from 70m to 73m BGL Hence, 

ground water intersection in not envisaged. The Conceptual Plan & Cross section are shown in 

Figure No. 2.11.  

Figure 2.11: Conceptual Plan 
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Figure 2.11: Conceptual Cross Section 
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LAND DEGRADATION/UTILIZATION: 

The land use pattern at present and at the end of the quarrying period has been provided below. 

Table 2.9: Land Use  

S.No Land Use Present Area (Hect) 
Area in use during the 

quarrying period (Hect) 

1. Quarrying Pit Nil 1.84.0 

2. Infrastructure Nil  0.01.0 

3. Roads Nil 0.02.0 

4. Green Belt Nil 0.30.0 

 Total 2.38.0 0.21.0 
 

At the end of the life of the mine, 1.84.0Ha of mined out area will be left as water body. 0.02.0Ha 

will be the mine roads and 0.52.0Ha will be covered with vegetation. 

2.7.4 PROJECT REQUIREMENTS: 

Table 2.10: Project Requirements 

Manpower 22 People directly and more than 50 people indirectly 

Water Requirement 

and Source 

Water Requirement: 10 KLD 

 

Details Quantity (KLD) 

Drinking water and Domestic Use 1.0 

Dust Suppression 8.0 

Green belt 1.5 

Total 10.0 

 Source: The required water will be procured initially from outside agencies. 

Later Rain water harvested in the mine sump can also be used. 

Power Requirement 
No electricity needed for mining operation. The minimum power requirement for 

office, etc will be met from state grid. 

Site Services 
This is a proposed project. Site services like mine office, first aid room, rest 

shelters, toilets etc. will be provided as semi-permanent structures. 

Project Cost Rs.78,37,000/-  

Funds allocated for 

socio-economic 

development 

Rs.5.0 Lakhs is allocated under CER budget. 
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2.8 DESCRIPTION OF MITIGATION MEASURES: 

Scientific and systematic development of mines will be carried out by the project authorities for 

preserving as well as improving the environmental conditions in and around the mining lease 

area.Elaborate analysis on impacts and mitigation measures to be adopted on implementation 

of this project and the same has been dealt in Chapter- IV.   

2.9 ASSESSMENT OF NEW & UNTESTED TECHNOLOGY: 

There is no new technology that is being implemented. Opencast method of mining which is the 

proposed method of mining is a proven technology which is technologically and economically 

viable. . No major technological failures are anticipated. A disaster management plan shall be 

put into place to take care of any unforeseen situation. 

2.10 CONCLUSION: 

As good environmental preservation is one of the prime motive of the project proponent. It is 

expected that the project activity will not have any major impact on environmental equilibrium in 

the study area. 

* * * * * * * * 
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CHAPTER 3                                                                                                                               

DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

3.1 GENERAL: 

The existing environmental baseline data for the various environmental components were 

collected in the study area for the purpose of assessing the impact on present environment due 

to the project activities.  

Monitoring was carried out systematically and meticulously as per relevant IS codes, CPCB, 

MoEF&CC guidelines during Summer Season (March 2022 to May 2022) the details of the 

study are given in this chapter.   

For the purposes of this study, the area has been divided into two zones, namely, core and 

buffer zones. The entire lease area is considered to be the core zone while the buffer zone 

encompasses a 10km radius from the periphery of the core zone. The details of villages falling 

in the study area and other features are given in Index Plan in Figure No - 3.1 

The primary data collection was done by means of field monitoring and the secondary data 

collection was obtained from published sources and government documents. The details of the 

baseline data collection which has been elaborated through the course of this chapter has been 

concised below: 

Table 3.1: Type of Baseline Data 

S.No Studies Parameters / Study Location 

1 Socio Economy 
Demographic Data from Census 2011 Core and Buffer Zone 

Sample Survey Buffer Zone 

2 Micro Meteorology 
Rainfall Data from IMD, Tirunelveli Tirunelveli 

Temperature, Humidity, Wind Speed, 
Wind Direction 

1 Representative Location 

3 Ambient Air Quality PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 1 Core Zone, 4 Buffer Zone  
4 Water Quality Physical and Chemical Parameters 1 Core Zone, 4 Buffer Zone  
5 Noise Levels Ambient Noise 1 Core Zone, 4 Buffer Zone  
6 Soil Quality Physical and Chemical Parameters 1 Core Zone, 2 Buffer Zone 

7 Land Use and Land Cover  
Land use pattern within 10km study 

area using RS Satellite 
Buffer Zone 

Land use based on Census 2011 Core and Buffer Zone 
8 Biological Environment Flora and Fauna Core Zone and Buffer Zone 
9 Hydrology & Hydro Geology Hydrogeological profile of the area Core Zone and Buffer Zone 
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Figure 3.1: Study Area Map 
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Table 3.2: Environmental Setting of the Study Area 

S.No PARTICULARS DETAILS 

1  Nearest highway (SH-39A) Alangulam – Tenkasi – 6.5Km (S) 

2  Nearest Railway station Pavoorchatram RS – 14.1km - SW 

3  Nearest Airport Tuticorin – 68Km – SE 

4  Nearest major water bodies  Chittar Ar 6.3km (SW),  

 Chittar River 8.1km (S),  

 Manur Channel – 8.4km (S),  

 Marandai Channel – 9.4km (SW)  

5  Nearest town/City Veerakeralampudur – 6.5km (SE)  

 

6  Nearest villages Arunachalapuram – 1.5 km (NW) 

Kurichanpatti - 1.7 km (NE) 

Karaiyalanur – 1.3 km (SE) 

Vadiyur – 2.0km (SW) 

7  Hills / valleys Nil within 10m radius 

8  Notified Archaeologically important 

places, Monuments 

Nil within 10m radius 

9  Local Places of Historical and 

Tourism Interest  

Nil within 10m radius 

10  Environmental sensitive areas, 

Protected areas as per Wildlife 

Protection Act, 1972 (Tiger reserve, 

Elephant reserve, Biospheres, 

National parks, Wildlife sanctuaries, 

community reserves and 

conservation reserves)  

Nil within 10m radius 

11  Reserved / Protected Forests  Reserve Forest – 5.3km (S), 

 Uttumalai Reserve Forest 9.8km (E)  

12  Defence Installations Nil within 10 km radius 

13  Seismic Zone Zone – II (Least Active) 

14  Other Industries in the study area Other than few rough stone quarries, Crusher. 

There are no other major industries in the area. 

 

 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU. 

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 3-4 

 

3.2 SOCIO-ECONOMIC CONFIGURATIONS OF THE AREA: 

3.2.1 GENERAL: 

The Socio-Economic details of the study area are collected through: 

 Identification of villages falling from the study area map with combined Taluk map. 

 Collection of primary data through sample survey, village meetings and focused group 

discussion. 

 Collection of the demographic pattern of villages falling in the area through NIC 2011 

census data. 

 Occupational structure of villages falling in the study area through NIC 2011 census 

data. 

 Details of the amenities available in villages falling in the study area through NIC 2011 

census data. The findings of the study are illustrated below. 

3.2.2 SECONDARY DATA DESCRIPTION: 

The proposed rough stone, jelly and gravel quarry is located in Anaikulam village, 

Veerakeralampudur taluk, Tenkasi district (erstwhile  Tirunelveli district). Based on 2011 census 

data, in the 10km radius there are 24 Rural villages, 3 urban areas from Veerakeralampudur, 

Sankarankoil Tenkasi & Senkottai taluk of Tirunelveli district.The demographic profile of the 

study area is given below: 

Table 3.3: Social, Economic and Demographic Profile of the Study Area 

Details Population Percentage 

A. Gender-wise distribution 

Male Population 93147 49.65% 

Female Population 94461 50.35% 

Total 187608 100 

B. Caste-wise population distribution 

Scheduled Caste 27347 14.58% 

Scheduled Tribes 139 0.07% 

Other  160122 85.35% 

Total 187608 100 

C. Literacy Levels 
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Details Population Percentage 

Total Literate Population 129144 68.84% 

Others Population 58464 31.16% 

Total 187608 100 

D. Occupational structure  

Main workers 96570 51.50% 

Marginal workers 7766 4.10% 

Total Workers 104336 55.60% 

Total Non-workers 83272 44.40% 

Total 187608 100 

 

The total population is 187608 in which the male population is 93147 (49.65%) and the female 

population is 94461 (50.35%). This shows that the male and female population ratio is almost 

equal. Among the total population 0.07% belong to Scheduled Tribes, 14.58% are Scheduled 

Caste and the balance 85.35% people belong to other castes. Among the total population, 

68.84% of the people are literate.  

Among the total population, 37.95% are literate males and 30.89% are literate females. This 

shows that the male literates are slightly more than the female literates.  

The village wise population, literacy levels and occupational structure details area given in 

Annexure-4 and 5. The demographic structure within the buffer zone is shown 

diagrammatically in Figure No – 3.2. 
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Figure 3.2: Demographic Structure in Buffer Zone 
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3.2.3 DETAILS OF AMENITIES: 

Based on 2011 census data, regarding the educational facilities, 24 Rural villages, have 

educational facilities. Among them 4 villages have one primary school, 6 villages have 2 primary 

schools, 3 villages have 3 primary schools, 6 villages has 4 primary schools & 1 villages has 6 

primary.  

Table 3.4: Primary Schools in the Buffer Zone Rural Villages 

S.No Villages Number of  primary schools Total 

1 4 0 0 
2 4 1 4 
3 6 2 12 
4 3 3 9 
5 6 4 24 
6 0 5 0 
7 1 6 6 

Total 24 21 55 

Table 3.5: Education Facility Availability 

Particulars Available in village 

Govt Primary School 20 

Govt  Middle School 14 

Govt  Secondary School 9 

Govt Senior Secondary School 6 

Govt  Arts and Science Degree College 0 

Govt Engineering College 0 

Govt Medicine  College 0 

Govt Management Institute 0 

Govt Polytechnic 0 

Govt Vocational Training School/ITI 1 

Better and higher education facilties are available in nearby town like  Surandai (TP), Sambavar 

Vadagarai (TP), Sundarapandiapuram (TP) and Tirunelveli city corporation. 

Table 3.6: Healthcare Amenities Availability  

Particulars Available in village 

Primary Health Centre 2 

Primary Heallth Sub Centre 21 

Maternity And Child Welfare Centre 3 

TB Clinic 2 

Dispensary 2 

Veterinary Hospital 4 

Family Welfare Centre 2 

Better and higher education facilties are available in nearby town like Surandai (TP), Sambavar 

Vadagarai (TP), Sundarapandiapuram (TP) and Tirunelveli city corporation. 
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Table 3.7: Infrastructure Facilities 

Particulars Available in village 
Tap Water-Treated 24 
Covered Well 9 
Hand Pump 9 
Tube Wells/Borehole 21 
Post office 1 
bus services 22 
Commercial Bank 5 
Cooperative bank 5 

The details of the educational, medical and infrastructural facilities available in the buffer zone is 

provided in Annexures- 6-8. 

3.2.4 SAMPLE SURVEY: 

Studyof the nearby villages to know about socio-economic conditions, including aspirations and 

requirements of the people show the following: 

 Predominantly the study area is seasonal agriculture land and mainly fallow land..  

 Majority of the people are farmers and workers in nearby area. 

 Reasonably better amenities like approach road bus facility, electricity, mobile phone 

connectivity, Public Distribution System, banks etc are available.  

 Bore well is the main source for drinking water. There are OHT’s, Ground level tanks, 

public taps are available.  

 Other allied activities livestock rearing and poultry farming are also found.  
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Anganwadi Kuruchampatti 
Anganwadi Vadiyur 

 

Community Hall Karaiyalanur Government Higher Secondry School, Anaikulam 
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3.3 EXISTING ENVIRONMENTAL QUALITY 

3.3.1 MICRO-METEOROLOGY 

3.3.1.1 General: 

The meteorological conditions in an area regulate the dispersion of air pollutants being released 

into the atmosphere. The principal variables are horizontal convective transport i.e. wind speed 

and direction and vertical convective transport, i.e. mixing height, stability class and topography 

of the area.  

3.3.1.2 Historical Meteorological Data: 

A. Cyclones And Depressions 

Cyclonic storms and depressions in Bay of Bengal affect the East Coast of India. Isolated ones, 

forming in January to March in the South Bay of Bengal move West-North-westwards and hit 

Tamil Nadu coast. In April and May, cyclonic storms and depressions form in the South and 

adjoining Central Bay and move initially to the Northwest, then North and then recurve to the 

Northeast striking the Arakan coasts in April and Andhra Pradesh (AP)-Orissa-West Bengal 

(WB) – Bangladesh coasts in May. Most of the monsoon (June – September) storms develop in 

the central and in the north bay and move west – north -  westwards affecting AP – Orissa – WB 

coasts. Post monsoon (October – December) storms form mostly in the south and central Bay, 

recurve between 15o and 18 o N affecting Tamil Nadu – AP – Orissa – WB – Bangladesh coasts. 

Figure No - 3.3 depicts the history of cyclonic storms, which have struck the Indian coast during 

the months of October, November and December during the last 75 years. (Source: 

Vulnerability Atlas of India series, above figure accessed from www.maps of india.com). 

East coast is prone to cyclonic storms round the year but mostly these occur prior to SW i.e., in 

May and after SW monsoon i.e., in October and November. 
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Figure 3.3: History of Cyclonic Storms 
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B. SEISMIC DATA 

From the seismic zone map of India as depicted in the Figure No - 3.4, it can be seen that the 

project site and study area falls in the Zone – II and is described as least active zone. 

Figure 3.4: Seismic Zone Map of India 
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C. Climate and Rainfall Data: 

Rainfall: 

The district receives the rain under the influence of both southwest and northeast monsoons. 

The Northeast monsoon chiefly contributes to the rainfall in the district. Rainfall data from IMD 

stations were utilized and a perusal of the data shows that the normal annual rainfall over the 

district is 736.9 mm. It is the maximum around Senkottai, Sankarankoil and all along the coast 

and it decreases towards inland. The areas around Ambasamudram, Tirunelveli and 

Kadayanallur receive minimum rainfall.  

Temparture: 

The district enjoys a Sub tropical climate. The period from May to June is generally hot and dry. 

The weather is pleasant during the period from December to January. The relative humidity is 

on an average between 79 and 84%. The mean minimum temperature is 22.9°C and mean 

maximum daily temperature is 33.5°C respectively 

Rainfall data collected by Tirunelveli Rain gauge station for the period of 2011 to 2020 is given 

in below Table. 

 

Table 3.8: Average Annual Rainfall Data (2011-2020) 

DISTRICT 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Cumulati
ve 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

Actual 
(mm) 

2011 69.94 116.57 52.07 199.35 98.13 322.59 184.19 136.16 170.7 117.29 224.41 195.49 1886.9 

2012 17.48 17.75 42.73 214.02 76.58 147.87 183.04 234.44 118.61 171.64 157.85 32.99 1415 

2013 4.49 59.06 69.29 29.83 19.08 37.42 14.34 24.62 22.73 64.77 186.46 75.49 607.58 

2014 32.26 6.22 42.05 22.74 164.58 7.03 4.3 34.67 35.46 336.38 255.85 95.34 1036.9 

2015 4.35 19.32 56.22 108.94 96.79 22.85 6.99 12.91 63.82 177.15 458.61 179.31 1207.3 

2016 2.45 6.4 8.13 8.14 62.7 22.35 20.4 0.6 2.28 55.85 98.23 23.32 310.85 

2017 14.69 1.03 13.6 4.38 18.63 8.7 0.8 9.84 19.4 24.61 81.83 31.43 228.94 

2018 0.23 1.12 19.99 22.09 28.91 16.41 13.58 51.57 38.08 155 67.74 23.74 438.46 

2019 3.46 10.39 9.29 22.12 11.48 22.78 5.65 49.91 104.09 243.94 193.07 152.04 828.22 

2020 7.01 7.44 6.27 32.48 39.21 19.35 8.28 41.18 36.04 52.48 250.7 117.6 618.04 

Normal 41.4 31.2 41.7 61.6 38.6 20.6 23.1 17.2 31.7 138.9 193.7 97.2 736.9 

Source – IMD GRID – Tirunelveli report  
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Figure 3.5: Total Rainfall 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.6:  Average Annual Rainfall 
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3.3.1.3 SITE SPECIFIC METEOROLOGICAL DATA:  

Micrometeorology and microclimatic parameters of wind velocity, wind direction, ambient 

temperature, relative humidity, were collected throughout the monitoring period..  

A. DATA ANALYSIS: 

The temperature in the area during the study period ranged from 22.0oC to 39.2oC while the 

relative humidity varied between 21.0 – 98.0%. The wind speed during the study period ranged 

from <1.8 to 35.6 km/h. The predominant wind direction is from W. The meteorological data are 

presented in Table no – 3.9. The average wind rose is depicted in Figure No - 3.7. 

Table 3.9: Meteorological Data 

Season: Summer Season (March to May 2022) 
S.NO PARAMETERS MIN MAX 

1 Temperature  In 0c 22.0 39.2 
2 Humidity in % 21.0% 98.0% 
3 Wind speed in km/hr <1.8 35.6 

4 Predominant wind direction from W 
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Figure 3.7: Average Wind Rose 
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3.3.2 AMBIENT AIR QUALITY (AAQ): 

The following methodology has been considered for designing ambient air quality monitoring 

network in the area. 5 air sampling stations were selected as shown in Table No. 3.10. 

 Topography / terrain of study area. 

 Populated areas within study area. 

 Residential /sensitive areas within study area. 

 Magnitude of surrounding industries. 

 Representation of regional background levels. 

 Representation of cross sectional distribution in down wind direction. 

 Predominant wind direction and wind pattern. 

Table 3.10: Air Quality Monitoring 

Table 3.11: Air Quality Monitoring Locations 

S.NO 
LOCATION 

CODE 
LOCATION 

DISTANCE FROM 
CORE ZONE (KM) 

DIRECTION 

1 A1 Mine Lease Area - - 
2 A2 Kariyalanur Village 1.5 km SE 
3 A3 Kuruchai Patti Village 2.1 km E 
4 A4 Vadiyur Village 2.1 km SW 
5 A5 Annaikulam Village 2.5 km NW 

 

1. Monitoring Period Summer Season (March 2022 to May 2022) 

2. Monitoring Location 
The location map showing Ambient Air Quality study stations are 
shown in Figure No- 3.8. 

3. 

Methodology 

A.Sampling (IS -5182: Part 1: 2018) 

B.Analysis 

Parameter Protocol 

a. Particulate Matter (PM10) Gravimetric (IS 5182: Part 23:2017) 

b. Particulate Matter PM2.5 Gravimetric ( IS 5182: Part 24:2019) 

c. Sulphur Dioxide Colorimetric (West & Gaeke Method) (IS 5182: Part 02: 2017)   

d. Nitrogen Dioxide 
Colorimetric(Modified Jacob & Hocheiser Method)  

(IS 5182: Part 06:2017) 

e. Carbon Monoxide CO Monitor 

f. Silica Colorimetric (Molybdate Method)  NIOSH 7601 -2003 

4. Monitoring Frequency 2 days in a week, 4 weeks in a month for 3 months in a season.   
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Figure 3.8:  Ambient Air Quality Study Stations 
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Table 3.12: Ambient Air Quality Data 

All Value in µg/m3 

PARAMETERS Cat.* PM10 PM2.5 SO2 NO2 
LOCATIONS  MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX MIN AVG MAX 

A-1 Near Mine Lease Area I 48.5 55.4 62.2 23.1 26.4 29.6 4.6 5.8 6.9 7.1 8.3 9.4 
A-2 Kariyalanur Village R 50.2 57.1 64.4 24.2 27.5 31.0 5.2 6.3 7.5 7.4 8.6 9.7 
A-3 Kuruchai Patti Village R 41.6 50.8 59.6 19.3 23.6 27.7 4.2 5.4 6.5 7.0 8.2 9.3 
A- 4 Vadiyur Village R 40.7 47.6 54.5 18.6 21.8 25.1 3.8 5.0 6.1 6.4 7.6 8.7 
A-5 Annaikulam Village R 38.1 45.0 51.9 17.6 20.8 24.1 3.4 4.6 5.7 6.2 7.4 8.5 

NAAQ Limits  PM10 PM2.5 SO2 NO2 
 * 100 60 80 80 

 ** 100 60 80 80 

*Note: Category: * - Industrial, Residential, Rural and other area, ** – Ecologically Sensitive 
Area (notified by Central Government) 

Figure 3.9: Ambient Air Quality Data 
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3.3.2.1 Results and Discussion: 

The AAQ monitored data for all locations for above parameters are shown in Table No - 3.12 

and in Figure No - 3.9. Ambient Air Quality data during the study period is given in Annexure – 

9. From the table it is seen that, in the ambient air, the PM10 values were in the range of 38.1-

64.4 µg/m3. PM2.5 values were in the range of 17.6-31.0 µg/m3. SO2 levels were ranging from 

3.4– 7.5 µg/m3. NO2 levels were ranging from 6.2-9.7 µg/m3.  

The existing Ambient Air Quality levels for PM10, PM2.5, SO2 and NO2, are within the NAAQ 

standards prescribed CPCB limits of 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3. The CO values 

in all the locations were found to be below detectable limit. Silica values in the study area are 

found to be below detectable limit. (Detection limit – 0.05 mg/m3)  

3.3.3 WATER ENVIRONMENT: 

Assessment of baseline data on water environment includes Identification of water resources, 

Collection of water samples and Analyzing water samples collected for physico-chemical 

parameters as per standards. The water sampling was carried out for 4 bore well water 1 

Surface Water locations. Details of the same has been provided below: 

Table 3.13: Water Quality Monitoring 

 

 

1. Monitoring Period Summer Season (March 2022 to May 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing water sampling locations are 
given in Figure No.3.10. 

Code Location Distance Direction 

GW1 
Mine Lease Area            

( Kariyanallure) 

Bore well 
- - 

GW2 Kuruchai Patti Village 
Bore well 2.1 km E 

GW3 Vadiyur Village 
Bore well 2.0 km SW 

GW4 Annaikulam  Village 
Bore well 2.5 km NW 

 SW1 
Kuruchai Patti Village 

(River Water ) 

Surface Water 
2.1 km E 

3. Methodology 
Sampling -  IS 3025 Part - I  

Analysis – IS 3025 relevant parts / APHA 23rd Edition  



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU. 

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 3-22 

 

Figure 3.10: Location of Water Sampling Stations 
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Table 3.14: Summary of Water Quality Data 

Season Summer Season (March 2022 to May 2022) 

 Monitoring Locations 4 locations 1 locations  

Ground Water Surface Water  

Parameters Range of values Limits* 

pH at 25 ˚C 7.32 – 7.91 8.15 6.5-8.5 

Total Dissolved Solids, mg/L 648 – 1120 70 2000 

Chloride as Cl-, mg/L 137 – 360 2.0 1000 

Total Hardness (as CaCO3), mg/L 333 – 482 49 600 

Total Alkalinity (as CaCO3), mg/L 150– 301 32.6 600 

Sulphates as SO42-, mg/L 210 – 352 14.1 400 

Iron as Fe, mg/L   BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) 0.3 

Nitrate as NO3, mg/L 1.97 – 3.21 BDL(D.L – 1.0) 45 

Fluoride as F, mg/L 0.38 – 0.66 BDL(D.L – 0.1) 1.5 

3.3.3.1 Results and Discussion: 

The results of the 4 bore well water sample and one surface water sample analysis are shown 

in Table No - 3.14. The pH values of bore well water were ranging in between 7.32 – 7.91 TDS 

values were in the range of 648 – 1120 mg/L. Chloride values were ranging from 137 – 360 

mg/L. Iron content was found to be in the range BDL(D.L - 0.01) mg/L.  

The water quality is found to be within the prescribed Permissible limits of IS: 10500 Norms in 

the absence of an alternative source as per Drinking Water Specifications. The water quality 

data is provided in Annexure-10. 

3.3.4 NOISE ENVIRONMENT: 

Opearional phase of this project may lead to increase noise levels from the existing levels at least 

in and around the project area. As noise level beyond permissible limits will cause adverse 

impacts on the environment, it has become imperative to assess the noise levels in and around 

the mine area. Noise level measurements were taken at the 5 locations during the monitoring 

period. Details of the same are provided below: 
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Table 3.15: Noise Level Monitoring 

 

 

1. Monitoring Period Summer Season ( Mar 2022 – May 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing noise monitoring locations are given in 
Figure No.3.11. 

Code Location Distance Direction 

N1  Near Mine Lease Area - - 

N2  Kariyalanur Village 1.5 km SE 

N3 Kuruchai Patti Village 2.1 km E 

N4 Vadiyur Village 2.1 km SW 

N5  Annaikulam Village 2.5 km NW 

3. Methodology 

Noise levels were measured using sound level meter manufactured by 
(Model No - SL- 4001, Make - Lutron). Sound Pressure Level (SPL) 
measurements were measured at all locations where ambient air quality 
monitored; one reading for every hour was taken for 24 hours. 

4. Monitoring Frequency Once during monitoring period 
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Figure 3.11: Location of Noise Sampling Stations 
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Table 3.16: Ambient Noise Level in dB (A) 

Date and time of monitoring N1 N2 N3 N4 N5 
Day Equivalent 49.8 49.9 44.4 43.1 42.7 

Night Equivalent 42.9 40.8 39.0 38.9 39.7 
Day & Night Equivalent 48.4 48.4 43.3 42.1 41.9 

Limits: As per CPCB: Work zone Exposure in 8 hr - 90 dB(A)  
As per MoEF&CC: Residential: Day equivalent - 55 dB(A); Night equivalent - 45 dB(A) 

Figure 3.12: Noise Level Data 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 Results and Discussion: 

The results of noise levels for all locations are given in Table No-3.16.The noise values for all 

above locations are shown in a comparative chart given in Figure No - 3.12. In the buffer zone, 

day Equivalent Noise (Leq-d) noise levels were ranging from 42.7 dB(A) to 49.9 dB(A) and night 

Equivalent Noise (Leq-d) levels ranged between 38.9 dB(A) to 42.9 dB(A).While comparing with 

the MOEF&CC Norm of 55 dB(A) for day time and 45 dB(A) for night time, the monitored 

ambient noise levels were within the limit values for Residential areas. 

3.3.5 SOIL CHARACTERISTICS: 

Soil samples were collected in 3 locations in the core and buffer zone to analyse the 

physiochemical characteristics of the soil in the area. Elaborate details of the same has been 

provided below. 
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Table 3.17: Soil Quality Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Monitoring Period Summer Season ( Mar 2022 – May 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing soil sampling locations are given in  
Figure No.3.13. 

Code Location Distance Direction 

S1 Mine Lease Area  - - 

S2 Kariyalanur Village 1.5 km SE 

S3 Kuruchai Patti Village 2.1 km E 

3. Methodology Sampling -  EPA/600/R-92/128 
Analysis – IS 2720 relevant parts / USEPA 

4. Monitoring Frequency Once during monitoring period 
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Figure 3.13: Location of Soil Sampling Stations 
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Table 3.18: Soil Quality Data 

S.No Parameters Unit 
Mine lease area 

(S-1) 
Kariyalanur 
Village (S-2) 

Kuruchai Patti 
Village (S-3) 

1 pH at 25 °C - 6.89 6.97 7.02 

2 
Electrical 

Conductivity 
µmhos/

cm 
45.67 56.58 39.87 

3 Dry  matter content % 97.64 98.96 96.54 

4 Water Content % 2.36 1.04 3.46 

5 Organic Matter % 0.72 0.79 1.21 

6 Soil texture - loam loam loam 

7 

Grain size 
Distribution i.Sand 

% 48.57 32.92 39.87 

8 ii.             Silt % 31.64 45.47 36.54 

9 iii.            Clay % 19.79 21.61 23.59 

10 Phosphorous as P mg/kg 1.64 1.28 2.12 

11 Sodium as Na mg/kg 424 368 410 

12 Potassium as K mg/kg 628 586 654 

13 Total Nitrogen mg/kg 135 172 226 

14 Total Sulphur % BDL(D.L.0.02) BDL(D.L.0.02) BDL(D.L.0.02) 

  

3.3.5.1 Results and Discussion: 

Results of the soil samples show that the pH values were ranging between 6.89 to 7.02 and 

Electrical Conductivity values were ranging between 39.87 – 56.58 µmhos/cm. Soils are 

generally silt loam and loam type. Organic matter values were ranging between 0.72 – 1.21 %.  

Total Nitrogen values were ranging between 135 - 226 mg/kg. Phosphorus values were ranging 

between 1.28 – 2.12 µg/g. Potassium values were ranging between 586 - 654 mg/kg. Sodium 

values were ranging between 368- 424 mg/kg. Total Sulphur values were observed to be BDL. 

The soil quality data for the 3 samples collected and analyzed are provided in Table No – 3.18. 
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3.4 LAND ENVIRONMENT - LANDUSE & LAND COVER  

For preparing an impact statement, aspects of the land conditions are covered under land use. 

An industrial project / mine can cause changes in land use, soil process in different intensities 

depending upon the size of the project and distance involved between the industries and the 

area. Here, land use status for a radius of 10 km has been studied. 

3.4.1 DATA USED AND METHODOLOGY 

For the present study on land use pattern of buffer area around the proposed stone and gravel 

quarry, an archived historical data of Sentinel-2 data shas been used as base data acquired on 

April 2022 (Figure No.3.14) has been used to generate the require landuse map showing their 

spatial pattern within the buffer area. The table showing data used for generation of information 

on landuse and subsequent GIS analysis is given below  

Table 3.19: RS satellite image used for the present study 

S.No Type of Data Date Generated Map 

1. Sentinel-2 Apr 2022 
Landuse (LU) Map showing 10 Km around 

the ML area 

Interpretation of satellite image requires understanding of relationship between image elements 

and their respective terrain elements. Since, in the present study, the landuse information is 

obtained using visual interpretation, an interpretation key is generated. The image elements 

such as color, tone, texture, size, shape and associated elements have been used to delineate 

various landuse categories. The landuse categorization and nomenclature used in the present 

study is based on the national level landuse classification system, which is adopted for the 

entire country as recommended by NationaL Remote Sensing Centre (NRSC), Department of 

Space, Government of India. 
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Figure 3.14 : Landsat 8 Satellite Data of the Study Area 
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Table 3.20: Major Landuse Units of the Study Area 

S.No Major Category Landuse unit 
1 Built-Up Land Village, Town, Industrial / Vacant Area 
2 Agricultural Land Crop Land Fallow Land Plantation Farm Land 
3 Forest Land Open Scrub Forest 

4 
Waste Land 
Mining Area 

Land With Scrub/ Land Without Scrub Barren  
Rocky/ Stony Waste Quarries / Abandoned Quarries 

5 Waterbodies Tanks/ Rivers / Streams 

Such LandUse and Land cover (LULC) categories have been verified using field check and 

identified sample sites within the buffer area, verified on field and transferred into gis geo-

coordinates using observation coordinates received from hand held GPS (global positioning 

system) instrument. Thus, an interpreted final landuse map has been generated (Figure No. 

3.15) using above such elaborate procedure and transformed into GIS environment for its 

spatial distribution and area estimation. Spatial nature and extent of various landuse categories 

within the buffer area is discussed is given below: 

Figure 3.15: Map Showing Land Use Categories around 10km Buffer 
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Table 3.21: Area Estimation of Landuse Categories in Buffer Zone 

S.No Landuse Feature Area (Sq.Km) Percentage 

1 Agriculture/ Plantation 90.46 28.19 
2 Fallow Land 168.02 52.36 
3 Land With Scrub 26.23   8.17 
4 Land Without Scrub 24.84   7.74 
5 Water bodies 5.47   1.72 

6 Mining Area/ Industries 0.21   0.06 

7 Settlement 5.64   1.76 
          Total 320.86 100.00 

From the above table it is seen that 28.19 % of the study area is agriculture land and 52.36 % 

are fallow land. Land with scrub constitutes 8.17 %, lands without scrub constitute 7.74% and 

waterbodies constitute 1.72% and remaining constitute 1.82 %. 

3.4.2 LAND USED BASED ON REVENUE RECORDS: 

The lease area falls in Anaikulam village, Veerakeralampudur taluk, Tirunelveli district, Tamil 

Nadu state and the study area for the land use pattern (10 km radius) has been divided into four 

zones viz. Zone-I (0-2 km), Zone-II (2-5 km), Zone-III (5-10 km) and Zone-IV (0-10 km) 

respectively. The land use pattern of the study area falling within 10 km radius around the 

proposed project area is presented in Table No - 3.22. Village wise land use pattern is provided 

in Annexure-11. 
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Table 3.22: Land Use Pattern of the Study Area Falling Within 10 Km Area in (Ha) 

Study 
Area 

Total 
Geographical 

Area 

Forest 
Area 

Area 
under 
Non-

Agricultur
al Uses 

Barren & 
Un-

cultivabl
e Land 
Area 

Permanent 
Pastures 
and Other 
Grazing 

Land Area 

Land Under 
Miscellaneous 
Tree Crops etc. 

Area 

Culturable 
Waste 

Land Area 

Fallows 
Land other 

than 
Current 
Fallows 

Area 

Current 
Fallows 

Area 

Total Un 
irrigated 

Land 
Area 

Area 
Irrigated 

by 
Source 

0- 2 KM 866.74 0 120.26 6.35 0 0.24 6.35 479.11 15.95 61.21 177.27 
2 - 5 KM 6352.36 0 865.38 138.27 0 4.99 125.17 2923.83 815.45 619.72 859.55 
5-10 KM 24038.31 2813.94 4496.12 265 217.43 62.08 948.14 6866.57 2327.9 2354.75 3686.38 

Total 31257.41 2813.94 5481.76 409.62 217.43 67.31 1079.66 10269.51 3159.3 3035.68 4723.2 

* Source: District Primary Cences Abstract, Tirunelveli District-2011 

Figure 3.16: Landuse within the Buffer Zone Area 
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3.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

Study of the biological environment of any area comprises of well-planned ecological survey 

for the floristic and faunal composition of the areas through various scientifically planned 

techniques. Accordingly the ecological survey for the proposed quarry area including core and 

buffer zone were carried out to identify various species occurring in the area. 

3.5.1 FLORA: 

An ecological survey of the study area was conducted with reference to listing of species and 

assessment of the existing baseline ecological conditions. The objective of the survey is as 

follows: 

 Generate existing data from field observations of various terrestrial floristic occurrences.  

 Collect secondary data from Government  records as well as through discussion with  

Forest  officials, knowledgeable public etc., 

 Compare the data with authentic past records to identify changes, if any. 

 Identify the impact of project operations on the biological aspects.   

To accomplish the above objectives, a general ecological survey covering an area of 10 km 

radius was conducted. The locations were identified for phyto-sociological aspects to assess the 

current status. 

3.5.1.1 Sampling Methodology: 

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

area has been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Q-1), NW (Q-2) SW 

(Q-3) and SE (Q-4).  Each of the quartiles have been examined for representative flora on 

randomly sampled quadrats for trees (10x10 m), shrubs (5x5 m) and herbs (1x1 m) depending 

upon prevailing geographical conditions and bio-diversity aspects of study area.   

Phyto-sociological Survey: Phyto-sociological parameters, viz., Abundance (i.e., density), 

average and minimum stems were measured to determine the distribution and ecological 

aspects of the species. Abundance is a measure of the density of distribution of an individual 

species within a given area. It is calculated by summed individuals of a species. Average 

species number is calculated for all quadrates; similarly, minimum number of individuals 
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represented is recorded at quadrats level. A total of 10 quadrats were laid down in core area 

and a total of 20 quadrats were laid out in four quartiles (5 each) of buffer area.   

Quadrats method for flora : Quadrats of 10 × 10m were laid down randomly within core and 

10kms buffer area; each quadrat was laid to assess the trees (>5 cm GBH) and 5 × 5 m sub-

quadrat nested within the quadrat for shrubs and two plot 1 × 1 m for herbs . The quadrats were 

laid at a minimum distance of a kilometer apart to maximize the sampling efforts and minimize 

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

farm forestry plantations, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. In each 

sample quadrate, individuals belonging to tree, shrub and herb species were recorded 

separately, and have been identified on the field. The prevailing land use and habitat quality has 

been noted down for each location on the field. 

Vegetation Analysis using index: Species diversity will be calculated by using Shannon and 

Wiener (1963) formula as follows: 

 

Whereas, 

H΄ is Shannon index of general diversity,  

 is often the proportion of individuals belonging to the ith species in the dataset of interest.  

Evenness index was calculated as: E = H΄/Hmax,  

Whereas Hmax = log2 (number of species in the plot)  

A.CORE ZONE: 

The lease area is a non-forest, private land. Major part of lease area is barren fallow land with 

few bushes ( Prosopis juliflora) and grasses. The detailed list of plants found in the core zone 

are given in Table no – 3.23. 
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Table 3.23: List of Floristic Species in the Core Zone 

Sl.No Species Name Common Name Family 
Trees 

1 Prosopis juliflora Fabaceae  Cimaikkaruvel 

Shrubs 

1 Lantana camara Verbenaceae Nuni 

 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 

2 Calotropis gigantea Apocynaceae Earukku 

Herbs 

1 Anisomeles indica Lamiaceae  marutti 

2 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 

3 Acanthospermum hispidum   Asteraceae Gokul kanta 

4 Solanum nigrum    Solanaceae Manathakkali 

5 Sida rhombifolia Malvaceae Kurundotti 

6 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

7 Sida acuta Malvaceae  Palambasi 

Grasses 

1 Cyperus rotundus Cyperaceae Korai pullu 

2 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 
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C.BUFFER ZONE: 

The Dominated species are Prosopis juliflora, Azadirachta indica, Borassus flabellifer, Acacia 

nilotica,  Albizia lebbeck, Acacia leucophloea, Acacia auriculiformis, etc.  The detailed list of 

plants found in the Bufferzone is given in Table no – 3.24. 

Table 3.24: List of Floristic Species in the Buffer Zone 

Sl.No Species Name Family Local Name 

Trees 

1 Samanea saman Fabaceae  Amaivagai 

2 Delonix  regia  Cesalpiniaceae Flame of Forest 

3 Mangifera indica Anacardiaceae Maamaram 

4 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 

5 Ficus benghalensis Moraceae Aalamaram 

6 Odaina  wodiar  L. Fabaceae Othiyan 

7 Pongamia pinnata Fabaceae Pungai 

8 Areca  catechu   Arecaceae Pakku maram 

9 Musa paradisiaca Musaceae Valzhlai 

10 Moringa oleifera Moringaceae Murungai 

11 Ficus religiosa Moraceae Poarasamaram 

12 Acacia auriculiformis   Fabaceae Pencile tree 

13 Saraca asoca Caesalpiniaceae  Asogam 

14 Leucaena leucocephala Fabaceae Subabul 

15 Polyalthia  longifolia   Annonaceae Nettilingam 

16 Madhuca longifolia Sapotaceae Iluppai 

17 Acras  sapota L. Sapotaceae Sapota 

18 Citrus limon Rutaceae Lemon 

19 Annona  squamosa  Annonaceae Sithapalzham 

20 Tectona grandis Verbenaceae Tekku 

21 Tamarindus indica Fabaceae Puli 

22 Caesalpinia pulcherrima Fabaceae Mayilkondrai 

23 Phoenix sylvestris Arecaceae Eeachamaram 

24 Sygygium cumuni Myrtaceae Naval 

25 Pithecellobium dulce  Mimosaceae kodukkappuli 

26 Prosopis juliflora Fabaceae Seemai karuvel 

27 Peltophorum pterocarpum Fabaceae Kilukiluppai 

28 Morinda tinctoria  Rubiaceae   Nuna 
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Sl.No Species Name Family Local Name 

29 Thespesia populnea Malvaceae Puvarasu 

30 Borassus flabellifer Arecaceae Panna-maram 

31 Phyllanthus emblica Euphorbiaceae Nelli 

32 Acacia nilotica Fabaceae Karuvelan 

33 Psidium guava Myrtaceae Koyya 

34 Cassia fistula Fabaceae Konrai 

35 Murriya  koengii  Rutaceae Kariveppilai 

36 Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Savukku 

37 Cocus nucifera Arecaceae Tennai 

38 Carica papaya Caricaceae Pappali 

39 Albizia lebbeck Fabaceae Vagai 

40 Aegle marmelos  Rutaceae Vilvam 

41 Acacia leucophloea Fabaceae Valvelam 

42 Albizia amara Fabaceae Vagai 

43 Bauhinia purpurea Caesalpiniaceae Mantharai  

44 Artocarpus  integrifolia  Moraceae Pala maram 

45 Butea monosperma Fabaceae Palasu 

Shrubs 

1 Ziziphus jujuba Rhamnaceae Elanthai 

2 Lawsonia inermis Lythraceae Maruthani 

3 Ocimum  sanctarum  Amaranthaceae Thulasi 

4 Lawsonia inermis Lythraceae Henna 

5 Tecoma stans Bignoniaceae Yellow trumpetbush 

6 Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae Kagithapoo 

7 Calotropis gigantea Apocynaceae Earukku 

8 Justicia adhatoda Acanthaceae Adathoda 

9 Dodonea  viscosa  Sapindaceae Virali 

10 Ricinus communis Euphorbiaceae Amanakku 

11 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 

12 Lantana camara Verbenaceae Putus 

13 Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae Semparuthi 

14 Jatropha gossypiifolia Euphorbiaceae Vellaikattukottai 

15 ixora coccinea Rubiaceae Idlipoo 

16 Jatropha glandulifera Euphorbiaceae Vellaikattukottai 

17 Carissa carandas  Apocynaceae Kala/Kila 
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Sl.No Species Name Family Local Name 

18 Canthium parviflorum  Rubiaceae Karaicceti 

Herbs 

1 Cleome viscosa   Cleomaceae Naai velai 

2 Argemone mexicana Papaveraceae Mexican poppy 

3 Ocimum tenuiflorum Lamiaceae Thulasi 

4 Sida acuta Malvaceae  Palambasi 

5 Tephrosia  purpuria  Fabaceae Poondu sedi 

6 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

7 Cassia tora L. Caesalpiniaceae Thagarai 

8 Solanum xanthocarpum  Solanaceae Kandangkattari 

9 Abutilon indicum  Malvaceae Thuththi 

10 Aloe vera   Asphodelaceae Chotthu kathalai 

11 Leucas aspera   Lamiaceae Thumbai 

12 Acalypha indica Amaranthaceae Kupaimeni keeri 

13 Cleome  viscosa  Amaranthaceae Ajagandha 

14 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 

15 Anisomeles malabarica Lamiaceae  Peyimarutti 

16 Boerhavia  diffusa  Nyctaginaceae Erect spiderling (Mukkirattai) 

17 Alternanthera  sesilis   Amaranthaceae Joy weed 

18 Parthenium hysterophorus Asteraceae Parthenium 

19 Andrographis echioides Acanthaceae Gopuram tangi 

20 Phyllanthus niruri Phyllanthaceae Keelzhaneeli 

Climber 

1 Luffa  cylindrica  Cucubitaceae Peirkkai 

2 Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai 

3 Asparagus racemosus Asparagaceae Tannir-vittan 

4 Abrus precatorius   Fabaceae Indian licorice 

5 Coccinia  indica  Cucubitaceae Kovai 

Agricultures Crops 

1 Musa paradisiaca Musaceae Valzhai 

2 Sesbania grandiflora Fabaceae Agati 

3 Sorghum  vulgare  Poaceae Solam 

4 Capsicum annuum Solanaceae Red chilli 

5 Gossypium hirsutum Malvaceae Paruththi 

Grasses 
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Sl.No Species Name Family Local Name 

1 Cyperus rotundus Cyperaceae korai pullu 

2 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 

3 Kyllinga nemoralis Cyperaceae Velutta nirbasi 

 

Figure 3.17: Flora species in the Buffer Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 FAUNA: 

Methodology: Both direct and indirect observation methods were used to survey the fauna.  

Point Survey Method was used to study the Bird diversity. Besides, discussion with local 

villagers Collection secondary data from Government  records, published reports  as well as 

through discussion with  Forest  officials, knowledgeable public were  used for the study.  

Observation: There is no Wild Life Sanctuary or National Park within the study area of 10 km. 

Domesticated animals are commonly found. The lease and 10 Km buffer zone does not fall in 

the Western Ghats ESA boundary. No wild mammalian species was directly sighted during the 

field survey. There is no Schedule I animals in the buffer zone area. The list of fauna within the 

study area is given in Table No – 3.25.   
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Table 3.25: List of Fauna in the Buffer Zone 

S.No Common Name Scientific name IWPA, Schedule 
Mammals 

1 Indian Palm squirrel Funambuus palmarum IV 
2 Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii II 
3 Common Indian Hare Lepus ruficaudatus IV 

Birds 
1 Spotted Dove Streptopelia chinensis IV 
2 Common Kingfisher Alcedo atthis IV 
3 Common Myna Acridotheres tristis IV 
4 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri IV 
5 House Sparrow Passer domesticus IV 
6 Black Drongo Dicrurus macrocercus IV 
7 Common Crow Corvus splendens V 
8 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer IV 
9 Indian Cuckoo Cuculus micropterus IV 

10 Little Cormorant Phalacrocorax niger IV 
11 Purple-rumped Sunbird Nectarinia zeylonica IV 
12 Little Egret Egretta garzetta IV 
13 Common Quail Coturnix coturnix IV 
14 Cattle Egret Bubulcus ibis IV 
15 Common Babbler Turdoides caudatus IV 

Reptiles 
1 Garden Lizard Calotes versicolar IV 
2 Rat Snake Ptyas mucosa II 
3 Common Indian krait Bungarus caeruleus II 

Amphibians 

1 Common Indian toad Bufo melanostictus IV 
Butterfly 

1 Small grass yellow Eurema brigitta IV 
2 Lime butterfly Papilio demoleus IV 
3 Common crow Euploea core IV 
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Figure 3.18: Fauna Diversity in the Buffer Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 HYDROGEOLOGICAL STUDY: 

This section delves into the study of the hydrogeological scenario of the study area to evaluate 

the impact of mining activities on the nearby areas. The study area is located in 

Veerakeralampudur taluk, Tenkasi district is considered to understand the nature of the general 

hydrogeological conditions of the area.  

3.6.1 PHYSIOGRAPHY AND DRAINAGE: 

Physiography: Lease area exhibits almost plain topography covered by Gravel formation. The 

elevation of the area is above 150m (maximum) from MSL. 

Water bodies: There is no major water body in the core zone. The drainage map prepared from 

the survey of India topographic maps shows the presence of few streams running in a dendritic 

pattern. 
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Figure 3.19: Drainage Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 GEOLOGY  

Geology: The type of rock formation in the core and buffered zone is composed 

majorly of Migmatite Gneissic complex. The lease area falls under charnockite Gneissic 

complex category. 
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Figure 3.20: Geology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorphology: The geomorphology map of the study derived from the satellite imagery 

using remote sensing and GIS technique. Predominantly the buffer zone is dominated by 

Pediment Plain complex, and it is the same catergory that the lease area also falls under. 
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Figure 3.21: Geomorphology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithology: The study area is mainly dominated by Hornblende-Biotite Geneiss. The lithology 

map has been provided below. 

 

 

 

 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU. 

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 3-47 

 

Figure 3.22: Lithology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soil: The study area is characterized by Entisols, Alfisols and Vertisols. The project area is 

dominated with Entisols type of soil. 
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Figure 3.23: Soil Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 WATER TABLE OF THE AREA: 

Based on the depth to water level data obtained from the India-WRIS, Department of Water 

Resources, Ministry of Jal Shakti for Veerakeralampudur Block(erstwhile  Kadayanallur Taluk), 

Tenkasi District, Tamil Nadu the following is observed. 

Table 3.26: General Trend of Depth to Water Level for Veerakeralampudur Block 

Year 
Depth to Water Level (m bgl) Wells Monitored  

Pre-Monsoon Post-Monsoon Pre-Monsoon Post-Monsoon 

2015 4.23 0.425 2 2 
2016 2.935 9.195 2 2 
2017 12.02 13.375 2 2 
2018 8.995 5.685 2 2 
2019 7.46 2.33 1 1 

The premonsoon and post monsoon water levels are depicted in Figure No.3.24, and 3.25 and 

they indicate that the depth to water level in project area ranges between 5.0 to 10.0 m bgl 
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during the pre-monsoon season(April) and 0.0 to 5.0 m bgl during the post monsoon season 

(November). 

Figure 3.24: Pre-Monsoon Water Level 
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Figure 3.25: Post Monsoon Water Level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field investigation: 

In the study area, the shallow aquifer is developed through dug wells and deeper aquifer 

through tube wells. The study has revealed that potential fractures are encountered at deeper 

levels. The water in the wells are available mainly after post monsoon and it reduces during 

summer necessitating only dry crops cultivation.  Bore wells are as deep as 500 ft also and it 

reflects that the yield is only better at deeper water levels. 

Based on the available information and the geophysical investigations it is concluded that the 

project area is considered to poor groundwater potential up to 50m.  Besides, the mining area 

consists of hard compact rock, no major water seepage within the mine is expected. There is no 

water seepage noticed in to the already quarried pits situated nearby the proposed quarry area. 
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Hence, the quarrying rough stone up to the proposed depth may not have any adverse impact in 

the area over ground water conditions.  

Rain water collected in the tanks in the region acts as a good source of water during post 

monsoon.  In order to increase the recharge, tanks, and percolation ponds may be provided with 

the recharge wells/recharge shafts penetrating this impervious layer to make it more effective in 

recharging the aquifer 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 4  

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.1 GENERAL 

In this project Semi – Mechanized Open Cast mining will be carried out to quarry out Rough 

Stone and Top soil. The identified impacts due to this mine during mining and associated 

activities have been studied in relation to various environmental components like Air, water, 

noise, vibration, land, transport etc., and the details of the same are elaborated in this chapter. 

The impact assessment and management plan is studied for the peak production of the mine 

lease period and the entire area of quarry operation and can be construed as applicable for the 

entire lease period. 

4.2 AIR ENVIRONMENT: 

4.2.1 IMPACTS DUE TO PROJECT OPERATION: 

The existing ambient air quality in the area has been described in Chapter-III. The proposed 

mining and allied operations may cause deterioration of air quality due to pollution arising from 

the project operation if prompt care is not taken. The principal sources of air pollution in general 

due to mining and allied activities will be:  

 Excavation of material. 

 Movement of HEMM such as Excavators, tippers etc. 

 Loading and unloading operation 

 Transportation 

Besides, Gas emission will occur as a result of operation of diesel driven mining equipment, 

compressors, transporting vehicles, etc.   

Particulate matter smaller than 10 microns, referred to as PM10, can settle in the bronchi and 

lungs and cause health problems. Particles smaller than 2.5 micrometers (PM2.5), tend to 

penetrate into the lungs and very small particles (<100 nanometers) may pass through the lungs 

to affect other organs. 

Besides the above mentioned fugitive dust emissions, atmospheric pollution can occur as a 

result of emission of SO2, NOx, CO etc., from diesel driven mining equipment, generator sets, 

etc. Larger suspended particles are generally filtered in the nose and throat and do not cause 
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problems. Higher concentration of SO2, NOx, CO may cause some health effect on the human 

beings exposed to it. In case of this mine, the following measures will be adopted to control 

impact on the air quality due to mining operations in the lease area: 

Table4.1: Impact and Mitigation Measures – Air Environment 

S.No Activity Consequence Mitigation Measures 

1 Drilling 
Dust 

Emanation 

Usage of Drill bits in good condition 

Covering of drill holes with wet cloth 

Usage of sharp drill bits for drilling of holes. 

Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust 

prone and affected areas. 

2 Blasting 

Instantaneous 

dust 

emanation 

Well-designed blasting parameter, effective stemming to achieve 

optimum breakage occurs without generating fines. 

Use of appropriate explosives for blasting and avoiding 

overcharging of blast holes. 

Avoiding blasting during high wind periods where the fine dust is 

carried out away easily affecting the ambient air quality. 

Use of controlled blasting techniques with Nonel to keep the dust 

generation, noise as well as vibration level within the prescribed 

limits. 

3 
Excavation 

and Loading 

Dust 

emanation, 

Gaseous 

Emission 

HEMM will be operated as per the manufacturer’s guidelines  

Enclosures for operator cabin. 

Imparting sufficient training to operators on safety and 

environmental parameters. 

Proper maintenance of hauling equipments. 

Avoiding overloading of dumpers. 

4 Transportation 

Dust 

emanation, 

Gaseous 

Emission 

Regular wetting of transport road using mobile water tanker. 

Proper maintenance of  haul road and other roads 

Setting up of tyre wash facility in the transport road. 

Avoiding overloading of tippers 

Covering of loaded tippers with tarpaulins during transportation 

Vehicular emissions will be controlled through regular and proper 

preventive maintenance schedules and emissions tests are done 

with diesel smoke meter equipment to ensure emission values. 

5 Others 

Dust 

emanation, 

Gaseous 

Emission 

Development of greenbelt / barriers around mine in the safety 

zone and carrying out plantation within the lease area. 

There are cart tracks passing on the northern and southern side of 

the lease area. Tin sheet will be erected along these sides. Green 

netting will be carried out around the lease periphery on all other 

sides. 
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Due to adoption of all these measures, no major impact on air quality is envisaged due to this 

proposed opencast mining operation. 

Considering that the quantum of production is less, only 1 excavator, 4 tippers  will be engaged. 

These equipments will be properly and regularly maintained. Besides, as mentioned earlier, 

regular vehicular emission tests will be done for the transport vehicles to ensure minimal impact 

due to carbon emissions. To further mediate the carbon emissions, a good greenbelt and 

plantation plan has been planned wherein 1200 number of plants will be planted in and around 

the lease area.  

The impact on air quality due to the proposed project is estimated using AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model developed by Lakes Environmental Software which is 

based on steady state Gaussian plume dispersion. Details of the modeling study / estimation 

including the modeling technique and post project air quality values are elaborated in the 

following paras. 

4.2.2 AIR QUALITY IMPACT PREDICTION: 

The model simulations are done for the air pollutant arising from the mining operations, namely, 

PM10, PM2.5. Ground Level Concentration (GLC) have been computed using hourly 

meteorological data.  

Table4.2: Emission Sources 

ACTIVITY SOURCE TYPE 

A.  Mining operations Open pit 

B.  Transportation Line 

4.2.2.1 Emission Factors 

Quantification of particulate emissions has been carried out by the emission factor technique. 

Emission factor is a statistical average of the rate at which a pollutant is released during an 

activity. This factor when multiplied by the level of that activity in a given situation will give the 

overall effect. Fugitive emissions have been predicted by using standard equations given and 

suggested by AP-42, USEPA(1998), Coal S&T Project and for mining & allied activities and 

other factors. The modeling is done for the peak production to know the worst scenario. The 

details of the emission factors used for the same is provided below: 
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Table4.3: Emission Factors 

S.No Activity PM10 PM2.5 Unit 
1 Ore Loading 1.5 x 10-3 2.1 x 10-4 Kg/T 
2 OB Loading 1.4 x 10-4 1.5 x 10-5 Kg/T 
3 Hauling inside lease area 0.19 0.019 g/VKT 
4 Drilling 0.1 0.04 Kg/hole 

4.2.2.2 Emission Rates: 

Based on the emission factors, after adopting necessary control measures like dust 

suppression, Proper maintenance of HEMM, using better quality diesel, using latest equipment, 

proper maintenance of roads, etc. the expected emission rate due to various operations in this 

project is calculated and is given below: 

Table4.4: Emission Rate  

ACTIVITIES/POLLUTANTS PM10 (g/sec) PM2.5(g/sec) 

Ore Loading 0.05 0.01 
Drilling 0.23 0.09 

Hauling inside lease area 0.23 0.03 
Total 0.51 0.13 

A. Emission Source Coordinates: The center of mine was assumed (0, 0) in the 

mathematical modeling. 

B. Meteorological Conditions Used In Predictions: The hourly meteorological data has 

been generated for Summer Season (March 2022 to May 2022) and the same has been 

used in the predictions. 

4.2.2.3 Results and Discussions 

The results of the Peak GLC’s for various environmental parameters with control measures are 

given below: 

Table4.5: Peak Incremental Concentration 

S.no Parameters Peak incremental concentration µg/m3 
1 PM10 10.3 
2 PM2.5 4.0 

 

It is observed that the peak incremental concentration for PM10, PM2.5 occurring very near the 

source. At away from the source the values are getting reduced due to dispersion effects. The 

Isopleths of PM10, PM2.5 concentrations for with control measures scenario have also been 

drawn and these are given in Figure No.4.1 and 4.2. The incremental and predicted 

concentrations at the locations of ambient air quality have been discussed in the following 

section. 
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Figure 4.1: Isopleth of GLC Prediction for PM10 
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Figure 4.2: Isopleth of GLC Prediction for PM2.5 
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4.2.2.4 Predicted Ambient Air Quality: 

The post project Concentrations of PM10, PM2.5, (GLC) (base line + incremental) after adopting 

necessary control measures is given in Table No - 4.6 to 4.7. 

Table4.6: Concentrations of PM10 after Project Implementation 

Values in g/m3 

S. 
No 

Location 
Background 

Concentration 

Predicted 
Incremental 

Concentration  

Post Project 
Concentration  

Statutory 
Limits 

1  Near Mine Lease Area 62.2 10.3 72.5 - 

2  Kariyalanur Village 64.4 2.0 66.4 

100 
3 Kuruchai Patti Village 59.6 1.0 60.6 
4 Vadiyur Village 54.5 <1.0 55.5 
5  Annaikulam Village 51.9 <1.0 52.9 

Table4.7: Concentrations of PM2.5 after Project Implementation  

Values in g/m3 

S. 
No 

Location 
Background 

Concentration  

Predicted 
Incremental 

Concentration  

Post Project 
Concentration  

Statutory 
Limits 

1  Near Mine Lease Area 29.6 4.0 33.6 - 

2  Kariyalanur Village 31.0 1.0 32.0 

60 
3 Kuruchai Patti Village 27.7 1.0 28.7 
4 Vadiyur Village 25.1 <1.0 26.1 
5  Annaikulam Village 24.1 <1.0 25.1 

It can be seen that the resultant added concentrations with baseline figures even at worst 

scenario, show that the values of ambient air quality with respect to PM10 are in the range of 

52.9g/m3 to 72.5g/m3 and with respect to PM2.5 are in the range of 25.1 g/m3 to 

33.6g/m3 which are within the statutory limits in each case. For preservation of environment in 

this mine strict enforcement of management schemes and regular air quality monitoring will be 

undertaken for taking corrective actions, as needed. By adopting the effective implementation 

of all the mitigative measures, no adverse impact on Air quality due to the mining operation in 

this lease area is expected. 
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4.3 WATER ENVIRONMENT: 

4.3.1 WATER REQUIREMENT: 

The total water requirement for this project will be 10.0 KLD comprising1.0 KLD for drinking 

water and domestic use, 8.0 KLD for dust suppression and1.0 KLD for greenbelt.The water will 

be sourced initially from outside agencies. Later the rainwater collected in the mine pit sump will 

be used for this purpose. The water balance diagram for the same is shown in Figure No 4.3. 

Figure 4.3: Water Balance Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 SOURCES OF WATER POLLUTION: 

The existing water environment showing water quality at different sampling stations in the area 

has been described in Chapter-III. 

Direct impact on human beings due to poor water quality consequent to mining operation can 

lead to various water borne diseases like diarrhea, jaundice, dysentery, typhoid, etc. Besides, 

the polluted water may not be useful for animal or human consumption, vegetation and may 

affect aquatic life, if effluents are not properly treated to remove the harmful pollutants. 

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

are: 

a. Domestic effluent. 

b. Washouts from stockpile if any. 

c. Disturbance to drainage course in the project area  

d. Generation of mine pit water pumped out from deeper workings if any. 
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4.3.3 TREATMENT SCHEME: 

A. Generation of domestic effluent: 

The domestic sewage to be generated from the project will be collected in septic tank with soak 

pits. 

B. Washouts from overburden, ore stockpile, etc.  

Since the entire material from the quarry face will be directly dispatched to the consumers, there 

will not be any stockpiles. There are no waste dumps in this quarry. As such there will not be 

any wash out due to stock pile or waste dumps.  

The rain water falling in the quarry will be harvested in the sump at the lowest level of the 

quarry. This sump will act as a settling pond to prevent solids escaping along with discharge, 

before outlet. etc. Towards surface runoff management, garland drain of length 600m will be 

constructed around the quarry and will be connected to a settling pond with silt traps. The 

supernatant clear water from the settling pond will be flow to the downstream users. The surface 

runoff management structures diagram is given in Figure No 4.4. 

Figure 4.4: Surface Runoff Management Structures 
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C. Disturbance to drainage courses 

There are no drainage channels near the lease area. Hence, no disturbance to drainage 

courses are envisaged. 

D. Generation of mine pit water pumped out from deeper workings if any. 

The occurrence and movement of groundwater in hard rock formations are restricted to the 

porous zones of weathered formations and the open systems of fractures, fissures and joints. 

Generally, in hard rock regions, occurrence of weathered thickness is discontinuous both in 

space and depth. Hence recharge of groundwater in hard rock formations is influenced by the 

intensity and depth of weathering.  In the nearby region, the formations are compact with less 

intergranular porosity and fractures leading to less permeability and transmissivity values and as 

such the ground water level in this area is deep from surface. The mining area consists of hard 

compact rock, hence no major water seepage within the mine is expected from the periphery. 

The ultimate pit depth of mining is 53m. The ground water table in this area is below this level. 

Hence, ground water intersection in not envisaged and ground water will not be affected 

appreciably due to the quarrying operation. Nearby mine workings also does not show any 

major seepage.  As mentioned earlier, the rainfall will be collected in the mine floor sump and 

advantageously used. Excess water if any in the sump will be pumped to settling pond for 

downstream users. 

4.3.3.1 STAGE OF GROUNDWATER DEVELOPMENT 

Details of hydrological scenario of the study area were given in para 3.6, Chapter – III.  The 

groundwater resource data of Tirunelveli district was obtained from the data provided in the 

technical report of the National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, Department of Water 

Resource – Notes on Tirunelveli District. 

Table4.8: Ground Water Resources Estimation– Tenkasi Taluk (Ha-m) 

Net 
Groundwater 
Availability  

Existing 
Gross Draft 
for Irrigation  

Existing Gross Draft for 
Domestic and industrial 

water supply 

Existing 
Gross Draft 
for all uses 

Stage of Ground 
water Development 

(%) 

Category 
of Block  

2043.53 825.60 19.34 844.94 41 Safe 

From the table it is seen that the stage of groundwater development of Palani where the study 

area falls is 41%. In view of this, this area can be categorized as ‘Safe’ from ground water 

development point of view. Thus there is scope for further ground water development. 
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4.3.4 REDUCING WATER CONSUMPTION OVER THE YEARS: 

4.3.4.1 GENERAL METHODS: 

Use of water will be monitored and used to the minimum required. Awareness will be spread to 

the employees about the importance of water conservation. Tap and showers will be turned off 

immediately after use and any leaks will be monitored and immediately controlled. Water 

requirement for greenbelt and dust suppression can be reduced by choosing the native 

plants/trees species with low water requirement and which can sustain in such conditions for 

greenbelt/ plantation and also optimum usage to the required minimum. While the dust 

suppression itself is an important method of pollution control for air pollution due to dust, the 

water consumption will be monitored strictly. The water tanker will be examined for any sources 

of leaks and if found will be immediately sealed so that water can be utilized for dust 

suppression effectively without loss.  

4.3.4.2 RAINWATER HARVESTING PLAN 

Since the lease proximate areas are with less water potential and the rainwater is the major 

source for replenishment of ground water, effective rainwater harvesting and other water 

augmentation measures are proposed in this project.  

a) Development of garland drain around the quarry connected to settling tank. 

b) Cleaning of drain periodically to prevent siltation 

c) The supernatant clear water from the settling pond will drain into the nearby drainage. 

d) Utilizing the rainwater harvested in the mine pit to meet the water requirement of the 

project. 

e) Excess water, if any in consultation with local villagers and in line with government 

practices shall be provided to the downstream users. 

4.4 NOISE AND VIBRATION: 

4.4.1 NOISE ENVIRONMENT: 

The ambient noise levels in the study area have been discussed in Chapter - III. The data 

shows that the existing noise levels are within statutory tolerable limits. The impact prediction 

and control measure for noise environment due to mining and allied activities is described 

below: 
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4.4.2 IMPACT PREDICTION DUE TO NOISE: 

Noise is one of the inevitable causes of pollution in mining operations, largely due to the 

extensive mechanization adopted. Besides, other operations such as drilling, blasting, 

movement of vehicles, etc., also produce noise of considerable magnitude in mining operations. 

The main sources of noise and expected levels are given below in Table no – 4.9. 

Table4.9: Main Sources of Noise 

Sl.      Source   Inside  Noise level at dB(A) 

No.     Cabin  10 m. from source   

1 Shovel    84-91   59-68 

2. Dumpers/Tippers  87-96   75-85 

3.         Drill    88- 95   75-83 
 

  

Prolonged exposure to a high noise level is harmful to the human auditory system and can 

create mental fatigue, rebellious attitude, annoyance and carelessness, which may lead to 

neglect of work and also result in accidents. The impact of noise level as per World Health 

Organization’s 1986 notification is given below in Table No-4.10. 

Table4.10: Impact of Noise Levels 

NOISE LEVELS ADVERSE EFFECTS 

90-115 dB Partial deafness and nervous irritability 

> 115 dB Permanent deafness 

Impulsive noise (>90dB) Frightens livestock grazing in the nearby areas 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), USA and other similar organizations 

stipulate that noise level up to 90 dB(A) is acceptable for eight hours exposure Leq (Equivalent 

sound level) (8hrs) per day. The Directorate General of Mines Safety, in circular No. DG 

(Tech)/18 of 1975, has prescribed the noise level in mining occupations (TLV) for workers, in an 

8 hour shift period with unprotected ear as 90 dB(A) or less. 

The noise will be felt only near the active sources. There will be considerable reduction in the 

noise level due to the absorption factor, environmental surroundings and other attenuation 

factors. As far as absorption factor is concerned, If the ground cover is vegetated or has a soft 
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texture, sound will decrease at the rate of 4.5dB(A) every time the distance between the source 

and the observer is doubled. Besides, there will be shielding factor, which takes into account the 

environmental surroundings. With every 30m of dense land scape vegetation, 5dB(A) of 

additional attenuation can be obtained upto a maximum of 10 dB(A).As such at away places the 

effect of noise will not be felt. 

Anticipated noise levels resulting from operation of the various machineries like excavator, 

tippers, drill have been computed using point source model. Computation of cumulative noise 

levels at the nearby villages is made based on the assumption that there are no attenuation 

paths between the source and the boundary. 

Noise modeling is carried out using the following formula: 

Lp2 = Lp1 – 20 log R2/R1, Where, Lp1 and Lp2 are sound pressure levels at points located at 

distances R1 and R2 respectively from the source. The study results are as follows: 

Table4.11: Post Project Noise Levels 

Sl.No Location 
Baseline Day 
Eq.in dB(A) 

Post project noise 
Eq in dB(A) 

Limit dB(A) as 
per MoEF&CC 

1. North West Corner 49.8 59.2 90 
2. North East Corner 49.8 59.9 90 
3 South East Corner 49.8 59.1 90 
4 South West Corner 49.8 59.7 90 
5 Kariyalanur Village 49.9 50.1 55 
6 Kuruchai Patti Village 44.4 44.8 55 
7 Vadiyur Village 43.1 43.5 55 
8 Annaikulam Village 42.7 43.1 55 

From the studies, it is found that the predicted Noise Levels due to mining operations at the 

periphery of the mine lease itself will be less even without considering any attenuation factor. 

However, practically there will be attenuation due to vegetation etc., and as such there will not 

be any adverse noise propagation outside the lease boundary. Since the habitations are also 

away the effect of noise due to mining operations will not be felt at all in the surrounding 

villages. 

4.4.2.1 CONTROL MEASURES FOR NOISE ENVIRONMENT: 

Hence, by following mitigative measures for noise control, the impact on noise levels will be 

insignificant: 
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 Planting rows of native trees along roads, around mine area and other noise 

generating centers to act as acoustic barriers. 

 Sound proof operator’s cabin for equipment’s like shovel, tippers,etc. 

 Proper and regular maintenance of equipment’s may lead to less noise generation. 

 Providing in-built mechanism for reducing sound emissions. 

 Providing earplugs to workers exposed to higher noise level. 

 Conducting regular health check-up of workers including Audiometry test for the 

workers engaged in noise prone area. 

 Displaying the noise level status of operational machinery on the machines to know 

the extent of noise level and to control the time to which the worker is exposed to 

higher noise levels. 

 Provision of green net along the lease periphery. 

Further green belt and afforestation will be planned and executed to abate noise and dust 

propagation in the area.  

4.4.3 GROUND VIBRATIONAL DUE TO BLASTING EFFECTS: 

Vibrations due to blasting may cause damage to nearby structures, if appropriate control 

measures are not adopted. Flyrock is another possible damage causing outcome of blasting. 

There are many factors, which influence these, like long explosive column with little stemming 

column, improper burden, loose material or pebbles near holes and long water columns in the 

holes. 

 The following control measures will be planned to reduce ground vibratory conditions to 

sustainable statutory limits: 

1) Carrying out controlled blasting using Nonel delay detonator. 

2) Optimum design for burden and spacing.  

3) Reducing explosive charge per delay to minimum.  

4) The peak particle velocity (PPV) of ground vibration will be kept very low through 

optimally controlled blasting techniques, after necessary field trials.  

5) To contain fly rocks, stemming column to be less than burden of the hole. Blasting 

area will also be muffled, if necessary, to stop fly rocks propagation. 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 4-15 

 

6) Blasting will not be carried out when strong winds are.  Blasting will be done during 

midday time. 

7) Controlled blasting to avoid tension cracks which may endanger the stability of bench 

slopes in the mine. 

8) Proper care and supervision during blasting by a competent and experienced person 

to be carried out. 

By adoption of above measures, it will be ensured that the ground level vibration  due to 

blasting are maintained within the limits prescribed by DGMS, Dhanbad  at the mining areas  

vide Circular No. 7 dated 29 -08-1997 as given below 

Table4.12: Permissible Peak Particle Velocity (PPV) In Mining Areas  
Inmm/sec 

Type of structure 
Dominant excitation frequency Hz 
<8 Hz  8-25 Hz  >25 Hz 

A. Buildings/structures not belonging to owner 
Domestic houses /structures 5 10 15 
(Kuchha brick and cement)    
Industrial buildings (RCC and framed structures) 10 20 25 
Objects of historical importance and sensitive structures. 2 5 10 
B. Building belonging to owner with limited span of life 
Domestic houses/structures 10 15 25 
(Kuchha brick and cement)    
Industrial buildings 15 25 50 
(RCC and framed structures)    

Besides, different blasting time for the projects in the vicinity is suggested and the timing is to be 

mentioned in the display board in the respective mines entrance. SOP for blasting will be 

followed to ensure no impact on nearby structures. Since cart track is passing near the lease 

area, though no vehicle movement is observed in this road, It is also suggested to carry out the 

following precautionary measures before blasting: 

1) Post security guard / flagmen  at least 300m from the mines  on either side of the road. 

2) Blasting flags (red flags) shall be displayed before blasting  in the blasting zone before 

blasting. 

3) Block movement of men or vehicle and ensure the entire stretch free from movement of 

men or animals. 

4) To give a warning signal by way of long hooter / siren/whistle 5 minutes prior to blast. 

5) To provide “BLAST SIGNAL”  1 minute before blast and also “ALL CLEAR SIGNAL” after 

inspection of the blasting site and ensuring proper blast by the blaster. 

6) Restoring the movement only after getting  “ALL CLEAR SIGNAL” 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 4-16 

 

7) Carrying out blasting through DGMS qualified Blaster and following all the prescribed 

statutory rules for transportation, storage & handling of explosives . 

4.5 LAND ENVIRONMENT: 

This lease area in S.F.No.280/6 over an extent of 2.38.0 Ha is a patta land registered in the 

name of the applicant vide patta No – 1862 (Refer Annexure No – III of Mining Plan) The present 

land use pattern, and the post mining land use pattern is shown below: 

Table 4.13: Land Use  

Sl. No. Land Use Present Area (Hect) 
Area in use during the 
quarrying period (Hect) 

1. Quarrying Pit Nil 1.84.0 
2. Infrastructure Nil  0.01.0 
3. Roads Nil 0.02.0 
4. Green Belt Nil 0.30.0 
5. Unutilized 2.38.0 0.21.0 
 Total  2.38.0 2.38.0 

At the end of the 5 year period 1.84.0Ha will be used as mined out area at 53m below ground 
level. The land use during post mining period is provided below. 

4.5.1 LAND RECLAMATION: 

There is no waste generation anticipated in this quarry operation since the entire excavated 

material will be utilized. Hence, there is no external overburden dump involved. At the end of the 

life of the mine, 1.84.0Ha of mined out area will be left as water body. 0.02.0Ha will be the mine 

roads and 0.52.0Ha will be covered with vegetation. 

Table 4.14: Land Use During Post Operational Period 

S.No Description 
Land use (Ha.) 

Plantation Water body Others Total 
1 Quarrying Pit - 1.84 - 1.840 
2 Infrastructure 0.01 - - 0.01 
3. Roads - - 0.02 0.02 
4. Green Belt 0.30 - - 0.30 
5. Undisturbed Area 0.21 - - 0.21 
 TOTAL 0.52 1.84 0.02 2.38 

Entire mined out area will be properly fenced to prevent inadvertent entry of men and animals. 

In the post mining stage the rainwater harvested in the mined out void shall be utilized to meet 

the water requirement of the project.   
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4.6 BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

4.6.1 EXISTING FLORA AND FAUNA: 

The core zone area is a hard rock formation area, with barren patches. Details of flora/fauna 

pattern in core and buffer zones have been described in chapter - III. 

4.6.2 IMPACT OF MINING ON BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

The significance of impact on biological environment due to mining and allied activities on 

various frontsis described below:  

Table4.15: Impact on Biological Environment 

S.No ISSUES OBSERVATIONS 

1 
Clearance of vegetation due to mining 
and allied activities 

Other than clearing the grasses and bushes with thin 
the lease area, no clearance of major vegetation is 
involved. 

2 

Retardation of tree growth, tip burning, 
etc, due to deposition of dust and the 
Particulate matter generated from the 
mining operation. 

Necessary mitigative measures like dust suppression, 
proper maintenance of equipment’s, roads will be 
carried out to prevent dust generation. 

3 
Proximity to national park/ wildlife 
sanctuary/reserve 
forest/mangroves/Coastline/estuary/sea 

There are no national parks / wildlife sanctuary etc. 
within the 10Km radius. There is a reserve forest at a 
distance of 5.3Km and Uttumalai Reserve Forest at a 
distance of 9.8Km from the lease area. 

4 
Release of effluents into water body that 
also supplies water to wildlife 

There is no proposal to discharge any effluent into 
nearby water bodies. 

5 
Proposed project could increase siltation 
that would affect nearby biodiversity 
area 

Surface runoff management structures like garland 
drain, settling pond etc. as explained above will be 
constructed and as such there will not be any 
appreciable impact on surface water quality which in 
turn can affect the bio diversity of the area. 

6 
Activities of the project affects the 
breeding/nesting sites of birds and 
animals 

In the present ML area there is no wetland. A 
migratory bird needs sufficient wetlands with sufficient 
food, shelter, roosting places and nesting places 
which is not possible here. 

7 
Located near an area populated by rare 
or endangered species 

There are no Schedule 1 animals 

8 
Risk of fall/slip or cause death to wild 
animals due to project activities 

In the post mining stage, barbed wire fencing is 
proposed all around the mined out void to prevent 
falling of animals in the mine pits.  

9 
Project affects the forest-based 
livelihood/any specific forest product on 
which local livelihood depends 

Not applicable 

10 Project likely to affect migration routes No migration routes are in the area. 
11 Project likely to affect flora of an area, No such significantly important medicinal value 
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which have medicinal value species within the ML area and its nearby region. 

12 
The project likely to affect wetlands, fish 
breeding grounds, marine ecology 

There are no any wetlands, fish breeding grounds, 
marine ecology nearby the ML area which will be 
affected due to this project. 

13 
Project affects the agricultural activities 
in the region. 

Due to poor soil condition and non availability of 
perennial water source, no major agricultural activity is 
carried out in and around the lease area. Only patches 
of agricultural activity are observed on the eastern 
periphery of the study area along the river sides in few 
places in the monsoon season based on water 
availability. Coconut farms are seen the study area. 

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

Therefore there shall be no impacts due to mining activity on them. Even though there are no 

adverse impact on bio diversity and flora/fauna status due to project operations, positive 

impacts will arise due to well-planned reclamation measures for restoration of land status in the 

area ultimately to productive land category with elaborately planned green belt development 

activities. 

4.6.3 CONTROL MEASURES FOR BIOLOGICAL ASPECTS: 

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

generated from mining operations, mobile water tanker systems will be ensured in all dust prone 

areas to arrest dust generation. Methodical and well-planned plantation scheme will be carried 

out depending upon the immediate need, priority and availability of land. The plantation will be 

done along the lease boundary in a phased manner. 

4.6.4 GREEN BELT& PLANTATION: 

In the lease area, safety barrier 7.5m around the periphery, 10m safety distance for cart tracks 

on the northern and southern side of the lease area. Greenbelt / Plantation will be carried out to 

enhance the vegetative growth and aesthetic in the safety zone area. About 1200 trees will be 

planted in and around the lease area. 

Table4.16: Proposed Plantation 

Year 
No. of tress proposed to be 

planted 
Name of the species 

I 240 

Pungai, Vagai, Vembu, Manjal konrai, Naval, 
Puvarasu, etc., 

II 240 
III 240 
IV 240 
V 240 

Total 1200  



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 4-19 

 

At the end of the life of the mine, 1.84.0Ha of mined out area will be left as water body. 

0.02.0Ha will be the mine roads and 0.52.0Ha will be covered with vegetation. The post mining 

land use plan showing afforestation and water body is shown in Figure No- 4.5. 

Figure 4.5: Mine Closure Plan 
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4.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT: 

The entire lease area is in the proponent’s possession. Hence, there are no habitations or 

hutments in the core zone area and no rehabilitation or resettlement problems will arise here. 

The cart track in proximity to the lease area not be disturbed by the proponent and sufficient 

safety barrier and protective measures has also been considered.  

The mining operations in the proposed mine will employ about 22  persons directly and about 50 

persons on indirect basis through allied opportunities in logistics, trading, repairing works etc. 

good employment potential will arise in this area, which will provide raising income levels and 

standards of living in the area through various service related activities connected with the 

project operations as shown under.  

 Project related logistical operations for transport of Rough Stone, etc,  

 Various trading services for consumer goods, spare parts, sundry items, etc. 

 Contractual services connected with the project. 

 Green belt and horticultural works in the project. 

 Casual labor needs for various activities. 

Besides, there will be improvement in the following aspects due to project operation: 

 Improvement in infrastructural facilities, providing education aids etc. in nearby 

schools 

 Betterment of drinking water facilities. 

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

of royalty, tax, duties, etc from this project directly and also indirectly. 

From above details, it is clear that the project operations will have highly beneficial positive 

impact in the area. 

Table 4.17: CER Cost 

Project Cost (Rs.) Rs.78,37,000/- 

CER Cost Requirement (2% of the Project Cost) (Rs.) Rs.1,56,740/- 

Revised CER cost allocated (Rs.) Rs.5,00,000/- 
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Towards the socio economic development of the surrounding area, the proponent has 

earmarked an amount of Rs.5Lakhs under Corporate Environmental Responsibility. The 

activities identified under CER will be implemented by provision of facilities in nearby 

Government School. 

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: 

4.8.1 BASELINE STATUS: 

Primary data collection through field survey conducted in the study area reveals that there is no 

reported incident of any occupational diseases in the area. Hazardous jobs like blasting, 

loading, etc. are planned to be executed safely and with all precautionary measures as 

prescribed in Metalliferrous Mines Regulations of 1961, so as to minimize hazards and 

incidences of health problems. 

4.8.2 IMPACTS ON OCCUPATIONAL HEALTH DUE TO PROJECT OPERATIONS: 

Project operation may cause various health related issues for the workers exposed to 

the activity if proper measures are not taken. 

4.8.3 MITIGATIVE MEASURES FOR OCCUPATIONAL HEALTH: 

To reduce pollution emanation from the project, following measures are being and will be taken: 

 Water sprinkling on haul roads etc. 

 Green belt creation to arrest dust and reduce noise propagation. 

 Acceptance of good control measures for reducing air pollution, as mentioned earlier 

in the chapter. 

 Control of noise levels through good preventive maintenance of machineries, green 

belt creation, provision of ear plug to workers, etc. 

 In addition to above measures, the following remedial steps are being and will be 

enforced to ensure minimization of occupational health and safety problems. 

 Medical examination of workers by qualified doctors, as per DGMS circulars. 

 Regular awareness campaigns amongst staff and workers  
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 Staff will be provided with PPE to guard against excess noise levels, Dust generation 

and inhalation, etc., as per standards prescribed by DGMS. 

4.8.4 MITIGATIVE MEASURES FOR SAFETY ASPECTS: 

The following safety gadgets will be provided to the staff and workers based on their area of 

operation and work& requirement: 

SI No Safety Equipments  

1. Helmets 

2. Shoes 

3. Goggles 

4. Dust Mask 

5. Hand Gloves 

6. Reflective Jackets 

7. Ear Muffs 

8. Signal Lights/Flags 

A total budgetary provision of Rs.50,000 under capital cost and Rs.10,000 is allocated under 

recurring cost towards Occupational health and Safety Budget.    

4.9 LOGISTICAL SYSTEM: 

From this proposed quarry the entire output will be transported to the crusher units for producing 

stone aggregates of different sizes or construction of roads, bridges, buildings and other buyers 

etc. The expected peak transport will be as follows:  

Table 4.18: Details of Transportation 

Sl.no Particulars of activity Quantity 
A  Maximum Material Transported (m3/year) 1,30,184 
B No of days in a year 300 
C Transport  hours per day 8 
D Truck capacity in T 20 
 Trips per hour 9Trips/hr 

There will be about 9 trips per hour. The existing road  will be can absorb this traffic due to this 

project. The following mitigative measures are suggested: 

 Water sprinkling on material in the transport vehicles before transporting, so that no dust 

nuisance during transport will arise. 
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 Plantation on either side of the transport road in consultation with the concerned 

department. 

 Proper maintenance of transport roads 

 Proper maintenance of transport vehicles. 

 Avoiding overloading of material 

 Covering of loaded vehicles with tarpaulins sheet if warranted. 

 Limiting of speed 

 Provision of tyre washing facility at the mine outlet 

4.10 WASTE MANAGEMENT: 

Solid Waste: Since the entire mined out material will be used there will not be any solid waste 

generation from this project. 

Liquid waste: There is no process effluent generation from this mine. Hence no liquid waste is 

generated. 

Hazardous waste management: In this project the following management practices will be 

followed:  

 Ensuring availability of different colour bins for collection of different types of waste. 

 Storing of Hazardous waste material in a separate storage area with impervious 

containers for waste oil, oil contaminated clothes, used lead acid batteries, scraps, tyre 

storage etc. 

 Ensure that there are no leakages/spillages of hazardous wastes. 

 Ensuring that the fire extinguisher system is available at hazardous material storage 

area. 

The hazardous waste if any will be disposed through authorized recyclers or re-processors 

periodically. The hazardous wastes will be transported in accordance with the provisions of 

rules. By effective implementation of above said mitigation measures no major impact due to 

Hazardous waste is expected. 

Plastic waste: Single use plastics/ use and throwaway plastics will be banned in the site as 

directed by the Tamil Nadu Government vide GO(Ms)No.84 regarding ban on use of plastic 

products. The employees will be encouraged to use compostable material or reusable material.  

* * * * * * * * 
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CHAPTER 5                                                                            

ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

5.1 ALTERNATE TECHNOLOGY: 

This is a proposed Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry in which Semi – Mechanized Open 

Cast mining will be carried out. It involves jack hammer drilling, blasting, excavation, loading 

and transportation of Rough stone to the crushing units. As this method is techno economically 

proven, consideration of an alternate technology is not warranted.   

5.2 ALTERNATE SITE: 

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

not arise.  

* * * * * * * * 
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CHAPTER 6                                                                            

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.1 GENERAL 

In this project, appropriate environmental monitoring programme are framed. Regular, 

systematic and sustained programme schedules for implementation and monitoring of various 

control measures are devised with clear cut guidelines of various concerned plans for keeping a 

continuous surveillance on the various environmental quality parameters in the area.    

The monitoring schedules are planned to aim at regular and systematic study of various 

pollution levels with respect to air and water quality, noise levels etc., to ensure that   they 

conform to the standards laid down by the Environment Protection Act, 1986 and various 

Central and State Pollution Control Board Limits.  

The various methodologies and frequency of studies of all environmental quality parameters will 

be as per prescribed norms laid down by MOEF&CC and State Pollution Control Board. This 

being a small quarry operation, the Mines in-charge will take care of all the environmental 

related works also. 

Environmental control measures include components like air, water and soil quality, noise 

levels, afforestation measures, etc. For monitoring of environment over the life of the mine, a set 

of stations for study of quality parameters are fixed as per the actual requirements and 

prevailing conditions of environmental factors, as dictated from time to time, depending on the 

prevailing pollution levels. 

6.2 MONITORING SCHEDULES FOR VARIOUS PARAMETERS 

The monitoring schedules are planned for systematic study of various pollution levels with 

respect to air and water qualities, noise levels, etc. to ensure that they conform to the standards 

laid down by Environmental Protection Act and various statutory Limits. However, based on the 

need and priority it may be suitably modified / improved in consultation with local authorities. 

The monitoring schedules to be adopted in this quarry are given below. 
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Table 6.1: Environmental Monitoring Schedule 

S.No 
Environmental 

Parameters 
Parameters to be monitored 

Monitoring area coverage 

/locations 

Frequency of 

monitoring 

1 Air Quality 

Sulphur dioxide (SO2), Oxides 

of Nitrogen (NO2), Respirable 

Particulate Matter (PM2.5 and 

PM10). 

2 locations in the buffer 

zone and 1 work zone 

locations. 

Once in a year in 

each location. 

2 Water Quality 
General, Physical, and 

chemical parameters 

Ground Water samples 

(around the project area) 

and Mine Pit water samples 

Once in a year 

3 
Water Table 

Fluctuations 
Water Levels Nearby wells and Borewells 

On yearly basis 

pre and post 

monsoon level 

4 Noise  
Leq. Lmax Lmin, Leq Day & 

Leq Night dB(A) 

Work zone locations and 

buffer zone villages 
Once in a year 

5 Vibration Peak Particle Velocity Mine periphery 

Once to arrive at 

optimum blasting 

parameters 

6 

Socio 

Economic 

Environment 

Socio Economic Survey, 

Review of implementation of 

CER activities proposed 

Buffer Zone Yearly basis 

7 
Occupational 

Health 

Occupational health survey to 

detect early incidence of 

diseases, Audiometry Test for 

workers in noise prone area 

and review of safety matters. 

Staff and Workers involved 

in the project 
Once in a year 

8 Greenbelt Maintenance Within the lease area Regularly 
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6.3 LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAME WORK: 

The project will have environmental policy declaring its responsibility and commitment to protect 

the environment and to ensure public safety.  The existing policy will be available with all 

concerned officials of the plant. The following environmental standards as per methodologies 

prescribed, by MOEF/CPCB/TNPCB will be enforced in this project: 

Table 6.2: Environmental Standards 

Standards Issued By Reference 

National Ambient Air Quality 
Standards 

Central Pollution Control 
Board 

Table No. 6.3 

Water quality standards per IS 
10500:2012 

Bureau of Indian Standards Table No.6.4 

Noise Standards CPCB / MoEF&CC Table No.6.5 

Permissible Peak Particle Velocity DGMS, Dhanbad  Table No.6.6 

 

Table 6.3: National Ambient Air Quality Standards 
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Table 6.4: IS – 10500 :2012 Standards 
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Table No – 6.2 contd. 
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Table 6.5: Noise Level Standards 

Area Code Category of Area Limits in dB(A) Leq 

Day Time Night Time 

(A) Industrial area 75 70 

(B) Commercial area 65 55 

(C) Residential area 55 45 

(D) Silence Zone 50 40 

Note : 

1. Day time shall mean from 6 a.m. and 10.0 p.m. 

2. Night time shall mean from 10.0 p.m. and 6 a.m.  

3. Silence zone is an area comprising not less than 100 meters around hospitals, 

educational institutions, courts, religious places or any other area which is 

declared as such by the competent authority. 

4. Mixed categories of areas may be average as one of the four above mentioned 

categories by the competent authority. 

* dB(A) Leq denotes the time weighted average of the level of sound in decibels on scale A 

which is relatable to human hearing. 

A “decibel” is a unit in which noise is measured. 
“A”, in dB(A) Leq, denotes the frequency weighting in the measurement of noise and 

corresponds to frequency response characteristics of the human ear. 

Leq: It is energy mean of the noise level over a specified period. 

Table 6.6: Permissible Noise For Industrial Workers As Laid Down By CPCB 

Exposure time (in hr. per day) Limit in dB(A) 

8 90 

4 93 

2 96 

1 99 

½  102 

¼  105 

1/8 108 

1/16 111 

1/32 114 
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Table 6.7: Permissible Peak Particle Velocity (PPV)  In Mining Areas 

In mm/sec. 

Type of structure Dominant excitation frequency Hz 

 <8 Hz I 8-25 Hz I >25 Hz 

A. Buildings/structures not belonging to owner 

Domestic houses /structures  (Kuchha brick and cement) 5 10 15 

Industrial buildings (RCC and framed 

structures) 

10 20 25 

Objects of historical importance and sensitive structures. 2 5 10 

B. Building belonging to owner with limited span of life 

Domestic houses/structures 10 15 25 

(Kuchha brick and cement)    

Industrial buildings 15 25 50 

(RCC and framed structures)    

The above said monitoring location and the frequency of monitoring shall be suitably modified in 

consultation with the nodal agency as per the actual requirements and prevailing conditions of 

the mine and environmental factors, as dictated from time to time, depending on the prevailing 

pollution levels, if required. 

6.4 ENVIRONMENTAL MONITORING COST: 

Towards environmental monitoring it is proposed to allocate a budget of Rs. 1.00 Lakh per 

annum for this project. Further details of the capital and recurring cost of environmental 

management has been provided in in Table No. 10.1, Chapter-X. 

* * * * * * * * 
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CHAPTER 7                                                                            

ADDITIONAL STUDIES 

7.1 GENERAL: 

The additional studies covered for this EIA / EMP report are: 

1. Public consultation of the project as per MoEF&CC mandates. 

2. Risk Assessment  

3. R&R Plan 

4. Mine closure planning   

7.2 PUBLIC CONSULTATION: 

This draft EIA/EMP report will be exposed to public consultation as per mandatory procedures 

through the District Collector and State Pollution Control Board officials after giving 30 days 

advance notice in two local newspapers about the scheduled date and time for conduct of the 

public hearing procedures. The opinions, concerns and objections of stakeholders will be 

recorded during the public hearing. All the public queries and the replies to the query by the 

project proponent and officials concerned will be recorded and incorporated in the EIA/EMP 

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu. 

7.3 RISK ASSESSMENT:  

For the various risks, likely to arise, detailed analysis of causes and control measures is 

given in below: 

S.No Factors Causes of risks Control measures 

1. 
Removal of 

material 

a) Bench may slide due to its 

unconsolidated nature. 

b) Vibration due to movement 

of vehicles in the benches. 

Overall bench slope angle will be 

maintained optimally as per DGMS 

requirement. Working bench width will be 

more than bench height. 

2. Drilling 

a)Due to high pressure of 

compressed air hoses may 

burst. 

b) Down the hole drill rod may 

 Periodical preventative maintenance and 

replacement of worn out accessories in the 

compressor and drill equipment. 

 As per manufacturers recommendation rod 
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S.No Factors Causes of risks Control measures 

break due to improper 

maintenance of rod. 

to be replaced and bits will be changed. 

3. Blasting 

a)Fly rock, ground vibration, 

noise etc. 

b) Improper charging of 

explosives 

 Burden and spacing will be kept optimum 

on trial basis. 

 Explosive charge per delay will be 

minimized. 

 Controlled blasting with Nonel will be used. 

4. Excavation  

a)Hauling and loading 

equipment are in such 

proximity while excavation 

b)Swinging of bucket over the 

body of tipper 

c) Driving of unauthorized 

person 

 Operator shall not operate the machine 

when person & vehicles are in such 

proximity. 

 Shall not swing the bucket over the cab and 

operator leaves the machine after ensuring 

the bucket is on ground. 

 Shall not allow any unauthorized person to 

operate the machine by effective 

supervision. 

5. Transportation  

a)Operating the vehicle “nose 

to tail” 

b) Overloading of material 

c) While reversal & overtaking 

of vehicle 

d) Operator of truck leaving 

his cabin when it is loaded 

 It will be ensured that all these causes will 

be nullified by giving training to the 

operators. 

 No over loading will be done. 

 Audio visual reverse horn will be provided. 

 Proper training will be given. 

6. 

Fire due to 

electricity and 

Oil 

a)Due to the short circuit of 

cables & other electrical parts 

b) Due to the leakage of 

inflammable liquid like diesel, 

oil etc. 

 Electrical parts shall be cleaned frequently 

with the help of dry air blower 

 All fastening parts and places will be 

tightening. Suitable fire suppression 

equipment shall be provided. 

7. 
Natural 

calamities 

Unexpected happenings The mine management is capable to deal 

with the situation. 
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7.4.1. DISASTER MANAGEMENT PLAN: 

In General, following natural/industrial hazards may occur during normal operation. 

 Inundation of mine pit due to flood/excessive rains : 

 Slope failure of the pit and waste dumps 

 Accident due to heavy mining equipment and  

 Blasting and use of Explosives  

Mining operation in this lease will be carried out under the management control and direction of 

a qualified mine manager. The DGMS have been issuing a number of standing orders, model 

standing orders and circulars to be followed by the mine management in case of disaster. All 

these orders statutory rules and regulations will be followed. Seismically project site and study 

area falls in the Zone – II and is described as least active zone.  There are no perennial water 

body near the lease area to cause any flooding. As such no disaster due to this project is 

envisaged.  In order to take care of above hazard / disasters the following control measures 

have been adopted. 

 Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any 

inflow of surface water in the mine pit. 

 Avoiding mining during heavy monsoon period and marching of all the HEMM to the top 

benches during rainy period.  

 Provision of high capacity standby pumps with generator sets with sufficient quantity of 

diesel for emergency pumping especially during monsoon. 

 All safety precautions and provisions of regulations will be strictly followed during all 

mining operations 

 Prohibiting entry of unauthorized persons. 

 Provision of Fire fighting and first-aid provisions in the mines. 

 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 for their use. 

 Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises 
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 Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 

1961. 

 Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans 

 Cleaning of mine faces regularly  

 Proper storage, usage of explosives through competent persons. 

 Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufacturers 

guidelines 

 Suppression of dust on the haulage roads with frequent water sprinkling, etc. 

 Increasing the awareness of safety and disaster through competitions, posters and 

annual safety weeks and environmental weeks, encouraged through suitable rewards 

and other similar drives. 

The management and the EMC will be able to deal with the situations efficiently keeping 

in view of the likely sources of dangers in the mine.  

7.4 REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R) PLAN: 

The mining activities will be carried out within the mine lease area only. The entire mine 

lease area of 2.38.0Ha is a Patta land. There is no population within the ML area. Hence, the 

question of R& R does not arise. 

7.5 MINE CLOSURE PLAN: 

It is proposed to carryout mining operation upto a depth of mining 53m for 5 years. In the mine 

closure stage all necessary measures will be taken as per Act & Rules, There is no proposal for 

back filling, reclamation and rehabilitation. The quarried pits after the end of life of mine will be 

properly fenced all around to prevent inherent entry of public and cattle and all the statutory 

requirements will be fulfilled. As already explained, in the post mining stage the rainwater 

harvested in the mined out void shall be utilized for irrigation and domestic needs locally. The 

mine closure plan is provided in Figure 4.5.  

* * * * * * * * 
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CHAPTER 8                                                                            

PROJECT BENEFITS 

The proposed quarry will improve physical and social infrastructures in the area like: 

 Direct employment to 22 people. 

 Indirect employment to 50 people. 

 Financial gains for the governments, through collection of various taxes like royalty, 

GST, etc., 

 Increase in General Awareness of the People. 

 Continual improvements of the local amenities for the local society  

 Improvement of the General Living Standard of the People in the Vicinity 

 Overall Improvement in HDI (Human Development Index) 

 Growth of Allied Industries in the Area. 

 Improvement in Per Capita Income. 

 Providing certain facilties for the local schools and panchyats 

In short, the proposed Rough Stone Quarry will benefit this region in the fields of employment 

opportunities, improved per capita income for local people, improved social welfare facilities in 

respect of education, medical systems, infrastructural build-up, etc in its own way. 

By means of carrying out the socio-economic development activities, local community 

development is expected. Towards the same, the proponent has planned to allocate                

Rs.5 Lakhs for various activities under CER. The activities will be implemented once the mining 

operations commence. From the CER activities allocated for various social welfare activities, the 

villages near the lease area will be benefited.  

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 9                                                                            

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Appendix-III of the MoEF notification S.O. 1533 dated 14.09.2006, which describes the generic 

structure of Environmental Impact Assessment document, states that the chapter ‘ 

Environmental cost benefit analysis’ is applicable if it is recommended during scoping stage.  

ToR for this project has been received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No.SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 dated 25.03.2022 Environmental cost benefit analysis is 

not prescribed in the terms of reference. Hence, it is not applicable for this project. 

 

 * * * * * * * *  
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CHAPTER 10                                                                           

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.1 INTRODUCTION: 

This chapter describes the implementation strategies of the environmental management 

measures described through the course of this EIA/EMP report for the purpose of mitigating 

significant impacts due to the proposed mining operations.  

10.2 COMPONENTS OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN: 

The environmental management plan comprises identification of the major impacts due to 

project operations and their suitable mitigative measures. (Provided in an elaborate manner 

in Chapter-IV) Based on the environmental policy of the company, the environmental 

management cell will oversee the implementation of these mitigative measures. The details 

of the proponent’s environmental policy, environmental management cell and also the 

budgetary allocation towards various environmental management measures has been 

elaborated in this chapter. 

10.2.1 ENVIRONMENTAL POLICY: 

The proponent will frame a well-planned environmental policy. The salient features of this policy 

will be. 

 Ensuring risk-free and safe mining operations by following all rules and conditions 

prescribed in the Indian mines Act, metalliferrous mining regulation, mineral 

conservation and development rules, etc,  

 Ensuring environmental preservation by adoption of remedial measures for control of 

air, water quality, noise status, biological improvements, green belt creation, etc,. 

 Extending CER activities to cater to the needs of local community for various benefits 

like improvement of physical and social infrastructures for the welfare of local 

community. 
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 Ensuring that all mining operations such as deployment of HEMM, conduct of drilling 

and blasting operations, etc are strictly conducted keeping with regulatory standards & 

maintaining safe working environment in the area. 

 Providing periodical training on safety, Health, & Environment to all employers. 

 Any infringement / violation of any rule or unsafe mining operations should be reported 

mines manager, should be reported by the foremen/ blaster mate etc, who will take 

immediate corrective measures for avoiding major disasters. The report will ultimately 

reach the owner through upwardly hierarchical communicative channels from the 

lowest level to superior levels in a quick time bound duration. 

 The mines manager will exercise overall control over entire mining and connected 

operations and all infringements / violations on any count pertaining to unsafe 

operations, environmental degradation, etc, should be brought to the notice of the 

owner of the quarry.  Remedial measures for such violations and deviations should be 

taken care by the mines manager to avoid any hazards or disasters in the mine and 

nearby areas. The persons responsible for such violations will be punished through 

appropriate disciplinarily penal actions. 

 The EC conditions and stipulations will be strictly observed by Mines manager of the 

mine in various issues like prescribed environmental monitoring schedules conducting 

of vibratory studies due to blasting, creation of green belt, management of mined area, 

occupational health review, etc. 

 Penalty actions will be taken by the proponent in cases of continuous negligence 

resulting in violations deviations in this respect. 

 A time schedule of once in 90 days for review of all operational factors as mentioned 

above is to be enforced, for proper and quick corrective actions needed in the matter. 
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10.2.2 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CELL: 

The Mines Manager/Mine Incharge will undertake effective monitoring and implementation of 

various environmental control measures promptly and effectively and to oversee various 

environmental management schemes for air quality control, water quality status, noise level 

control, plantation programme, social development schemes, etc in the mine. The organizational 

chart for the same has been provided below: 

Figure 10.1: Organization Chart 

OWNER 

 

Mine Manager/ 

 Mines Incharge  

 

    Blaster Mate 

   

 

   Drillers                           Operators 

The Mines Manager/Mines Incharge in the mine project site will be directly responsible for 

various environmental activities in the mine. The owner will correlate and oversee the 

environmental activities and their effective implementation in consonance with the guidelines in 

the EMP. The Mines Manager/Mines Incharge will oversee the environmental administration at 

the mine and he will directly supervise all activities of environmental administration on 

environmental issues. Necessary assistance from sub ordinates, external consultants and 

laboratories shall be taken. 

Environmental control measures will span various factors like land degradation, air, water and 

soil quality, noise levels, effective land reclamation for excavated areas, afforestation measures, 

etc. The administrative functions are given below. 
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 To observe the implementation of environmental control measures.  

 To study the effects of project activities on the environment.  

 To ensure implementation of Plantation Programme. Regular monitoring of survival 

rate of plants is carried out to achieve the desired result. 

 To keep records of monitoring etc., in a systematic way, so as to facilitate easy 

access, when needed by statutory agencies, etc.  Also send prescribed returns to 

statutory authorities. 

 To ensure that adequate fencing and plantation is carried out in the safety zones. 

 Conducting environmental studies and reporting to SPCB. 

 To interact and liaise with Government Departments.  

 To evaluate the performance of existing pollution control equipment and systems 

periodically and take timely action to keep the equipment at its optimum performance 

condition.  

 To take immediate preventive action in case of some unforeseen environmental 

pollution attributable to the project.  

 Conducting safety audits and programmes to create safety awareness in workers/ 

staff. 

 Conducting annual health audits to detect any health problems promptly in the 

workers/staff. This will reduce occupational health problems. 

 Imparting training on safety and conduct safety drills to educate employees. 

Firefighting equipment and system has to be kept in ‘ready-to-fight’ condition. 

 Carrying out socio economic study in the surrounding areas to find out the benefits 

derived by the society due to the project and also to fulfill the deficiency, if any, 

immediately. 

 Ensuring proper mine closure arrangements 
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10.2.3 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN: 

10.2.1.1 General: 

Systematic monitoring systems and well-conceived and efficient Environment Management Plan 

will ensure that during the project operations, the various environmental parameters, are well 

within the statutorily sustainable limits. The environmental control measures proposed to keep 

various environmental parameters of the project in terms of air, water, noise, land, biological 

environment, etc. has been described below. 

10.2.2.2  Air Quality: 

With regards to air quality, to mitigate the fugitive and gaseous emission resulting from mining 

and allied activities, the following control measures are proposed to be undertaken: 

 Regular water sprinkling in the transport roads using mobile tankers for dust 

suppression. 

 Controlled blasting techniques with NONEL. 

 Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust prone and affected 

areas. 

 Covering of drill holes with wet cloth, using sharp drill bits 

 Avoiding blasting during high wind periods where the fine dust is carried out away easily 

affecting the ambient air quality. 

 Proper maintenance of haul roads, HEMM and dumpers. 

 Covering of loaded tippers with tarpaulins during transportation 

 Vehicular emissions will be controlled through regular and proper preventive 

maintenance schedules and emissions tests are done with diesel smoke meter 

equipment to ensure emission values. 

 Besides, there will be good green belt cover will be developed around mine periphery 

and in safety zone.  
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 There are cart tracks passing on the northern and southern side of the lease area. Tin 

sheet will be erected along these sides. Green netting will be carried out around the 

lease periphery on all other sides. 

10.2.2.3 Water Environment: 

There will be no process effluent generated from this project. The domestic sewage to be 

generated will be collected in septic tank with soak pit arrangements.  Besides, there will be no 

waste dumps or stockpiles within the lease area as the entire material will be directly 

despatched to the consumers.  

Surface runoff management structures such as garland drain of 600m length connected to a 

settling pond will be constructed around the quarry to collect the rain water. The supernatant 

clear water from the settling pond will be provided to nearby downstream users. Towards 

rainwater harvesting, the rainwater harvested in the mine will be used to meet the water 

requirements during mining and excess water in consultation with villagers and in line with 

government practices will be out in to the nearby stream or shall be distributed to the nearby 

villages as per their need.  

10.2.2.4 Noise Environment: 

During the project operations, various control measures as listed below will be carried out to 

mitigate adverse impact due to the noise generated due to mining and allied activities: 

 Good plantation will be carried out in the safety zone areas of 7.5m & 50m in the mine 

periphery. 

 Noise protectors, insulation of operator cabins, installation of silencers in machineries, 

etc. 

 Proper and regular maintenance of equipments 

 Providing earplugs to workers exposed to higher noise level. 

 Providing in-built mechanism for reducing sound emissions. 

 Conducting regular health check-up of workers including Audiometry test for the  

workers engaged in noise prone area. 
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 Displaying the noise level status of operational machinery on the machines to know the 

extent of noise level and to control the time to which the worker is exposed to higher 

noise levels. 

10.2.2.5 Ground Vibration 

During the project operations, various control measures as listed below will be carried out to 

mitigate adverse impact due to the ground vibration caused due to blasting activities: 

 Controlled blasting techniques to maintain the peak particle velocity (PPV) below DGMS 

prescribed levels. 

 Ideally formulating drilling and charging pattern. 

 To contain fly rocks, stemming column will not be less than burden of the hole. Blasting 

area will also be muffled, if necessary, to stop fly rocks propagation. 

 Blasting will not be carried out when strong winds are blowing towards the  inhabited 

areas.  Blasting will be done during midday time and never at night. 

 Proper care and supervision during blasting by a competent and experienced person. 

 Besides, different blasting time for the projects in the vicinity is suggested and the timing 

is to be mentioned in the display board in the respective mines entrance. 

Further details regarding the same has been provided under section 4.4.2, Chapter-IV. 

10.2.2.6 Biological Environment: 

The mining lease area and 10km buffer zone are devoid of declared ecologically sensitive 

features such as national parks, sanctuaries etc. Besides, no Schedule-I animals are observed 

in the core and buffer zone. There will be no major clearance of vegetation involved in this 

project.  However, good greenbelt and plantation programmes are planned within the lease 

area. 

In the lease area, safety barrier 7.5m & 10m is left around the periphery. Greenbelt / Plantation 

will be carried out to enhance the vegetative growth and aesthetic in the safety zone area.  This 

will boost the biological, visual and aesthetic outlook of the area. Elaborate details regarding the 

same is provided under section 4.6.4, Chapter-IV. 
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10.2.2.7 Socio-Economic Environment: 

The proposed project operation will provide positive impacts in the region on the employment 

area as well as on physical and social infrastructural status. Many other tangible benefits will be 

gained by the local people in the surrounding areas due to ancillary units, trading operations, 

contractual needs, casual labor, green belt development, etc. Towards the socio economic 

development of the surrounding area, the proponent has earmarked an amount of   Rs.5 Lakhs 

under Corporate Environmental Responsibility.  The activities identified under CER will be 

implemented in a phased manner. 

10.3 ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL COST: 

In this proposed quarry Implementation of environmental control measures as stated 

aboveinvolves capital as well as recurring expenses. The probable capital and recurring 

environmental control cost are calculated and given below Table No – 6.5 

Table 10.1: Environmental Control Cost 

Rs. In lakhs 
Sl. 
No 

Activity Capital cost 
Recurring Cost 

/Annum 

1 Mobile Water Sprinkling 8.0 1.50 
2  Provision of tin sheet in the northern and southern 

side of lease periphery  & green net around 
remaining side 

4.0 - 

3 Green belt and Plantation ( 1200 nos) 1.8 0.50 

4 Surface Runoff Management structures – Garland 
drain, settling pond 

- 0.50 

5 Provision of tyre washing facility 0.30  
6 Provision of EC condition display board in the mine 

entrance 
0.30  

7 Safety gadgets procurement & health check up 0.50 0.10 

8 Monitoring of Environmental quality  - 1.00 

9 Adopting controlled blasting technology using 
Nonel 

 6.50 

10 Provision of net enabled CCTV cameras at mine 
workings 

0.30 - 

11 Remuneration of statutory persons - 5.00 

 Total 15.2 15.1 
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Towards EMP measures, Rs.15.2 lakhs is allocated under capital cost. Besides,                        

Rs.15.1 lakhs per annum will be spent under recurring cost.  All the recurring cost of 

maintenance of pollution control measures, environmental monitoring etc., will be met from 

revenue. 

10.4 CONCLUSION: 

A meticulously well planned Environmental Management Plan, with various programme 

schedules and timely execution objectives, as above, will ensure that the future environmental 

quality in the area will be maintained within statutory limits. The environmental management 

strategy as explained above will prove that industrial growth, if properly planned with all 

environmental concerns and appropriate remedial measures can go a long way to improve life 

pattern and living conditions of the local community around the project. 

* * * * * * * 
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CHAPTER 11                                                                           

SUMMARY & CONCLUSION 

11.1 INTRODUCTION:  

Thiru.R.Ponkaliraj proposes to operate a Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry Survey 

No.280/6 over an extent of 2.38.0Ha in Anaikulam village, Veerakeralampudur Taluk, Tenkasi 

District, Tamil Nadu, for the production capacity of 4,02,450m3 of Roughstone, 35,700m3 of 

Weathered Rock and 18,408m3 of Gravel for a period of 5 years upto a depth of 53m and has 

initiated action towards obtaining environmental clearance. 

Although the individual lease area of this project is less than 5 Ha, the other existing quarries 

within the 500m radius cluster along with this subject project works out to >5 Ha. Hence, this 

proposal is considered under Category – B1 and as per MoEF & CC notification necessitates 

preparation of EIA/EMP report and public hearing.    

11.1.1 STATUTORY APPROVALS: 

S.No Statutory Approval Authority Letter Number and Date Reference 

1. 

Precise Area 

Communication 

Letter 

Assistant Director, 
Dep. of Geology & 
Mining, Tenkasi 

Rc.No:M1/11657/2017, 
dated 16.11.2021.  

Annexure-1 

2. 
Mining Plan 

Approval 

Assistant Director, 
Dep. of Geology & 
Mining, Tenkasi 

Rc.No:M1/11657/2017, 
dated 08.12.2021.  

Annexure-2 

3. 

Details of other 

quarries within 

500m radius 

Assistant Director, 

Dep. of Geology & 

Mining, Tenkasi 

Rc.No:M1/11657/2017, 

dated 09.12.2021.  
Annexure-3 

Based on the conditions of Precise Area Communication letter, a safety distance of 10m is left 

on the northern and southern side of the lease area for the cart tracks and 7.5m safety distance 

has been left for the adjoining patta lands.  
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11.1.2 ENVIRONMENTAL CLEARANCE APPLICATION: 

Particulars Details 

Terms of Reference 
 Received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 dated 25.03.2022. 

Baseline Data 

Collection 
Summer Season (March 2022 to May 2022) 

This draft EIA/EMP report will be presented for public hearing, as per rules and procedures in 

line with the EIA notification 2006 wherein the opinions, concerns and objections if any, of the 

public and other stakeholders connected will be taken into consideration and a compliance 

report for the same will be incorporated in the final EIA/EMP report which will be submitted to 

SEIAA, Tamil Nadu. 

11.2 SALIENT FEATURES OF THE PROJECT:  

Table 11.1: Site Details 

PARTICULARS DETAILS 

Name of the project Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry of Thiru.R.Ponkaliraj 

Extent 2.38.0 Ha 

Proposed production 

Roughstone - 4,02,450m3 

Weathered Rock - 35,700m3 

Gravel - 18,408m3 

Village Anaikulam 

Tehesil Veerakeralampudur 

District Tenkasi 

State Tamil Nadu 

Latitude 09°00'03"N to 09°00'11"N 

Longitude 77°28'21"E to 77°28'26"E 

Toposheet 58 G/8,12,58 H/ 5 & 9 

Type of land Patta land  

Topography 
Lease area exhibits almost plain topography covered by Gravel 
formation. The elevation of the area is above 150m (maximum) 
from MSL. 

Accessibility 
Existing road from the area leads to Anaikulam – Kurichanpatti 
village road on northern side of the area. 

Nearest Major RS Pavoorchatram – 6.1km (SW) 

Nearest Airport      Tuticorin – 68.0km – (SE) 
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Table 11.2: Environment Setting of The Study Area  

PARTICULARS DETAILS 

Nearest major water bodies 

 Chittar Ar 6.3km (SW),  

 Chittar River 8.1km (S),  

 Manur Channel – 8.4km (S),  

 Marandai Channel – 9.4km (SW)  

Notified Archaeologically important places, 

Monuments 
Nil within 10Km Radius. 

Local Places of Historical  and Tourism Interest  Nil within 10Km Radius. 

Environmental sensitive areas, Protected areas 

as per Wildlife Protection Act, 1972 (Tiger 

reserve, Elephant reserve, Biospheres, National 

parks, Wildlife sanctuaries, community reserves 

and conservation reserves)  

Nil within 10Km Radius. 

Reserved / Protected Forests 
 Reserve Forest – 5.3km (S), 

 Uttumalai Reserve Forest 9.8km (E)  

Defence Relocations Nil within 10 km radius 

Seismic Zone Zone – II (Least Active) 

Other Industries in the area 
Other than few rough stone quarries, Crusher. 

There are no other industries 

Table 11.3: Technical Description 

PARTICULARS DETAILS 

Geological reserve 
Roughstone-11,89,500 cum , Weathered Rock- 47,580cum, 

Gravel-23,790cum 

Mineable reserve  
Roughstone – 4,02,450 cum , Weathered Rock- 35,700cum, 

Gravel-18,408cum 

Method of Mining 
Open cast mechanized mining method with drilling, blasting, excavation, 

loading and transportation of Roughstone to needy buyers. 

Production 
YEAR ROUGHSTONE (m3) 

Weathered 
Rock m3 

Gravel  In (m3) 

I 80800 32640 16744 
II 81690 3060 1664 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 11-4 

 

PARTICULARS DETAILS 

III 80475 - - 
IV 80260 - - 
V 79225 - - 

Total 402450 35700 18408 
 

Waste Generation 

and Management 

Topsoil will be used for road formation, levelling, plantation & shall be 

marketed on payment of necessary Fees to Government.  Gravel will be 

loaded into tipper and marketed to needy customers. The rough stone will 

be excavated and loaded into tipper to the needy buyers for producing 

crusher aggregates, M Sand. 

Ultimate Depth 53m 

Man power Direct – 22, Indirect – 50 

Mode of transport By Road 

Water requirement 10 KLD 

Source of water 
The required water will be procured from outside agencies initially. Later, 

water collected in the mine pit will be used to meet the needs. 

Power requirement 

All the equipment will be diesel operated. No electricity is needed for mining 

operation. The minimum power requirement for office, etc will be met from 

state grid. 

Life of the mine 5 Years 

Project cost Rs.78,37,000/- 

11.3 EXISTING ENVIRONMENTAL SCENARIO: 

11.3.1 GENERAL: 

The studies and data collection have been carried out systematically and meticulously as per 

relevant IS codes, CPCB and MoEF&CC guidelines and as per approved ToR during Summer 

Season (March 2022 to May 2022) For the purpose of this study, the area has been divided 

into two zones, namely, core and buffer zones. Core zone is considered as the total lease area, 

while buffer zone encompasses an area of 10 km radius distance from the periphery of core 

zone. 
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11.3.2 SOCIO-ECONOMIC STATUS: 

The proposed quarry is located in Anaikulam village, Veerakeralampudur taluk, Tenkasi district 

(erstwhile  Tirunelveli district). Based on 2011 census data, in the 10km radius there are 24 Rural 

villages, 3 urban areas from Veerakeralampudur, Sankarankoil Tenkasi & Senkottai taluk of 

Tirunelveli district. 

Table 11.4: Social, Economic And Demographic Profile of the Study Area 

Details Population Percentage 

A. Gender-wise distribution 

Male Population 93147 49.65% 

Female Population 94461 50.35% 

Total 187608 100 

B. Caste-wise population distribution 

Scheduled Caste 27347 14.58% 

Scheduled Tribes 139 0.07% 

Other  160122 85.35% 

Total 187608 100 

C. Literacy Levels 

Total Literate Population 129144 68.84% 

Others Population 58464 31.16% 

Total 187608 100.00 

D. Occupational structure  

Main workers 96570 51.50% 

Marginal workers 7766 4.10% 

Total Workers 104336 55.60% 

Total Non-workers 83272 44.40% 

Total 187608 100 

11.3.2.1 SAMPLE SURVEY: 

Nearby villages were visited for conducting sample Village survey on all socio-economic 

aspects and requirements of the people. The existing socio-economic scenario is studied and 

CER activities are also suggested to the proponent. The study details are given in Para 3.2.4, 

Chapter – III.  
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11.3.3 EXISTING ENVIRONMENTAL QUALITY: 

Baseline monitoring was carried out during Summer Season (March 2022 to May 2022) The 

details of the same are provided below: 

Table 11.5: Baseline Data 

A) METEOROLOGICAL DATA  

PARAMETERS MINIMUM MAXIMUM 

Temperature in oC 22.0 39.2 

Humidity in % 21.0% 98.0% 

Wind speed  Km/Hr <1.8 35.6 

Predominant wind direction (From) W 

B) AMBIENT AIR QUALITY  Monitoring Location – 5 locations 

PARAMETER RESULT (µg/m3) 
*LIMIT (µg/m3) 

Location Core Zone Buffer Zone 

Particulate Matter (Size <10 µm) 48.5 – 62.2 38.1 – 64.4 100 

Particulate Matter (Size <2.5  µm) 23.1 – 29.6 17.6 – 31.0 60 

Sulphur Dioxide (as SO2) 4.6 – 6.9 3.4 – 7.5 80 

Nitrogen Dioxide (as NO2) 7.1 – 9.4 6.2 – 9.7 80 

Conclusion: The existing Ambient Air Quality levels for PM10, PM2.5, SO2 and NO2, are within 
the NAAQ standards prescribed CPCB limits of 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3. The 
CO values in all the locations were found to be below detectable limit. Silica values in the study 
area are found to be below detectable limit. (Detection limit – 0.05 mg/m3) 

C) WATER QUALITY 
Monitoring Location – 4 Groundwater locations and 1 
Surface water location 

PARAMETER Ground Water Surface Water *LIMIT (µg/m3) 

pH at 25 ˚C 7.32 – 7.91 8.15 6.5-8.5 

Total Dissolved Solids, mg/L 648 – 1120 70 2000 

Chloride as Cl-, mg/L 137 – 360 2.0 1000 

Total Hardness (as CaCO3), mg/L 333 – 482 49 600 

Total Alkalinity (as CaCO3), mg/L 150– 301 32.6 600 

Sulphates as SO42-, mg/L 210 – 352 14.1 400 

Iron as Fe, mg/L BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) 0.3 

Nitrate as NO3, mg/L 1.97 – 3.21 BDL(D.L – 1.0) 45 

Fluoride as F, mg/L 0.38 – 0.66 BDL(D.L – 0.1) 1.5 

Conclusion: The water quality is found to be within the prescribed Permissible limits of IS: 10500 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 11-7 

 

Norms in the absence of an alternative source as per Drinking Water Specifications. 

D) NOISE LEVELS Monitoring Location – 5 locations 

PARAMETER 
RESULT dB(A) 

*LIMIT (µg/m3) 
Day Equivalent Night Equivalent 

Core Zone 49.8 42.9 90 

Buffer Zone 42.7 – 49.9 38.9 – 40.8 
Day Equivalent - 55dB(A),  

Night Equivalent - 45dB(A) 

*Permissible noise for industrial workers as laid down by CPCB (at 8 hrs Exposure Time). While 
comparing with the MoEF&CC Norms, the monitored ambient noise levels are generally within the 
limit values. 

E) SOIL QUALITY Monitoring Location –  3 locations 

PARAMETER Range of values 

pH  6.89 - 7.02 

Electrical Conductivity (µmho/cm) 39.87 – 56.58 

Organic matter (%) 0.72 – 1.21 

Total Nitrogen (mg/kg) 135 - 226 

Phosphorus (mg/kg) 1.28 – 2.12 

Sodium (mg/kg) 368 – 424 

Potassium (mg/kg) 586 - 654 

Conclusion: The soil quality data for the 3 samples collected and analyzed are provided in Table 
No – 3.17. 

F) LAND EVIRONMENT: 

For the present study on land use pattern in the study area, remote sensing satellite data have 

been used. The area estimated of land use categories around the 10km buffer zone is provided 

below: 

Table 11.6: Land Use in 10Km Buffer Zone 

S.No Landuse Feature 
Area 

(Sq.Km) 
Percentage 

1 Agriculture/ Plantation 90.46 28.19 

2 Fallow Land 168.02 52.36 

3 Land With Scrub 26.23   8.17 

4 Land Without Scrub 24.84   7.74 

5 Water bodies 5.47   1.72 

6 Settlement  0.21   0.06 

7 Mining Area/ Industries 5.64   1.76 
          Total 320.86     100.00 
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From the above table it is seen that 28.19 % of the study area is agriculture land and 52.36 % 

are fallow land. Land with scrub constitutes 8.17 %, lands without scrub constitute 7.74% and 

waterbodies constitute 1.72% and remaining constitute 1.82 %. Details are given in Para 3.4, 

Chapter – III. 

G) BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

Flora: The lease area is a non-forest, private land. Major part of lease area is barren fallow land 

with few bushes ( Prosopis juliflora) and grasses. The dominated species in the buffer zone are 

Prosopis juliflora, Azadirachta indica, Borassus flabellifer, Acacia nilotica,  Albizia lebbeck, 

Acacia leucophloea, Acacia auriculiformis, etc.   

Fauna: There is no Wild Life Sanctuary or National Park within the study area of 10 km. 

Domesticated animals like Cows, Buffalos, Dogs, Cats etc., are commonly found. The lease and 

10 Km buffer zone does not fall in the Western Ghats ESA boundary. The detailed list of fauna 

Species in the buffer zone is given in Table No - 3.13, Chapter - III.  

H) HYDROLOGICAL STUDY: 

Lease area exhibits almost plain topography covered by Gravel formation. The elevation of the 

area is above 150m (maximum) from MSL. There is no major water body in the core zone. The 

drainage map prepared from the survey of India topographic maps shows the presence of few 

streams running in a dendritic pattern. 

The depth to water level data was obtained from the India-WRIS, Department of Water 

Resources, Ministry of Jal Shakti for Veerakeralampudur Block, Tenkasi District, Tamil Nadu. In 

the study area, the shallow aquifer is developed through dug wells and deeper aquifer through 

tube wells. The study has revealed that potential fractures are encountered at deeper levels. 

The water in the wells are available mainly after post monsoon and it reduces during summer 

necessitating only dry crops cultivation.  Bore wells are as deep as 500 ft also and it reflects that 

the yield is only better at deeper water levels. 

Based on the available information and the geophysical investigations it is concluded that the 

project area is considered to poor groundwater potential up to 50m.  Besides, the mining area 

consists of hard compact rock, no major water seepage within the mine is expected. There is no 

water seepage noticed in to the already quarried pits situated nearby the proposed quarry area. 
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Hence, the quarrying rough stone up to the proposed depth may not have any adverse impact in 

the area over ground water conditions.  

11.4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES: 

11.4.1 GENERAL: 

This is a proposed project and Semi – Mechanized Open Cast mining will be carried out to 

quarry out Rough Stone & Gravel. The identified impacts due to this mine during mining and 

associated activities have been studied in relation to various environmental components like Air, 

water, noise, vibration, land, transport etc. 

11.4.2 AIR ENVIRONMENT:  

The principal sources of air pollution in the area due to mining and allied activities are dust 

generation in the mine due to various activities such as excavation of material, movement of 

HEMM, loading, unloading and transportation operations.. Besides, Gas emission also occur as 

a result of emission of SO2, NOx, CO etc., from diesel driven mining equipment, compressors, 

generator sets, etc.  The following measures will be adopted to control impact on the air quality 

due to mining operations in the lease area: 

Table 11.7: Mitigation Measures – Air Environment 

S.No Activity Mitigation Measures 

1 Drilling 

Usage of Drill bits in good condition 

Covering of drill holes with wet cloth 

Usage of sharp drill bits for drilling of holes. 

Provision of dust filters / mask to workers working at highly dust prone 

and affected areas. 

2 Blasting 

Well-designed blasting parameter, effective stemming to achieve 

optimum breakage occurs without generating fines. 

Use of appropriate explosives for blasting and avoiding overcharging of 

blast holes. 

Avoiding blasting during high wind periods where the fine dust is carried 

out away easily affecting the ambient air quality. 

Use of controlled blasting techniques with Nonel to keep the dust 

generation, noise as well as vibration level within the prescribed limits. 

3 
Excavation 

and Loading 

Proper maintenance of HEMM  

Enclosures for operator cabin. 
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Imparting sufficient training to operators on safety and environmental 

parameters. 

Proper maintenance of hauling equipments. 

Avoiding overloading of dumpers. 

4 Transportation 

Regular wetting of transport road using mobile water tanker. 

Setting up of tyre wash facility in the transport road. 

Proper maintenance of  haul road and other roads 

Avoiding overloading of tippers 

Covering of loaded tippers with tarpaulins during transportation 

Vehicular emissions will be controlled through regular and proper 

preventive maintenance schedules and emissions tests are done with 

diesel smoke meter equipment to ensure emission values. 

5 Others 

Development of greenbelt / barriers around mine in the safety zone and 

carrying out plantation within the lease area.  

There are cart tracks passing on the northern and southern side of the 

lease area. Tin sheet will be erected along these sides. Green netting 

will be carried out around the lease periphery on all other sides. 

Due to adoption of all these measures, no major impact on air quality is envisaged due to this 

proposed opencast mining operation. 

The impact on air quality due to the proposed project is estimated using AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model developed by Lakes Environmental Software which is 

based on steady state Gaussian plume dispersion. Ground Level Concentration (GLC) have 

been computed using hourly meteorological data for particulate matter PM10 and PM2.5. 

The resultant added concentrations with baseline figures even at worst scenario, show that the 

values of ambient air quality with respect to PM10 are in the range of 52.9 g/m3 to 72.5 g/m3 

and with respect to PM2.5 are in the range of 25.1 g/m3 to 33.6 g/m3 which are within the 

statutory limits in each case. 

For preservation of environment in this mine strict enforcement of management schemes will be 

undertaken for taking corrective actions, as needed. By adopting the effective implementation 

of all the mitigative measures, no adverse impact on Air quality due to the mining operation in 

this lease area is expected. 
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11.4.3 WATER ENVIRONMENT: 

Water Requirement: The total water requirement for this project will be 10.0 KLD comprising 

1.0 KLD for drinking water and domestic use, 8.0 KLD for dust suppression and 1.0 KLD for 

greenbelt. The water will be sourced initially from outside agencies. Later the rainwater collected 

in the mine pit sump will be used for this purpose.  

The activity / source of pollution, its impact / consequence, proposed control measures are 

explained below: 

Table 11.8: Mitigation Measures – Water Pollution 

S.No Source Consequence Mitigation Measures 

A 
Domestic 

use 

Generation of 

waste water 

The domestic sewage to be generated from the project will be 

collected in septic tank with soak pits. 

B Rainfall  

Runoff from 

waste dump and 

stack 

Towards surface runoff management, a garland drain of length 

600m will be constructed around the quarry and will be connected 

to a settling pond with silt traps. The supernatant clear water from 

the settling pond will be flow to the downstream users. 

Rainwater 

Harvesting 

The rain water falling in the quarry will be harvested in the sump at 

the lowest level of the quarry. This sump will act as a settling pond 

to prevent solids escaping along with discharge, before outlet. etc. 

C 
Drainage 

Course 

Disturbance to 

drainage course 

There are no drainage channels near the lease area. Hence, no 

disturbance to drainage courses are envisaged. 

 Stage of Groundwater Development: The groundwater resource data of Tirunelveli 

district was obtained from the data provided in the technical report of the National Water 

Mission, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource – Notes on Tirunelveli 

District. Based on the report it is seen that this area can be categorized as ‘Safe’ from 

ground water development point of view. 

 Generation of mine pit water: The occurrence and movement of groundwater in hard 

rock formations are restricted to the porous zones of weathered formations and the open 

systems of fractures, fissures and joints. Generally, in hard rock regions, occurrence of 

weathered thickness is discontinuous both in space and depth. Hence recharge of 

groundwater in hard rock formations is influenced by the intensity and depth of 

weathering.  In the nearby region, the formations are compact with less intergranular 

porosity and fractures leading to less permeability and transmissivity values and as such 
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the ground water level in this area is deep from surface. The mining area consists of 

hard compact rock, hence no major water seepage within the mine is expected from the 

periphery.The ultimate pit depth of mining is 53m. The ground water table in this area is 

below this level. Hence, ground water intersection in not envisaged and ground water 

will not be affected appreciably due to the quarrying operation. Nearby mine workings 

also does not show any major seepage.  As mentioned earlier, the rainfall will be 

collected in the mine floor sump and advantageously used. Excess water if any in the  

sump will be pumped to settling pond for downstream users. 

11.4.4 NOISE ENVIRONMENT: 

Anticipated noise levels resulting from operation of the various machineries like excavator, 

tippers, drill have been computed using point source model. Computation of cumulative noise 

levels at the nearby villages is made based on the assumption that there are no attenuation 

paths between the source and the boundary. From the studies, it is found that the predicted 

Noise Levels due to mining operations at the periphery of the mine lease itself will be less even 

without considering any attenuation factor. However, practically there will be attenuation due to 

vegetation etc., and as such there will not be any adverse noise propagation outside the lease 

boundary. Since the habitations are also away the effect of noise due to mining operations will 

not be felt at all in the surrounding village. Hence, by implementing the following mitigative 

measures for noise control, the impact on noise levels will continue to be insignificant: 

 Planting rows of native trees along roads, around mine area and other noise 

generating centers to act as acoustic barriers. 

 Sound proof operator’s cabin for equipments like shovel, tippers, etc. 

 Proper and regular maintenance of equipments may lead to less noise generation. 

 Providing in-built mechanism for reducing sound emissions. 

 Providing earplugs to workers exposed to higher noise level. 

 Conducting regular health check-up of workers including Audiometry test for the  

workers engaged in noise prone area. 

 Displaying the noise level status of operational machinery on the machines to know 

the extent of noise level and to control the time to which the worker is exposed to 

higher noise levels. 

 Provision of tin sheet and green net on the lease periphery. 
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Further green belt and afforestation will be planned and executed to abate noise and dust 

propagation in the area.  

11.4.5. VIBRATION: 

To reduce ground vibratory conditions, various control measures will be implemented such as 

keeping PPV below 10mm/s for 8-25hz frequency range, formulating drilling and charging 

pattern with less explosive charge, initiating sequence and using NONEL, carrying out blasting 

with minimum charge per delay, avoiding blasting during strong winds etc. By adoption of above 

measures, it will be ensured that the ground level vibration due to blasting are maintained within 

the limits prescribed by DGMS, Dhanbad at the mining areas vide Circular No. 7 dated 29 -08-

1997. Besides, different blasting time for the projects in the vicinity is suggested and the timing 

is to be mentioned in the display board in the respective mines entrance. Elaborate details 

regarding the same are provided under section 4.4.2, Chapter-IV. 

11.4.6 LAND ENVIRONMENT: 

This lease area in S.F.No.280/6 over an extent of 2.38.0 Ha is a patta land registered in the 

name of the applicant vide patta No – 1862 (Refer Annexure No – IV of Mining Plan) There is no 

waste generation anticipated in this quarry operation since the entire excavated material will be 

utilized. Hence, there is no external overburden dump involved. At the end of the life of the 

mine, 1.84.0Ha of mined out area will be left as water body. 0.02.0Ha will be the mine roads and 

0.52.0Ha will be covered with vegetation. Entire mined out area will be properly fenced to 

prevent inadvertent entry of men and animals. In the post mining stage the rainwater harvested 

in the mined out void shall be utilized.  

11.4.7 BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

Necessary mitigative measures like dust suppression, proper maintenance of equipment’s, 

greenbelt and plantation etc., will be carried out to prevent dust generation & any further impact 

on the vegetation. In the lease area, safety barrier 7.5m around the periphery, 10m safety zone 

for cart tracks is left. Greenbelt / Plantation will be carried out to enhance the vegetative growth 

and aesthetic in the safety zone area. About 1200 trees will be planted in and around the lease 

area. 
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11.4.8 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT: 

The entire lease area is a private patta land. Hence, there are no habitations or hutments in the 

core zone area and no rehabilitation or resettlement problems will arise here.  

The mining operations in the proposed quarry will employ about 22 people. Besides through 

allied opportunities in logistics, trading, repairing works etc. good employment potential will arise 

in this area, which will provide raising income levels and standards of living in the area through 

various service related activities connected with the project operations. 

Towards the socio economic development of the surrounding area, the proponent has 

earmarked an amount of Rs 5 Lakhs under Corporate Environmental Responsibility. The 

activities identified under CER will be implemented by provision of facilities in nearby 

Government School. In consultation with the locals based on the need & priority it will be 

implemented. 

11.4.9  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS: 

In order to ensure minimisation of occupational health and safety problems in the project 

operation, the following preventive remedial measures will be effectively exercised in the project 

operations, so as to comply with applicable standards.  

 Medical examination of workers at pre-entry level stage of workers, etc., by qualified 

doctors, with periodical examination of all workers/staff at least once a year, as per 

DGMS circulars. 

 Regular awareness campaigns amongst staff and workers  

 Staff will be provided with PPE to guard against excess noise levels, Dust generation 

and inhalation, etc., as per standards prescribed by DGMS. 

11.4.10 IMPACT ON LOCAL LOGISTICAL SYSTEM DUE TO PROJECT: 

From this proposed quarry the entire output will be transported to the consumers like external 

crusher units for producing stone aggregates of different sizes or construction of roads, bridges, 

buildings and other buyers etc. There will be about 9 trips per hour. The transport route can 

absorb this traffic due to this project. The following mitigative measures are suggested for 

mitigation of adverse impacts on the logistical aspect of the project: 

 Water sprinkling on Rough stone in the transport vehicles before transporting, so 

that no dust nuisance during transport will arise. 

 Proper maintenance of transport roads 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 11-15 

 

 Proper maintenance of transport vehicles. 

 Avoiding overloading of material 

 Covering of loaded vehicles with tarpaulins sheet if warranted. 

11.4.11 WASTE MANAGEMENT: 

Since the entire mined out material will be used there will not be any solid waste generation 

from this project. There is no process effluent generation from this mine. Hence no liquid waste 

is generated. 

The hazardous waste generated in this mine will be stored in a separate storage area with 

impervious containers for waste oil, oil contaminated clothes, used lead acid batteries, scraps, 

tyre storage etc. It will be disposed through authorized recyclers or re-processors periodically. 

The hazardous wastes will be transported in accordance with the provisions of rules. By 

effective implementation of above said mitigation measures no major impact due to Hazardous 

waste is expected. 

Single use plastics/ use and throwaway plastics will be banned in the site as directed by the 

Tamil Nadu Government vide GO(Ms)No.84 regarding ban on use of plastic products. The 

employees will be encouraged to use compostable material or reusable material.  

11.5 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME: 

The monitoring schedules are planned for systematic study of various pollution levels with 

respect to air and water qualities, noise levels, etc. to ensure that they conform to the standards 

laid down by Environmental Protection Act and various statutory Limits.  

Monitoring location and the frequency of monitoring shall be suitably modified in consultation 

with the nodal agency as per the actual requirements and prevailing conditions of the mine and 

environmental factors, as dictated from time to time, depending on the prevailing pollution 

levels, if required. 

Towards EMP measures, Rs. 15.2 lakhs is allocated under capital cost. Besides, Rs.15.1 lakhs 

will be spent under recurring cost.  All the recurring cost of maintenance of pollution control 

measures, environmental monitoring etc., will be met from revenue. Further details of the capital 

and recurring cost of environmental management has been provided in in Table No. 10.2, 

Chapter-X. 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE, JELLY AND GRAVEL QUARRY OF 

THIRU.R.PONKALIRAJ, AT SURVEY NO.280/6 OVER AN AREA OF 2.38.0HA IN ANAIKULAM 

VILLAGE, VEERAKERALAMPUDUR TALUK, TENKASI DISTRICT, TAMIL NADU.  

 

 

   Creative Engineers & Consultants  REV NO : 00/AUG/22 

 11-16 

 

11.6 ADDITIONAL STUDIES: 

The additional studies covered for this EIA / EMP report are: 

1. Public consultation of the project as per MoEF&CC mandates. 

2. Risk Assessment  

3. R&R Plan 

4. Mine closure plan 

This draft EIA/EMP report will be exposed to public consultation as per mandatory procedures 

through the District Collector and State Pollution Control Board officials after giving 30 days 

advance notice in two local newspapers about the scheduled date and time for conduct of the 

public hearing procedures. The opinions, concerns and objections of stakeholders will be 

recorded during the public hearing. All the public queries and the replies to the query by the 

project proponent and officials concerned will be recorded and incorporated in the EIA/EMP 

report for approval by SEIAA, Tamil Nadu. 

Elaborate description in respect of Risk Assessment and Mine closure plan are given in 

Chapter - VII. 

11.7 CONCLUSION: 

 By systematic and scientific mining adhering to all the statutory norms and enforcing and strictly 

implementing the above said mitigation measures mentioned in this report, no adverse impact is 

envisaged. The proposed mining project will benefit this region in the fields of potential 

employment opportunities, improved per capita income for local people, improved social welfare 

facilities in respect of education, medical healthcare systems, etc. in its own way and also 

revenue to Government through royalty, taxes etc. 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 12                                                                           

DISCLOSURE OF CONSULTANTS ENGAGED 

Creative Engineers & Consultants, Chennai – 600 059, is an NABL accredited testing laboratory 

and NABET accredited consultancy. Team of people are given below: 

EXPERT NAME QUALIFICATION POSITION EXPERIENCE 

Mr. P. Giri AMIE (Mining) 

EIA Coordinator & 

Functional area Expert 

(AP,NV,HW),  

Over 30 years of experience in 

EIA/EMP report, mine plan 

preparation, including modeling 

Mr. K. Shankar 
M.Sc (Geology). 

PGMEMG 

Functional area Expert 

(GEO, HG, SHW, RH) & 

IBM approved RQP. 

Over 25 years of experience in 

EIA/EMP report, Mine plan, 

hydrological report preparation 

Dr. N. Radhakrishnan M.Sc., M.Tech., Ph.D 
Functional area Expert 

(Land use) 

Over 25 years of experience in 

using the advanced spatial 

analysis techniques in GIS 

environment. Specialized in 

Spatial Information Technology 

and Applications (remote 

sensing, GIS)  

Mr.S.S.Rajendran M.Sc. (Pharmaceutical 

Chemistry) 
Lab head 

More than 9 years of 

experience in Environmental 

laboratory. 

Mrs. V. Sivaranjani M.Sc. (Env. Sci.) 
Functional Area Expert  

(AQ,WP) 

More than 8 years of 

experience in preparation of 

EIA / EMP reports 

Mr. R. Babu raj 

M.A (Sociology), 

B.Com(Y.L&Cost), 

ITI, Advance Diploma in 

Computer application 

Functional Area Expert 

(Socio Economy) 

Over 13 years of experience in 

dispersion modeling, computer 

applications. Specialized in 

CAD and computer software, 

applications. 4years experience 
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EXPERT NAME QUALIFICATION POSITION EXPERIENCE 

in the field of socio economy 

and its allied report preparation.  

Mr. B. Govindaraman B.Sc. Field technician 
Over 20 years of field 
monitoring & data collection 
experience 

Dr.B.Swamynathan 

M.Sc (Ecology & 
Environmental Sciences),  
M.Phill (Botany),  
Ph.D (Ecology & 
Environmental Sciences) 

Team Member  
(EIA Coordinator) 

More than 6 years of 
experience in Environment and 
allied fields. 

Ms. G. Sandhya 
B. Tech Chemical 

Engineering 
Functional Area 

Associate (AQ, WP) 
Over 4 years experience in 
preparation of EIA/EMP reports 

 

* * * * * * * *  
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POPULATION BREAKUP & LITERACY LEVEL WITHIN THE BUFFER ZONE AS PER 2011CENSUS

Annexure - 4

Sl.No
No. of

Villages
Name of

village
Rural /
urban

HOUSE
HOLDS

POPULATION
POPULATION BELOW 6

AGE GROUP
SCHEDULE CASTE SCHEDULE TRIBE LITRERATES ILLITRERATES

TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F. MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE

0-2 km,Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

1 1 Anaikulam Rural 748 2794 1388 1406 297 160 137 237 112 125 0 0 0 1810 1029 781 984 359 625

total (B) 748 2794 1388 1406 297 160 137 237 112 125 0 0 0 1810 1029 781 984 359 625

2-5 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

2 1 Vellalankulam Rural 936 3561 1789 1772 400 219 181 533 264 269 1 1 0 2496 1407 1089 1065 382 683

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

3 1 Navaneethakrishnapuram Rural 467 1540 737 803 148 83 65 376 190 186 0 0 0 952 511 441 588 226 362

4 2 Melakaangal Rural 809 2991 1444 1547 265 131 134 311 162 149 0 0 0 1740 991 749 1251 453 798

5 3 Kuruchampatti Rural 622 2213 1112 1101 215 121 94 271 139 132 0 0 0 1361 780 581 852 332 520

6 4 Karuvanda Rural 1818 6821 3399 3422 717 350 367 447 227 220 0 0 0 4647 2602 2045 2174 797 1377

7 5 Achankuttam Rural 1047 4072 2057 2015 446 239 207 84 43 41 0 0 0 2970 1638 1332 1102 419 683

8 6 Vadi Rural 1362 4806 2447 2359 530 303 227 298 150 148 0 0 0 3555 1948 1607 1251 499 752

Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

9 1 Surandai (TP) Urban 9511 35272 17488 17784 3832 1915 1917 3013 1472 1541 4 3 1 25792 13891 11901 9480 3597 5883

total (B) 16572 61276 30473 30803 6553 3361 3192 5333 2647 2686 5 4 1 43513 23768 19745 17763 6705 11058

5-10 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

10 1 Pattadaikatti Rural 942 3707 1918 1789 364 200 164 257 123 134 0 0 0 2521 1433 1088 1186 485 701

11 2 Kulasekaramangalam Rural 1678 6212 3149 3063 669 355 314 1688 848 840 0 0 0 4316 2430 1886 1896 719 1177

12 3 Sendamangalam Rural 4305 15613 7748 7865 1743 872 871 1208 596 612 23 10 13 11356 6251 5105 4257 1497 2760

13 4 Echchanda Rural 1055 3744 1857 1887 392 197 195 487 247 240 0 0 0 2111 1176 935 1633 681 952

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

14 1 Keelakalangal Rural 1036 3874 1920 1954 450 247 203 553 260 293 0 0 0 2643 1460 1183 1231 460 771

15 2 Melamarudappapuram Rural 958 3289 1566 1723 337 167 170 552 279 273 0 0 0 2190 1168 1022 1099 398 701

16 3 Kulaiyaneri Rural 1639 6198 3056 3142 818 393 425 378 180 198 0 0 0 3654 2099 1555 2544 957 1587

17 4 Uthumalai Rural 2168 7737 3788 3949 794 390 404 1302 613 689 0 0 0 5324 2894 2430 2413 894 1519

18 5 Vadakkukavalakurichi Rural 1010 3579 1738 1841 408 210 198 876 405 471 0 0 0 2154 1165 989 1425 573 852

19 6 Rajagopalaperi Rural 1188 4120 2047 2073 411 217 194 934 459 475 0 0 0 2879 1577 1302 1241 470 771

20 7 Vellakal Rural 2300 8363 4107 4256 963 505 458 2756 1367 1389 0 0 0 5372 2995 2377 2991 1112 1879

21 8 Veerakeralampudur Rural 1986 7158 3451 3707 667 338 329 231 126 105 0 0 0 5050 2724 2326 2108 727 1381

22 9 Veeranam Rural 2042 7796 3871 3925 863 452 411 846 420 426 0 0 0 5363 2985 2378 2433 886 1547

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

23 1 Poygai Rural 1478 5645 2856 2789 610 324 286 458 245 213 0 0 0 3927 2230 1697 1718 626 1092

Shenkottai Sub-District, Tirunelveli District

24 1 Karkudi Rural 1173 4134 2034 2100 400 201 199 2051 1009 1042 69 35 34 3005 1665 1340 1129 369 760

25 2 Periapillaivalasai Rural 1875 6673 3341 3332 632 313 319 2407 1210 1197 7 4 3 5061 2791 2270 1612 550 1062

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

26 1 Sambavar Vadagarai (TP) Urban 4423 16709 8347 8362 1812 938 874 2236 1111 1125 35 20 15 11065 6159 4906 5644 2188 3456

27 1 Sundarapandiapuram (TP) Urban 2532 8987 4492 4495 904 482 422 2557 1263 1294 0 0 0 5830 3202 2628 3157 1290 1867

total (C) 33788 123538 61286 62252 13237 6801 6436 21777 10761 11016 134 69 65 83821 46404 37417 39717 14882 24835

Grand Total (A+B+C) 51108 187608 93147 94461 20087 10322 9765 27347 13520 13827 139 73 66 129144 71201 57943 58464 21946 36518

*Source: District Primary Cences Absract,Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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Annexure - 5

OCCUPATIONAL STRUCTURE WITHIN THE BUFFER ZONE AS PER 2011 CENSUS

Sl.No No. of Villages
Name of
village

Rural /
urban

MAIN WORKERS CULTIVATORS AGRI LABOURS HOUSE HOLD OTHERS MARGINAL WORKERS NON WORKERS

MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE

0-2 km,Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

1 1 Anaikulam Rural 786 699 193 33 118 84 53 511 422 71 31 46 571 661

total (B) 786 699 193 33 118 84 53 511 422 71 31 46 571 661

2-5 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

2 1 Vellalankulam Rural 1050 992 240 95 414 265 11 542 385 90 17 23 722 757

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

3 1 Navaneethakrishnapuram Rural 438 435 163 107 202 254 1 40 72 34 6 29 293 339

4 2 Melakaangal Rural 861 778 152 37 456 314 29 351 224 76 26 35 557 734

5 3 Kuruchampatti Rural 687 650 370 269 199 134 18 224 100 23 46 48 379 403

6 4 Karuvanda Rural 1921 1792 343 38 452 91 73 1522 1053 141 33 41 1445 1589

7 5 Achankuttam Rural 1111 1103 286 31 223 31 60 963 542 78 107 86 839 826

8 6 Vadi Rural 1371 1278 198 61 115 63 59 750 999 404 60 45 1016 1036

Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

9 1 Surandai (TP) Urban 9999 7836 870 151 1057 416 413 5343 7659 1926 370 650 7119 9298

total (B) 17438 14864 2622 789 3118 1568 664 9735 11034 2772 665 957 12370 14982

5-10 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

10 1 Pattadaikatti Rural 995 827 132 53 587 316 14 414 262 44 135 56 788 906

11 2 Kulasekaramangalam Rural 1735 1317 298 78 740 311 23 785 674 143 154 274 1260 1472

12 3 Sendamangalam Rural 4387 4173 1097 205 1474 658 155 2963 1661 347 346 145 3015 3547

13 4 Echchanda Rural 1037 988 224 56 710 787 11 111 92 34 87 127 733 772

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

14 1 Keelakalangal Rural 945 825 170 62 363 219 31 367 381 177 194 192 781 937

15 2 Melamarudappapuram Rural 806 645 311 138 252 390 4 16 239 101 159 246 601 832

16 3 Kulaiyaneri Rural 1699 1538 307 85 341 189 84 1000 967 264 183 228 1174 1376

17 4 Uthumalai Rural 1950 1708 353 126 775 519 116 751 706 312 267 295 1571 1946

18 5 Vadakkukavalakurichi Rural 1139 1211 309 145 400 240 16 692 414 134 14 19 585 611

19 6 Rajagopalaperi Rural 1070 940 273 76 272 103 49 675 476 86 168 189 809 944

20 7 Vellakal Rural 2298 2090 474 171 1123 638 76 1100 625 181 222 286 1587 1880

21 8 Veerakeralampudur Rural 1893 1526 276 43 628 184 29 908 960 391 132 121 1426 2060

22 9 Veeranam Rural 2103 1583 425 103 908 393 136 898 634 189 228 218 1540 2124

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

23 1 Poygai Rural 1714 1419 208 63 914 399 41 871 551 86 72 51 1070 1319

Shenkottai Sub-District, Tirunelveli District

24 1 Karkudi Rural 941 745 32 8 586 421 53 204 270 112 278 115 815 1240

25 2 Periapillaivalasai Rural 1622 979 49 4 452 176 41 586 1080 213 114 187 1605 2166

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

26 1 Sambavar Vadagarai (TP) Urban 4837 4042 610 147 1875 575 256 3017 2096 303 139 109 3371 4211

27 1 Sundarapandiapuram (TP) Urban 2691 2365 214 67 1161 574 128 1358 1188 366 141 176 1660 1954

total (C) 33862 28921 5762 1630 13561 7092 1263 16716 13276 3483 3033 3034 24391 30297

Grand Total (A+B+C) 52086 44484 8577 2452 16797 8744 1980 26962 24732 6326 3729 4037 37332 45940

*Source: District Primary Cences Absract,Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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ANNEXURE -6

EDUCATIONAL FACILITIES AND CBO's WITHIN THE STUDY AREA (As Per Census Data 2011)

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Educational
Facilities

(A(1)/ NA(2) )

Govt Pre - Primary
School

(Nursery/LKG/UKG)
(Numbers)

Govt
Primary
School

(Numbers)

Govt
Middle
School

(Numbers)

Govt
Secondary

School
(Numbers)

Govt
Senior

Secondary
School

(Numbers)

Govt Arts
and Science

Degree
College

(Numbers)

Govt
Engineering

College
(Numbers)

Govt
Medicine
College

(Numbers)

Govt
Management

Institute
(Numbers)

Govt
Polytechnic
(Numbers)

Govt
Vocational
Training

School/ITI
(Numbers)

Government
Non Formal

Training
Centre

(Numbers)

Government
School For
Disabled

(Numbers)

0-2 km,Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

1 1 Anaikulam 1 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

total (B) 1 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

2-5 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

2 1 Vellalankulam 1 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

3 1 Navaneethakrishnapuram 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 2 Melakaangal 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

5 3 Kuruchampatti 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6 4 Karuvanda 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5 Achankuttam 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8 6 Vadi 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

total (B) 9 26 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0

5-10 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

9 1 Pattadaikatti 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

10 2 Kulasekaramangalam 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11 3 Sendamangalam 1 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

12 4 Echchanda 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

13 1 Keelakalangal 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2 Melamarudappapuram 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

15 3 Kulaiyaneri 1 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

16 4 Uthumalai 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

17 5 Vadakkukavalakurichi 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

18 6 Rajagopalaperi 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

19 7 Vellakal 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

20 8 Veerakeralampudur 1 13 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

21 9 Veeranam 1 12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

22 1 Poygai 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Shenkottai Sub-District, Tirunelveli District

23 1 Karkudi 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

24 2 Periapillaivalasai 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

total (C) 16 95 43 13 7 4 0 0 0 0 0 1 15 0

Grand Total (A+B+C) 26 127 55 16 9 6 0 0 0 0 0 1 22 0

*Source: District Primary Cences Absract,Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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Annexure-7

MEDICAL FACILITIES WITHIN THE STUDY AREA (As Per Census Data 2011)

Sl.No
No. of

Villages
Name of
village

Medical
Facilities

(A(1)/NA(2))

Community
Health Centre

(Numbers)

Primary
Health
Centre

(Numbers)

Primary
Heallth Sub

Centre
(Numbers)

Maternity And
Child Welfare

Centre
(Numbers)

TB Clinic
(Numbers)

Hospital
Allopathic
(Numbers)

Hospiltal
Alternative
Medicine

(Numbers)

Dispensary
(Numbers)

Veterinary
Hospital

(Numbers)

Mobile
Health
Clinic

(Numbers)

Family
Welfare
Centre

(Numbers)

0-2 km,Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

1 1 Anaikulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total (B) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-5 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

2 1 Vellalankulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

3 1 Navaneethakrishnapuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 Melakaangal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 Kuruchampatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 Karuvanda 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

7 5 Achankuttam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

8 6 Vadi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

total (B) 9 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0

5-10 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

9 1 Pattadaikatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2 Kulasekaramangalam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 Sendamangalam 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1

12 4 Echchanda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

13 1 Keelakalangal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

14 2 Melamarudappapuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15 3 Kulaiyaneri 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

16 4 Uthumalai 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1

17 5 Vadakkukavalakurichi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18 6 Rajagopalaperi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 7 Vellakal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

20 8 Veerakeralampudur 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

21 9 Veeranam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

22 1 Poygai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Shenkottai Sub-District, Tirunelveli District

23 1 Karkudi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2 Periapillaivalasai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

total (C) 16 1 2 19 2 2 0 0 2 3 0 2

Grand Total (A+B+C) 27 1 2 24 3 2 0 0 2 4 0 2

*Source: District Primary Cences Absract,Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011

Note : A: Available, NA- Not Available
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Annexure-8

INFRASTRUCTURAL FACILITIES AVAILABLE IN THE STUDY AREA (As Per Census Data 2011)

Sl.No
No. of
Village

s

Name of
village

Tap Water-
Treated
(Status

A(1)/NA(2))

Covered
Well

(Status
A(1)/NA(2))

Hand
Pump

(Status
A(1)/NA(2))

Tube
Wells/Borehol

e (Status
A(1)/NA(2))

Spring
(Status

A(1)/
NA(2))

River/Ca
nal

(Status
A(1)/NA(2

))

Tank/Pon
d/Lake
(Status

A(1)/NA(2)
)

Post
Office

(Status
A(1)/NA(2))

Sub Post
Office

(Status
A(1)/NA(2))

Post And
Telegraph

Office
(Status

A(1)/NA(2))

Telephone
(landlines)

(Status
A(1)/NA(2))

Mobile
Phone

Coverage
(Status

A(1)/NA(2))

Public Bus
Service
(Status

A(1)/NA(2))

Railway
Station
(Status

A(1)/NA(2))

Commerc
ial Bank
(Status

A(1)/
NA(2))

Cooper
ative
Bank

(Status
A(1)/

NA(2))

Agricultu
ral Credit
Societies
(Status

A(1)
/NA(2))

0-2 km,Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

1 1 Anaikulam 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

2-5 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

2 1 Vellalankulam 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

3 1
Navaneethakrish
napuram 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

4 2 Melakaangal 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

5 3 Kuruchampatti 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

6 4 Karuvanda 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

7 5 Achankuttam 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

8 6 Vadi 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

5-10 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

9 1 Pattadaikatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

10 2
Kulasekaramang
alam 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2

11 3 Sendamangalam 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

12 4 Echchanda 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

13 1 Keelakalangal 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

14 2
Melamarudappap
uram 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

15 3 Kulaiyaneri 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

16 4 Uthumalai 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1

17 5
Vadakkukavalaku
richi 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2

18 6 Rajagopalaperi 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

19 7 Vellakal 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

20 8
Veerakeralampud
ur 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1

21 9 Veeranam 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

22 1 Poygai 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

Shenkottai Sub-District, Tirunelveli District

23 1 Karkudi 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

24 2 Periapillaivalasai 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1

*Source: District Primary Cences Absract,Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011

Note : A: Available, NA- Not Available
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone,Jelly and Gravel Quarry Thiru. R. Ponkaliraj

Name of the Location : Near Mine Lease Area

Station Code : A1

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 07.03.2022 61.1 29.1 6.7 9.2

2 08.03.2022 56.9 27.1 6.0 8.5

3 18.03.2022 52.7 25.1 5.3 7.8

4 19.03.2022 50.3 23.9 4.9 7.4

5 21.03.2022 48.5 23.1 4.6 7.1

6 22.03.2022 53.9 25.7 5.5 8.0

7 01.04.2022 50.9 24.2 5.0 7.5

8 02.04.2022 52.1 24.8 5.2 7.7

9 04.04.2022 59.3 28.2 6.4 8.9

10 05.04.2022 55.1 26.2 5.7 8.2

11 15.04.2022 49.1 23.4 4.7 7.2

12 16.04.2022 54.5 25.9 5.6 8.1

13 18.04.2022 60.5 28.8 6.6 9.1

14 19.04.2022 56.3 26.8 5.9 8.4

15 29.04.2022 59.9 28.5 6.5 9.0

16 30.04.2022 53.3 25.4 5.4 7.9

17 02.05.2022 62.2 29.6 6.9 9.4

18 03.05.2022 57.5 27.4 6.1 8.6

19 13.05.2022 49.7 23.7 4.8 7.3

20 14.05.2022 51.5 24.5 5.1 7.6

21 16.05.2022 58.7 27.9 6.3 8.8

22 17.05.2022 55.7 26.5 5.8 8.3

23 27.05.2022 61.7 29.4 6.8 9.3

24 28.05.2022 58.1 27.7 6.2 8.7

MIN 48.5 23.1 4.6 7.1

AVE 55.4 26.4 5.8 8.3

MAX 62.2 29.6 6.9 9.4

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone,Jelly and Gravel Quarry Thiru. R. Ponkaliraj

Name of the Location : Kariyalanur Village

Station Code : A2

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 07.03.2022 62.8 30.3 7.3 9.5

2 08.03.2022 59.2 28.5 6.7 8.9

3 18.03.2022 50.8 24.5 5.3 7.5

4 19.03.2022 54.4 26.2 5.9 8.1

5 21.03.2022 61.1 29.5 7.0 9.2

6 22.03.2022 57.4 27.7 6.4 8.6

7 01.04.2022 50.2 24.2 5.2 7.4

8 02.04.2022 53.8 25.9 5.8 8.0

9 04.04.2022 63.4 30.6 7.4 9.6

10 05.04.2022 58.6 28.2 6.6 8.8

11 15.04.2022 51.2 24.7 5.5 7.7

12 16.04.2022 55.1 26.6 6.0 8.2

13 18.04.2022 59.8 28.8 6.8 9.0

14 19.04.2022 62.2 30.0 7.2 9.4

15 29.04.2022 58.2 28.1 6.5 8.7

16 30.04.2022 51.4 24.8 5.4 7.6

17 02.05.2022 56.8 27.4 6.3 8.5

18 03.05.2022 60.4 29.1 6.9 9.1

19 13.05.2022 64.4 31.0 7.5 9.7

20 14.05.2022 61.6 29.7 7.1 9.3

21 16.05.2022 52.6 25.4 5.6 7.8

22 17.05.2022 56.2 27.1 6.2 8.4

23 27.05.2022 53.2 25.6 5.7 7.9

24 28.05.2022 55.6 26.8 6.1 8.3

MIN 50.2 24.2 5.2 7.4

AVE 57.1 27.5 6.3 8.6

MAX 64.4 31.0 7.5 9.7

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY
Project : Rough Stone,Jelly and Gravel Quarry Thiru. R. Ponkaliraj

Name of the Location : Kuruchai Patti Village

Station Code : A3

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 09.03.2022 59.1 27.5 6.4 9.2

2 10.03.2022 53.6 24.9 5.7 8.5

3 16.03.2022 44.3 20.6 4.5 7.3

4 17.03.2022 46.4 21.6 4.8 7.6

5 23.03.2022 57.6 26.8 6.2 9.0

6 24.03.2022 52.3 24.3 5.5 8.3

7 30.03.2022 45.6 21.2 4.7 7.5

8 31.03.2022 55.2 25.7 5.9 8.7

9 06.04.2022 41.6 19.3 4.2 7.0

10 07.04.2022 48.1 22.4 5.0 7.8

11 13.04.2022 44.8 20.8 4.6 7.4

12 14.04.2022 47.2 21.9 4.9 7.7

13 20.04.2022 51.2 23.8 5.4 8.2

14 21.04.2022 56.1 26.1 6.0 8.8

15 27.04.2022 42.4 19.7 4.3 7.1

16 28.04.2022 48.8 22.7 5.1 7.9

17 04.05.2022 59.6 27.7 6.5 9.3

18 05.05.2022 54.4 25.3 5.8 8.6

19 11.05.2022 56.8 26.4 6.1 8.9

20 12.05.2022 50.4 23.4 5.3 8.1

21 18.05.2022 43.2 20.1 4.4 7.2

22 19.05.2022 49.6 23.1 5.2 8.0

23 25.05.2022 58.4 27.2 6.3 9.1

24 26.05.2022 52.8 24.6 5.6 8.4

MIN 41.6 19.3 4.2 7.0

AVE 50.8 23.6 5.4 8.2

MAX 59.6 27.7 6.5 9.3

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY
Project : Rough Stone,Jelly and Gravel Quarry Thiru. R. Ponkaliraj

Name of the Location : Vadiyur Village

Station Code : A4

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 09.03.2022 41.9 19.1 4.0 6.6

2 10.03.2022 44.3 20.2 4.4 7.0

3 16.03.2022 54.5 25.1 6.1 8.7

4 17.03.2022 50.9 23.4 5.5 8.1

5 23.03.2022 43.7 19.9 4.3 6.9

6 24.03.2022 47.9 21.8 5.0 7.6

7 30.03.2022 40.7 18.6 3.8 6.4

8 31.03.2022 45.5 20.7 4.6 7.2

9 06.04.2022 42.5 19.4 4.1 6.7

10 07.04.2022 47.3 21.6 4.9 7.5

11 13.04.2022 52.1 24.0 5.7 8.3

12 14.04.2022 44.9 20.5 4.5 7.1

13 20.04.2022 41.3 18.8 3.9 6.5

14 21.04.2022 46.1 21.0 4.7 7.3

15 27.04.2022 53.9 24.8 6.0 8.6

16 28.04.2022 50.3 23.1 5.4 8.0

17 04.05.2022 52.7 24.2 5.8 8.4

18 05.05.2022 49.1 22.6 5.2 7.8

19 11.05.2022 46.7 21.3 4.8 7.4

20 12.05.2022 51.5 23.7 5.6 8.2

21 18.05.2022 43.1 19.7 4.2 6.8

22 19.05.2022 48.5 22.3 5.1 7.7

23 25.05.2022 53.3 24.5 5.9 8.5

24 26.05.2022 49.7 22.9 5.3 7.9

MIN 40.7 18.6 3.8 6.4

AVE 47.6 21.8 5.0 7.6

MAX 54.5 25.1 6.1 8.7

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY
Project : Rough Stone,Jelly and Gravel Quarry Thiru. R. Ponkaliraj

Name of the Location : Anaikulam Village

Station Code : A5

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 11.03.2022 38.7 17.9 3.5 6.3

2 12.03.2022 43.5 20.1 4.3 7.1

3 14.03.2022 48.9 22.6 5.2 8.0

4 15.03.2022 44.1 20.4 4.4 7.2

5 25.03.2022 51.3 23.7 5.6 8.4

6 26.03.2022 46.5 21.5 4.8 7.6

7 28.03.2022 39.9 18.4 3.7 6.5

8 29.03.2022 41.7 19.3 4.0 6.8

9 08.04.2022 38.1 17.6 3.4 6.2

10 09.04.2022 42.9 19.8 4.2 7.0

11 11.04.2022 40.5 18.7 3.8 6.6

12 12.04.2022 44.7 20.7 4.5 7.3

13 22.04.2022 51.9 24.1 5.7 8.5

14 23.04.2022 48.3 22.3 5.1 7.9

15 25.04.2022 39.3 18.2 3.6 6.4

16 26.04.2022 41.1 19.0 3.9 6.7

17 06.05.2022 45.3 20.9 4.6 7.4

18 07.05.2022 42.3 19.5 4.1 6.9

19 09.05.2022 50.7 23.4 5.5 8.3

20 10.05.2022 47.1 21.8 4.9 7.7

21 20.05.2022 49.5 22.9 5.3 8.1

22 21.05.2022 45.9 21.2 4.7 7.5

23 23.05.2022 50.1 23.1 5.4 8.2

24 24.05.2022 47.7 22.0 5.0 7.8

MIN 38.1 17.6 3.4 6.2

AVE 45.0 20.8 4.6 7.4

MAX 51.9 24.1 5.7 8.5

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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WATER QUALITY DATA

S.
No.

Parameter Unit
W 1 W 2 W 3 W 4 SW1

*Permissible Limits

1 pH - 7.91 7.43 7.52 7.32 8.15 6.5-8.5

2 Electrical Conductivity µmhos/cm 1076 1377 1149 1852 109.7 -

3 Odor - AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE

4 Turbidity NTU <1 <1 <1 <1 <1 5.0

5 Total Hardness as CaCO3 mg/L 392 482 333 443 49 600

6 Calcium Hardness CaCO3 mg/L 255 294 180 192 39.2 -

7 Magnesium Hardness CaCO3 mg/L
137

188 153 251 9.8 -

8 Calcium Ca mg/L 102 118 72.1 76.8 15.7 200

9 Magnesium Mg mg/L 32.9 45.2 36.7 60.2 2.4 100

10 Alkalinity CaCO3 mg/L 150 159 253 301 32.6 600

11 Chloride Cl- mg/L 137 229 184 360 2.0 1000

12 Sulphate SO4
2 mg/L 229 295 210 352 14.1 400

13 Iron Fe mg/L BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) 0.3

14 Nitrate NO3 mg/L 3.21 2.64 1.97 3.05 BDL(D.L - 1.0) 45

15 Fluoride F mg/L 0.42 0.38 0.54 0.66 BDL(D.L - 0.1) 1.5

16 Total Dissolved Solids mg/L 648 830 690 1120 70 2000

17 Free Residual Chlorine Cl- mg/L BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) 1.0

18 Manganese Mn mg/L BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) 0.3

Note: * The water quality of the collected ground water samples were found to be within the prescribed permissible limits of IS: 10500:2012 Norms for Drinking in the absence of an alternative source.

Location Name:

Prepared by

Ground Water

W1 Near Mine Lease Area (Karaiyalanur)
W2 Kuruchai Patti Village(Bore Well)
W3 Vadiyur Village(Bore Well)
W4 Anaikulam Village(Bore Well)

SW1 Kuruchai Patti Village(Surface Water)

Annexure-10

A-21



Annexure- 11

LAND USE PATTERN OF THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS AROUND THE PROPOSED PROJECT AREA

Sl.No

No. of

Villages

Name of

village

Total

Geographical

Area (in

Hectares)

Forest

Area (in

Hectares)

Area under

Non-

Agricultural

Uses (in

Hectares)

Barren & Un-

cultivable Land

Area (in

Hectares)

Permanent

Pastures and

Other Grazing

Land Area (in

Hectares)

Land Under

Miscellaneous

Tree Crops etc.

Area (in Hectares)

Culturable

Waste Land

Area (in

Hectares)

Fallows Land

other than

Current

Fallows Area

(in Hectares)

Current

Fallows

Area (in

Hectares)

Total

Unirrigated

Land Area (in

Hectares)

Area Irrigated

by Source (in

Hectares)

0-2 km,Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

1 1 Anaikulam 866.74 0 120.26 6.35 0 0.24 6.35 479.11 15.95 61.21 177.27

total (B) 866.74 0 120.26 6.35 0 0.24 6.35 479.11 15.95 61.21 177.27

2-5 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

2 1 Vellalankulam 1359.76 0 189.27 0.1 0 0.05 3.96 418.63 424.93 163.61 159.21

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

3 1 Navaneethakrishnapuram 1036.68 0 158.28 0 0 0.86 0 603.37 58.96 46.85 168.36

4 2 Melakaangal 758.03 0 166.72 33.92 0 0.77 40.64 230.74 139.12 25.43 120.69

5 3 Kuruchampatti 852.97 0 123.27 42.15 0 0 32.65 328.25 70.33 155.57 100.75

6 4 Karuvanda 1047.75 0 93.95 62.1 0 0.67 3.75 622.14 45.73 124.82 94.59

7 5 Achankuttam 539.66 0 58.06 0 0 0.77 26.54 290.85 0 76.64 86.8

8 6 Vadi 757.51 0 75.83 0 0 1.87 17.63 429.85 76.38 26.8 129.15

total (B) 6352.36 0 865.38 138.27 0 4.99 125.17 2923.83 815.45 619.72 859.55

5-10 km,Sankarankoil Sub-District, Tirunelveli District

9 1 Pattadaikatti 757 0 176.2 45.5 0 0.2 50.04 211.71 128.28 86.58 58.49

10 2 Kulasekaramangalam 1531.09 0 228.1 54.15 0 0.34 279.19 199.62 441.89 76.63 251.17

11 3 Sendamangalam 2316.98 0 274.48 43.02 0 2.02 52.7 712.11 515.83 342.74 374.08

12 4 Echchanda 1936.9 0 196.17 13.27 0 1.52 0 819.71 378.59 246.13 281.51

Veerakeralamputhur Sub-District, Tirunelveli District

13 1 Keelakalangal 1294.83 0 106.1 0 0 2.28 50.16 725.92 137.85 108.46 164.06

14 2 Melamarudappapuram 1615.09 0 535.41 0.38 0 0 107.89 609.03 55.92 0 306.46

15 3 Kulaiyaneri 1716.83 0 256.51 0.77 0 7.92 0 971.51 85.41 115.86 278.85

16 4 Uthumalai 3443.55 1294.94 1263.44 0 0 1.08 0 561.21 144.71 92.17 86

17 5 Vadakkukavalakurichi 1473.03 0 145.2 45.5 3.96 1.42 196.46 522.62 91.81 317.68 148.38

18 6 Rajagopalaperi 786.82 0 190.86 27.47 0 0 0 271.96 45.74 25.92 224.87

19 7 Vellakal 567.93 0 30.2 0 0 0 0 107.25 22.19 15.62 392.67

20 8 Veerakeralampudur 453.71 0 160.12 17.1 0 0 0 20.02 28.83 0.4 227.24

21 9 Veeranam 2235.53 0 554.14 0 177.15 3.8 156.52 629.85 134.78 20.14 559.15

22 10 Uthumalai R.F. 1471 1471 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 11 Vellakalparambu R.F. 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tenkasi Sub-District, Tirunelveli District

24 1 Poygai 1292.55 0 134.43 0 32 0.97 55 446.84 57.79 454.77 110.75

Shenkottai Sub-District, Tirunelveli District

25 1 Karkudi 622.9 0 147.23 0 0 23.17 0.18 10.73 47.5 177.54 216.55

26 2 Periapillaivalasai 474.57 0 97.53 17.84 4.32 17.36 0 46.48 10.78 274.11 6.15

total (C) 24038.31 2813.94 4496.12 265 217.43 62.08 948.14 6866.57 2327.9 2354.75 3686.38

Grand Total (A+B+C) 31257.41 2813.94 5481.76 409.62 217.43 67.31 1079.66 10269.51 3159.3 3035.68 4723.2

*Source: District Primary Cences Absract, Tenkasi District of Tamilnadu State-2011
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சாடாஞ க், ்லி ண்றுண் 
சளந குபாி 

அநவு 2.38.0 ஹெக்ட ்

ி பளக ்ா ிண் 

ச்டப எஞ் 280/6 

இண் ஆளக்குநண் கிாணண், வீடகநண்புதூ் டாலுக்கா, 
ஹட்காசி ணாப்ண், டமின்ாடு 

• SEIAA, டமின்ாடு பனங்கித குறி்பு விதிமுளகந் SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/TOR-1136/2022 டடதி 25.03.2022 

• அடி்ள கஞ்காஞி்பு காண் - டகாள காண் (ணாச் ்முட் 
டண 2022) 

கிிடத்டிப் இ்ஜிிதக்ந் & ஆடாசகக்ந் 
NABET அங்கீகாண் ஹ் ஆடாசள, NABL அங்கீகாண் ஹ் 

டசாடள ஆத்பகண் 
9B/4, ட்பா் ஹடரு, கினக்கு டாண்ண், ஹச்ள-600059. 
ஹடாளடசி: 044-22395170, ஹச்: 09444133619 மி்ஜ்ச்: 

cecgiri@yahoo.com, 

ஆடாசக் 

தி் மு்ஹணாழிப் 

திரு.ஆர.்ப ொன்கொளிரொஜ் 
18/7/23, திருணள ஆஞ்ப் டகாவி் ஹடரு, சிபகுருாடபுண் சுஞ்ள - 

627859, வி.டக.புதூ் டாலுக்கா, ஹட்காசி ணாப்ண். 

பிிவு 1(a), 

பளக B1 



                                                                                                                                        தேதி:13.09.2022  

 

அனுப்புனர ்

 

     திரு.ஆ.்பபொன்    ொ், 

     ே/பப (பே்லே்திரு) பி.ொதந்தின், 

     18/7/23, திருலய ஆண்டல் த ொவிய் பேரு, 

     சிலகுருநொேபு், 

     சுண்லட - 627859, வி.த .புதூ் ேொலு ொ, 

     பேன் ொசி ொலட்ட். 

 

பபறுநர் 

 

     ொலட்ட சும்றுசச்ூறய் பபொறிொர் (திருபநய்தலலி ொலட்ட்), 

     ேமிற்நொடு ொசு ் டட்ுப்பொடட்ு லொி், 

     30/2  சிட்த ொ இண்டஸ்ட்ிய் எஸ்தடட், 

     தபடல்ட, திருபநய்தலலி - 627 010. 

 

பபொருர்: ேமிற்நொடு, பேன் ொசி ொலட்ட், வீத ர்புதூ் ேொலு ொவிய், 

ஆலன ்குர் கிொே்திய், 2.38.0 பெ ்தட் பப்பரவிய், சத்ல எண்.280/6 இய் 

திரு.ஆ.்பபொன்    ொஜின்           , ய்லி ம்று் கிொலய் குலொி ் ொன 

லலவு EIA/EMP அறி ்ல  ம்று் சுரு ் ் சப்்பிே்ேய் – பபொது ் ர் 

 ருே்துத ட்பு        . 

 

குறிப்பு: SEIAA லறங்கி ToR, ேமிற்நொடு SEIAA-TN/F.No.8954/SEIAA/ ToR-1136/2022 தேதி 

25.03.2022  டிேே்லேப் பொ ்் வு். 

 

ஐொ, 

     தம்கூறி விசே்லேப் பம்றி குறிப்புடன், சத்ல எண்.280/6 இய் 

திரு.ஆ.்பபொன்    ொஜின்           , ய்லி ம்று் கிொலய் குலொி ் ொன 

லலவு EIA/EMP அறி ்ல  ம்று் EIA/EMP அறி ்ல யின் சுரு ் ே்லே ஆங்கிய் 



ம்று் ேமிழிய் சப்்பி ்கிதமொ். பேன் ொசி ொலட்ட் ம்று் ேமிற்நொடு, 

வீத ர்புதூ் ேொலு ொ, ஆலன ்குர் கிொே்திய் 2.38.0 பெ ்தட் பப்பரவிய் 

SEIAA லறங்கி குறிப்பு விதிமுலம ரின்படி, ததய (1) என குறிப்பிடப்பட்ட 

ேமிற்நொடு, புர்ரி எண். 39 பபொது  

        ருே்து த ட்பு கூட்ட் நடே்ே தலண்டு். பபொது  ருே்துத ட்பு கூட்டே்லே 

விலவிய் நடே்துலேம் ொன எங் ர் முன்பொழிலல பசய்படுே்துொறு 

த டட்ு ்ப ொர்கிதமொ். 

      : இே்துடன் பபொது ் ர்  ருே்துத ட்பு கூட்டே்திம்               

 ரூ.                                D.D எண் -                             தேதி                 

      

நன்றி. 

 

ேங் ர் ந்பி ்ல யுர்ர, 

திரு.ஆ.்பபொன்    ொ். 



                                            EIA/EMP அறிக்ககயி் திருத்தங்கள் 

 

திருத்த எண் அறிக்ககயி் ிகை சநப்்பிக்க வேண்டின வததி 

00/AUG/22 லரவு EIA /EMP அறிக்ரக 30.08.2022 

 

     தென்காசி ாலட்ட் வீககர்புதூ் ொலுகாவிய் உர்ர ஆரனக்குர் 

கிாெ்திய் 2.38.0 தெக்கட் பப்பரவிய் சக்ல எண்.280/6ய் 

திரு.ஆ.்தபான்    ாஜின்            ம்று் ய்லி குலாிக்கான 

சும்றுசச்ூறய் ொக்க திப்பீடு ம்று் சும்றுசச்ூறய் கயாண்ர திட்ட அறிக்ரக 

ொ் தச்ப்பட்டது. ஆகயாசகக்ர் ம்று் பணிாரக்ர் ம்று் 

திரு.ஆ.்தபான்கா  ா் உடனான ஆகயாசரனக்குப் பிமகு 30.08.2022 அன்று 

கிிகட்டில் இன்ஜினிஸ்் & ஆகயாசகக்ரின் EIA ஒருங்கிரணப்பார,் CEO, திரு. 

P.கிிாய் சப்ிக்க அங்கீகிக்கப்பட்டது EIA/EMP அறிக்ரகயின் ெம்கபாரெ 

திருெ்ெ எண் 00/AUG/22 ஆகு், இது ககய உர்ர அட்டலரணயிய் 

குறிப்பிடப்படட்ுர்ர திருெ்ெெ்தின்படி இது லரவு EIA/EMP அறிக்ரக என்பரெக் 

குறிக்கிமது. 

 

 



திட்ட முன்ம ொழிவு அறிவிப்பு 

 

திரு.ஆப.்பொ்    பொ் அயபக்் SEIAA, தமிம்ொடு இலிரு்து EIA அறிவி்பு 2006 இ் 

கீம், அயபக்ி் SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 தததியிட்ட 25.03.2022 அ்று 

          , ்லி ந்றுந் கிபொய் குயொபிக்கொக சபத்ய எண். 280/6.  தமிம்ொடு, 

பத்கொசி நொயட்டந், வீபதகபந்புதூப் தொலுகொ, ஆனக்குந் கிபொநத்தி் 2.38.0 

பெக்தடப் ப்வி் அனந்து்து. 

 

     EIA பதொடப்ொ வியபங்கன தி/் கிபிதனட்டிய் இ்ஜிினபக்் ந்றுந் 

ஆதொசகபக்் (CEC), க்கு ஒ்னடத்து்தொந். பச்ன, க்வி ந்றுந் 

யி்சிக்கொ ததசின அங்கீகொப யொபினத்தொ் (NABET), இ்தின தப கவு்சிொ் 

அங்கீகொபந் ப்யபக்், அயபக்ி் அங்கீகொபந் 23.03.2023 யனப 

பச்லுடினொகுந். 

 

     சு்றுசச்ூம் தொக்க நதி்பீடு (EIA) ந்றுந் சு்றுசச்ூம் தநொண்னநத் திட்டந் 

(EMP) ஆகினனய EIA அறிவி்பு 2006 இ் மு்பநொழின்ட்ட பொதுயொ 

கட்டனந்பி்டி, SEIAA, தமிம்ொ  ஆ் பயியிட்ட்டது. பி்துனபக்க்ட்ட ToR 

இணக்கத்துட் EIA அறிக்னகயி் இனணக்க்டட்ு்து. 

 

     சுபங்கத் திட்டந் ந்றுந் பி திவுக் ந்றுந் ஆதொசகப் தந்பகொண்ட க 

ஆன்வி் இரு்து ப்ட்ட தகய்க் ந்றுந் தபவுகி் அடி்னடயி் இ்த 

அறிக்னக தனொபிக்க்டட்ு்து. EIA/EMP அறிக்னகயி் பகொடுக்க்டட்ு் தபவு, 

ொந் அறி்த யனபயி் உண்னநனொகதய உ்து 

 

 

திரு.ஆப.்பொ்கொ  பொ் அயபக்ளுக்கு, 

ொ்: 30.08.2022. 

இடந்: பத்கொசி. 



                                                EIA ஆல ோசகர் நிறுவனம் 

            [04.08.2009 தேதிமட்ட MoEF அலுலயக குறிப்பாணை எை். J-11013/41/2006-IA.II (I) க்கு இைங்க] 

 

     கிிதட்டில் இன்ஜினிஸ்் & கன்சய்டன்டஸ்் (CEC) என்பது NABL அங்கீகா் 

பபம்ம தசாேணன ஆ்லக், தலு் NABET அங்கீகா் பபம்ம கனிங்கர், அனய் 

மின் நிணயங்கர், கனிப் பயன்கர் ம்று் சிபை்ட் ஆணயகரின் சுங்கே் 

துணமகளுக்கு EIA/EMP அறிக்ணககணரே் ோிப்பேம்கான சும்றுசச்ூறய் 

ஆதயாசணன அணப்பு. 

 

     கய்வி ம்று் பமம்சிக்கான தேசி அங்கீகா லாிே்ோய் (NABET), இந்திே் 

ேக் கவுன்சிய் EIA ஆதயாசகக்ணர உறுப்பினக்ராக ாம்றுலேம்கு CEC 

அங்கீகா் பபம்மது. று அங்கீகாச் சான்றிேற் 23.03.2023 லண பசய்லுபடிாகு். 

 

     திரு.ஆ.்பபான்கா  ா், SEIAA, ேமிற்நாடு, அலக்ரின் SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 தேதிமட்ட 25.03.2022 அன்று சத்ல எை் 280/6 

ேமிற்நாடு, பேன்காசி ாலட்ட், வீதகர்புதூ் ோலுகா, ஆணனக்குர் 

கிாே்திய் 2.38.0Ha பப்பரவிய் உர்ர கடுமுடான கய், ய்லி ம்று் கிாலய் 

குலாிக்காக EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீற் TOR பபம்மா.்  

 

     பிந்துணக்கப்பட்ட TOR ஆனது EIA அறிக்ணகமய் இைங்கப்படட்ு 

இணைக்கப்படட்ு சப்்பிக்கப்பட்டது. இந்ே அறிக்ணக அங்கீகிக்கப்பட்ட சுங்கே் 

திட்டே்திலிருந்து பபமப்பட்ட ேகலய் ம்று் ேவு, பிம பதிவுகர் ம்று் CEC இன் கர 

ஆ்வின் ேவுகரின் அடிப்பணடமய் அணந்துர்ரது. EIA/EMP அறிக்ணகமய் 

உருலாக்கப்பட்ட ம்று் பகாடுக்கப்பட்ட ேவு உை்ணமய் சிானது. ாதிி 

பகுப்பா்வு CEC இன் ஆ்லக் மூய் தம்பகார்ரப்படுகிமது. 

 

 

பி. கிி) 

(ேணயண நில்ாகி & EIA ஒருங்கிணைப்பார)் 

                       &               



இணைப்பு – VII 

 

                         EIA அறிக்ககக்கு பங்கரிக்கு் நிபுண்கரின் அறிவிப்பு 

 

     டமின்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீககநண்புதூ் டாலுக்கா, ஆனக்குநண் 

கிாணட்தி் எஸ்.எ்.எஞ்.280/6 இ் 2.38 தஹக்க் ்நவி் 

திரு.ஆ.்தா்கா  ாஜி்            ண்றுண் ்லி குபாி. 

 

     கண்கூறித EIA ஐ உருபாக்கித  குழுவி் ரு குதிதாக ா்  இரு்கட் 

எ்னட இட் மூண் சா்நிக்கிக். 

 

EIA ருங்கினஞ்ாந:் 

தத:் பி.கிி 

னகததா்ண் ண்றுண் கடதி:    

ஈடுா்டி் காண்: டிசண்் 2021  முட் 

தடாப்ு டகப்: 09444133619, 044-22395170 

 

எண்: செய்பாட்டு 

பகுதிகர் 

   நிபுணின்         

சப் 

                                  ஈடுபாடு 

                    (காய் ம்று் பணி**) 

ககசாப்ப் 

ம்று் தேதி 

1. AP*  

 

பி.கிி 

 

 

 

• அடி்ன கஞ்காஞி்பு ினதங்கனந 

அனதாநண் காணுட் ண்றுண் 

தாரு்டக்கூடித டினகந் தடா்ாக 

கஞ்காஞிக்க்டுண் டவுகனந ஆத்வு 

தசத்ட். 

• சுங்கண் ண்றுண் பி தசத்ாடுகநா் 

ஏ்டுண் தூசி, பாம தபநிகத்ண் 

ஆகிதப்ன உந்நக்கித கா்று 

 



 

 

 

 

ணாசுா்டி் ஆடாங்கனந கஞ்றிட் 

• ாதி்புகனந கஞ்றிட் & டஞி்பு 

படிக்னககநி் ி்துன 

 

காண்: டிசண்் 2021 முட் 

  பி.சுபாமிாட்  • கா்று உத்்டட்கா னணக்கா 

பாின டவுகநி் டவு விநக்கண். 

• ணாசுடுட்துண் மூட்னடக் கஞ்றிட் 

ண்றுண் டகு்ட டஞி்பு படிக்னககநி் 

ி்துன. 

 

காண்: ணாச்் 2022 முட் 

 

 

2. WP* வி.சிபஜ்சி • தாரு்டக்கூடித டினகந் 

தடா்ாக கஞ்காஞிக்க்டுண் 

டவுகநி் ஆத்வு. 

• ீ் கடனப ண்றுண் ஆடாட்னட 

கஞ்றிட் 

• ீ் சணின பனண் டதாிட்ட் 

•ீ் ணாசுடுட்துண் ஆடாங்கனநக் 

கஞ்றிட் 

• கண்்பு ண்றுண் ிட்டடி ீி் 

டட்தி் தி்ட்தி் டாக்கண் 

• ீ் ணாசுான்க் 

கட்ு்டுட்துபட்கா டஞி்பு 

படிக்னககநி் ி்துன 

 

காண்: ூ் 2022 முட் 

 



  ஜி.ச்திதா-FAA  • டஞ்ஞீி் டட்தி் தி்ட்தி் 

டாக்கட்னட கஞ்றிட் ண்றுண் டகு்ட 

டஞி்பு படிக்னககநி் ி்துனம் 

FAE க்கு உடவுட். 

•EIA/EMP அறிக்னகம் WP தசத்ாட்ு 

குதிக்கு தடாப்ுனத பிிவுகனநட் 

டதாி்தி் FAE உ் தடாப்ுனதது. 

 

காண்: ூ் 2022 முட் 

 

 

3. SHW* பி.கிி •கிண ண்றுண் சுங்க படிக்னகம் 

இரு்து கழிவுகனந அநவிடுட் 

• கழிவுகனந அக்றுண் முன ணதி்பீடு 

•திஞி்பு கணாஞ்னண தி்ட்னட 

பனங்குட் 

•கண்்பு ஒ் கணாஞ்னண க்னண்பு 

கடனபகனந பனங்குட். 

•அாதகணா கழிவுகனந கஞ்றிட் 

ண்றுண் அனட அக்றுண் விபங்கந். 

 

காண்: தச்ண்் 2021 முட் 

 

4 SE* R.ாபுா் •ஆத்வு் குதிம் உந்ந கிாணங்கனந 

அனதாநண் காணுட் ண்றுண் ஆத்வு் 

குதிக்குந் உந்ந கிாணங்கநி் 

ணக்கந்தடானக விபட்னட இறுதி தசத்ட். 

•EIA/EMP அறிக்னகம் SE தசத்ாட்ு 

குதிக்கு தடாப்ுனத பிிவுகனநட் 

டதாிட்ட். 

 

காண்: ணாச்் 2022 முட் 

 

 

5 EB* E.சுபாமிாட் • இ்டட் தி்ட்தி்குட் தடாப்ுனத 

ட்கானடத டவுகநி் ஆத்வு. 

• முட்னணக் கந ஆத்வி் அடி்னம் 

னணத, இனதக ணஞ்ண் ண்றுண் ப் 

 

 



குதிக்கு டிட்டிதாக டாபங்கந் 

ண்றுண் விங்கிங்கநி் விபங்கனந 

ஆத்வு தசத்ட். 

• இங்கனந அனதாநண் காணுட், 

ஆத்வு் குதிம் இருக்குண் 

விங்கிங்கநி் அ்பனஞனதக் 

குறி்பிடுட் 

• உமித் சூனலி் மீடா டாக்கட்னட 

ணதி்பீடு தசத்ட் ண்றுண் டஞிக்குண் 

படிக்னககநி் ி்துன 

• னணத ணஞ்ட்தி் ஏ்ககப உந்ந 

ண்றுண் மு்தணாழித்் சுனண் 

ன் கணண்ாடு / கடா்ண் ்றித 

விபங்கனந கசகிட்து பனங்குட். 

 

காண்: ணாச்் 2022 முட் 

6 HG* கக.சங்க ் • னணத ண்றுண் டாங்க் ணஞ்ட்தி் 
ட்காதுந்ந கண்்பு படிகா் 
ஏ்ாடுகந் ்றித ஆத்வு, இ்ட படிகா் 
ானடகநி் சுங்கட்டா் ஏ்டுண் ாதி்பு 
ண்றுண் டஞி்பு படிக்னககநி் 
ி்துன 

• னணத ணஞ்ண் ண்றுண் ஆத்வு் 
குதிக்கா டநட்தி் குறி்பி் ிட்டடி 
ீ் அ்பனஞ விபங்கனந ஆத்வு 
தசத்ட். 
• ஆத்வு் குதிம் கண்்பு ண்றுண் 
ிட்டடி ீி் ீித் அண்சங்கனந ஆத்வு 
தசத்டா ்

• சுங்க படிக்னகதா் ீித் 
ாதி்ன் ்றித ஆத்வு 

• ிட்டடி ீ் ண்ட்னட 
கணண்டுட்துபட்கு RWH கா் டஞி்பு 
படிக்னககனந ி்துனட்ட். 
காண்: ணாச்் 2022 முட் 

 

 

 

 

 



7 GEO* K.ஷங்க ் 

 

• ML குதி ண்றுண் சு்றிமந்ந குதிகநி் 

புவிமத் ஆத்வு. 

• கிண கனப ்றித விபங்கனந 

பனங்கவுண். 

 

காண்: ணாச்் 2022 முட் 

 

8 SC* பி.சுபாமிாட் • ணஞ் விபண் ்றித ஆத்வு 

•ணஞ்ஞி் மீடா டாக்கட்னட ணதி்பீடு 

தசத்ட் ண்றுண் கடா்ட் தி்ட்னட 

ி்துனட்ட். 

 

காண்: ணாச்் 2022 முட் 

 

 

 

 

9 AQ* வி.சிபஜ்சி • உமின்வு விபங்கநி் அநவு 

• ஆத்வு் குதிம் கா்றி் டக் 

கஞி்புக்கு பி்னடத தி் டாக்கட்தி்கா 

கா்றி் ட ணாதிிதாக்கண். 

ஐகசா்தட்தி் கு்ாத்வு 

உருபாக்க்்து 

• AAQ கஞ்காஞி்பு இங்கநி் 

தி்ட்தி்கு் பி்னடத தசறிவுக்கு 

ப்டனட். 

 

காண்: ூ் 2022 முட் 

 

 

  G.ச்திதா-FAA • உமின்வு விகிடங்கநி் FAE கஞக்கீ்டி்கு 
உடவுட் 

• ணாதிிம் உந்நடீு தசத்பட்கு டகு்ட 
படிவி் பாின டவுகனந டதாிட்ட் 

• ஐகசா்தட்தி் டனமுன ண்றுண் டவு 
விநக்கட்தி்கா ணாதிிம் 
உருபக்டுட்துட். 
• உருபாக்க்டுண் உமின்வுகந் காஞணாக 
AAQ கஞ்காஞி்பு இங்கநி் ஏ்டுண் 
டாக்கட்னட ஆத்வு தசத்ட். 
• EIA/EMP அறிக்னகம் AQ தசத்ாட்ு 
குதிக்கு தடாப்ுனத பிிவுகனநட் 
டதாி்தி் FAE உ் தடாப்ுனதது. 
 

காண்: ூ் 2022 முட் 

 

 



10 NV* பி.கிி • அடி்ன கஞ்காஞி்பு ினதங்கனந 
அனதாநண் காணுட் ண்றுண் 
தாரு்டக்கூடித டினகந் தடா்ாக 
கஞ்காஞிக்க்டுண் டவுகனந ஆத்வு 
தசத்ட். 
• விஜ்ஜா ணதி்பீ்டி் அடி்னம் 
மு்தணாழித்் சுங்க படிக்னகம் 
காஞணாக இனசச்் ின ண்றுண் அதிவ்ு 
அநனபக் கஞிக்கவுண். 
• லி ணாசுான்க் கட்ு்டுட்துபட்கா 
டஞி்பு படிக்னககனந ி்துனட்ட், 

ி அதின்பக் கட்ு்டுட்துபட்கா 
டஞி்பு படிக்னககனந ி்துனட்ட். 
 

காண்: டிசண்் 2021 முட் 

 

 

11 LU* பி.சுபாமிாட் • ி் த்ாட்ு முனனத ஆத்வு தசத்த 
தடானின உஞத்ி் 
தசத்னகக்ககாந் டவு கசகி்பு. 
•முட்னண கந ஆத்வு ண்றுண் 
பனதறுக்க்் கந சிா்்பு 

•னணத ணஞ்ண் ண்றுண் டாங்க் 
ணஞ்ட்தி்கு டிட்டிதாக தி்் 
குதிம் தசத்னகக்ககாந் டனப் 
த்டுட்தி ி த்ாட்ு 
பனட்னடட் டதாிட்ட் ண்றுண் ி 
த்ாட்ு முனனத பனங்குட். 
 

காண்: ணாச்் 2022 முட் 

 

 

 

 

12 RH* கக.சங்க ் • தி்ட்தி் உந்ந முக்கித இக்னந 
அனதாநண் காணுட், ஆட்னடட் டவிக்்க 
ி்துனக்க்் டஞி்பு படிக்னககந். 
• ஆ்னச் ண்றுண் ஆஃ்னச் அபச 
கணாஞ்னணட் தி்ட்னடட் டதாிட்ட். 

 

காண்: ணாச்் 2022 முட். 

 

 

*ப்தபாரு FAE க்குண் எதிாக ரு TM கா்்ாண் 

**கடனப்்ா் கூடுட் டானந இனஞக்கவுண் 

 

 

 

 



அங்கீகா் சபம்ம ஆதயாெக் அகப்பின் ேகயவ் / அங்கீகிக்கப்பட்ட 

நபின் அறிவிப்பு 

 

     ா், பி.கிி, டமின்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீககநண்புதூ் டாலுக்கா, 

ஆனக்குநண் கிாணட்தி் எஸ்.எ்.எஞ்.280/6 இ் 2.38 தஹக்க் ்நவி் 

திரு.ஆ.்தா்காலிாஜி் கடுமுா க் ண்றுண் ்லி குபாிக்கு கணக 

குறி்பி்் ிபுஞக்ந் EIA அறிக்னகனதட் டதாிட்ட் எ்னட உறுதி 

தசத்கிக். 

 

     EIA ருங்கினஞ்ாந் (EC) அறிக்னகனத ஆத்வு தசத்துந்நா் எ்னடமண், 

டபா டகப்களுக்கு ஆகாசக் அனண்பு முழுனணதாக் தாறு்க்க 

கபஞ்டுண் எ்னடமண் உறுதி்டுட்துகிக். இ்ட EIA அறிக்னகனதட் 

டதாிக்குண் காது, ஞினத கண்தகாந்பதி் தறிமுனத் னமுனகந், 

கருட்துட் திருட்ு ண்றுண் தபநி்பு டவு / உன ஆகிதனப முனதா 

்புடலி்றி த்டுட்ட்வி்ன எ்று சா்நிக்க்ட்ுந்நது. 

 

னகததா்ண்:      

தத:் பி.கிி. 

டவி: டனனண ிப்ாகி. 

EIA ஆகாசக் அனண்பி் தத:் கிிகத்டிப் இ்ஜிிதஸ்் & க்ச்்ஸ்், 

தச்ன –  59. 

NABET சா்றிடன் எஞ் & தபநிமட்ு கடதி: எஞ்- NABET/EIA/2023/RA 0187 & கடதி 

டிசண்் 18, 2020. 
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அத்தினானந் 1  அறிமுகந் 1-1 
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1.2    திட்டந் ந்றுந் திட்ட ஆதபயாபி் அகடனாந்:                                                      1-1 

1.3  அவு, இடந், இன்ககபே் சுருக்கநா விக்கந், ந்றுந் திட்டத்தி் 
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2.4    சசன்ாட்டி் அவு ந்றுந் அவு:                                                                             2-12 
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2.6    சதாழி்தட்ந் ந்றுந் சசன்பக விக்கந்:                                                        2-13 

2.7    திட்ட விக்கந்:                                                                                                                      2-14 
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2.10    படிவு:                                                                                                                                       2-20 
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3.3    த்மாது் சு்றுசச்ூம் தபந்                                                                                       3-11 
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அத்தினானந் 4  எதிப்ாப்க்க்ட்ட சு்றுசச்ூம் தாக்கங்க் ந்றுந் தணி்பு 

டயடிக்றகக் 4-1 

4.1    சாது                                                                                                                                          4-1 

4.2    கா்று சூம்:                                                                                                                             4-1 
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4.9   ாஜிஸ்டிக்க் சிஸ்டந்:                                                                                                       4-22 

4.10    கழிவு மநாண்கந:                                                                                                            4-23 

அத்தினானந் 5  நா்றுகி் கு்ான்வு 5-1 

5.1   நா்றுத் சதாழி்தட்ந்:                                                                                                    5-1 

5.2    நா்று தந்:                                                                                                                            5-1 



அத்தினானந் 6  சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு திட்டந் 6-1 

6.1   சாது                                                                                                                                          6-1 

6.2   ்மயறு அவுருக்களுக்கா கண்காணி்பு அட்டயகணக்                              6-1 

6.3    சட்ட ந்றுந் ஒழுங்குபக சட்ட் ணிக்:                                                                6-3 
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இறண்பு 

எண். 

                                               வியபங்க் க்கந் 

எண். 

1  து்லினநா குதி சதாடபப்ு கடிதந் A-1 A-1 

2 சுபங்க திட்ட ஒ்புத் கடிதந் A-5 

3  500ப சு்வி் உ் ந் குயாபிகி் வியபங்க் A-10 

4  இகடனக நண்டத்தி் நக்க்சதாகக பறிவு ந்றுந் 

எழுத்தறிவு ிகக் 

 

A-11 

5  இகடனக நண்டத்தி் சதாழி்சாப் கட்டகந்பு  A-12 

6 இகடனக நண்டத்தி் க்வி யசதிக் 

 

A-13 

7 இகடனக நண்டத்தி் நருத்துய யசதிக் 

 

A-14 

8 இகடனக நண்டத்தி் உ்கட்டகந்பு யசதிக் 

 

A-15 

9  சு்று்பு கா்றி் தப தபவு 

 

A-16 

10  ீப் தப தபவு 

 

A-21 

11  தாங்க் நண்டத்தி் கிபாநந் யாபினா ி ன்ாடட்ு 

பக 

 

A-22 

12 500ப சு்வு AD சுபங்க கடிதந் A-23 

 

                                                                             ……………….. 



TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBERSECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.l Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-600 015.

Phone No.044-24359973

TERMS OF REFERENCE (ToR)

5

To

Thiru. R. Ponkaliraj

S/o.(Lare) P.Rajendran

No.l 8/7/23, Thirumal Andavar Kovil Street

Sivagurunathapuram

V.K.Pudur Taluk

Surandai-627859

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with public Hearing (ToR) for the

Proposed Rough stone, Jelly and Gravel quarry. lease over an extent of 2.3g.0Ha at

S.F.No. 280/6 of Anaikulam Village, \
Tamil Nadu by Thiru. R.Ponkaliraj - under project category -,.Bl,,and Schedule

S.No. l(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of EIA report -
Regarding.

Ref: L Online proposal No.SI{TN ltv{Itt/ 71385n022, dated: 3t .01 .2022

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on: 31.01.2022

3. Minutes of the 252'd SEAC meeting held on 10.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8954/5EAC/ToR- 113612022 Dated: 25.03.2022

The project proponent, Thiru. R.Ponkaliraj has submitted application seeking Terms of

Reference (ToR) with Public Hearing for the Proposed Rough stone, Jelly and Gravel quarry lease

over an extent of 2.38.0 Ha at S.F.No. 280/6 of Anaikulam Village, Veerakeralampudur Taluk,

Tenkasi District, Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in 252"d SEAC meeting held on 10.03.2022. The details of the project

fumished by the proponent are given in the website (parivesh.nic.in).

The SEAC noted the following:

l. The Project Proponent, Thiru. R.Ponkaliraj has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry lease over an extent of 2'38.0 Ha at S'F.No.

280/6 of Anaikulam Vitlage, Veerakeralampudur Taluk Tenkasi District, Tamil Nadu.

2. The project/activity is covered under Category "B1" of ltem l(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 4,02,450 mr of

rough stone, 35,700 m3 of Weathered Rock and 18,408 mr of gravel with a ultimate depth of

mining is 53m below ground level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents furnished, SEAC decided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (TOR) with Public Hearing for

the total Production for the period of five years states that total quantity should not exceed 4,02,450

m3 of rough stone, 35,700 m3 of Weathered Rock and 18,408 m3 of gravel with a ultimate depth of

mining is 53m below ground level, Subject to the following TORs, in addition to the standard terms

of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MoEF & cc to be

., included in EIA/EMP Report:
..-.d._-.j:*,-,niri---.'f.c.-

SEtrAA!TN,

l. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive environmental impact

assessment study due to mining operations carried out in the quarry cluster specifically with

reference to the environment in terms of air pollution, water pollution, & health impacts and

accordingly the Environment Management plan should be prepared keeping the concemed

quarry and the surrounding habitations in the mind.

2. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease area

after 15.01 .2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD, mines,
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR- 113612022 Date* 25.03.2022

a) What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last work

permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail ofapproved depth of mining.

e) Actual depth ofthe mining achieved earlier.

f) Name ofthe person(s) already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was canied out as per the approved mine plan (or EC if issued) with

stipulated benches.

All comer coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheeq geomorphology, lithology and geology of the mining

lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly show the

land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone),

The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation ofexisting trees & safety distance between the adjacent quarries & water

bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project Proponent shall provide the details of geological rcserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodolory with justifications, the

anticipated impacts ofthe mining operations on the surrounding environment and the proposed

mitigation measures for the same.

The Project Proponent shall provide the organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions of

Mines Act'1952 and the MlvIR, 196l for carrying out the quarrying operations scientifically

and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour map

of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and surface

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with the

collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the pwD / TWAD

so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual monitored dat4

it may clearly be shown whether working will intersect groundwater. Necessary data and

documentation in this regard may be provided.

3.

4.

5.

7.

Page 3 of 18
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.89S4/SEAC/ToR- 113612022 Dated: 25.03.2022

8. The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological parameters

with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality & flora/fauna

including traffi c/vehicular movement study.

9. A detailed study shall be carried out in order to ascertain the status ofexisting trees (nos., name

of the species, age, diameter etc.,) both within the mining lease applied area & 300m buffer

zone and its management during mining activity.

10. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific, along with the exclusive photographs/images/plans showing the

proposed closure activities conceptually.

I l. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one most

circulated vernacular dai ly.

12. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome ofthe

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.11822016) and O.A.No.l02l20t7 and

O.A.No.404/2016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920/2016, M.A.No.ll2212016,

M.A.No.l212017 & M.A. No. 84312017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 98112016, M.A.No.982/2016 & M.A.No.384i2017).

13. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive dust emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to reduce the visual impacts. A

wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college authorities.

The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be chosen. Species of

small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.

14. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper espacement as per the advice of local forest

authorities/botanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

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

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

Report.

17. The Socio-economic studies should be canied out within a 5 km buffer
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activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local community

proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible,

quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

18. Ifany quarrying operations were canied out in the proposed quarrying site for which now the

EC is sought, the Project Proponent shall furnish the detailed compliance to EC conditions

given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified by

MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNpCB.

19. The PP shall use drone video to cover the cluster area showing clearly the extent of operation

":.'l r
as part ofEl.ar report. ' ' . ' ,... :: '

20. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms of

Reference besides attracting the penal provisions as given in the Environment (Protection) Act,

1986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

l. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - tjsil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

I l. Bobax ceiba - Ilavu, Sewilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

. I 5;,q.!19to|)19-n rwqit-e,4!q ..Purasa.,{.r,g{?r-n,,-, 
.,

'"' it. eoijllii;iiBrmurir relilios'tirii': f<ofr [ii;Van:ui lt
i

Y
Y
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I8. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - Uva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal ltchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

."...3ffi:.r(:Bl:
28. Lagerstroemia speciosa - Poo,Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31. Litsea glutinosa -Pisin patrai

32. Madhuca longifolia - tlluppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. herocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram
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50. Saraca asoca - Asoca

5l . Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - yeti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

ffid.f,W,Sf"H$.*f/lf stffi ,^f,Hry+Hjii{

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 496th Authority meeting held on 24.03.2022. AIter detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

l. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-65D017-lA.llI dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concems raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part ofthe Environment Management plan.

2. The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control ofother emission and climate mitigation activities.

3. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora. fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

4. Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow ofgoods and services.

5. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

water body and Reservoir.

Page 7 of l8
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR- 113612022 Dated: 25.03.2022

6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

7. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

8. The Environmental lmpact Assessment should study impact on standing trees and the existing

trees should be numbered and action suggested for protection.

9. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams,

lakes and farmer sites.

10. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

I l. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental Impact Assessmcnt should study impact on protected areas, Reserve Forests,

:'".i"ilhrts$*JkS$ffigeflSt$,feffi,[ilpl]iEarploffisite. l1 .i -' lq,,

13. The project proponent shall study and fumish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14. The project proponent shall study and furnish the details on potential fragmentation impact of

natural environment, by the activities.

15. The project proponent shall study and fumish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

l6.The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacs of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

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

wildlife.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

l) 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.

+
Y
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name ofthe lessee.

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution Imagery/

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in l:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concemed authority.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringemenVdeviation/ violation of the environmental or forest normV 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 ofenvironmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of l0 km zone around the mine lease from lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life ofthe mine /

lease period.

l0) Land use of the study area delineating forest area, agricultural

sanctuary, national park, migratory routes offauna, water bodies,

land, grazing land, wildlife

8)

e)
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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.

lmpact, ifany, ofchange of land use should be given.

ll) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany, should be given.

l2) 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 Minisrry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. ln all such cases, it would be desirable for representative ofthe State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

I 3) 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 ofthe forestry clearance should also be furnished.

l4) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

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

I 5) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.

l6) A study shall be got done to ascertain the impact ofthe Mining Project on wildlife ofthe study

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

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

out with cost implications and submitted.

l7) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Etephant Reserves/(existing as well as proposed), ifany, within l0 km ofthe mine lease

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

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

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

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

l8) A detailed biological study ofthe study area [core zone and buffer zone (t0 km radius ofthe

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

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

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the

Page l0 of l8
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le)

20)

zt)

present. ln case of any scheduled-l fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State

Forest and wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part ofthe project cost.

Proximity to Areas declared as'critically Polluted'or the project areas likely to come under

the'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should

also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or state Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, cRZ are4 location of the mine lease with respect to cRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining projects

falling under cRZ would also need to obtain approval of the concemed coastal Zone

Management Authority).

R&R Plan/compensation details for the Project Affected people (pAp) should be fumished.

while preparing the R&R Plan, the relevant State/l.,Jational Rehabilitation & Resenlement

Policy should be kept in view. In respect ofSCs /STs and other weaker sections ofthe societv

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

borrtaddr*no-editsren'ri6reiUittlrefu ildri,n"pto*OO+i

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments ofthe State Govemment.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be

shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) one season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); october-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per cPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

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

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of particularly for free
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23) Air quality modeling should be canied out for prediction of impact of the project on the air

quality of the area. lt should also take into account the impact of movement of Vehicles for

transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for

modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map

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

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the

map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

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

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

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the

working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaken and Report fumished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers

. -. present and impact,of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central
r.[ -..? Ground Water Authority for working belou' ground water and for pumping of ground rvater

should also be obtained and copy fumished.

29) Details ofany stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, ifany, and the impact ofthe same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

3l) 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 ofthe Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation
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indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of
plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. projected

increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable ofhandling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Covernment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of rransportation study as per Indian Road congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

pho!3id

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMp. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMp) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment ofthe Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided

.
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and also incorporated in the final EIA/EMP Report ofthe Project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court ofLaw against the Project should be given.

4t) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report.

43) Benefits ofthe Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits ofthe

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

b) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water. air, soil, noise

etc. using the MoEF&CCNABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal ofthe Project.

e) Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

f) The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

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

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M' No. J-l l0l3/4112006-lA.ll(l) dated 4th

August,2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-l

and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC

with reasons for such changes and permission should be sought' as the ToR may also

have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft

EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.

i) As per the circular no. J-ll0l I /618/2010-lA.ll(l) dated 30.5.2012, certified report ofthe

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained
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Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

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 ofthe mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

features ofthe adjoining area.

In addition to the above. the followins shall be furnished:_

l. Project name and location (vilrage, District, state, Industriar Estate (ifappricabre).

2' Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid ef{luent and

solid and hazardous wastes-

3. Measures for mitigating the impact on the environment and mode ofdischarge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5' The proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the number of wells
located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

6. A detailed study ofthe lithology ofthe mining lease area shall be fumished.

7. Details of village map,,,A" register and FMB sketch shall be fumished.

8' Detailed mining crosure pran 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 sha be fumished in the EIA report.

l0' EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual fbr
Mining of Minerals published February 2010.

ll' Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration or
the mined areas-

12. The EIA study report shall include the sunounding mining activity, ifany.
13. Modeling study for Air, water and noise sha be carried out in this fierd and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be canied out and reported.
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16. lmpact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in lOkm

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and glound water quality, soil characteristic,

flora and faunq socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

2 I . Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (ifapplicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsNABET Accredited agencies.

. 27,4ed^ofi'tfrri,.1l-oJt&o{b&st$pd*[tgpl$g?lQ"$SdseOrt,m[UA&oii4telhrl.furnished and also t
l.L-.

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations ofthe mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem of

animals.

30. Reserve funds should be earmarked tbr proper closure plan.

31. A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

1986. tn this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

Besides the above. the below mentioned seneral ooints should also be followed:-
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b.

A note confirming compliance of the ToR, with cross referencing of the relevant sections /
pages ofthe EIA report should be provided.

All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

while preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & cc vide o.M. No. J-tl}l3l4l 12006-IA.II (D dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA/EMp report after accreditation with

Quality council of India (ecl)National Accreditation Board of Education and rraining

0ABET) would need to incrude a certificate in this regard in the EIA/EMp reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories incruding their status of
approvals etc. [n this regard circurar no F. No.J -l r0 r 3/77i2004-IA-II(r) dated 2nd December,

2009, l8'h March 2010, 286 May 2010, 28rh June 2010, 3r'r December 2010 & 30rh

September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.in/ may be referred.
. After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix{Il of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent wilr

take further necessary action for obtaining environmentar crearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

' The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

' The ToRs with public hearing prescribed sha[ be varid for a oeriod of three vears
from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J_

I I0l3/4I /2006-IA-il(txparr) dated 29,h August, 20I 7.

SEIAA-TN
Copy to:

l. The Additional Chief Secretary to Govemment,

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

Environment & Forests Department,

2. The Chairman, Central pollution Control Board, parivesh Bhavan,
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CBD Cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi I10032.

The Member Secretary, TamilNadu Pollution Control Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Building, l"& 2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Tenkasi District.

Stock File.

J.

4.

5.

6.

7.
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TOR இணக்கந் 

எ

ண் 

ToR புள்ளிகள் தில் க்க 

எண் 

ஸ்டாண்டப்ட் ToRக்கு கூடுதலாக ToR 

1 

குறி்ாக கா்று ணாசுாடு, ீ் 

ணாசுாடு ண்றுண் சுகாடா ாதி்புகந் 

ஆகிதப்றி் அடி்டபே் 

சு்றுசச்ூனடக் குறிக்குண் படகபே் 

குபாி கிநஸ்ி் 

மண்ககாந்ந்டுண் சுங்க 

படிக்டககநி் காஞணாக 

எ்டுகணாட்ட ண்றுண் விிபா 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீட்ு 

ஆத்டப ப்கணாழிப் 

மண்ககாந்பா,் அட்டி 

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்டணட் தி்ண் 

சண்்ட்் குபாி ண்றுண் 

சு்றிபந்ந குடிபேரு்புகடந ணதி் 

டபட்து டதா் கசத்த்்து. 

• தி்ட்தி் 500ப சு்நவி் 

அடண்துந்ந ண் குபாிகநி் 

விபங்கந் இடஞ்பு-3் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. இ்ட 

தி்ட்தி்காக மண்ககாந்ந்் 

அடி்ட கஞ்காஞி்பு, 

ட்மாதுந்ந இ்ட குபாிபே் 

எ்டுகணாட்ட டாக்கட்டட 

பிதிலிக்கிது. 

கா்று, ீ,் உ் ாதி்புகந் 

மா்ப்ா் ்டுண் 

ாதி்புகடந அடதாநண் 

காணுட் அட்திதாதண்-IV இ் 

மண்ககாந்ந்ட்ுந்நது. 

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்டண தி்ண் 

அட்திதாதண்-X இ் விிபாக 

பனங்க்ட்ுந்நது. 

A-10 

4-1 

10-1 

2 

15.01.2016  க்கு் பிகு 

ப்கணாழித்் சுங்க குட்டடக் 

குதிபே் சுங்க படிக்டகடத 

ப்கணாழிப் ்கமப 

மண்ககாஞ்டிரு்டா், 

ப்கணாழிப் AD/DD, சுங்கங்கநி் 

இரு்து பி்பருண் விபங்கடந 

இது ப்கணாழித்் 

தி்ணாகுண். இ்ட குட்டடக் 

குதிபே் இதுபட ஆடபாநா் 

சுங்கண் மண்ககாந்ந்வி்ட. 

2-14 



  

 

  

 

 

 

அநிக்க மபஞ்டுண். 

a) AD/DD சுங்கங்கநா் பனங்க்் 

கடசி ஞி அனுணதிப் ப்டடத 

சுங்கங்கநி் கசத்ாடு ண்றுண் 

ிறுட்டட்தி் காண் ்? 

b) கப்டிகதடுக்க்் 

கிணங்கநி் அநவு. 

c) ்ட எரு பருட்திலுண் அட்ட 

அதிக்ச உ்ட்தி 

ஈ) சுங்கட்தி் அங்கீகிக்க்் 

ஆனட்தி் விபண். 

e) ப்் அடத்் சுங்கட்தி் 

உஞ்டணதா ஆனண். 

f) அ்ட குட்டடக குதிபே் ்கமப 

கப்டிகதடுக்க்் ி் கத.் 

g) EC ண்றுண் CTO ்கமப 

க்றிரு்டா், அட் க் 

சண்்பிக்க்டுண். 

அங்கீகிக்க்் சுங்கட் 

தி்ட்தி்டி (அ்து EC 

பனங்க்்ா்) ிஞ்பேக்க்் 

கஜ்சுகளு் சுங்கண் 

மண்ககாந்ந்்டா. 

3 

சுங்க குட்டடக குதிபே் அடட்து 

பெட எருங்கிடஞ்புகளுண், உத் 

கடநிவுட்தி் ங்கந்/மாமா ஷீ், 

• தி் எருங்கிடஞ்புகந் 

கசத்டகக்மகாந் ங்கநி் 

படக்டுட்ட்ட்ு அட்திதாதண் – 
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மாமாகிாஃபிக் ஷீ், 

ஜிமதாணா்ாஜி, லிட்டாஜி ண்றுண் 

சுங்க குட்டடக குதிபே் புவிபேத் 

ஆகிதப்றி் 

படக்டுட்ட்்டிருக்க மபஞ்டுண். 

ப்கணாழித்் குதிபே் 

அட்டடகத ண் ி த்ாடு 

ண்றுண் ஆத்வு் குதிபே் (மகா் 

ண்றுண் ஃ் ணஞ்ண்) பி 

சு்றுசச்ூன் அண்சங்கடந கடநிபாகக் 

கா் மபஞ்டுண். 

II இ் ண் ஞ் -  2.4   

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

இடதக ணஞ்ட்டடக் காட்ுண் 

10கிப ஆண் குறிபைட்ுட் தி்ண் 

அட்திதாதண் - III இ் ண் ஞ்.3.1 

இ் ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

4 

அங்கீகிக்க்் சுங்கட் 

தி்ட்தி்டி, ்கமப உந்ந 

ணங்கடந வு கசத்ட் ண்றுண் 

அருகிலுந்ந குபாிகந் ண்றுண் 

ீ்ிடகளுக்கு இடமத உந்ந 

ாதுகா்பு தூண் உந்நி் சு்நவி் 

மாதுணா மபலிகந், சட்ச க்் 

ஆகிதப்றி் புடக்ங்கடந 

ஆடபாந் பனங்க மபஞ்டுண். 

 டநட்தி் புடக்ங்கந் 

அட்திதாதண்-II இ் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

 குட்டடக் குதிபே் பக்கு 

ண்றுண் கட்கு் குதிபே் பஞ்டிட் 

டங்களுக்கு 10ப ாதுகா்பு தூண் 

வி்ட்ுந்நது. இ்ட ஏங்கநி் 

டி் ஷீ் அடணக்க்டுண். குட்டடக 

சு்நடபச் சு்றி ண் 

க்கங்கநிலுண் சுடண பட 

அடணக்க்டுண். 

2-7 

5 

தி் ஆடபாந் புவிபேத் 

இரு்புக்கந் ண்றுண் சுங்க 

இரு்புக்கந், தி்ப்் உ்ட்தி 

தி், ப்கணாழித்் மபட 

பட, ிதாத்டுட்துட், சுங்க 

படிக்டககநா் சு்றிபந்ந சூனலி் 

தி்ாக்்க்டுண் ாதி்புகந் 

• புவிபேத் ண்றுண் சுங்க் 

குதிகநி் விபங்கந் 

அ்படஞ ஞ்.2.3, அட்திதாதண்-II 

இ் பனங்க்ட்ுந்ந. 

• சுங்க படதாது 

ஏ்்காஸ்் அட 
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ண்றுண் அட்கா ப்கணாழித்் 

டஞி்பு படிக்டககந் ்றித 

விபங்கடந பனங்க மபஞ்டுண். 

இத்திணதணாக்க்் 

சுங்கணாக இருக்குண். 

• தி் காட்தி் உ்ட்தி 

அ்படஞ அ்படஞ ஞ்.2.7, 

அட்திதாதண்-II இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

• சுங்க படிக்டககநி் 

தி்ாக்்க்டுண் டாக்கங்கந் 

ண்றுண் டஞி்பு படிக்டககந் 

அட்திதாதண்-IV இ் விிபாக 

விபாதிக்க்ட்ுந்ந. 
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6 

சுங்கச் ச்ண்' 1952 ண்றுண் MMR, 1961 

இ் விதிகநி்டி, ாதுகா்ட 

உறுதி கசத்பட்காக அறிவித் 

ீதிதாகவுண் படதாகவுண் 

குபாிகடந மண்ககாந்பட்காக 

ிதபக்க்் ்மபறு ச்்பூப் 

அதிகாிகந் ண்றுண் பி திடணதா 

க்டந ிதப்டடக் குறிக்குண் 

ிறுப விநக்க்ட்டட தி் 

ஆடபாந் பனங்குபா.் ண்றுண் 

சு்றுசச்ூனட ாதுகாக்க மபஞ்டுண். 

அடண்பு விநக்க்ண் ண் 

ஞ்.10.1, அட்திதாதண்-X இ் 

பனங்க்ட்ுந்நது. 

10-3 

7 

தி் ஆடபாந,் 1 கிப 

(சு்நவு)க்குந் ிட்டடி ீ் 

இடட்ட் ண்றுண் தி்டகபநி 

கிஞறுகந் ண்றுண் மண்்பு 

ீ்ிடகநா ஆறுகந், கடா்டிகந், 

கா்பாத்கந், குநங்கந் 

இ்டட் தி்ட்தி் ீப்நவித் 

சூன்ிடபே் விபங்கந் பிிவு 3.6, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

3-43 



  

 

  

 

 

 

மா்ப்றி் ஞ்ஞிக்டகடத 

விபிக்குண் ீண்்ட்தி் விநிண்பு 

படட்டடக் கருட்தி் ககாஞ்டு 

ீ-்புவிபேத் ஆத்டப மண்ககாந்ந 

மபஞ்டுண். சுங்க படிக்டககநா் 

கிஞறுகநி் ்டுண் ாதி்புகடந 

ணதி்பிடுபட்காக PWD / TWAD 

இலிரு்து ருபணடன ண்றுண் 

ருபணடன அ்ாட ருபங்களுக்கு 

மசகிக்க்் ீ் ிட 

டவுகளு். உஞ்டணதா 

கஞ்காஞிக்க்் டவுகநி் 

அடி்டபே், மபட கசத்பது 

ிட்டடி ீி் குறுக்கிடுணா ்து 

கடநிபாகக் கா்்ாண். இது 

சண்்டணாக மடடபதா டவு ண்றுண் 

ஆபஞங்கந் பனங்க்ாண். 

8 

மண்்பு ீ/்ிட்டடி ீி் டண், 

கா்றி் டண், ணஞ்ஞி் டண் ண்றுண் 

மாக்குபட்து/பாக இதக்க ஆத்வு 

உ் டாபங்கந்/விங்குகந் 

கடா்ா சு்றுசச்ூன் ண்றுண் 

சு்றுசச்ூன் அநவுருக்களுக்கா 

அடி்டட் டடப ப்கணாழிப் 

பனங்க மபஞ்டுண். 

டணக்மா பாிடபேத், 

சு்று்பு கா்றி் டண், ீி் 

டண், இடசச்் ிட, ணஞ் ண்றுண் 

டாபங்கந் ண்றுண் விங்கிங்கந் 

்றித அடி்டட் டவுகந் 

மகாடக் காட்தி் (ணாச்் - மண 

2022) மசகிக்க்ட்ு, அட்திதாதண்-

III இ் பிிவு 3.3 பட் 3.5 பட 

விபிக்க்ட்ுந்ந. ்ாஃபிக் 

டி்பி் விபங்கந் பிிவு 4.9, 

அட்திதாதண்-IV இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

3-11 &  

3-35 

4-22 
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சுங்க குட்டடகக்கு 

த்டுட்ட்் குதி & 300ப 

இடதக ணஞ்ண் ண்றுண் சுங்க 

படிக்டகபே் மாது அட் 

மணாஞ்டண ஆகித இஞ்டிலுண் 

இருக்குண் ணங்கநி் ிடடத 

(ஞ்கந், இட்தி் கத,் பதது, 

வி்ண் மா்டப) கஞ்றித 

விிபா ஆத்வு மண்ககாந்ந்டுண். 

டணத ணஞ்ண், தி் டாக்க 

ணஞ்ண் (PIZ) ண்றுண் டாங்க் 

ணஞ்ட்தி் உந்ந டாபங்கநி் 

விபங்கந் அ்படஞ ஞ்.3.23–

3.24, அட்திதாதண்-III இலிரு்து 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

3-37 

10 

ப்கணாழித்் தி்ட்தி்கா 

விிபா கஞ்ஞிகபடி பெ் தி்ண் 

EIA/EMP அறிக்டகபே் மசக்்க் 

மபஞ்டுண், இது டநண் சா்்டடாக 

இருக்க மபஞ்டுண், மணலுண் 

ப்கணாழித்் பெ் 

படிக்டககடந கருட்தித் 

ீதிதாகக் காட்ுண் பிட்மதக 

புடக்ங்கந்/ங்கந்/தி்ங்களு

். 

சுங்க பெ் தி்ட்தி் 

விபங்கந் பிிவு 7.5, அட்திதாதண்-

VII இ் கீன் பனங்க்ட்ுந்ந. 

7-4 

11 

காது விசாடஞ விநண்ண் எரு 
கித மடசித ாநிடழிலுண், பகவுண் 
புனக்கட்தி் இருக்குண் எரு ப்ா 
கணாழி ாநிடழிலுண் கபநிபே்டுண். 

எ்புக்ககாஞ்ா.் -- 

12 

2016 இ் O.A ஞ்.186 (M.A.No.350/2016) 

ண்றுண் O.A ஞ்.200/2016 ண்றுண் 

0.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) ண்றுண் 

0.A.No.102/2017 ண்றுண் 0.A.No.404/2016, 

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

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

843/2017) ண்றுண் O.A.No.405/2016 ண்றுண் 

எ்புக்ககாஞ்ா.் - 



  

 

  

 

 

 

O.A.No.520 of 201.NO. 2016, M.A.No.982/2016 

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

13 

தி்ட்டடச் சு்றிபந்ந சுடண் 

ட்பே் மாக்கண், ட்பிமதாடித 

உபன்வுகந், கா்் 

பிடச்டுட்துட் ஆகிதப்டக் 

டக்்றுபது ண்றுண் அனகிதட 

மணண்டுட்துபமடாடு, உருபாக்க்டுண் 

சட்டட்டடக் குட்துண் ஆகுண். DFO, 

ணாி மபநாஞ்டண் 

்கடக்கனகண் ண்றுண் உந்ளூ் 

ந்நி/க்லூி அதிகாிகளு் 

க்டாமாசிட்து பி்ிடஞ்பி் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நடி ்ட 

அநவிா உந்ாட்ு டாப 

இங்கந் ் மபஞ்டுண். பூவ்ீக 

மடா்ண் ககாஞ் 

அட்்திதா/படணா விடாண் 

ககாஞ் டாப படககடநட் 

மட்்கடடுக்க மபஞ்டுண். புடக்ளு் 

ணாறி ணாறி சிறித/டுட்ட/உதணா 

ணங்கநி் இங்கந் க்ட 

படபே் ் மபஞ்டுண். 

குட்டடக குதிபே், சு்நடபச் 

சு்றி 7.5ப ாதுகா்புட் டடபண், 

பஞ்டிட் டங்களுக்கு 10ப 

ாதுகா்பு ணஞ்பண் 

வி்ட்ுந்ந. ாதுகா்பு 

ணஞ்் குதிபே் டாப பநச்ச்ி 

ண்றுண் அனகிதட மணண்டுட்ட 

கிீ்க்் / மடா்ண் 

மண்ககாந்ந்டுண். குட்டடக 

குதிபேலுண் அடடச் சு்றிபந்ந 

குதிகநிலுண் சுணா் 1200 ணங்கந் 

்டுண். இது ்றித விபங்கந் 

அ்படஞ ஞ்.4.16, அட்திதாதண்-

IV இ் கீன் பனங்க்ட்ுந்ந. 

4-18 

14 

உதணா/எரு பருண் னடணதா 

ணக்க்றுகடந காருட்டணா 

அநவிா டகநி் பநக்்க 

மபஞ்டுண், ப்னுிடண 

சு்றுசச்ூனலுக்கு உக்ட டகடந, 

குறி்பி் இட் மடவ்ுகந் 

எ்புக்ககாஞ்ா ் -- 



  

 

  

 

 

 

கடா்ாக, உந்ளூ் ப 

அதிகாிகந்/டாபவிதாந/்மடா்

க்கட ிபுஞக்நி் 

ஆமாசடபே்டி, சிதா 

இடகபநிபே்  மபஞ்டுண். 

ப்கணாழிப் குட்ட்சண் 3 

ப்் அகண் ககாஞ் தி்ட் 

டநட்தி் ்டகதங்குண் GPS 

ஆதடக்டாடவுகளு் கிீ்க்் 

குதிடத எழுங்கடணக்க்் 

படபே் எதுக்க மபஞ்டுண். 

15 

மி் மணாஞ்டணட் தி்ண் 

டதாிக்க்ட்ு, EIA/EMP அறிக்டகபே் 

மசக்்க்டுண். 

மி் மணாஞ்டண தி்ண் பிிவு 

7.3.1, அட்திதாதண்-VII இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்நது. 

7-3 

16 

இ் ணதி்பீடு ண்றுண் மணாஞ்டணட் 

தி்ண் டதாிக்க்ட்ு, EIA/EMP 

அறிக்டகபே் மசக்்க்டுண். 

இ் ணதி்பீடு ்றித விபங்கந் 

பிிவு 7.3, அட்திதாதண்-VII இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

7-1 

17 

சபெக-காருநாடா ஆத்வுகந் சுங்க 

படிக்டகபேலிரு்து 5 கிப இடதக 

ணஞ்ட்தி்குந் மண்ககாந்ந் 

மபஞ்டுண். தி் ஆடபாநா் 

பனங்க ப்கணாழித்் உந்ளூ் 

சபெகட்தி்கு சபெக-காருநாடா 

பக்கிதட்துபண் ண்றுண் கச்பாக்கி் 

படிக்டககந் சு்டிக்கா்் 

மபஞ்டுண். படி்டபட, 

கசத்டுட்துபட்கா கா 

அநவுகளு் அநவு ிணாஞங்கந் 

• ணக்கநி் சி்ட 

பான்க்டகக்கா ஆடச கந் ண்றுண் 

மடடபகந் உ் சபெக-

காருநாடா ிடடணகந் ்றி 

அறி்து ககாந்பட்காக ஆத்வு 

ட்துபட்காக அருகிலுந்ந 

கிாணங்களுக்குச் கச்று 

கடாப்ுடத டவுகடநச் 

மசகிட்ட.் பிிவு 3.2.4, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் விபங்கந் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

3-9 
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ககாடுக்க்ாண். சு்றிபந்ந குதிபே் சபெக் 

காருநாடா மணண்ா்டி்காக, 

கா்்ம் சு்றுசச்ூன் 

காறு்பி் கீன், ப்கணாழிப் 

ரூ.5 ்சட்டட எதுக்கிபந்நா.் CER 

இ் கீன் அடதாநண் காஞ்் 

படிக்டககந் அருகிலுந்ந அசு 

ந்நிகநி் டி்டிதாக 

கசத்டுட்ட்டுண். மடடப 

ண்றுண் ப்னுிடண 

அடி்டபே் உந்ளூ் ணக்களு் 

க்டாமாசிட்து 

கசத்டுட்ட்டுண். 

 

18 

ட்மாது மடட்் ஆடஞதண் 

மகா்ட்ுந்ந உட்மடச குபாி 

டநட்தி் மடனுண் குபாி 

படிக்டககந் 

மண்ககாந்ந்்டிரு்டா், தி் 

ப்கணாழிப,் ப்டடத மடட்் 

ஆடஞதட்தி் ககாடுக்க்் EC 

ி்டடகளுக்கு விிபா 

இஞக்கட்டட, MoEF&CC, பிா்தித 

அலுபகட்டா் படதாக 

சா்நிக்க்் டந 

புடக்ங்களு் அநிக்க 

மபஞ்டுண். , கச்ட (அ்து) 

சண்்ட்் DEE/TNPCB. 

மணம புந்நி ஞ்.2 இ் 

திநிட்டது. 
-- 

19 
PP ஆது ்மா் வீடிமதாடப் 

த்டுட்தி, கசத்ா்டி் அநவு 
கசத்ா்டி்கு உ்ட்ுந்நது -- 



  

 

  

 

 

 

ண்றுண் சு்றிபந்ந சு்றுசச்ூனடட் 

கடநிபாகக் காட்ுண் கிநஸ்் 

குதிடத உந்நக்கிதது ண்றுண் EIA 

அறிக்டகபே் எரு குதிதாக 

வீடிமதாடபச் சண்்பிக்குண். 

20 

்டகபாரு உஞ்டணட் டகபடபண் 

ணடட்ட் அ்து 

டபா/புடத்் டடபச் 

சண்்பிட்ட் ண்றுண் மணம 

குறி்பிட்ுந்ந ி்டடகளுக்கு 

இஞங்கட் டபறிா், சு்றுசச்ூன் 

(ாதுகா்பு) ச்ண், 1986 இ் 

டஞ்ட விதிகடந ஈ்்து டவி, 

இ்ட குறி்பு விதிபடகடந திருண்் 

காண். 

எ்புக்ககாஞ்ா.் -- 

 

கூடுதல் ToR 

1 

MoEF & CC அலுபக 

குறி்ாடஞபே்டி F.No.22-65/2017-

IA.III மடதிபே்: 30.09.2020 ண்றுண் 

20.10.2020 காதுக் க்டாத்வி் 

மாது ழு்்் கபடகடந 

ப்கணாழிப் ிபட்்தி கசத்பா் 

ண்றுண் ப்கணாழித்் 

அடட்து படிக்டககளுண் அட் 

எரு குதிதாக இருக்குண். 

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்டண தி்ண். 

• இ்ட படவு EIA/EMP 

அறிக்டகதாது, காது விசாடஞ 

டபடகடந ட்துபட்கா 

தி்ப்் மடதி ண்றுண் மட்டட 

இஞ்டு உந்ளூ் கசத்திட்டாந்கநி் 30  

ாக்ளுக்கு ப் அறிவிட்ட பிகு, 

ணாப் ஆ்சித் ண்றுண் ணாி 

ணாசுக்கட்ு்ாட்ு பாித 

அதிகாிகந் பெண் க்ாத 

டபடகநி்டி காது 

ஆமாசடக்கு கபநி்டுட்ட்டுண். 
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. 

காது விசாடஞபே் மாது 

ங்குடாக்நி் கருட்துக்கந், 

கபடகந் ண்றுண் ஆ்மசடகந் 

திவு கசத்த்டுண். அடட்து காது 

விப்களுண், தி் ப்கணாழிப் 

ண்றுண் சண்்ட்் அதிகாிகநி் 

மகந்விக்கா தி்களுண் திவு 

கசத்த்ட்ு, டபன்ாடு SEIAA இ் 

எ்புடலுக்காக EIA/EMP அறிக்டகபே் 

இடஞக்க்டுண். 

2 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு 

கா்் உபன்டப விிபாக ஆத்வு 

கசத்பது் கா்் உபன்டபட் 

டஞிக்க கா்் பென்கிகநி் 

பநச்ச்ி ண்றுண் கப்ிட 

குட்பு உந்நி் பி உபன்வு 

ண்றுண் காிட டஞி்பு 

படிக்டககநி் கட்ு்ாடு 

உந்நி் படிக்டககடந 

ி்துடக்குண். 

உ்ட்தி அநவு குடபாக இரு்டா், 

1 அகன்பாாத்சச்ி இத்திண், 4 

டி்க்ந் ணட்ுமண ஈடுடுட்ட்டுண். 

இ்ட உகஞங்கந் படதாகவுண் 

படதாகவுண் ாணிக்க்டுண். 

டவி, ப்பு குறி்பி்டி, கா்் 

கபநிமத்ட்டா் ்டுண் குட்ட 

ாதி்ட உறுதி கசத்பட்காக, 

மாக்குபட்து பாகங்களுக்கு 

பனக்கணா பாக உபன்வு 

மசாடடகந் கசத்த்டுண். கா்் 

உபன்டப மணலுண் ணட்திதஸ்டண் கசத்த, 

எரு ் சுடண ண்றுண் மடா்ட் 

தி்ண் தி்ப்ட்ுந்நது, அதி் 

1200 டாபங்கந் குட்டடக குதிபேலுண் 

அடடச் சு்றிபண் ்டுண். 
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3 
சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு 

்லுபே,் இத்டக சு்றுசச்ூன், 

ஆத்வு் குதிபே் சு்றுசச்ூன் ஆத்வு, 

உபேிங்கநி் ்டித் ண்றுண் 
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ணஞ் தஞ்ணுபே் டாபங்கந், 

விங்கிங்கந் ண்றுண் ணஞ் விடட 

பங்கிகந் ஆகிதப்ட ஆத்வு 

கசத்து இத்டக சூனட 

ாணி்ட்கா 

படிக்டககடந ி்துடக்க 

மபஞ்டுண். 

ட்மாதுந்ந அடி்ட சூனலித் 

ிடடணகடந ணதி்பீடு கசத்ட் 

ஆகிதப்டக் குறிக்குண் படகபே் 

ட்ட்்து. பிிவு 3.5.1, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் விபங்கந் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

4 

குறி்பி் குதிபே் ிடதா 

மணாஞ்டண ண்றுண் காருக்ந் 

ண்றுண் மசடபகநி் ஏ்ட்தி்கா 

சு்றுசச்ூனட பக்டு்ட்கு 

படிக்டக ி்துடக்க மபஞ்டுண். 

சுங்கட்தி் ஆப்காட்தி் படிவி், 

1.84.0 கெக்ம் கப்்் குதி 

ீ்ிடதாக வி்டுண். 0.02.0Ha 

சுங்கச் சாடகந் ண்றுண் 0.52.0Ha 

டாபங்கநா் பெ்்டிருக்குண். 

கசத்ா்டி்கு் பி்டடத காட்தி் 

ி் த்ாடு அ்படஞ ஞ்.4.13, 

அட்திதாதண்-IV-் கீன் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

4-16 

5 

தி் ஆடபாந் ப் பான்விங்கந் 

ண்றுண் ீ்ிட ண்றுண் 

ீட்்மடக்கட்தி் உஞவு 

பட/உஞவுச் சங்கிலி 

ஆகிதப்றி் ்டுண் டாக்கட்டட 

ஆத்வு கசத்பா.் 

குட்டடக குதிக்கு அருகாடணபே் 

கித ப்ாட ீ்ிட துவுண் 

இ்ட. 
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6 

குறி்பு விதிபடகந் குறி்ாக 

ணஞ் ஆமாக்கிதண், ணஞ் அி்பு, 

ணஞ்ஞி் இத்பித், இசாத 

கூறுகந் ண்றுண் தஞ்ணுபே் கூறுகந் 

படா டாக்கட்டட ஆத்வு கசத்த 

மபஞ்டுண். 

இ்குதிபே் உந்ந ணஞ்ஞி் 

இத்பித் மபதிபேத் ஞ்புகடந 

ஆத்வு கசத்பட்காக டணத ண்றுண் 

டாங்க் ணஞ்ட்தி் 3  இங்கநி் 

ணஞ் ணாதிிகந் மசகிக்க்். 

ணஞ்ஞி் ட டவு அ்படஞ 

ஞ்.3.17, அட்திதாதண்-III இ் 
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பனங்க்ட்ுந்நது. 

ஆத்வு் குதிபே் ணஞ் ்டிமசா்ஸ், 

இ்கச்டிமசா், அ்ஃபிமசா்ஸ் 

ஆகிதப்ா் 

படக்டுட்ட்டுகிது. 

குட்டடகதாது ்டிமசா் படகபே் 

கீன் பருகிது. ணஞ் படண் ண் 

ஞ்.3.24, அட்திதாதண்-III இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

7 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு காடு, 

டாபங்கந், உந்ளூ,் 

ாதிக்க்க்கூடித ண்றுண் அழி்து 

பருண் உந்ாட்ு டாபங்கந் ண்றுண் 

விங்கிங்கந் படா டாக்கட்டட 

ஆத்வு கசத்த மபஞ்டுண். 

ஆத்வு் குதிபே் சு்றுசச்ூன் ஆத்வு, 

உபேிங்கநி் ்டித் ண்றுண் 

ட்மாதுந்ந அடி்ட சூனலித் 

ிடடணகடந ணதி்பீடு கசத்ட் 

ஆகிதப்டக் குறிக்குண் படகபே் 

ட்ட்்து. பிிவு 3.5.1, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் விபங்கந் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 
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8 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீ்டி், 

ி்குண் ணங்கநி் ்டுண் 
ாதி்புகடந ஆத்வு கசத்து, 

ட்மாதுந்ந ணங்கடந ஞ்ஞி 
ஞ்ஞி, ாதுகா்புக்கு படிக்டக 
டுக்க மபஞ்டுண். 

கூடுட் ToR ாபேஞ்் ஞ்.7 இ் 

திநிட்டா ்
-- 

9 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு 

ஈிங்கந், ீ்ிடகந், ஆறுகந் 

ஏடகந், ிகந் ண்றுண் விபசாத 

இங்கந் குறிட்து ஆத்வு கசத்த 

மபஞ்டுண். 

அருகிலுந்ந பக்கித ீ்ிடகநி் 

சிட்டா் ஆ் 6.3  கிப (SW), சிட்டா் ஆறு 

8.1  கிப (S), ணானூ் மச் - 8.4  கிப (S), 

ணாஞ்ட கா்பாத் -  9.4  கிப (SW) 

ஆகிதடப அங்குண். 

தி் கசத்ாடுகநா் அருகி் உந்ந 
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ீ்ிடகநி் கித ாதி்பு துவுண் 

்ாது. 
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10 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு, 

சுடண் குதி மணண்ா்டி்கா 

க்் ண்றுண் மி் 

மணாஞ்டணட் தி்ண் உந்நி் 

கஞ்ஞிகபடி பெ் தி்ட்து் EMP 

்றித விிபா ஆத்வு ட்ட 

மபஞ்டுண். 

விிபா சு்றுசச்ூன் மணாஞ்டண 

தி்ண் அட்திதாதண்-X இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்டண கசவு 

அ்படஞ ஞ்.10.1, அட்திதாதண்-X் 

கீன் பனங்க்டுகிது. 

குதி 7.3.1, அட்திதாதண்-VII இ் கீன் 

மி் மணாஞ்டண தி்ண் 

பனங்க்டுகிது. 

10-8 
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11 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு, 

காிட ணா்ண், கப்ிட 

உதவ்ு, ணாசுாடு ண்றுண் ணஞ்ஞி் 

மண் ண்றுண் ணஞ்ணுக்குக் கீமன 

உந்ந கா்் இரு்பு ஆகிதப்றி் 

டாக்கட்டட ஆத்வு கசத்த மபஞ்டுண். 

உ்ட்தி அநவு குடபாக இரு்டா், 

1  அகன்பாாத்சச்ி இத்திண், 4  

டி்க்ந் ணட்ுமண ஈடுடுட்ட்டுண். 

இ்ட உகஞங்கந் படதாகவுண் 

படதாகவுண் ாணிக்க்டுண். 

டவி, ப்பு குறி்பி்டி, கா்் 

கபநிமத்ட்டா் ்டுண் குட்ட 

ாதி்ட உறுதி கசத்பட்காக, 

மாக்குபட்து பாகங்களுக்கு 

பனக்கணா பாக உபன்வு 

மசாடடகந் கசத்த்டுண். கா்் 

உபன்டப மணலுண் ணட்திதஸ்டண் கசத்த, 

எரு ் சுடண ண்றுண் மடா்ட் 

தி்ண் தி்ப்ட்ுந்நது, அதி் 

1200  டாபங்கந் குட்டடக குதிபேலுண் 

அடடச் சு்றிபண் ்டுண். 

டவி, இ்ட தி்ட்தி் கழிவு உ்ட்தி, 

4-3 



  

 

  

 

 

 

அக்் அ்து அடுக்கி டப்து 

இ்ட. மப, இ்ட ப்ஞிபே் 

்டவிடணா ாடகணா டாக்கபண் 

தி்ாக்்க்வி்ட. 

12 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு 

ாதுகாக்க்் குதிகந், ிசப்் 

காடுகந், மடசித பூங்காக்கந், 

டான்பாங்கந் ண்றுண் பவிங்கு 

ாடடகந், தி் இட்தி்கு அருகி் 

உந்ந ாதி்புகடந ஆத்வு கசத்த 

மபஞ்டுண். 

சுங்க குட்டடக குதி ண்றுண் டணத 

ணஞ்ட்தி் சு்நவி் இரு்து 10 

கிப டாங்க் ணஞ்ண் மடசித 

பூங்காக்கந், உபேக்்மகாநங்கந், 

சஞாதங்கந் மா் 

அறிவிக்க்் சு்றுசச்ூன் ீதிதாக 

உஞத்ி் அண்சங்கந் இ்ாண் 

உந்நது. 
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13 

தி் ப்கணாழிப,் அருகிலுந்ந 

்ா ிங்கந், மடா்க்கட, 

விபசாதண் ண்றுண் கா்டகந் 

ஆகிதப்றி் உந்ந மடா்ட்தி் 

தி்ட்தி் டாக்கட்டட ஆத்வு 

கசத்து பனங்க மபஞ்டுண். 

மணாசணா ணஞ்ஞி் ிட ண்றுண் 

கிித் ீ் ஆடாண் இ்ாடடா், 

குட்டடக குதிபேலுண் அடடச் 

சு்றிபந்ந குதிகநிலுண் கித 

விபசாத படிக்டககந் துவுண் 

மண்ககாந்ந்வி்ட. 

ணடனக்காட்தி் ீ் இரு்பி் 

அடி்டபே் சி இங்கநி் 

ணட்ுமண மடா்ட் திட்ுகந் 

காஞ்டுகி் 

4-18 

14 

தி் ப்கணாழிப,் 

கசத்ாடுகந் பெண் இத்டகச் 

சு்றுசச்ூனலி் சாட்திதணா துஞ்டு 

துஞ்ா டாக்கண் குறிட்ட 

விபங்கடந ஆத்வு கசத்து பனங்க 

மபஞ்டுண். 

சுங்கட்தி் ஆப்காட்தி் படிவி், 

1.84.0 கெக்ம் கப்்் குதி 

ீ்ிடதாக வி்டுண். 0.02.0Ha 

சுங்கச் சாடகந் ண்றுண் 0.52.0Ha 

டாபங்கநா் பெ்்டிருக்குண். 
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15 

தி் ஆடபாந் ீ்ிடகநி் 

ீப்ான் டாபங்கந் ண்றுண் 

விங்குகநி் டாக்கண் ண்றுண் 

ி்்பி் ்க்கூடித 

டழுண்புகந், அருகிலுந்ந குடககந், 

ாண்ித டநண் ண்றுண் 

கடா்காருந் டநங்கநி் 

சாட்திதணா ி படிபட்தி் 

்டுண் ணா்ங்கந் கா்சி ண்றுண் 

அனகித் டாக்கங்கடந ஆத்வு 

கசத்து பனங்க மபஞ்டுண். 

ஆத்வு் குதிபே் சு்றுசச்ூன் ஆத்வு, 

உபேிங்கநி் ்டித் ண்றுண் 

ட்மாதுந்ந அடி்ட சூனலித் 

ிடடணகடந ணதி்பீடு கசத்ட் 

ஆகிதப்டக் குறிக்குண் படகபே் 

ட்ட்்து. பிிவு 3.5.1, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் விபங்கந் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

ி த்ாட்ு பட விபங்கந் 

பிிவு 4.5.1, அட்திதாதண்-IV இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

ாதுகா்பு ணஞ்் குதிபே் டாப 

பநச்ச்ி ண்றுண் அனகிதட 

மணண்டுட்ட கிீ்க்் / மடா்ண் 

மண்ககாந்ந்டுண். குட்டடக 

குதிபேலுண் அடடச் சு்றிபந்ந 

குதிகநிலுண் சுணா் 1200 ணங்கந் 

்டுண். 

3-35 

 

 

4-16 

 

 

16 

சு்றுசச்ூனலி் பிநாஸ்டிக் ண்றுண் 

டணக்மாபிநாஸ்டிக் காஞணாக 

்க்கூடித ணாசுகடந தி் 

ப்கணாழிப் ஆத்வு கசத்து 

பனங்க மபஞ்டுண். சுங்கட்தி் 

மாது சி்திக்க்டுண் 

படிக்டககநா் ீப்ான் சூன் 

ண்றுண் ்ீ் அடண்புகநி் 

பிநாஸ்டிக் ண்றுண் 

டணக்மாபிநாஸ்டிக்ஷு் 

சு்றுசச்ூன் அாதங்கந் ண்றுண் 

பிநாஸ்டிக் காரு்கநி் 

த்ாட் டட கசத்பது 

கடா்ாக GO(Ms)No.84 இ் டி 

டபன்ாடு அசு பழிகாட்ுடலி்டி 

டநட்தி் எருபட 

த்டுட்டக்கூடித 

பிநாஸ்டிக்/த்டுட்துண் ண்றுண் 

தூக்கி றித்டுண் பிநாஸ்டிக்குகந் 

டடகசத்த்டுண். ணக்குண் காருந் 

அ்து பஞ்டுண் த்டுட்டக்கூடித 

காருக்டந் த்டுட்ட 
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டாக்கங்கந் ஆாத்ட்ு 

அறிக்டகபே்ாண். 

ஊழிதக்ந் ஊக்குவிக்க்டுபாக்ந். 

17 

தி் ப்கணாழிப,் ிசப்் 

காடுகநி் இ்ாட 

பவிங்குகநி் சுங்கட்தி் 

டாக்கண் குறிட்து விிபா ஆத்வு 

கசத்த மபஞ்டுண். 

குட்டடக் குதிபேலிரு்து 5.3 கிப 

(ஸ்) கடாடவி் கா்புக்காடு 

உந்நது ண்றுண் ஊட்ுணட ஆ்ஃ் 

9.8 கிப (இ) கடாடவி் உந்நது. 

உபேித் சூனலி் ்டுண் டாக்கண் 

்றித விபங்கந் பிிவு 4.6.2, 

அட்திதாதண்-IV இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 
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ிலலனா ToR 

1 

1994 ஆண் ஆஞ்டு பட் ஆஞ்டு 

பாிதா உ்ட்தி விபங்கந் 

ககாடுக்க் மபஞ்டுண், 1994 க்கு 

ப்டடத ்ட எரு பருட்திலுண் 

அட்ட அதிக்ச உ்ட்திடத 

கடநிபாகக் குறி்பி மபஞ்டுண். EIA 

அறிவி்பு 1994 டபடக்கு ப்ட 

பிகு உ்ட்திபே் மடனுண் 

அதிகி்பு இரு்டடா ்டடபண் 

தி்ப்ணாக கடிவிக்காண், w.r.t. 

1994 க்கு ப் ்்் அதிகச் 

உ்ட்தி. 

இது ப்கணாழித்் தி்ணாகுண். 

இ்ட குட்டடக் குதிபே் இதுபட 

ஆடபாநா் சுங்கண் 

மண்ககாந்ந்வி்ட. 

2-14 

2 

சுங்கட்தி் உிடணதா 

குட்டடகடா் ப்கணாழிப் 

்டட ஆடிக்குண் ஆபஞட்தி் 

16.11.2021 மடதித்று, கட்காசி 

புவிபேத் ண்றுண் சுங்கட் துடபே் 

துடஞ இதக்குிபரு்து 

Rc.No:M1/11657/2017 இ் க்் 
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க் ககாடுக்க் மபஞ்டுண். து்லிதணா குதி கடாப்ு கடிடண். 

(இடஞ்பு-1) 

3 

அங்கீகிக்க்் சுங்கட் தி்ண், 

EIA ண்றுண் காது விசாடஞ 

உந்நி் அடட்து ஆபஞங்களுண் 

சுங்க குட்டடக குதி, உ்ட்தி 

ிடகந், கழிவு உ்ட்தி ண்றுண் 

அட் மணாஞ்டண, சுங்க 

கடாழி்த்ண் மா்ப்றி் 

அடி்டபே் எ்றுக்ககா்று 

இஞக்கணாக இருக்க மபஞ்டுண் 

ண்றுண் குட்டடகடாி் கதி் 

இருக்க மபஞ்டுண். 

உ்ட்தி தி், கழிவுகநி் அநவு, 

அட் மணாஞ்டண ண்றுண் சுங்கட் 

கடாழி்த்ண் ண்றுண் சுங்கட் 

தி்ண் ண்றுண் EIA மா்டப 

எ்றுக்ககா்று இஞக்கணாக உந்ந. 

-- 

4 

சுங்க குட்டடக குதிபே் 

அடட்து பெட 

எருங்கிடஞ்புகளுண், உத் 

கடநிவுட்தி் ங்கந்/ 

மாமாஷீ், ி்்பு டாந், 

புவிபேத் ண்றுண் குதிபே் 

புவிபேத் ஆகிதப்றி் 

படக்டுட்ட்்டிருக்க மபஞ்டுண். 

ப்கணாழித்் குதிபே் 

அட்டடகத ண் ி த்ாடு 

ண்றுண் ஆத்வு் குதிபே் (மகா் 

ண்றுண் ஃ் ணஞ்ண்) பி 

சு்றுசச்ூன் அண்சங்கடந 

கடநிபாகக் கா் மபஞ்டுண். 

• தி் எருங்கிடஞ்புகந் 

கசத்டகக்மகாந் ங்கநி் 

படக்டுட்ட்ட்ு அட்திதாதண் – II 

இ் ண் ஞ் - 2.4  

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

• புவிபேத் ண்றுண் புவிபேத் 

படண் ண் ஞ்.3.21, 3.22, 

அட்திதாதண்-III இ் 

பனங்க்ட்ுந்நது. லிட்டாஜி 

படண் ண்றுண் ணஞ் படண் 

ஆகிதடப ண் ஞ். 3.23, 3.24, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

இடதக ணஞ்ட்டடக் காட்ுண் 

10கிப ஆண் குறிபைட்ுட் தி்ண் 
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அட்திதாதண் - III இ் ண் ஞ்.3.1 இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

5 

சம்ப ஆஃ் இ்திதா மாமா 

ஷீ்டி் 1:50,000 அநவி் 

அ்குதிபே் புவிபேத் படண், 

அ்குதிபே் ி படிபங்கநி் 

புவிபேத், ட்மாதுந்ந கிணங்கந் 

ண்றுண் அ்குதிபே் சுங்க 

பாறு, பக்கிதணா ீ்ிடகந், 

ஏடகந் ண்றுண் ஆறுகந் ண்றுண் 

ணஞ்ஞி் ஞ்புகந் ஆகிதப்டக் 

குறிக்குண் டகப் பனங்க் 

மபஞ்டுண். 

ிடதா ToR புந்நி ஞ்.4 இ் 

திநிக்க்்து 
-- 

6 

சுங்க படிக்டககளுக்காக 

ப்கணாழித்் ிட்டட் 

்றித விபங்கந், அசி் ி 

த்ாட்ுக் ககாந்டகக்கு சுங்கண் 

இஞங்குகிடா ் டகபலு் 

ககாடுக்க் மபஞ்டுண். 

சுங்கட்தி்கா ிட்டட 

ணா்றுபட்கு ணாி ி 

த்ாட்ு பாிதண் அ்து 

சண்ண்ட்் அதிகாிபேண் 

அனுணதி க்றிருக்க மபஞ்டுண். 

காரு்டாது -- 

7 

ப்கணாழித்் ிறுபண் அட் 

இதக்குக்ந் குழுபா் 

அங்கீகிக்க்் ்கு 

படதறுக்க்் சு்றுசச்ூன் 

ககாந்டகடதக் ககாஞ்டிருக்கிடா 

• ப்கணாழிப் ்கு 

தி்ப்் சு்றுசச்ூன் 

ககாந்டகடத உருபாக்குபா.் அட் 

விபங்கந் பிிவு 10.2.1, அட்திதாதண்-
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்து கடநிபாகக் குறி்பி் 

மபஞ்டுண்? அ்டிதாா், 

சு்றுசச்ூன் அ்து ப விதிகந்/ 

ி்டடகடந பறுட்/விக்/ 

ப் ஆகிதப்ட கபட்தி் 

ககாந்ந ி்துடக்க்் 

கசத்ாட்ு 

கசத்பட/கசத்படகந் 

்றித விநக்கட்து் EIA 

அறிக்டகபே் குறி்பி்ாண்? 

சு்றுசச்ூன் பிசச்ிடகடநக் 

டகதாந்பட்குண் EC 

ி்டடகளுக்கு இஞங்குபடட 

உறுதி கசத்பட்குண் ிறுபட்தி் 

டிிட அடண்பு அ்து ிப்ாக 

உட்டவு பனங்க்ாண். 

ிறுபட்தி் இதக்குக்ந் குழு 

ண்றுண்/அ்து ங்குடாக்ந் 

அ்து ங்குடாக்ளுக்கு 

இஞங்காடடப / சு்றுசச்ூன் 

விதிபடகடந பறுட் ்றி 

புகாநிக்குண் படபண் EIA 

அறிக்டகபே் விபிக்க்ாண். 

X் கீன் பனங்க்ட்ுந்ந. 

• சுங்க மணாந் ்மபறு 

சு்றுசச்ூன் கட்ு்ாட்ு 

படிக்டககடந உடிதாகவுண் 

திண்வுண் திண் கஞ்காஞிட்து 

கசத்டுட்துபா் ண்றுண் சுங்கட்தி் 

கா்றி் டக் கட்ு்ாடு, ீ் ட 

ிட, எலி அநவு கட்ு்ாடு, 

மடா்ட் தி்ண், சபெக மணண்ாட்ுட் 

தி்ங்கந் மா் ்மபறு 

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்டண 

தி்ங்கடந மண்ாட்பபேடுபா.் 

அட்கா ிறுப விநக்க்ண் ண் 

ஞ்.10.1, அட்திதாதண்-X இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

10-3 

8 

சுங்க் ாதுகா்பு கடா்ா 

சிக்க்கந், ிட்டடி சுங்கட்தி் 

மாது சிவு ஆத்வு ண்றுண் தி்ட 

காஸ்் சுங்கட்தி் மாது சாத்வு 

ஆத்வு, கபடி்பு ஆத்வு மா்டப 

விிபாக இருக்க மபஞ்டுண். 

சுங்க படிக்டககநா் 

்க்கூடித ்மபறு அாதங்கந் 

பிிவு 7.4, அட்திதாதண்-VII இ் கீன் 

விபிக்க்ட்ுந்ந. இது 

தி்டகபநி சுங்கணாக இரு்டா், 

சிவு காரு்டாது. கபடி்பிா் 
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எப்கபாரு ச்ட்்ட்திலுண் 

ப்கணாழித்் ாதுகா்பு 

படிக்டககந் பனங்க் 

மபஞ்டுண். 

்டுண் ி அதிவ்ுகநி் டாக்கண் 

ாா 4.3.2, அட்திதாதண்-IV இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

9 

குட்டடக சு்நவி் இரு்து சுங்க 

குட்டடகடதச் சு்றிபந்ந 10 கிப 

ணஞ்ட்டட ஆத்வு் குதி 

உந்நக்குண் ண்றுண் EIA இ் உந்ந 

கழிவு உருபாக்கண் மா்டப 

சுங்கண் / குட்டடகக் காட்தி் 

பான்ாந் பழுபதுண் இருக்க 

மபஞ்டுண். 

ட்மாதுந்ந சு்றுசச்ூன் ிடடத 

மசகி்ட்காகட் 

மட்்கடடுக்க்் ஆத்வு் குதி 

தி்ச் சு்நவிலிரு்து 10 கிப 

மடித் தூட்டட உந்நக்கிதது 

(ண் ஞ் -  3.1). அறிக்டகபே் 

ககாடுக்க்ட்ுந்ந டவு சுங்கட்தி் 

ஆபளுக்காது. 

3-2 

10 

ப்குதி, விபசாத ிண், 

மணத்சச்் ிண், பவிங்கு 

சஞாதண், மடசித பூங்கா, 

விங்கிங்கநி் இண்கத்்ட 

ாடடகந், ீ்ிடகந், ணிட 

குடிபேரு்புகந் ண்றுண் பி 

சு்றுசச்ூன் அண்சங்கடநக் 

குறிக்குண் ஆத்வு் குதிபே் ி 

த்ாடு குறி்பி் மபஞ்டுண். 

சுங்க குட்டடக் குதிபே் ி 

த்ாட்ுட் தி்ண், 

கசத்ாட்ுக்கு ப்டடத, 

கசத்ாட்ு ண்றுண் 

கசத்ாட்ுக்கு பி்டடத 

க்ங்கடந உந்நக்கிதடாக 

டதாிக்க்ட்ு சண்்பிக்க் 

மபஞ்டுண். ி த்ாட்ு ணா்ண் 

• ்மபறு LULC படககடந 

படதறுக்க ஆத்வு் குதிபே் ி் 

த்ாடு ஆத்வு கசத்த்்து 

ண்றுண் அட் விபங்கந் பிிவு 3.4, 

அட்திதாதண்-III இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

• ி் த்ாட்ு பட ட்மாது 

ண்றுண் குபாி காட்தி் படிவி் 

பிிவு 4.5, அட்திதாதண்-IV இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்நது. 

• சுங்கட்தி் ஆபக்ாட்தி் 

படிவி், 1.84.0 கெக்ம் கப்்் 

குதி ீ்ிடதாக வி்டுண். 0.02.0Ha 

சுங்கச் சாடகந் ண்றுண் 0.52.0Ha 

டாபங்கநா் பெ்்டிருக்குண்.. காடு 

பந்்பு ண்றுண் ீ்ிடகடநக் 
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மடனுண் இரு்டா், அட் டாக்கண் 

ககாடுக்க் மபஞ்டுண். 

காட்ுண் சுங்க ி த்ாட்ுட் 

தி்ண் ண் ஞ்- 4.5 இ் 

கா்்ட்ுந்நது. 

11 

சுங்க குட்டடகக்கு கபநிமத உந்ந 

ி்்பி் அநவு, சுங்க 

குட்டடகபேலிரு்து தூண், அட் ி 

த்ாடு, R&R சிக்க்கந் மடனுண் 

இரு்டா், ிட்தி் விபங்கந் 

ககாடுக்க் மபஞ்டுண். 

அகன்பாாத்சச்ி கசத்த்் 

அடட்து காருக்ளுண் 

த்டுட்ட்டுண் ்டா், இ்ட 

குபாி கசத்ா்டி் ்டவிடணா 

கழிவு உ்ட்திபண் 

தி்ாக்்க்வி்ட. மப, 

கபநி்பு சுடணகந் துவுண் இ்ட. 

டவி, குட்டடக குதிக்கு கபநிமத 

அதிக ாண் ்றுண் தி்ண் துவுண் 

இ்ட. 

2-14 

12 

தி்் குதிபே் மடனுண் ப ிண் 

சண்்ட்்டிரு்டா் அடட 

உறுதி்டுட்துண் படகபே் ணாி 

பட்துடபே் உந்ந டகுதி பாத்்ட 

அதிகாிபே் சா்றிடன் பனங்க் 

மபஞ்டுண். காடுகநி் ிட குறிட்து 

தி் ஆடபாந் மடனுண் 

பஞாகக் கூறிா், அ்ட இட்டட 

ணாி பட் துட அடணசச்கட்தி் 

பிா்தித அலுபகட்து் 

இடஞ்து ஆத்வு கசத்து, 

காடுகநி் ிடடதக் 

கஞ்றிதாண், அட் 

அடி்டபே், இதி் உந்ந 

சா்றிடழி் மணம 

குறி்பிட்ுந்நடி கபநிபே்டுண். 

குட்டடக குதிபே் ப ிண் இ்ட. -- 



  

 

  

 

 

 

இதுமா் ்ா ிகன்வுகநிலுண், 

ணாி பட் துடபே் பிதிிதி 

ிபுஞ் ணதி்பீட்ுக் குழுக்களுக்கு 

உடவுபது விருண்ட்டக்கடாக 

இருக்குண். 

13 

ிக ட்மாடடத ணதி்பு (NPV) 

ண்றுண் இன்பீட்ு காடு பந்்பு (CA) 

உந்நி் தி்ட்தி் ஈடுட்ுந்ந 

உட்ட குதி ண்றுண் க்ி 

ப்குதிக்கா பட்துட 

அனுணதிபே் ிட குறி்பி் 

மபஞ்டுண். பட்துட அனுணதிபே் 

கடபண் பனங்க மபஞ்டுண். 

குட்டடக குதிபே் ப ிண் இ்ட. -- 

14 

்டிதலி்் னங்குடிபே் 

ண்றுண் பி ாண்ித பபாசிகந் 

(ப உிடணகடந அங்கீகிட்ட்) 

ச்ண், 2006் கீன் ப உிடணகடந 

அங்கீகி்ட்கா டபட 

ிட குறி்பி் மபஞ்டுண். 

காரு்டாது 

 

 

 

 

 

-- 

15 

ஆத்வு் குதிபே் உந்ந RF/PF 

குதிகநி் உந்ந டாபங்கந், 

மடடபதா விபங்களு் 

ககாடுக்க் மபஞ்டுண். 

குட்டடக குதிபே் ப ிண் இ்ட. -- 

16 

ஆத்வு் குதிபே் 

பவிங்குகநி் பது சுங்கட் 

தி்ட்தி் டாக்கண் ண்றுண் 

சுங்க குட்டடக குதி ண்றுண் டணத 

ணஞ்ட்தி் சு்நவி் இரு்து 10 

கிப டாங்க் ணஞ்ண் மடசித 
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விபங்கந் பனங்க்டுபடடக் 

கஞ்றித எரு ஆத்வு கசத்த் 

மபஞ்டுண். சு்றிபந்ந ண்றுண் மபறு 

மடனுண் ாதுகாக்க்் குதிபே் 

உந்ந பவிங்குகநி் படா 

தி்ட்தி் டாக்கண் ண்றுண் 

அட்மக், மடடப்டுண் விிபா 

டஞி்பு படிக்டககந், கசவு 

டாக்கங்களு் உருபாக்க்ட்ு 

சண்்பிக்க் மபஞ்டுண். 

பூங்காக்கந், உபேக்்மகாநங்கந், 

சஞாதங்கந் மா் 

அறிவிக்க்் சு்றுசச்ூன் ீதிதாக 

உஞத்ி் அண்சங்கந் இ்ாண் 

உந்நது. 

17 

மடசித் பூங்காக்கந், 

சஞாதங்கந், உபேக்்மகாநக் 

கா்கங்கந், பவிங்கு 

பழிட்டங்கந், ாண்சா் டநண் புலி/ 

தாடகந் கா்கங்கந்/(இருக்குண் 

ண்றுண் ப்கணாழித்்டப), 

சுங்க குட்டடகக்கு 10 கி.பக்குந் 

இரு்டா், அது கடநிபாகக் 

குறி்பி் மபஞ்டுண், அது 

படதாக அங்கீகிக்க்் 

இரு்பி படட்டா் 

ஆடிக்க் மபஞ்டுண். டடடண 

பவிங்கு கா்ாந் பெண். மணம 

குறி்பிட்ுந்நடி சு்றுசச்ூன் 

ீதிதாக உஞத்ி் பாத்்ட 

குதிகந் அருகாடணபே் இரு்டா், 

அட்டடகத தி்ங்களுக்கு் 

காரு்டக்கூடித மடடபதா 

அனுணதி, மடசித பவிங்கு 

ிடதா ToR புந்நி ஞ்.16 இ் 

திநிட்டா ்
-- 



  

 

  

 

 

 

பாிதட்தி் ிடக்குழுவிலிரு்து 

க்ட்ு அட் க் பனங்க் 

மபஞ்டுண். 

18 

ஆத்வு் குதி *டணத ணஞ்ண் 

ண்றுண் டாங்க் ணஞ்ண் (சுங்க 

குட்டடகபே் சு்நவி் 10 கி.ப 

சு்நவு)+ ்றித விிபா 

உபேித் ஆத்வு 

மண்ககாந்ந்டுண். டாபங்கந் 

ண்றுண் விங்கிங்கநி் 

விபங்கந், அழி்துபருண், உந்ளூ் 

ண்றுண் RET இங்கந், 

டிட்டிதாக, டணத ண்றுண் 

டாங்க் ணஞ்ட்தி்கு 

டிட்டிதாக, அட்டடகத 

பட்டண கந ஆத்வி் 

அடி்டபே் பனங்க் 

மபஞ்டுண், இது ட்மாதுந்ந 

விங்கிங்கநி் அ்படஞடத 

கடநிபாகக் குறிக்கிது. ஆத்வு் 

குதிபே் மடனுண் தி்ப்் 

விங்கிங்கந் காஞ்்ா், 

அப்ட் ாதுகா்ட்கா 

க்் எதுக்கீடுகளு் 

மடடபதா தி்பண் ணாி பண் 

ண்றுண் பவிங்குட் துடப் 

க்டாமாசிட்து, விபங்கந் 

அநிக்க் மபஞ்டுண். அடட 

கசத்டுட்ட மடடபதா ிதி 

பட்டண கந ஆத்வுகந் பெண் 

தி்ட்தி் டணத ண்றுண் டாங்க் 

ணஞ்ட்தி் உந்ந டாபங்கந் 

ண்றுண் விங்கிங்கநி் கடப 

்றித விிபா ஆத்வு 

மண்ககாந்ந்ட்ுந்நது. விபங்கந் 

ாா 3.5, அட்திதாதண் III இ் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 
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எதுக்கீடு தி் ணதி்பி் எரு 

குதிதாக கசத்த் மபஞ்டுண். 

19 

'அதிகணாக ணாசு்டாக' 

அறிவிக்க்் குதிகந் அ்து 

'ஆபநி பண்பி்' கீன் பக்கூடித 

தி்் குதிகந் (சுங்க 

படிக்டககளுக்கா ீதிண்க் 

கட்ு்ாடுகடந ஈக்்குண்) 

ஆகிதடபபண் குறி்பி் 

மபஞ்டுண், மணலுண் மடடப்டுண் 

இங்கநி், ி்துடக்க்் 

அதிகாிகநி் அனுணதிச் 

சா்றிடன்கந், உட்மடச சுங்க 

படிக்டககந் ிசீலிக்க்டுண் 

படகபே் SPCB அ்து ணாி 

சுங்கட் துட ாதுகாக்க்ட்ு 

பனங்க் மபஞ்டுண். 

காரு்டாது -- 

20 

இமடமா், கமா தி்ங்களுக்கு, 

CRZ படண், LTL  படதறுக்குண் 

அங்கீகிக்க்் க்சிகநி் 

எ்ா் படதாக 

அங்கீகிக்க்்து. HTL, CRZ குதி, 

சுங்க குட்டடக w.r.t CRZ இண், 

சது்புிங்கந் மா் க்கட 

அண்சங்கந், மடனுண் இரு்டா், 

பனங்க் மபஞ்டுண். (குறி்பு: CRZ 

இ் கீன் பருண் சுங்கட் தி்ங்களுண் 

சண்்ட்் கமா ணஞ் 

மணாஞ்டண ஆடஞதட்தி் 

காரு்டாது -- 



  

 

  

 

 

 

எ்புடட் க மபஞ்டுண்). 
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தி்ட்டா் ாதிக்க்் 

ணக்களுக்கா R&R தி்ண்/இன்பீடு 

விபங்கந் (PAP) அநிக்க் 

மபஞ்டுண். R&R தி்ட்டடட் 

டதாிக்குண் மாது, கடாப்ுடத 

ணாி/மடசித ணறுபான்வு & 

பந்குடிமத்க் ககாந்டகடத 

ாட்பபே் டபட்திருக்க மபஞ்டுண். 

ஸ்சி/ஸ்டி ண்றுண் சபெகட்தி் பி 

லி்ட பிிவிட் காறுட்ட 

படபே், குடுண்ண் பாிதாக, 

மடடப அடி்டபோ ணாதிிக் 

கஞக்ககடு்பு, அபக்நி் 

மடடபகடந ணதி்பிடுபட்கு அப் 

மண்ககாந்ந மபஞ்டுண், அட்மக் 

கசத் தி்ங்கடநட் டதாிட்து 

சண்்பிக்க மபஞ்டுண். ணாி 

அசி் துடகந். சுங்க குட்டடக 

குதிபே் அடண்துந்ந கிாணங்கந் 

ணா்்டுணா இ்டதா ்டட 

கடநிபாக கபநி்டுட்டாண். 

கிாணங்கநி் ஆ&்ஆ் ண்றுண் 

சபெக-காருநாடா அண்சங்கந் 

உ் கிாணங்கநி் ஷி்லிங் 

கடா்ா பிசச்ிடகந் 

அறிக்டகபே் விபாதிக்க் 

மபஞ்டுண். 

சுங்க படிக்டககந் சுங்க 

குட்டடக குதிக்குந் ணட்ுமண 

மண்ககாந்ந்டுண். சுங்க குட்டடக 

குதி பழுபதுமண ஆடபாந் பசண் 

உந்ந ்ா ிண். ண்் குதிக்குந் 

ணக்கந் கடாடக இ்ட. மப, R&R 

் மகந்வி னவி்ட. 

7-4 

22 எரு ருபண் (ருபணடன அ்ாடது) • டணக்மா பாிடபேத், 3-11 



  

 

  

 

 

 

(அடாபது ணாச்-்மண (மகாட காண்); 

அக்மா-்டிசண்் 

(ணடனக்காட்தி்கு் பி்டடத 

காண்) ; டிசண்-்பி்பி 

(குநிக்ாண்) CPCB 2009 இ் 

அறிவி்பி்டி சு்று்பு கா்றி் 

டண் குறிட்ட பட்டண அடி்டட் 

டவு, ீ் டண், : இடசச்் ிட, 

ணஞ் ண்றுண் டாபங்கந் ண்றுண் 

விங்கிங்கந் மசகிக்க்ட்ு, 

AAQ ண்றுண் பி டவுகந் EIA ண்றுண் 

EMP அறிக்டகபே் மடதி பாிதாக 

பனங்க்டுகி். டநண் சா்்ட 

பாிட டவுகளுண் மசகிக்க் 

மபஞ்டுண். கஞ்காஞி்பு 

ிடதங்கநி் இரு்பிண் இ்டி 

இருக்க மபஞ்டுண். ஆத்வு் குதி 

பழுபடடபண் 

பிதிிதிட்துப்டுட்துபது ண்றுண் 

ப்-ஆதிக்கண் கசலுட்துண் 

கீன்க்கா்றி் திடச ண்றுண் 

உஞத்ி் ்பிகநி் 

இரு்பிட்டடக் கருட்தி் ககாஞ்டு 

ிதாத்டுட்ட்்து.ஆதிக்கண் 

கசலுட்துண் கீன்ிட திடசபே் 

சுங்க குட்டடகக்கு 500 ப்ருக்குந் 

குட்டது எரு கஞ்காஞி்பு 

ிடதணாபது இருக்க 

மபஞ்டுண்.கிணவித் PM10 கடப, 

குறி்ாக இபச சிலிக்காவி்கு, 

சு்று்புக் கா்றி் டண், ீி் டண், 

இடசச்் ிட, ணஞ் ண்றுண் 

டாபங்கந் & விங்கிங்கந் ்றித 

அடி்டட் டவு மகாடக் காட்தி் 

(ணாச்் பட் மண 2022  பட) 

மசகிக்க்ட்ு, அட்திதாதண்-III இ் 

ாா 3.3  பட் 3.5  பட 

விபிக்க்ட்ுந்நது. 

• கஞ்காஞி்பு ிடதங்கந், 

கா்றி் திடச ண்றுண் உஞத்ி் 

்பிகநி் இரு்பிண் ஆகிதப்டக் 

கருட்தி் ககாஞ்டு 

மட்்கடடுக்க்். 

PM10 ணாதிிபே் இபச சிலிக்கா 

கடப கசத்த்்து ண்றுண் 

ணதி்புகந் கஞ்றிதக்கூடித 

பண்புக்குக் கீமன (DL 0.05mg/m3) 

காஞ்டுகி், இது 

ி்துடக்க்் 5mg/m3 

பண்பி்குந் உந்நது. 

&  
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ககாடுக்க் மபஞ்டுண். 
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குதிபே் கா்றி் டட்தி் 
தி்ட்தி் டாக்கட்டட கஞிக்க 
கா்றி் ட ணாதிிதாக்கண் 
மண்ககாந்ந் மபஞ்டுண். இது 
கிண் மாக்குபட்துக்கா 
பாகங்கநி் இதக்கட்தி் 
டாக்கட்டடபண் கஞக்கி் 
டுட்துக்ககாந்ந மபஞ்டுண். 
த்டுட்ட்் ணாதிிபே் 
விபங்கந் ண்றுண் ணாலிங் கசத்த 
த்டுட்ட்டுண் உந்நீட்ு 
அநவுருக்கந் பனங்க் மபஞ்டுண். 
கா்றி் ட படதடகந், 

டநட்தி் இரு்பிண், உஞத்ி் 
்பிகநி் இரு்பிண், மடனுண் 
இரு்டா், இரு்பி படட்தி் 
கடநிபாகக் கா்்டுண். ப் 
ஆதிக்கண் கசலுட்துண் கா்றி் 
திடசடதக் காட்ுண் கா்று 
மாாக்கந் படட்தி் 
குறி்பி்ாண். 

• கா்றி் ட ணாலிங் விபங்கந் 

ாா 4.2.2  ண்றுண் அட் 

கடாச்ச்ிதா துடஞ ாாக்கந் EIA 

அறிக்டகபே் அட்திதாதண்-IV இ் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

• ப்கணாழித்் தி்ட்தி் 

காஞணாக கா்றி் டட்தி் ்டுண் 

டாக்கண், மக்ஸ் சு்றுசச்ூன் 

கண்காருநா் உருபாக்க்் 

AERMOD View Gaussian Plume Air Dispersion 

Model ் த்டுட்தி 

ணதி்பி்டுகிது, இது ிடதா 

காசித் ்ளூண் பட 

அடி்டதாகக் ககாஞ்து 

• ணாதிி உருபக்டுட்துட்கந் 

சுங்க படிக்டககநி் இரு்து ழுண் 

கா்று ணாசுா்டி்காக 

கசத்த்டுகி், அடாபது PM10, 

PM2.5. எரு ணஞிம பாிட 

டவுகடந் த்டுட்தி டட ண் 

கசறிவு (GLC) கஞக்கி்டுகிது. 

• பிண்10, பிண்2.5  கசறிவுகநி் 

மசா்கட்கந் ண்றுண் கட்ு்ாட்ு 

படிக்டககநி் கா்சிகந் 

படத்ட்ுந்ந, இடப ண் 

ஞ்.4.1  ண்றுண் 4.2  இ் 

ககாடுக்க்ட்ுந்ந. 
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• மணாசணா சூன்ிடபேலுண் கூ 

அடி்ட புந்நிவிபங்களு் 

கூடித கசறிவுகந், PM10 ் 

காறுட்டண்டி் சு்று்பு கா்றி் 

டட்தி் ணதி்புகந் பட் 

பண்பி் இரு்டடக் 

காஞாண். PM2.5 ்து 

பட் படபோ பண்பி் 

உந்நது, அடப எப்கபாரு பனக்கிலுண் 

ச் பண்புகளுக்குந் உந்ந. 
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தி்ட்தி்கா ீ் மடடப, அட் 

இரு்பு ண்றுண் ஆடாண் ஆகிதடப 

பனங்க் மபஞ்டுண். விிபா ீ் 

சணிடபண் பனங்க் மபஞ்டுண். 

தி்ட்தி்கு மடடபதா ்ீ் 

மடடபடத குறி்பி மபஞ்டுண். 

இ்ட தி்ட்தி்கா கணாட்ட ீ் 

மடடப 10.0 KLD, இதி் குடிீ் ண்றுண் 

வீட்ு உமதாகட்தி்காக 1.0 KLD, 

தூசிடத அக்குபட்கு 8.0 KLD ண்றுண் 

கிீ்க்ட்ுக்கு 1.0 KLD. படலி் 

கபநி ிறுபங்கநி் இரு்து 

டஞ்ஞீ் க்டுண். பி்் சுங்க 

குழி சண்்பி் மசகிக்க்டுண் 

ணடனீ் இட்கு த்டுட்ட்டுண். 

அட்கா ீ் சணிட படண் 

ண் ஞ் 4.3 இ் கா்்ட்ுந்நது. 

4-8 
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தி்ட்தி்கு மடடபதா அநவு 

டஞ்ஞீ் டு்ட்கு டகுதிதா 

அதிகாிபேண் இரு்து மடடபதா 

அனுணதி பனங்க் மபஞ்டுண். 

காரு்டாது. -- 

26 

தி்ட்தி் மண்ககாந்ந 

உட்மடசிக்க்ட்ுந்ந ீ் ாதுகா்பு 

படிக்டககந் ்றித விநக்கண் 

அநிக்க் மபஞ்டுண். தி்ட்தி் 

• குபாிபே் விழுண் ணடன ீ் 

குபாிபே் பகக் குட்ட அநவி் 

உந்ந சண்்பி் மசகிக்க்டுண். இ்ட 

சண்், கபநிமதறுண் ப், 
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ப்கணாழித்ட்ுந்ந ணடனீ் 

மசகி்பு ்றித விபங்கந் 

மடனுண் இரு்டா் பனங்க் 

மபஞ்டுண். 

கபநிமத்ட்து் தி்காருந்கந் 

கபநிமதறுபடடட் டடுக்க, தீவ்ுக் 

குநணாகச் கசத்டுண். படலித 

• மண்்பிலிரு்து கபநிமதறுண் 

ீமாட மணாஞ்டணடத மாக்கி, 

குபாிடதச் சு்றி 600ப ீநபந்ந எரு 

ணாட படிகா் க்்ட்ு, பஞ்் 

காறிகடநக் ககாஞ் கச்டி்லிங் 

குநட்து் இடஞக்க்டுண். 

குடிபேருக்குண் குநட்தி் இரு்து 

படபஜ்சித கடநிபா ீ் கீன்ிட 

தக்ளுக்கு ாபண். மண்்பு ஏ் 

மணாஞ்டண க்டண்புகந் 

படண் ண் ஞ் 4.4, அட்திதாதண்-

IV இ் ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 

• ீ் தகவ்ு ண்றுண் ணடனீ் 

மசகி்டக் குட்ட்கா 

படகந் பிிவு 4.3.4, அட்திதாதண்-IV 

இ் ககாடுக்க்ட்ுந்நது. 
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மண்்பு ண்றுண் ிட்டடி ீி் 

டட்தி் தி்ட்தி் டாக்கண். 

ணதி்பீடு கசத்த் மபஞ்டுண் 

ண்றுண் மடடபதா ாதுகா்பு 

படிக்டககந், மடடப்்ா், 

பனங்க் மபஞ்டுண். 

சுங்கட்தி் இறுதி குழி ஆனண் 53 ப. 

இ்குதிபே் ிட்டடி ீ் ண்ண் இ்ட 

ண்ட்தி்கு கீமன உந்நது. மப, 

க்குபாி படிக்டகதா் ிட்டடி 

ீ் தி்ாக்்க்ாட ண்றுண் 

ிட்டடி ீ் குறி்பிட்டக்க அநவி் 

ாதிக்க்ாது. 
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உஞ்டணதா கஞ்காஞிக்க்் 

டவுகநி் அடி்டபே், மபட 

கசத்பது ிட்டடி ீி் குறுக்கிடுணா 

்து கடநிபாகக் கா்்ாண். 

இது சண்்டணாக மடடபதா டவு 

ண்றுண் ஆபஞங்கந் 

பனங்க்ாண். மபட ிட்டடி 

ீ் அ்படஞபே் குறுக்கிடுண் 

ச்ட்தி், விிபா ீ் புவிபேத் 

ஆத்வு மண்ககாந்ந்ட்ு அறிக்டக 

சண்்பிக்க் மபஞ்டுண். 

அறிக்டகக்கு இடமத உந்ந 

ீ்ிடகநி் விபங்கந் ண்றுண் 

இ்ட ீ்ிடகநி் சுங்க 

படிக்டககநி் டாக்கண் 

ஆகிதடப அங்குண். ிட்டடி 

ீருக்கு அடிபே் மபட 

கசத்பட்குண், ிட்டடி ீட 

உறிஜ்சுபட்குண் ணட்தித ிட்டடி ீ் 

ஆடஞதட்திண் மடடபதா 

அனுணதிடத் க்று அட் க் 

பனங்க் மபஞ்டுண். 

கடிணா ாட அடண்புகநி் 

ிட்டடி ீி் ிகன்வு ண்றுண் 

இதக்கண் பாிட அடண்புகநி் 

தஞ்துடந ணஞ்ங்கந் ண்றுண் 

பறிவுகந், பிநவுகந் ண்றுண் 

பெட்ுகநி் தி்ட அடண்புகளுக்கு 

கட்ு்டுட்ட்டுகிது. 

• காதுபாக, கடிணா ாட் 

குதிகநி், பாிட டடிண் 

்டுபது விஞ்கபநி ண்றுண் ஆனண் 

ஆகித இஞ்டிலுண் இடவிாது. 

மப கடிணா ாட 

அடண்புகநி் ிட்டடி ீட ீசா்் 

கசத்பது பாிடபே் தீவிண் 

ண்றுண் ஆனட்டா் ாதிக்க்டுகிது. 

அருகிலுந்ந குதிபே், படிபங்கந் 

குடபா தஞ்ஞித தஞ்துடந 

ண்றுண் லுண்பு பறிவுகளு் 

கசச்ிடணாக உந்ந, இது குடபா 

ஊடுருபக்கூடித ட்டண ண்றுண் 

ிணா் ணதி்புகளுக்கு 

பழிபகுக்கிது, மணலுண் இ்ட குதிபே் 

ிட்டடி ீ் ண்ண் மண்்பி் 

இரு்து ஆனணாக உந்நது. 

• சுங்க் குதி கடிணா 

கசச்ிடணா ாடகடநக் 

ககாஞ்டுந்நது, மப 

சுங்கட்தி்குந் கித ீ் கசிவுகந் 

சு்நவி் இரு்து 
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தி்ாக்்க்டுபதி்ட. 

• சுங்கட்தி் இறுதி குழி ஆனண் 53ப. 

இ்குதிபே் ிட்டடி ீ் ண்ண் இ்ட 

ண்ட்தி்கு கீமன உந்நது. 

• மப, ிட்டடி ீ் குறுக்கீடு 

தி்ாக்்க்ாட ண்றுண் ிட்டடி 

ீ் குபாி படிக்டக காஞணாக 

குறி்பிட்டக்க அநவி் 

ாதிக்க்ாது. அருகிலுந்ந சுங்க் 

ஞிகளுண் கித அநவி் கசிவு 

்வி்ட. 

29 

குட்டடக் குதி பழிதாகச் கச்லுண் 

ருபகா அ்து மபறு ்ட 

ீமாடபே் விபங்கந் ண்றுண் 

ப்கணாழித்் ணா்ண் / 

திடசதிரு்், மடனுண் இரு்பி், 

அது ீித் துடபே் ்டுண் 

டாக்கண் ஆகிதப்டக் ககாஞ்டு 

ப மபஞ்டுண். 

ஸ்ாஞ்்் ToR புந்நி ஞ்.27் மணம 

திநிட்டது. 
-- 

30 

டநட்தி் உதண், மபட கசத்பண் 

ஆனண், ிட்டடி ீ் அ்படஞ 

மா்டப. AMSL ண்றுண் bgl 

இஞ்டிலுண் பனங்க் மபஞ்டுண். 

அட்கா தி் படபண் 

பனங்க்ாண். 

• குட்டடக் குதிதாது சடந 

உருபாக்கட்டா் பெ்் 

கி்ட்ட் கப்று ி்்டக் 

காட்ுகிது. குதிபே் உதண் MSL 

இலிரு்து 150ப (அதிகச்ண்) மணம 

உந்நது. 

• சுங்கட்தி் இறுதி குழி ஆனண் 53ப. 

இ்குதிபே் ிட்டடி ீ் ண்ண் இ்ட 
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ண்ட்தி்கு கீமன உந்நது. 

31 

எரு காக்ககடுவு் கூடித 

ப்மாக்கா சுடண் ட் 

மணண்ாட்ுட் தி்ண் எரு 

அ்படஞ படிபட்தி் (மித் 

ண்றுண் அநவு கபம், டாப 

இங்கந் ண்றுண் கா அநடபக் 

குறிக்குண்) டதாிக்க்ட்ு 

சண்்பிக்க் மபஞ்டுண், அடட 

ணதி் டபட்து, அடடட் கடாங்குண் 

மாது ப்ம கசத்டுட்ட 

மபஞ்டுண். தி்ண். மடா்ண் ண்றுண் 

ஈடுகசத்பண் காடு பந்்பி் க்ண் 

பாிதா தி்ண், மடா்ட்தி் கீன் 

உந்ந குதி ண்றுண் வு 

கசத்த்டுண் இங்கந் 

ஆகிதப்டக் குறிக்குண் படகபே் 

கடநிபாக ்டிதலி் மபஞ்டுண். 

்கமப வு கசத்ட விபங்கடந 

அநிக்க மபஞ்டுண். சுடண் 

ட்க்கு மட்்கடடுக்க்் 

டாப இங்கந் அதிக சு்றுசச்ூன் 

ணதி்டக் ககாஞ்டிருக்க மபஞ்டுண் 

ண்றுண் உந்ளூ் ண்றுண் பூவ்ீக 

இங்கந் ண்றுண் ணாசுாட் 

காறுட்துக்ககாந்ளுண் இங்கந் 

ஆகிதப்றி்கு பக்கிதட்துபண் 

அநிட்து உந்ளூ் ணக்களுக்கு ் 

த்ாட்ு ணதி்ாக இருக்க 

குட்டடக குதிபே், சு்நடபச் சு்றி 

7.5ப ண்றுண் பஞ்டி டங்களுக்கு 10ப 

ாதுகா்புட் டடு்பு வி்ட்ுந்நது. 

ாதுகா்பு ணஞ்் குதிபே் டாப 

பநச்ச்ி ண்றுண் அனகிதட 

மணண்டுட்ட கிீ்க்் / மடா்ண் 

மண்ககாந்ந்டுண். குட்டடக 

குதிபேலுண் அடடச் சு்றிபந்ந 

குதிகநிலுண் சுணா் 1200 ணங்கந் 

்டுண். இது ்றித விபங்கந் 

அ்படஞ ஞ்.4.15, அட்திதாதண்-IV 

இ் கீன் பனங்க்ட்ுந்ந. 
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மபஞ்டுண். 

32 

இட்தி்ட்தி் காஞணாக உந்ளூ் 

மாக்குபட்து உந்க்டண்பி் 

்டுண் டாக்கண் சு்டிக்கா்் 

மபஞ்டுண். ட்மாடடத சாட 

கக்பாக்்கி் (தி்் குதிக்கு 

கபநிமத உந்நடப உ்) 

தி்ட்தி் விடநபாக டிக் 

மாக்குபட்தி் தி்ப்் 

அதிகி்பு, அதிகிக்குண் 

சுடணகடநக் டகதாளுண் தி் 

உந்நடா ்டடக் குறிக்குண் 

படகபே் கசத் மபஞ்டுண். 

உந்க்டண்ட 

மணண்டுட்துபட்கா ்ாடு, 

சி்திக்க்்ா் (ணாி அசு 

மா் பி ிறுபங்கநா் 

டுக்க்டுண் படிக்டக உ்) 

உந்நக்க் மபஞ்டுண். இ்தித 

சாட காங்கிஷு் 

பழிகாட்ுட்கநி்டி, தி் 

ஆடபாந் மாக்குபட்தி் 

டாக்கட்டட ஆத்வு கசத்த மபஞ்டுண். 

இ்ட ப்கணாழித்் குபாிபே் 

இரு்து பழு கபநிபைடுண் ்மபறு 

அநவுகநி் க்கடந உ்ட்தி 

கசத்பட்கு அ்து சாடகந், 

ாங்கந், க்டிங்கந் ண்றுண் பி 

பாங்குபக்ந் மா்ப்ட 

ிண்ாஞி்ட்காக காறுக்கி 

அகுகளுக்கு ககாஞ்டு கச்்டுண். 

மாக்குபட்து ஆத்வி் விபங்கந் 

பிிவு 4.9, அட்திதாதண்-IV இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்நது. 
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33 

சுங்கட் கடாழிாநக்ளுக்கு 

பனங்க்டுண் ஆ்டச் டங்குபண் 

ண்றுண் பசதிகந் ்றித விபங்கந் 

EIA அறிக்டகபே் மசக்்க் 

மபஞ்டுண். 

இது ப்கணாழித்் தி்ணாகுண். 

சுங்க அலுபகண், படலுடவி அட, 

ஏத்வு டங்குபங்கந், கழிபடகந் 

மா் டந மசடபகந் அட ி்ட 

க்டண்புகநாக பனங்க்டுண். 
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34 

சுங்கட்தி்கு் பி்டடத ி் 

த்ாடு ண்றுண் 

கப்டிகதடுக்க்் குதிகடந 

(தி்ங்கந் ண்றுண் மாதுணா 

ஞ்ஞிக்டகபோ பிிவுகளு்) 

பக்டுட்ட் ண்றுண் 

ணறுசீடணட்ட் ஆகிதடப EIA 

அறிக்டகபே் ககாடுக்க் 

மபஞ்டுண். 

இட்தி்ட்தி் காஞணாக உந்ளூ் 

மாக்குபட்து உந்க்டண்பி் 

்டுண் டாக்கண் சு்டிக்கா்் 

மபஞ்டுண். ட்மாடடத சாட 

கக்பாக்்கி் (தி்் குதிக்கு 

கபநிமத உந்நடப உ்) தி்ட்தி் 

விடநபாக டிக் மாக்குபட்தி் 

தி்ப்் அதிகி்பு, 

அதிகிக்குண் சுடணகடநக் டகதாளுண் 

தி் உந்நடா ்டடக் குறிக்குண் 

படகபே் கசத் மபஞ்டுண். 

உந்க்டண்ட 

மணண்டுட்துபட்கா ்ாடு, 

சி்திக்க்்ா் (ணாி அசு 

மா் பி ிறுபங்கநா் 

டுக்க்டுண் படிக்டக உ்) 

உந்நக்க் மபஞ்டுண். இ்தித 

சாட காங்கிஷு் 

பழிகாட்ுட்கநி்டி, தி் 

ஆடபாந் மாக்குபட்தி் 

டாக்கட்டட ஆத்வு கசத்த மபஞ்டுண். 
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35 

இ்டட் தி்ட்தி் கடாழி்சா் 

சுகாடா ாதி்புகந் 

தி்ாக்்க் மபஞ்டுண் ண்றுண் 

ப்கணாழித்் டடு்பு 

படிக்டககந் விிபாக 

விபிக்க் மபஞ்டுண். ப் 

மபட பாத்்பு ணருட்துப 

ிமசாடட ண்றுண் காபட 

கடாழி்சா் ஆமாக்கிதண் ண்றுண் 

ாதுகா்பு அண்சங்கநி் விபங்கந் 

ாா 4.8, அட்திதாதண்-IV இ் 

உ்பிிவுகநி் கீன் 

ககாடுக்க்ட்ுந்ந. 
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ணருட்துப ிமசாடட 

அ்படஞகந் ்றித விபங்கந் 

EMP இ் இடஞக்க் மபஞ்டுண். 

சுங்க் குதிபே் 

ப்கணாழித்் மடடபதா 

பசதிகளு் கூடித தி்க் 

குறி்பி் கடாழி்சா் சுகாடாட் 

டஞி்பு படிக்டககந் விிபாக 

இருக்காண் 

36 

தி்ட்தி் காது சுகாடா 

டாக்கங்கந் ண்றுண் ாதி்பு 

ணஞ்ட்தி் உந்ந ணக்களுக்கா 

அது கடா்ா படிக்டககந் 

படதாக ணதி்பீடு கசத்த் 

மபஞ்டுண் ண்றுண் 

ப்கணாழித்் தீவ்ு 

படிக்டககந் க்் 

எதுக்கீடுகளு் விிபாக 

விபிக்க் மபஞ்டுண். 

• இடதக ணஞ்ட்தி் ட்ட்் 

சபெக் காருநாடா ஆத்வி் 

விபங்கந் ாா 3.2.4, அட்திதாதண்-III 

இ் பனங்க்ட்ுந்ந. 

• காது சுகாடா பசதிகந் CER 

கசத்ாடுகந் பெண் மணலுண் 

மணண்டுட்ட்டுபடட மாக்கணாகக் 

ககாஞ்டு, அப்ப்மாது சுகாடா் 

ிமசாடடகந், உந்ளூ் 

ணக்களுக்கா ணருட்துப பகாண்கந் 

ட்ட்டுண். 

3-9 

37 

தி் ஆடபாநா் பனங்க 

ப்கணாழித்் உந்ளூ் 

சபெகட்தி்கு சபெக் காருநாடா 

பக்கிதட்துபண் ண்றுண் 

கச்பாக்கி் படிக்டககந் 

சு்டிக்கா்் மபஞ்டுண். 

படி்டபட, 

கசத்டுட்துபட்கா கா 

அநவுகளு் அநவு ிணாஞங்கந் 

• சு்றிபந்ந குதிபே் சபெக 

காருநாடா மணண்ா்டி்காக, 

கா்்ம் சு்றுசச்ூன் காறு்பி் 

கீன், ப்கணாழிப் ரூ.5 ்சட்டட 

எதுக்கிபந்நா.் CER இ் கீன் 

அடதாநண் காஞ்் 

படிக்டககந் அருகிலுந்ந அசு 

ந்நிகநி் டி்டிதாக 

கசத்டுட்ட்டுண். மடடப ண்றுண் 
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ககாடுக்க்ாண். ப்னுிடண அடி்டபே் உந்ளூ் 

ணக்களு் க்டாமாசிட்து 

கசத்டுட்ட்டுண். அட் விபங்கந் 

ாா 4.7, அட்திதாதண்-IV இ் 

பனங்க்ட்ுந்ந 

38 

சு்றுசச்ூன் ாதி்புகடநட் 

டஞிக்க விிபா சு்றுசச்ூன் 

மணாஞ்டணட் தி்ண் (EMP), ி 

த்ா்டி் ணா்ண், விபசாதண் 

ண்றுண் மணத்சச்் ிங்கநி் 

இன்பு, மடனுண் இரு்டா், 

கடாழி்சா் சுகாடா ாதி்புகந் 

ண்றுண் ப்கணாழித்் 

தி்ட்தி்கு குறி்பி் பி 

ாதி்புகந் ஆகிதடப அங்குண். 

• விிபா சு்றுசச்ூன் 

மணாஞ்டணட் தி்ண் ண்றுண் அட் 

கசதாக்கண் மா்டப அட்திதாதண் 

X இ் பனங்க்ட்ுந்ந. 

10-1 

39 

காது கருட்துக் மக்பு புந்நிகந் 

ண்றுண் தி் ப்கணாழிபி் 

அ்்ஞி்பு ண்றுண் காக்ககடுவு 

கசத் தி்ட்து் அடட 

கசத்டுட்ட க்் ்ாடுகந் 

பனங்க் மபஞ்டுண் ண்றுண் 

தி்ட்தி் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்டகபே் இடஞக்க் 

மபஞ்டுண். 

• இ்ட படவு EIA/EMP 

அறிக்டகதாது, காது விசாடஞ 

டபடகடந ட்துபட்கா 

தி்ப்் மடதி ண்றுண் மட்டட 

இஞ்டு உந்ளூ் கசத்திட்டாந்கநி் 30  

ாக்ளுக்கு ப் அறிவிட்ட பிகு, 

ணாப் ஆ்சித் ண்றுண் ணாி 

ணாசுக்கட்ு்ாட்ு பாித 

அதிகாிகந் பெண் க்ாத 

டபடகநி்டி காது 

ஆமாசடக்கு கபநி்டுட்ட்டுண். 

. 

• காது விசாடஞபே் மாது 

ங்குடாக்நி் கருட்துக்கந், 
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கபடகந் ண்றுண் ஆ்மசடகந் 

திவு கசத்த்டுண். அடட்து காது 

விப்களுண், தி் ப்கணாழிப் 

ண்றுண் சண்்ட்் அதிகாிகநி் 

மகந்விக்கா தி்களுண் திவு 

கசத்த்ட்ு, டபன்ாடு SEIAA இ் 

எ்புடலுக்காக EIA/EMP அறிக்டகபே் 

இடஞக்க்டுண். 

40 

தி்ட்தி்கு திாக ிலுடபபே் 

உந்ந பனக்குகநி் விபங்கந், 

மடனுண் இரு்டா், தி்ட்தி்கு 

திாக மடனுண் ீதிண்ட்டா் 

பழிட்ட்டுண் / உட்டவு் 

ககாடுக்க் மபஞ்டுண். 

• தி்ட்தி்கு திாக ்ட பனக்குண் 

ிலுடபபே் இ்ட. 
-- 

41 

தி்ட்தி் கசவு (பெட கசவு 

ண்றுண் கடா் கசவு) ண்றுண் EMP 

 கசத்டுட்துபட்கா கசவு 

கடநிபாக குறி்பி் மபஞ்டுண். 

• தி்ச் கசவு ரூ.78.37  ்சண். 

• EMP படிக்டககளுக்கு, பெடச் 

கசவி் கீன் ரூ.15.2 ்சண் 

எதுக்க்டுகிது. டவி, கடா் 

கசவி் கீன் ஆஞ்டுக்கு ரூ.15.1 ்சண் 

கசவி்டுண். ணாசுக்கட்ு்ாட்ு 

படிக்டககந், சு்றுசச்ூன் 

கஞ்காஞி்பு மா்ப்றி் 

ாணி்புக்கா அடட்து 

கடாச்ச்ிதா கசவுகளுண் 

பருபாபே் இரு்து ஈடுகசத்த்டுண். 

4-20 
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42 

மி் மணாஞ்டணட் தி்ண் 

டதாிக்க்ட்ு, EIA/EMP 

அறிக்டகபே் மசக்்க்டுண். 

மி் மணாஞ்டண தி்ண் பிிவு 

7.3.1, அட்திதாதண்-VII இ் கீன் 

பனங்க்ட்ுந்நது. 
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43 

தி்ண் கசத்டுட்ட்்ா், 

தி்ட்தி் ்கந் விபிக்க் 

மபஞ்டுண். தி்ட்தி் ்கந், 

சு்றுசச்ூன், சபெகண், 

காருநாடாண், மபட பாத்்பு 

மா்ப்ட கடநிபாகக் 

குறிக்குண். 

• ப்கணாழித்் கடுபா க் 

குபாி இ்ட பிா்திதட்தி்கு மபட 

பாத்்புகந், உந்ளூ் ணக்கநி் 

டி் பருணாண், க்வி, சுகாடாண், 

உந்க்டண்பு மா்ப்றி் 

மணண்டுட்ட்் சபெக  பசதிகந் 

மா் துடகநி் தநிக்குண். 

• 22 மருக்கு மடி மபட பாத்்பு 

ண்றுண் ருக்கு ணடபக 

மபடபாத்்பு. 

• சபெக் காருநாடா அபிவிருட்தி 

படிக்டககடந மண்ககாந்பட் 

பெண், உந்ளூ் சபெக அபிவிருட்தி 

தி்ாக்்க்டுகிது. அமட 

மாக்கி், ஆடபாந் ரூ. CER இ் கீன் 

்மபறு படிக்டககளுக்கு 5 ்சண். 

்மபறு சபெக ் ஞிகளுக்காக 

எதுக்க்டுண் CER படிக்டககநி் 

இரு்து, குட்டடக குதிக்கு அருகி் 

உந்ந கிாணங்கந் தடபண். 

8-1 

 

                                                                           * * * * * * * * 



அத்தியாயம் 

 

அறிமுக் 

 

அறிக்ககயின் ந ோக்க்: 

     டபன்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீககநண்புதூ் டாலுக்கா, ஆனக்குநண் 

கிாணட்தி் 2.38.0 தஹக்க் ்நவி்           , ்லி ண்றுண் கிாப் 

குபாி சக்ப எஞ்.280/6ஐ இதக்க திரு.ஆ.்தா்கா  ா் ப்தணாழி்து, 

சு்றுசச்ூன் அனுணதி தறுபட்கா படிக்னகனத தடாங்கிபந்நா.்  

 

     இ்டட் தி்ட்தி் டி்் குட்டனக் குதி 5 தஹக்கருக்குக் குனபாக 

இரு்டாலுண், 500ப சு்நவுக்குந் இருக்குண் ண் குபாிகளுண் இ்டட் தி்ட் 

தி்ட்து் > 5 தஹக்கருக்கு கபன தசத்கி். எகப, இ்ட ப்தணாழிவு 

பனக - B1 இ் கீன் கருட்டுகிது ண்றுண் MoEF & CC அறிவி்பி்டி EIA/EMP 

அறிக்னகனதட் டதாிட்ட் ண்றுண் தாது விசானஞ அபசிதண். 

 

     இ்ட EIA/EMP அறிக்னக SEIAA, டபன்ாடு பனங்கித ினதா ண்றுண் கூடுட் 

குறி்பு விதிபனகநி் அடி்னபே் டதாிக்க்்து MOEF&CC அபக்நி் 

தச்ண்் 2006 அறிவி்பி் ி்துனக்க்் தாதுபா க்னண்பு ண்றுண் 

அங்கீகிக்க்் சுங்கட் தி்ண். 

 

1.2 திட்ட் ம்று் திட்ட ஆதவோரின் அகடோர். 

 

அட்டவகை 1.1 திட்டத்தின் அகடோர் 

 

1 தி்ட்தி் தத்  திரு.ஆ.்தா்கா  ாஜி்            ண்றுண் ்லி 

குபாி 

2 அநவு 2.38.0 தஹக்க ்

3 ஐ்டாஞ்டுகளுக்கா            - 4,02,450m3 



உ்ட்தி பாின ான - 35,700ப3 

சனந - 18,408m3 

 

4 அ்டிகண் ஆனண் 5  பரு காட்தி்கு 53  ப 

 

5   

 

ி பனக்ாடு இது விஞ்ஞ்டாி் ததி் திவு தசத்த்் ்ா 

ிண், ்ா எஞ்.1862, (எ்னுனத தி் அறிக்னகபே் 

இனஞ்பு எஞ். IV) 

6 இரு்பிண் S.F.No: 280/6 

கிாணண்: ஆனக்குநண் 

டாலுகா: வீககநண்புதூ ்

ணாப்ண்: தட்காசி 

ணாிண்: டபன்ாடு 

 

                        அட்டவகை 1.2: திட்ட ஆதவோரின் அகடோர் 

 

1 ஆடபாந் 

தத ்

திரு.ஆ.்தா்கா  ா் 

 

2 பகபி ட/த.(தடத்பட்திரு) P.ாக்தி், 18/7/23, திருணன 

ஆஞ்ப் ககாவி் தடரு, சிபகுருாடபுண் சுஞ்ன -  

627859, V.K.புதூ் டாலுக்கா, தட்காசி 

 

3 தடாப்ு எஞ் 94439 81387 

4 ப்ஜ்ச் ஐடி tvlponkaliraj@gmail.com 

 

இ்ட தி்ட்தி் ஞட் கடனபகனந் பூட்்தி தசத்த ப்தணாழிப் ிதி ீதிதாக 

்ப.் சுங்க படிக்னககந் ச்்பூப் கடனபகநி்டி 

கண்தகாந்ந்டுகி் எ்னட ப்தணாழிபா் உறுதி தசத்த்டுண். 

 

 

 



                                       அட்டவகை 1.3: சட்டப்பூ்வ ஒப்புதய்கர் 

 

எை் சட்டப்பூ்வ 

ஒப்புதய் 

அதிகோ் கடித எை் குறிப்பு 

1. து்லிதணா 

குதி 

தடாப்ு 

கடிடண் 

உடவி இதக்கு,் 

புவிபேத் ண்றுண் 

சுங்கட் துன, 

தட்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கடதி 16.11.2021 

இனஞ்பு-1 

2. சுங்கட் 

தி் 

்புட் 

புவிபேத் ண்றுண் 

சுங்கட் துன, 

தட்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கடதி 08.12.2021 

இனஞ்பு-2 

3. 500ப 

சு்நவி் 

உந்ந ண் 

குபாிகநி் 

விபங்கந் 

உடவி இதக்கு,் 

புவிபேத் ண்றுண் 

சுங்கட் துன, 

தட்காசி  

Rc.No:M1/11657/2017, 

கடதி 09.12.2021 

இனஞ்பு-3 

 

 

து்லிதணா குதி டகப் தடாப்ு கடிடட்தி் ி்டனகநி் அடி்னபே், 

பஞ்டிட் டங்களுக்கு குட்டனக் குதிபே் பக்கு ண்றுண் தட்கு் குதிபே் 10ப 

ாதுகா்பு தூபண், அனட ்டித ்ா ிங்களுக்கு 7.5ப ாதுகா்பு தூபண் 

வி்ட்ுந்நது. 

 

1.3 இம்கக, அரவு, இட் ம்று் திட்டத்தின் முக்கித்துவத்தின் சுருக்கோன 

விரக்க். 

 

             அட்டவகை 1.4: திட்டத்தின் தன்க பம்றி சுருக்கோன விரக்க். 

1. துன 1(a), ிக்கி அ்ாட சுங்கண்  

2. பனக புதித தி்ண் 

3. பனக B1 (கிநஸ்் சூன்ின) 

 

 



4. தப்டி எடுக்க் 

கபஞ்டித கிணண் 

          , பாின ான ண்றுண் சனந 

5. கண/்னண் ப் னண ்

6. சுங்க பன ஒ்காஸ்் அன இத்திணதணாக்க்் 

சுங்கண் 

7. இறுதி த்ாடு கண் சனந கடனப்டுண் பாடிக்னகதாநக்ளுக்கு 

பனங்க்டுண். தப்டிததடுக்க்் காின 

ான ண்றுண் கடுபா க் தாறுக்குகந் / பி 

பாங்குபக்ளுக்கு அனு்்டுண். 

 

 

                                               அட்டவகை 1.5: திட்டத்தின் இட் 

 

எஞ் விபங்கந் விபங்கந் 

1 இண் ஆனகுநண் கிாணண், வீககநண்புதூ் 

டாலுக்கா, தட்காசி ணாப்ண். 

2 பென 

ருங்கினஞ்புகந் 

அச்கனக: 09°00'03"N பட் 09°00'11"N பன 

தீக்்ககனக: 77°28'21"E பட் 77°28'26"E பன 

3 காகாஷீ் எஞ் 58 G / 8, 12, 58 H/ 5 & 9 

 

இரு்பி விபங்கந் ாா 2.3, அட்திதாதண்-II இ் விபிக்க்ட்ுந்ந. 

1.3.1  ோடு ம்று் பிோ ்தித்திம்கோன முக்கித்துவ்: 

 

     இ்ட குபாிபே் இரு்து கடுபா க், பாின ான ண்றுண் சனந 

ஆகிதனப உந்ாட்ு கடனபனத பூட்்தி தசத்பண். கட்ுணாண்/உந்க்னண்புட் 

துனக்கு பக்கிதட் கடனபதாக இருக்குண் சனந ண்றுண் க்களுக்கு ் கடனப 

உந்நது. இ்டக் குட்டனகபே் இரு்து எடுக்க்டுண் சனந, அருகிலுந்ந இறுதி் 

தக்ளுக்கு கடிதாகக் தகாஞ்டு தச்்டுண். கிஷ் திட்ுகனந உ்ட்தி 

தசத்பட்காக, ானகந் அருகிலுந்ந கிஷக்ளுக்கு வி்ன தசத்த்டுண் . 

 

     இ்குதிபே் இட்தி்ண் டநபாங்கந், பட்்டகண், ழுதுாக்்குண் ஞிகந் 

கா்ப்றி் தடாப்ுனத பாத்்புகந், உந்ளூ் ணக்கநி் டி் 



பருணாண், உந்க்னண்பு பசதிகந் கா் கணண்் சபெக  பசதிகந், 

பசதிகந் கணண்ாடு ஆகிதப்றி் பெண் கடிதாகவுண் ணனபகணாகவுண் கபன 

பாத்்புகனந பனங்குண். ப்தணாழிபி் CER படிக்னககந் கா்னப. 

 

1.4 ஆ்வின் ந ோக்க்: 

 

விவங்கர் விவங்கர் 

ப்தணாழிவு எஞ்  SIA/TN/MIN/71385/2022 

ககா்பு எஞ் 8954/2022 

TOR தபநிபை்டி்கா 

SEAC கூ்ண் 

252பது கூ்ண் 10.03.2022 அ்று னத்து 

TOR தபநிபை்டி்கா 

SEIAA கூ்ண் 

496பது கூ்ண் 24.03.2022 அ்று னத்து குறி்பு 

விதிபனகந் 

குறி்பு விதிபனகந் SEIAA, டபன்ாடு இலிரு்து த்்து, அபக்நி் 

கடிடண் எஞ் SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 கடதி 

25.03.2022. 

அடி்ன டவு 

கசகி்பு 

கிிகத்டிப் இ்ஜிிதஸ்் & க்ச்்ஸ்், 

தச்ன ககான சீசனுக்காக (ணாச்் 2022 பட் கண 

2022 பன) 

 

     குறி்பு விதிபனகந், டவு கசகி்பு ஆகிதப்றி் அடி்னபே், தி்் 

குதிக்கு (னணத ணஞ்ண் ண்றுண் இனதக ணஞ்ண் (ககா் ணஞ்ட்திலிரு்து 

10 கிப சு்நவு) சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு கண்தகாந்ந்்து ண்றுண் 

பி்பருண் ஆத்வுகந் உந்நக்க்்: 

     • தி்ட்து் தடாப்ுனத பட்னண ண்றுண் இஞ்ாண் ின டவுகநி் 

கசகி்பு. 

      • கா்று, ீ,் சட்டண், ணஞ், டாபங்கந் ண்றுண் விங்கிங்கந் கா் 

சு்றுசச்ூன் அநவுருக்களுக்கா ரு ருப அடி்னக் கஞ்காஞி்பு. உந் 

ஆத்பகட்தி் அநவுருக்கநி் கு்ாத்வு. 



      • EIA/EMP அறிக்னகபே் ண் அனண்புகநா் ட்ட்் தடாப்ுனத 

ஆத்வுகனநச் கசட்்து EIA/EMP அறிக்னகபே் ஆபஞ்டுட்ட்.  

     • ணாசுாடு காஞணாக ாதிக்க்க்கூடித குறி்பிட்டக்க சு்றுசச்ூன் 

அநவுருக்கனந அனதாநண் காணுட். அடாபது கா்று, ீ,் சட்டண், ணஞ், உபேித் 

ண்றுண் ிச் சூன்.  

     • கூ்் ணாசுான்க் குன்ட்குண் கட்ு்டுட்துபட்குண் 

தாருட்டணா டஞி்பு படிக்னககனந ணதி்பீடு தசத்ட் ண்றுண் தீண்ாிட்ட். 

      • னணத ணஞ்ண் ண்றுண் இனதக ணஞ்ட்தி்கா கா்று சூனன் 

தாறுட்து தி்ட்தி்கு் பி்னடத தசறிவு (அடி்ன + அதிகிக்குண்) கஞி்பு.  

     • டஞி்பு படிக்னககனந சிதா கட்தி் தசத்டுட்ட 

ப்தணாழித்் ிப்ாக அண்சங்கனந உந்நக்கித சு்றுசச்ூன் கணாஞ்னண 

தி்ட்னட உருபாக்குட். 

 

 

     EIA அறிவி்பு 2006் டி, இது தடா்ா விதிகந் ண்றுண் னபனகநி்டி, 

இ்ட பனவு EIA/EMP அறிக்னக தாது ஆகாசனக்காக சண்்பிக்க்டுண். 

சு்றிபந்ந தாதுணக்கந் ண்றுண் தடாப்ுனத பி ங்குடாக்நி் கருட்துகந், 

கபனகந் ண்றுண் ஆ்கசனகந் ஏகடனுண் இரு்டா், ிசீனக்கு எடுட்துக் 

தகாந்ந்டுண் ண்றுண் அட் இஞக்க அறிக்னக இறுதி EIA/EMP அறிக்னகபே் SEIAA, 

Tamil Nadu க்கு சண்்பிக்க்டுண். 



தாட் 2 

 

திட்ட விபக்க் 

 

2.1 திட்ட்திண் கக: 

 

     டபன்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீககநண்புதூ் டாலுக்கா, ஆனக்குநண் 

கிாணட்தி் 2.38.0  தெக்க் ்நவி் திரு.ஆ.்தா்கா  ாவ்        

   , த்லி ண்றுண் ்லி குபாி 5  ஆஞ்டுகளுக்கு ப்தணாழித்் 18,408m3  

சனந. 4,02,450m3            ,            -35,700 3. 

இத்திணதணாக்க்் ஓ்்காஸ்் சுங்க பனனத் த்டுட்தி 53ப 

ஆனட்தி்கா            

 

2.2 திட்ட்திந்காண தக ந்று் ிாத்தடு்ன்: 

 

     கட்ுணா் தாருக்ளுக்கு அதிக கடனப உந்நது ண்றுண் இ்ட குபாிபே் 

இரு்து உ்ட்தி தசத்த்டுண் பழு் தாருக்ளுண் உந்ளூ் கட்ுணா / 

உந்க்னண்புட் துனபே் த்டுட்ட்டுண். 

 

     பி்பருண் சாடகணா காஞிகனநக் கருட்தி் தகாஞ்டு, தி்ப் 

காட்தி்குந் தி்ட்னட ினகப்றுபது னபனபே் சாட்திதணாகுண், கணலுண் 

இ்ட ப்தணாழிவு பழுனணதாக ிதாத்டுட்ட்டுகிது. 

 

• ் டண் ிரூபிக்க்் இரு்புக்கந் கின்து 

• தி்ட்தி் தக்கா தாருநாடா ண்கட்ட்னண 

• தி்ட்தி்கு சி்ட அணுக் ண்றுண் டநட்தி்கு அருகானணபே் டநபா பசதி 

கினக்குண் 

• பிா்திதட்தி்கா தாருநாடா ண்றுண் சபெக தாருநாடா ்னணகந் 



 

2.3 இட்: 

 

     சுங்க் குதிபே் சுருக்கணா விநக்கண், இரு்பிண், ஒருங்கினஞ்புகந், 

அணுக்ட்னண கா்ப்று் அ்பனஞ எஞ்.2.1 இ் கீகன உந்ந விபங்கந் 

உந்ந. 

 

அட்டக 2.1: எண்னுகட ப விபக்க் 

இட் ஆனகுநண் கிாணண், வீககநண்புதூ் டாலுக்கா, 

தட்காசி ணாப்ண். 

ச்த எ். 280/6 

ஒருங்கிகத்புகப் அச்கனக: 09°00'03"N பட் 09°00'11"N பன 

தீக்்ககனக: 77°28'21"E பட் 77°28'26"E பன 

அருகின் உப்ப 

கிா் 

கனதானூ் - 1.3 கிப (SE) 

அருகின் உப்ப க் வீககநண்புதூ் - 6.5 கிப (SE) 

அருகிலுப்ப ாின 

நடுஞ்சாகன / 

தசி நடுஞ்சாகன 

(SH-39) ஆங்குநண் - தட்காசி - 14.0கிப -தட்கு்க்கண் 

(NH-208) திருணங்கண் -  தட்காசி -  18.5 கிப -  கண்கு க்கண் 

அருகிலுப்ப மன் 

தாக 

திருத்கபலி -  சங்க்ககாவி் ககாடு - 14.5 கிப - 

பகண்கு 

அருகிலுப்ப மன் 

ிகன் 

ாவூச்ட்திண் - 6.1கிப (SW) 

அருகின் உப்ப 

விாண ிகன் 

தூட்துக்குடி - 68.0கிப -  (SE) 

அணுகன் 

இ்குதிபே் இரு்து ட்காதுந்ந சான, இ்குதிபே் 

பக்கு குதிபே் ஆனக்குநண் - குறிசச்ா்்டி கிாண 

சானக்கு தச்கிது. 

ினத்தத்பு 

குட்டனக குதிதாது சனந உருபாக்கட்டா் பெ்் 

கி்ட்ட் தப்று ி்்னக் காட்ுகிது. குதிபே் 

உதண் MSL இலிரு்து 150ப (அதிகச்ண்) கணக உந்நது. 



அருகிலுப்ப 

ீ்ிகனகப் 

சிட்டா் ஆ் 6.3  கிப (SW), சிட்டா் தி 8.1  கிப (S), 

ணானூ் கச் -  8.4 கிப (எஸ்), ணாஞ்ன கா்பாத் - 9.4 

கிப (SW) 

 

     இரு்பி பனண் ண் எஞ்.2.1 இ் தகாடுக்க்ட்ுந்நது. அணுகுபன 

பனண் ண் எஞ்.2.2 இ் தகாடுக்க்ட்ுந்நது. குட்டனக குதிபே் பென 

ஒருங்கினஞ்புகந் ண்றுண் தசத்னகக்ககாந் ங்கந் பனகத ண் எஞ். 2.3 & 

2.4 இ் கா்்ட்ுந்ந. குட்டனகபேலிரு்து 500ப சு்நவுக்கா கிாண 

பனண் ண் எஞ். 2.5 இ் கா்்ட்ுந்நது. 

 

 

 

 

 

 



தட் 2.2: அணுகக்கூடி கதட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தட் 2.3: கு்கக திட்ட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தட் 2.4: திட்டத் தகுதிமண் மூகன ஒருங்கிகத்புககபக் காட்டு் 
நசந்ககக்தகாப் தடங்கப் 

 

 

 

ப புககத்தட் 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தட் 2.5: கிா கதட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4 ின ககத்தாடு: 

 

ச்த எ். தகுதி ாிாண பிித்பு கீத நகாடுக்கத்தட்டுப்பது: 

 

அட்டக 2.2: கக்நகடுத்பு எ் ாிாண தகுதி உகடத்பு 

ாட்ட் ாலுகா கிா் ச்த 

எ் 

Ha 

இன் 

உப்ப 

தகுதி 

உிக 

தட்காசி வீககநண்புதூ ் ஆனக்குநண் 280/6 2.38.0 

இது 

விஞ்ஞ்டாி் 

ததி் திவு 

தசத்த்் ்ா 

ிண், ்ா 

எஞ்.1862, 

(எ்னுனத தி் 

அறிக்னகபே் 

இனஞ்பு எஞ்.IV). 

நா் தத்தபவு (நெக்தட்) 2.38.0  

 

2.3.5 புவிமன்: 

 

     இ்குதி தீக்க் கிிசிக் பநாகட்தி் பா உருணா்் ானகநா் 

அடிக்ககாடிட்ுக் கா்்ட்ுந்நது. இ்ட ானகந் பாக பாின ண்றுண் 

சபட்தித ந்நட்டாக்கு ி்புட் ண்றுண் இங்கநி் பஞ்் பெண் 

கணதழுட்டுகி். இண்ணாப்ட்தி் காஞ்டுண் புவிபேத் அனண்புகநா 

க்ீஸ்ஸ், கிான்டுகந், சாக்ானகஸ்் அடி்ன கிானுன்டுகந் ண்றுண் 

கா்க்-தத்ஸ்கந் கா் ஆக்்கித் ானகந் ஆகுண். இனநத படிபங்கந் 

குபா்ஸ்் ண்புகந் ண்றுண் தக்ணான் ஆகுண். 

     குட்டனகக்கு எடுக்க்் குதிபே் கபிக்க்் ான பனக 

சாக்ானக் ஆகுண், இதி் தருண்ாலுண் குபா்ஸ்் ண்றுண் ஃத்ஸ்்ா் சி 



ஃதகாணக்கசித கிணங்கந் உந்ந. சாக்ானக் எ்து தீக் 

க்ீஸ்ஸி் ஒரு குதிதாகுண், இது உதட் உருணா்் ானதாகுண். 

 

அட்டக 2.3: தகுதிமண் நதாது புவிமன் ாிசு 

 து தாகந உருாக்க் 

1 சபட்திலிரு்து துனஞ 

சபணாது 

குபா்்ி பாின ான 

உருபாக்கண் 

2 அக்்கித் சாக்ானக், ககாஞ்னட்ுகந் 

3 அக்்கித் தீக் க்ீஸ், ண்றுண் கா்க் க்ீஸ் 

 

     குட்டனக் குதிபே், 1 ப (சாசி) சனந ண்றுண் 2 ப பாினக்குக் கீகன 

ாித சாக்ானக் உருபாக்கண் காஞ்டுகிது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தட் 2.6: புவிமன் திட்ட் 

 

 

 

 

 

 

 



தட் 2.7: புவிமன் குறுக்குநட்டு 

 

 

 



2.1 நசன்தாட்டிண் அபவு ந்று் அபவு: 

 

• குட்டனக் குதிபே் உந்ந தணாட்ட கிண பநங்கந் 4,02,450m3  கடுபா க், 

35,700m3  தபட் ான ண்றுண் 18,408m3  சனந. 

• ஓ் காஸ்் அன இத்திணதணாக்க்் சுங்க பன பெண் சுங்கண் 

தசத்த்டுண். 

• எ்னுனத ஆயுந் 5  பருங்கநாக இருக்குண். 

• 5 பரு தி் காட்தி், 4,02,450m3  கடுபா க், 35,700m3  தபட் ான 

ண்றுண் 18,408m3  சனந 53m bgl ஆனண் பன. 

• அகன்பாாத்சச்ி தசத்த்் பழு் தாருக்ளுண் பாங்குபக்ளுக்குக் 

தகாஞ்டு தச்்டுண் எ்டா், இ்டக் குபாி தசத்ா்டி் எ்டவிடணா 

கழிவு உ்ட்தியுண் எதி்ாக்்க்வி்ன. 

 

2.4.1 இருத்புக்கப்: 

 

அட்டக 2.4: புவிமன் ந்று் சுங்கத் தகுதிகப் 

எ் இருத்பு கக 
m3 இன் 
சகப 

மீ 3 இன் ாணிகன 
தாகந 

m3 இன் 
கடுமுடாண கன் 

1 
புவிபேத் 
பநங்கந் 

23,790 47,580 11,89,500 

2 

சுஞ்க்கூடித 
இரு்புக்கந் 

53 ப பன 

18,408 35,700 4,02,450 



7.5  ப பு ாதுகா்பு தூண், பஞ்டி ானடக்கா 10  ப ாதுகா்பு தூண் 

ஆகிதப்றி் ாதுகா்பு தூட்னட கருட்தி் தகாஞ்டு சுங்க இரு்புக்கந் 

ப்டன்ட. 

 

2.4.1 சுங்க முகந: 

 

     ாக்ொண்ண் துனநபே், தபடி்பு, அகன்பாாத்சச்ி பெண் அகன்பாாத்சச்ி 

ண்றுண் டி்க்ந் பெண் கிண காக்குபட்து ஆகிதப்ன் த்டுட்தி 

தி்டதபநி அன இத்திணதணாக்க்் சுங்கண் கண்தகாந்ந்டுண். கண் 

சனந தண்னணதாது ண்றுண் கடிதாக கடாஞ்ாண். கீகன உந்ந 

கடுபா க் தபடிட்து பி்் கடாஞ்டி எடுக்க்டுண். 5.0ப ண்றுண் 5.0ப 

அகட்தி் தஜ்ச் உதண் கருட்டுகிது. 

 

அட்டக 2.5: உதகங்கபிண் விங்கப் 

எ் உதகங்கபிண் நத் திநண் தககப் 

1 ாக் பிகக்க் இனஞ்பு் 

அகன்பாாத்சச்ி 

0.90m3 பாநி 

தகாந்நநவு 
1 

2 டி் ் 5/10 ் 4 

3 ா சுட்திதலு் டிாக்் 

தாருட்ட்் அபக்கி 
30-32 பப dia 1 

 

2.1 ஒத்புன் ந்று் அனாக்க்திந்காண முண்நாழித்தட்ட அட்டக: 

 

     CTE, CTO கா் அனட்து ச்்பூப் ஒ்புட்கனநயுண் த் பிகு 

உடிதாக உ்ட்தினத தசத்டுட்ட ப்தணாழிப் ப்தணாழிகிா.் சுங்க 

படிக்னககநி் காது சு்ா் அனுணதி ி்டனகளுக்கு ஆடபாந் 

இஞங்குபா.் இ்ட தி்ட்தி்காக தி்ப்் தி்ட்னட 

தசத்டுட்துபட்கா அ்பனஞ கீகன தகாடுக்க்ட்ுந்நது. இது ்கபறு 



காஞிகளுக்கு உ்் ஒரு ட்காலிக அ்பனஞ, எகப எதி்ாாட 

ணாறுாடுகந் ஏ்ாண். 

Table Error! No text of specified style in document..1:நசன்தடு்துந்காண 

முண்நாழித்தட்ட அட்டக 

 

 

 

 

 

2.1 நாழின்நுட்த் ந்று் நசன்முகந விபக்க்: 

 

     குபாி தசத்ாடுகநி் ஆனண் ா சுட்தித் துனநபேடுட், தபடிட்ட், 

அகன்பாாத்சச்ி, ஃ்ஸ்கான ஏ்றுட் ண்றுண் கடனப்டுண் 

பாங்குபக்ளுக்கு தகாஞ்டு தச்பது ஆகிதனப அங்குண். இ்ட குபாிபே் 

ஃ்ஸ்கா் உ்ட்திபே் ாக்ொண் துனநபேடுட் ண்றுண் தபடிட்ட் ஆகிதனப 

அங்குண். அகன்பாாத்சச்ிகந் பெண் பட்னணதா க்ானகந் 

குழிகநிலிரு்து அக்்ட்ு, கணலுண் அகன்பாாத்சச்ிகநி் இனஞக்க்் 

ான உன்ா்கந் பெண் சிறித அநவுகநாக உருபாக்க்டுகி். இது ஒரு 

பனக்கணா தி்டதபநி அன இத்திணதணாக்க்் சுங்க பனதாகுண். 

இ்ட தி்ட்தி் தசத்பன ஓ் பனண் கீகன தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

தட் 2.8: நசன்முகந ஓட்ட கதட் 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 திட்ட விபக்க்: 

 

2.6.1 கட் உந்த்தி: 

 

     இது ப்தணாழித்் தி்ணாகுண். இ்ட குட்டனக் குதிபே் இதுபன 

ஆடபாநா் சுங்கண் கண்தகாந்ந்வி்ன. 

 

2.6.2 திட்ட கான்-உந்த்தி & கழிவு அகந்நன்: 

 

     தி் காட்தி், 4,02,450  ப 3  கடுபா க், 35,700 ப 3  தபட் ான ண்றுண் 

18,408  ப 3  சனந 53  ப ஆனட்தி்கு குபாி எடுக்க உட்கடசிக்க்ட்ுந்நது. ஆஞ்டு 

பாிதா உ்ட்தி விபங்கந் கீகன தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

 

அட்டக 2.7: திட்ட கான்தின் உந்த்தி அட்டக 

ஆ்டு க்ஸ்தடாண் (மீ3) ந்ட் ாக் m3 சகப (m3) 

I 80800 32640 16744 

II 81690 3060 1664 

III 80475 - - 

IV 80260 - - 

V 79225 - - 

நா்் 402450 35700 18408 

 

திட்ட கான்தின் கழிவு அகந்நன்: 

 



     இ்ட குபாி தசத்ா்டி் எ்டவிடணா கழிவு உ்ட்தியுண் 

எதி்ாக்்க்ாது, ஏதி் கடாஞ்்் தாருந் பழுபதுண் 

த்டுட்ட்டுண். கிாப் படிவி் உந்ந கண் சுனணகந் டி்ி் ஏ்்ட்ு 

கடனப்டுண் பாடிக்னகதாநக்ளுக்கு அசுக்கு கடனபதா க்ஞட்னட 

தசலுட்தி ச்னட்டுட்ட்டுண். கடாஞ்டிததடுக்க்் கடுபா க் 

கடாஞ்்ட்ு, கடனப்டுண் பாங்குபக்ளுக்கு, எண் சாஞ்் உ்ட்தி 

தசத்பட்காக, டி்ி் ஏ்்டுண். 

 

 

 

 

தட் 2.9: ஆ்டு ாிாண திட்ட் 

 

 

  



தட் 2.10: ஆ்டு ாிாண குறுக்குநட்டு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 கரு்தின் ிகன: 

 

கு்ககக் கான்திண் முடிவின் சுங்க்திண் இறுதி ஆ் 53  மீ. கரு்தின் குழி 

திாங்கப் கீத நகாடுக்கத்தட்டுப்பண: 

 

அட்டக 2.8: இறுதி குழி திாங்கப் 

 

 



அ்டிகண் பி் ிணாஞண் (ப) - 5 ஆஞ்டு தி் காட்தி் படிவு 

குழி எ் ீப் 

(அதிகதட்ச்) 

அகன் (சாசி) ஆ் (அதிகதட்ச்) 

I 177 104 53m BGL 

 

     இ்ட் குதிபே் ிட்டடி ீண்்ண் 70ப பட் 73ப பன BGL பன உந்நது 

எகப, ிட்டடி ீ் குறுக்கீடு எதி்ாக்்க்வி்ன. கருட்தித் தி்ண் & 

குறுக்கு குதி ண் எஞ். 2.11 இ் கா்்ட்ுந்நது. 

தட் 2.11: கரு்தின் திட்ட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.11: கரு்தின் குறுக்குநட்டு 



ினச் சீழிவு/தண்தாடு: 

 

     ட்காது ண்றுண் குபாி காட்தி் படிவி் ி த்ாட்ு பன கீகன 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

அட்டக 2.9: ின தண்தாடு  

எ் ின தண்தாடு 
ந்ததாக தகுதி 

(நெக்ட்) 

குாி கான்தின் 

தண்தாட்டின் உப்ப 

தகுதி (Hect) 

1. குபாி குழி Nil 1.84.0 

2. உந்க்னண்பு Nil  0.01.0 

3. சானகந் Nil 0.02.0 

4. சுனண பனநதண் Nil 0.30.0 

 தணாட்டண் 2.38.0 0.21.0 

 

     சுங்கட்தி் ஆயு்காட்தி் படிவி், 1.84.0 தெக்க் தப்்் குதி 

ீ்ினதாக வி்டுண். 0.02.0Ha சுங்கச் சானகநாகவுண், 0.52.0Ha டாபங்கநா் 

பெ்்டிருக்குண். 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.1 திட்ட் தககப்: 

அட்டக 2.10: திட்ட் தககப் 

 

ணிப் 22 க் கடிதாகவுண், 50க்குண் கண்்கா் ணனபகணாகவுண் 

ீ் தக ந்று் 

ஆா் 

டஞ்ஞீ் கடனப:10 KLD 

 

விங்கப் அபவு (KLD) 

குடிீ் ண்றுண் வீட்ு 

உகதாகண் 
1.0 

தூசி அக்குபன 8.0 

சன்ச த்் 1.0 

தணாட்டண் 10.0 

 ஆடாண்: கடனபதா டஞ்ஞீ் படலி் தபநி ிறுபங்கநி் இரு்து 

தகாந்பட் தசத்த்டுண். பி்் சுங்க சண்்பி் கசகிக்க்டுண் 

ணனன ீனயுண் த்டுட்டாண். 

சக்தி தக 

சுங்க படிக்னகக்கு ப்சாண் கடனபபே்ன. அலுபகண் 

கா்ப்றுக்கா குன்ட்ச ப்கடனப ணாி கிி் பெண் 

பூட்்தி தசத்த்டுண். 

ப தசககப் 

இது ப்தணாழித்் தி்ணாகுண். சுங்க அலுபகண், படலுடவி 

அன, ஓத்வு டங்குபங்கந், கழிபனகந் கா் டந கசனபகந் அன 

ி்ட க்னண்புகநாக பனங்க்டுண். 

திட்ட நசனவு Rs.78,37,000/-  

சமூக-

நதாருபாா 

ப்சச்ிக்காக 

ஒதுக்கத்தட்ட ிதி 

CER த்்டி் கீன் ரூ.5.0 ்சண் ஒதுக்க்டுகிது. 

 

 



2.1 ித்பு டடிக்கககபிண் விபக்க்: 

 

     சுங்க குட்டனக் குதிபேலுண் அனடச் சு்றியுந்ந சு்றுசச்ூனன் 

ாதுகா்ட்குண் கணண்டுட்துபட்குண் சுங்கங்கநி் அறிவித் ண்றுண் 

பனதா கணண்ாடு தி் அதிகாிகநா் கண்தகாந்ந்டுண். இ்டட் 

தி்ட்னடச் தசத்டுட்துண்காது கண்தகாந்ந் கபஞ்டித ாதி்புகந் ண்றுண் 

டஞி்பு படிக்னககந் ்றித விிபா கு்ாத்வு. அட்திதாதண்-  IV இ் 

விபாதிக்க்்து. 

 

2.2 புதி ந்று் தசாதிக்கத்தடா நாழின்நுட்த்திண் தித்பீடு: 

 

     புதித தடாழி்த்ண் எதுவுண் தசத்டுட்ட்வி்ன. சுங்கட்தி் 

ப்தணாழித்் பனதா ஓ்்காஸ்் சுங்க பனதாது தடாழி்த் 

ீதிதாகவுண் தாருநாடா ீதிதாகவுண் சாட்திதணா ஒரு ிரூபிக்க்் 

தடாழி்த்ணாகுண். . தித தடாழி்த் கடா்விகந் எதுவுண் 

எதி்ாக்்க்வி்ன. எதி்ாாட சூன்ினனத எதித்காந்ந கி் 

கணாஞ்னண தி்ண் பகுக்க்டுண். 

 

2.3 முடிவு: 

 

     ் சு்றுசச்ூன் ாதுகா்பு தி்ண் ப்தணாழிபி் பக்கித காக்கங்கநி் 

ஒ்ாகுண். தி்ச் தசத்ாடு ஆத்வு் குதிபே் சு்றுசச்ூன் சணினபே் 

தித டாக்கட்னட ஏ்டுட்டாது எ்று எதி்ாக்்க்டுகிது. 

 

                                                                      * * * * * * * * * 

 

 

 



 

அத்திா் 3 

சும்றுசச்ூறலின் விரக்க் 

 

3.1 பபாது: 

 

     தி் படிக்கககநா் ட்பாகடத சு்றுசச்ூனலி் ்டுண் ாதி்க 

ணதி்பிடுண் பாக்கட்தி்காக ்பபறு சு்றுசச்ூன் கூறுகளுக்கா ட்பாகடத 

சு்றுசச்ூன் அடி்க டவு ஆத்வு குதிபே் பசகிக்க்்து. 

 

     பகாக காட்தி் (ணாச்் 2022 பட் பண 2022  பக) தடாப்ுகத IS குறிபைடுகந், 

CPCB, MoEF & CC பழிகாட்ுட்கநி்டி கஞ்காஞி்பு பகதாகவுண், உ்ி்ாகவுண் 

பண்தகாந்ந்்து, ஆத்வி் விபங்கந் இ்ட அட்திதாதட்தி் 

தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

 

     இ்ட ஆத்வி் பாக்கட்தி்காக, குதி இஞ்டு ணஞ்ங்கநாக 

பிிக்க்ட்ுந்நது, அடாபது, கணத ண்றுண் இகதக ணஞ்ங்கந். பழு குட்டகக 

குதிபண் கணத ணஞ்ணாக கபோட்டுகிது, அபட பட்தி் இகதக ணஞ்ண் 

கணத ணஞ்ட்தி் சு்நவி் இபோ்து 10  கிப சு்நகபக் தகாஞ்டுந்நது. ஆத்வு் 

குதிபே் உந்ந கிாணங்கநி் விபங்கந் ண்றுண் பி அண்சங்கந் அ்பகஞட் 

தி்ட்தி் ண் ஞ் -  3.1  இ் தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

 

     பட்கண டவு பசகி்பு கந கஞ்காஞி்பு பெண் தசத்த்்து ண்றுண் 

இஞ்ாண் ிக டவு பசகி்பு தபநிபே்் ஆடாங்கந் ண்றுண் அசாங்க 

ஆபஞங்கநிலிபோ்து த்்து. இ்ட அட்திதாதட்தி் பெண் விிவுடுட்ட்் 

அடி்க டவு பசகி்பி் விபங்கந் கீபன சுபோக்க்ட்ுந்ந: 

 

 



 

அட்டலணை 3.1: அடிப்பணட தவு லணக 

 

ை் ஆ்வுகர் அரவுருக்கர் / ஆ்வு இட் 

1 சபெக தாபோநாடாண் 

ணக்கந் தடாகக கஞக்தகடு்பு 

2011  இலிபோ்து  

 

கணத ண்றுண் டாங்க் 

ணஞ்ண் 

ணக்கந்தடாகக டவு 

ணாதிி ஆத்வு 

இக்குதி 

2 
கணக்பா 

பாிகபேத் 

IMD, திபோத்பபலிபே் இபோ்து 

ணகன்தாழிவு டவு 
திபோத்பபலி 

தப்ிக, ஈ்டண், 

கா்றி் பபகண், கா்றி் 

திகச 

1 பிதிிதி இண் 

3 
சு்று்பு கா்றி் 

டண் 
PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 

1 கணத ணஞ்ண், 4 

இகதக ணஞ்ண் 

4 ீ் டண் 
இத்பித் ண்றுண் இசாத 

அநவுபோக்கந் 

1 கணத ணஞ்ண், 4 

இகதக ணஞ்ண் 

5 எலி ண்ங்கந் சு்று்பு சட்டண் 
1 கணத ணஞ்ண், 4 

இகதக ணஞ்ண் 

6 ணஞ்ஞி் டண் 
இத்பித் ண்றுண் இசாத 

அநவுபோக்கந் 

1 கணத ணஞ்ண், 4 

இகதக ணஞ்ண் 

7 
ி த்ாடு ண்றுண் 

ி கப ்

ஆ்ஸ் பச்டிக்க் 

த்டுட்தி 10 கிப ஆத்வு் 

குதிக்குந் ி த்ாட்ு 

பக 

இக்குதி 

2011 ணக்கந் தடாகக பகா் ண்றுண் டாங்க் 



 

கஞக்தகடு்பி் 

அடி்கபே் ி த்ாடு 

ணஞ்ண் 

8 உபேித் சூன் 
டாபங்கந் ண்றுண் 

விங்கிங்கந் 

கணத ணஞ்ண் 

ண்றுண் இகதக 

ணஞ்ண் 

9 ீித் & ீ் புவிபேத் 
குதிபே் ீ்ிக 

விபக்குறி்பு 

கணத ணஞ்ண் 

ண்றுண் இகதக 

ணஞ்ண் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

பட் 3.1: ஆ்வு பகுதி லணபட்                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.2: ஆ்வுப் பகுதிபேன் சும்றுசச்ூறய் அணப்பு 

ை் விலங்கர் விலங்கர் 

1 அபோகி் உந்ந தடுஜ்சாக (SH-39A) ஆங்குநண் -  தட்காசி - 6.5Km (S) 

2 அபோகிலுந்ந பே் ிகதண் ாவூச்ட்திண் RS – 14.1km - SW 

3 அபோகி் உந்ந விணா 

ிகதண் 
தூட்துக்குடி - 68 கிப - ஸ்இ 

4 அபோகிலுந்ந பக்கித 

ீ்ிககந் 

சிட்டா் ஆ் 6.3  கிப (SW), 

சிட்டா் தி 8.1கிப (S), 

ணானூ் பச் -  8.4  கிப (ஸ்), 

ணாஞ்க கா்பாத் - 9.4 கிப (SW)  

5 அபோகி் உந்ந கண்/கண் வீபகநண்புதூ் - 6.5 கிப (SE) 

6 அபோகி் உந்ந கிாணங்கந் அபோஞாசச்புண் -  1.5  கிப (NW) 

குறிசச்ா்்டி - 1.7  கிப (NE) 

ககதானூ் – 1.3  கிப (SE) 

பாடிபொ் - 2.0கிப (SW) 

7 ணககந் / ந்நட்டாக்குகந் 10ப சு்நவி் இ்க 

8 தடா்லித் பக்கிதட்துபண் 

பாத்்ட இங்கந், ிகவுச் 

சி்ங்கந் அறிவிக்க்்து 

10ப சு்நவி் இ்க 

9 பா்று ண்றுண் சு்றுா 

ஆப்பந்ந உந்ளூ் இங்கந் 

10ப சு்நவி் இ்க 

10 சு்றுசச்ூன் உஞத்ி் 

குதிகந், பவிங்கு 

ாதுகா்பு ச்ண், 1972 இ் டி 

ாதுகாக்க்் குதிகந் 

10ப சு்நவி் இ்க  



 

ை் விலங்கர் விலங்கர் 

(புலிகந் கா்கண், தாககந் 

கா்கண், உபேக்்பகாநங்கந், 

படசித பூங்காக்கந், 

பவிங்கு சஞாதங்கந், 

சபெக இபோ்புக்கந் ண்றுண் 

ாதுகா்பு இபோ்புக்கந்) 

11 எதுக்க்் / 

ாதுகாக்க்் காடுகந் 

ிசப்் காடு - 5.3  கிப (ஸ்), 

ஊட்ுணக கா்புக்காடு 9.8கிப (இ) 

12 ாதுகா்பு ிறுப்கந் 10 கிப சு்நவி் இ்க 

13 ி அதிவ்ு ணஞ்ண் ணஞ்ண் - II (குக்ட தசதலி்) 

14 ஆத்வு குதிபே் உந்ந பி 

தடாழி்கந் 

சி கடுபா க் குபாிகந் டவி, 

கிஷ.் இ்குதிபே் பபறு தித 

தடாழி்கந் இ்க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 பகுதிபேன் சபெக-பபாருராதா கட்டணப்புகர்: 

 

3.1.1 பபாது: 

 

     ஆத்வு் குதிபே் சபெக-தாபோநாடா விபங்கந் இட் பெண் 

பசகிக்க்டுகி்: 

 

• எபோங்கிகஞ்ட டாலுகா பகட்து் ஆத்வு குதி பகட்தி் இபோ்து விழுண் 

கிாணங்ககந அகதாநண் காணுட். 

ணாதிி ஆத்வு, கிாணக் கூ்ங்கந் ண்றுண் குழு விபாடண் பெண் பட்கண டவு 

பசகி்பு. 

• NIC 2011  ணக்கந்தடாகக கஞக்தகடு்பு டவு பெண் அ்குதிபே் விழுண் 

கிாணங்கநி் ணக்கந்தடாகக பக பசகி்பு. 

• NIC 2011  ணக்கந்தடாகக கஞக்தகடு்பு டவு பெண் ஆத்வு குதிபே் விழுண் 

கிாணங்கநி் தடாழி் அகண்பு. 

• NIC 2011  ணக்கந்தடாகக கஞக்தகடு்பு டவு பெண் ஆத்வு குதிபே் உந்ந 

கிாணங்கநி் கிகக்குண் பசதிகந் ்றித விபங்கந். ஆத்வி் கஞ்டுபிடி்புகந் 

கீபன விநக்க்ட்ுந்ந. 

3.1.2 இை்டா் நிணய தவு விரக்க்: 

     ப்தணாழித்்           , த்லி ண்றுண் சகந குபாி தட்காசி 

ணாப்ண் (ப்கடத திபோத்பபலி ணாப்ண்) வீபகநண்புதூ் டாலுகாவி் 

ஆகக்குநண் கிாணட்தி் அகண்துந்நது. 2011  ணக்கந் தடாகக கஞக்தகடு்பி்டி, 

திபோத்பபலி ணாப்ட்தி் வீபகநண்புதூ,் சங்க்பகாவி் தட்காசி & 

தசங்பகாக் டாலுக்காவிலிபோ்து 10கிப சு்நவி் 24  கிாண்பு கிாணங்கந், 3 

க்்புங்கந் உந்ந. ஆத்வு் குதிபே் ணக்கந்தடாகக விபண் கீபன 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது: 



 

அட்டலணை 3.3: ஆ்வுப் பகுதிபேன் சபெக, பபாருராதா ம்று் க்கர்பதாணக 

விலக்குறிப்பு 

விலங்கர் க்கர் பதாணக சதவித் 

பாலின் லாிான விநியாக் 

ஆஞ் ணக்கந் தடாகக 93147 49.65% 

தஞ் ணக்கந் தடாகக 94461 50.35% 

தணாட்டண் 187608 100 

ாதி லாிாக க்கர் பதாணகப் பலய் 

்டித் சாதி 27347 14.58% 

்டித் னங்குடிபே ் 139 0.07% 

ண்கப 160122 85.35% 

தணாட்டண் 187608 100 

ழுட்டறிவு ிககந் 

தணாட்ட ழுட்டறிவு ணக்கந் தடாகக 129144 68.84% 

ண் ணக்கந் தடாகக 58464 31.16% 

தணாட்டண் 187608 100 

தடாழி் அகண்பு 

பக்கித தடாழிாநக்ந் 96570 51.50% 

விநிண்புிக தடாழிாநக்ந் 7766 4.10% 

தணாட்ட தடாழிாநக்ந் 104336 55.60% 

தணாட்ட தடாழிாந் அ்ாடபக்ந் 83272 44.40% 

பாத்த் 187608 100 

 



 

      தணாட்ட ணக்கந் தடாகக 187608 இதி் ஆஞ் ணக்கந் தடாகக 93147 (49.65%) ண்றுண் 

தஞ் ணக்கந் தடாகக 94461 (50.35%). ஆஞ் ண்றுண் தஞ் ணக்கந் தடாகக விகிடண் 

கி்ட்ட் சணணாக இபோ்கட இது காட்ுகிது. தணாட்ட ணக்கந் தடாககபே் 0.07%  

்டித் னங்குடிபேபோண், 14.58%  ்டித் சாதிபேபோண், படபந்ந 85.35%  ணக்கந் பி 

சாதிபேபோண் உந்ந.் தணாட்ட ணக்கந் தடாககபே், 68.84%  ணக்கந் க்விதறிவு 

த்றுந்ந.் 

     தணாட்ட ணக்கந் தடாககபே், 37.95%  க்விதறிவு த் ஆஞ்கந் ண்றுண் 30.89%  

தஞ்கந் க்விதறிவு த்பக்ந். தஞ் க்விதறிவு த்பக்கந வி ஆஞ் 

க்விதறிவு ச்று அதிகணாக இபோ்கட இது காட்ுகிது. 

     இகஞ்பு-4 ண்றுண் 5 இ் தகாடுக்க்ட்ுந்ந கிாண பாிதா ணக்கந் தடாகக, 

க்விதறிவு ிககந் ண்றுண் தடாழி் க்கண்பு விபங்கந் குதி. இகதக 

ணஞ்ட்தி்குந் உந்ந ணக்கந்தடாகக அகண்பு ண் ஞ் - 3.2 இ் பகணாக 

கா்்ட்ுந்நது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ண் 3.2: டாங்க் ணஞ்ட்தி் ணக்கந்தடாகக அகண்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1 லசதிகர் பம்றி விலங்கர்: 

     2011 ணக்கந் தடாகக கஞக்தகடு்பி்டி, க்வி பசதிகந் தடா்ா, 24 

கிாண்பு கிாணங்கநி், க்வி பசதி உந்நது. அப்றி் 4 கிாணங்கநி் எபோ 

தடாக்க் ந்நிபண், 6 கிாணங்கநி் 2 தடாக்க் ந்நிகளுண், 3 கிாணங்கநி் 3 

தடாக்க் ந்நிகளுண், 6 கிாணங்கநி் 4 தடாக்க் ந்நிகளுண், 1 கிாணட்தி் 6 

தடாக்க் ந்நிகளுண் உந்ந. 

 

அட்டலணை 3.4: தாங்கய் ை்டய கிாப்பும கிாங்கரிய் உர்ர பதாடக்கப் 

பர்ரிகர் 

ை் கிாங்கர் ஆ்ப பர்ரிகரின் ை்ைிக்ணக பாத்த் 

1 4 0 0 

2 4 1 4 

3 6 2 12 

4 3 3 9 

5 6 4 24 

6 0 5 0 

7 1 6 6 

பாத்த் 24 21 55 

 

அட்டலணை 3.5: கய்வி லசதி கிணடக்கு் தன்ண 

விலங்கர் கிாத்திய் கிணடக்கு் 

அசு தடாக்க்ந்நி 20 

அசு டுிக்ந்நி 14 

அசு பண்ிக் ந்நி 9 



 

அசு பண்ிக் ந்நி 6 

அசு கக ண்றுண் அறிவித் ்தக் க்லூி 0 

அசு தாறிபேத் க்லூி 0 

அசு ணபோட்துபக் க்லூி 0 

அசு பணாஞ்கண ிறுபண் 0 

அசு ாலிதக்ிக் 0 

அசு தடாழி்பே்சி ந்நி/.டி. 1 

 

     சுஞ்க (TP), சாண்ப் பகக (TP), சு்டாஞ்டிதபுண் (TP) ண்றுண் 

திபோத்பபலி க ணாகா்சி பா் அபோகிலுந்ந கங்கநி் சி்ட ண்றுண் 

உத் க்வி பசதிகந் உந்ந. 

 

அட்டலணை 3.6: சுகாதா லசதிகர்  

விலங்கர் கிாத்திய் கிணடக்கு் 

ஆண் சுகாடா ிகதண் 2 

ஆண் சுகாடா துகஞ கணதண் 21 

ணக்பறு ண்றுண் குன்கடகந்  கணதண் 3 

டிபி கிநிிக் 2 

ணபோ்டகண் 2 

கா்க ணபோட்துபணக 4 

குடுண்  கணதண் 2 

 



 

     சுஞ்க (TO), சாண்ப் பகக (TP), சு்டாஞ்டிதபுண் (TP) ண்றுண் 

திபோத்பபலி க ணாகா்சி பா் அபோகிலுந்ந கங்கநி் சி்ட ண்றுண் 

உத் க்வி பசதிகந் உந்ந. 

அட்டலணை 3.7: உர்கட்டணப்பு லசதிகர்  

விலங்கர் கிாத்திய் கிணடக்கு் 

ீ் சுட்திகிக்க்் குனாத் 24 

்கு பெ்்டிபோக்குண் 9 

கக இக்ா் 9 

குனாத் கிஞறுகந் / ஆன்துகந கிஞறு 21 

டா் அலுபகண் 1 

பபோ்து பசகபகந் 22 

பஞிக பங்கி 5 

கூட்ுவு பங்கி 5 

ாதிி ஆ்வு: 

     இகதக ணஞ்ட்தி் உந்ந க்வி, ணபோட்துபண் ண்றுண் உந்க்கண்பு பசதிகந் 

்றித விபங்கந் இகஞ்புகந்-  6-8 இ் பனங்க்ட்ுந்ந 

     ணக்கநி் அபிாகஷகந் ண்றுண் படகபகந் உந்நி் சபெக-தாபோநாடா 

ிககணகந் ்றி அறித அபோகிலுந்ந கிாணங்கநி் ஆத்வு பி்பபோபப்கக் 

காட்ுகிது: 

 

• தபோண்ாலுண் ஆத்வு் குதி போபகா விபசாத ிண் ண்றுண் பக்கிதணாக டிசு 

ிண். 

• தபோண்ா்கணதா ணக்கந் அபோகிலுந்ந குதிபே் உந்ந விபசாபேகந் ண்றுண் 

தடாழிாநக்ந். 



 

• அணுகு சாக பபோ்து பசதி, ப்சாண், தணாக் பா் இகஞ்பு, தாது 

விிபதாக அகண்பு, பங்கிகந் பா் ிதாதணா சி்ட பசதிகந் உந்ந. 

• ஆன்துகந கிஞறுடா் குடிீபோக்கு பக்கித ஆடாண். OHTகந் உந்ந, டக ண் 

தடா்டிகந், தாது குனாத்கந் உந்ந. 

• பி தடாப்ுகத படிக்கககந் கா்க பந்்பு ண்றுண் பகாழி பந்்பு 

ஆகிதகபபண் காஞ்டுகி். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அங்கன்வாடி குருச்சம்பட்டி அங்கன்வாடி வாடியூர் 

சமுதாய கூடம் கரையாலனூர் அைசு மேல்நிரலப் பள்ளி, ஆரைக்குளம் 



 

3.1 தம்யபாதுர்ர சும்றுசச்ூறய் த் 

3.1.1 ணக்யா லானிணயபேய் 

3.1.1.1 பபாது: 

     எபோ குதிபே் உந்ந பாிக ிககணகந் பநிணஞ்ட்தி் தபநிபே்டுண் 

கா்று ணாசுாடுகநி் பக எழுங்குடுட்துகிது. பக்கித ணாறிகந் கிகண் 

தப்சச் பாக்குபட்து, அடாபது கா்றி் பபகண் ண்றுண் திகச ண்றுண் 

தசங்குட்து தப்சச் பாக்குபட்து, அடாபது ககப உதண், ிகட்ட்கண 

பகு்பு ண்றுண் குதிபே் ி்்பு.  

 

3.1.1.2 லயாம்று லானிணய தவு: 

A. சூாபநிகந் ண்றுண் டான்வுகந் 

     பங்கக்கலி் உபோபாகுண் சூாபநி புத்கந் ண்றுண் கா்ழுட்ட டான்வு ிககந் 

இ்திதாவி் கினக்கு க்கககத ாதிக்கிது. தட் பங்கக் கலி் பி பட் 

ணாச்் பக உபோபாகுண் டிகண்டுட்ட்்கப பண்கு-பபண்கு திகசபே் 

க்்து டபனகக் க்கககதட் டாக்குண். ்் ண்றுண் பண ணாடங்கநி், தட்கு 

ண்றுண் அகட எ்டித ணட்தித விிகுாவி் சூாபநி புத்கந் ண்றுண் கா்ழுட்ட 

டான்வுகந் உபோபாகி ஆண்ட்தி் பபண்கு, பி்் பக்கு ண்றுண் பகினக்கு 

பாக்கி க்்து ்் ண்றுண் ஆ்தி் பிபடசண் (பி)-எிசா-பண்கு பங்காநட்தி் 

அக்க் க்கககதட் டாக்குண். WB) - பண ணாடட்தி் ங்கநாபடஷ் க்கக. 

தபோண்ாா போபணகன (ூ் -  தச்ண்)் புத்கந் ணட்தித ண்றுண் பக்கு 

விிகுாவி் உபோபாகி பண்கு - பக்கு - பண்கு பாக்கி க்்து ஆ்தி - எிசா -  WB 

க்ககககந ாதிக்கிது. போபணகனக்கு் பி்கடத (அக்பா் -  டிசண்)் 

புத்கந் தபோண்ாலுண் தட்கு ண்றுண் ணட்தித பகநகுாவி் உபோபாகி், 15o 

ண்றுண் 18 o N இகபத பஞ்டுண் பகந்து டபன்ாடு - ஆ்திண் - எிசா - WB - 

பங்காநபடச க்ககககந ாதிக்கிது. ண் ஞ் - 3.3  க்ட 75  ஆஞ்டுகநி் 

அக்பா,் பண்் ண்றுண் டிசண்் ணாடங்கநி் இ்திதக் க்கககதட் டாக்கித 

சூாபநி புத்கநி் பா்க சிட்டிக்கிது. (ஆடாண்: Vulnerability Atlas of India 

தடா,் பணப உந்ந ண் www.maps of india.com இலிபோ்து அணுக்்து). கினக்கு 

க்ககதாது ஆஞ்டு பழுபதுண் சூாபநி புத்களுக்கு ஆநாகிது, ஆா் 



 

தபோண்ாலுண் இகப SW க்கு ப் அடாபது பண ண்றுண் SW போபணகனக்கு பி் அடாபது 

அக்பா் ண்றுண் பண்் ணாடங்கநி் ்டுண். 

பட் 3.3: சூமாலரி புய்கரின் லயாறு 



 

B. ி அதிவ்ு டவு 

     ண் ஞ் - 3.4  இ் கா்்ட்ுந்நடி இ்திதாவி் ி அதிவ்ு ணஞ் 

பகட்தி் இபோ்து, தி்ட் டநண் ண்றுண் ஆத்வு் குதி ணஞ்ண் - II இ் 

பபோபகடபண், குக்ட தசதலி் உந்ந ணஞ்ணாக விபிக்க்ட்ுந்நகடபண் 

காஞாண். 

 

பட் 3.4: இந்திாவின் நிய அதி்வு ை்டய லணபட் 

 

 

 



 

C. காிக ண்றுண் ணகன்தாழிவு டவு: 

 

ணகன்தாழிவு: 

     தட்பண்கு ண்றுண் பகினக்கு போபணகனபே் தச்பாக்கி் கீன் ணாப்ண் 

ணகனகத் தறுகிது. பகினக்கு போபணகன ணாப்ட்தி் ணகனக்கு பக்கிதணாக 

ங்கநிக்கிது. IMD ிகதங்கநி் இபோ்து ணகன்தாழிவு டவு 

த்டுட்ட்்து ண்றுண் டவுகநி் ஆத்வு, ணாப்ட்தி் சாசி ஆஞ்டு ணகன 

736.9  பப ்று காட்ுகிது. இது அதிகச்ணாக தசங்பகாக், சங்க்பகாவி் 

ண்றுண் கபா் குதிகந் அகட்திலுண் உந்ா்டி் குககிது. அண்ாசபட்திண், 

திபோத்பபலி ண்றுண் ககத்லூ் சு்றுப்ா் குதிகநி் குக்ட அநவு 

ணகன தத்பண். 

 

தப்ிக: 

 

     ணாப்ண் துகஞ தப்ணஞ் காிககத அனுவிக்கிது. பண பட் ூ் 

பகபோ காண் தாதுபாக தப்ணாகவுண் பஞ்டாகவுண் இபோக்குண். டிசண்் 

பட் பி பகபோ காக்ட்தி் பாிக இடணாக இபோக்குண். ஈ்டண் 

சாசிதாக 79  பட் 84%  பக இபோக்குண். சாசி குக்ட்ச தப்ிக 22.9  டிகிி 

தச்சிதஸ் ண்றுண் அதிகச் திசி தப்ிக பகபத 33.5  டிகிி தச்சிதஸ் 

ஆகுண் 

     2011 பட் 2020 பகபோ கா்குதிபே் திபோத்பபலி ணகனணாி 

ிகதட்டா் பசகிக்க்் ணகன்தாழிவு டவு கீபன அ்பகஞபே் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.8: சாசி ஆை்டு ணறப்பபாழிவு தவு (2011-2020)  
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2011 69.94 116.57 52.07 199.35 98.13 322.59 184.19 136.16 170.7 117.29 224.41 195.49 1886.9 

2012 17.48 17.75 42.73 214.02 76.58 147.87 183.04 234.44 118.61 171.64 157.85 32.99 1415 

2013 4.49 59.06 69.29 29.83 19.08 37.42 14.34 24.62 22.73 64.77 186.46 75.49 607.58 

2014 32.26 6.22 42.05 22.74 164.58 7.03 4.3 34.67 35.46 336.38 255.85 95.34 1036.9 

2015 4.35 19.32 56.22 108.94 96.79 22.85 6.99 12.91 63.82 177.15 458.61 179.31 1207.3 

2016 2.45 6.4 8.13 8.14 62.7 22.35 20.4 0.6 2.28 55.85 98.23 23.32 310.85 

2017 14.69 1.03 13.6 4.38 18.63 8.7 0.8 9.84 19.4 24.61 81.83 31.43 228.94 

2018 0.23 1.12 19.99 22.09 28.91 16.41 13.58 51.57 38.08 155 67.74 23.74 438.46 

2019 3.46 10.39 9.29 22.12 11.48 22.78 5.65 49.91 104.09 243.94 193.07 152.04 828.22 

2020 7.01 7.44 6.27 32.48 39.21 19.35 8.28 41.18 36.04 52.48 250.7 117.6 618.04 

Normal 41.4 31.2 41.7 61.6 38.6 20.6 23.1 17.2 31.7 138.9 193.7 97.2 736.9 

ஆடாண் – IMD GRID – திபோத்பபலி அறிக்க 

 



 

 பட் 3.5: பாத்த ணறப்பபாழிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ண் 3.6: சாசி ஆஞ்டு ணகன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1.1 தரத்தின் குறிப்பிட்ட லானிணய தவு: 

     கா்றி் பபகண், கா்றி் திகச, சு்று்பு தப்ிக, ஈ்டண் ஆகிதப்றி் 

தஞ்ஞித பாிக ண்றுண் கணக்பாக்கநணடிக் அநவுபோக்கந் கஞ்காஞி்பு காண் 

பழுபதுண் பசகிக்க்். 

 

A. டவு கு்ாத்வு: 

 

     ஆத்வுக் காட்தி் அ்குதிபே் தப்ிக 22.0oC இலிபோ்து 39.2oC பக இபோ்டது, 

அபட சணதண் ஈ்டண் 21.0 - 98.0% பக ணாறுடுண். ஆத்வுக் காட்தி் கா்றி் பபகண் 

<1.8 பட் 35.6 கிப/ணஞி பக இபோ்டது. கா்றி் பக்கித திகச W இலிபோ்து 

பபோகிது. பாிக டவு அ்பகஞ ஞ் - 3.9 இ் பனங்க்ட்ுந்நது. சாசி 

கா்று பாா ண் ஞ் -  3.7 இ் சிட்டிக்க்ட்ுந்நது. 

அட்டலணை 3.9: லானிணய தவு 

சீசன்: யகாணட காய் (ா்ச் பதய் ய 2022) 

ை் அரவுருக்கர் குணமந்தபட்ச் அதிகபட்ச் 

1 தப்ிக 0c இ் 22.0 39.2 

2 % இ் ஈ்டண் 21.0% 98.0% 

3 கிப/ணஞிபே் கா்றி் பபகண் <1.8 35.6 

4 பக்கித கா்று திகசபே் இபோ்து W 



 

 பட் 3.7: சாசி விை்ட்யாஸ் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1 சும்றுப்பும காம்றின் த் (AAQ): 

 

     அ்குதிபே் சு்று்பு கா்றி் ட கஞ்காஞி்பு பகதகண்க 

படிபகண்ட்கு பி்பபோண் பழிபககந் ிசீலிக்க்ட்ுந்ந. அ்பகஞ ஞ் 

3.10  இ் கா்்ட்ுந்நடி 5 கா்று ணாதிி ிகதங்கந் பட்்தடடுக்க்். 

 

ஆத்வு் குதிபே் ி்்பு / ி்்பு. 

ஆத்வு் குதிக்குந் ணக்கந் பசிக்குண் குதிகந். 

ஆத்வு் குதிக்குந் குடிபேபோ்பு/உஞவ்ு் குதிகந். 

சு்றிபந்ந தடாழி்கநி் அநவு. 

பிா்தித பி்ஞி ிககநி் பிதிிதிட்துபண். 

கா்றி் கீன் திகசபே் குறுக்குதபட்ு விிபதாகட்தி் பிதிிதிட்துபண். 

பிடா கா்றி் திகச ண்றுண் கா்று பக. 

அட்டலணை 3.10: காம்றின் தக் கை்காைிப்பு 

1. கஞ்காஞி்பு காண் பகாக காண் (ணாச்் 2022 பட் பண 2022 பக) 

2. கஞ்காஞி்பு இண் 
சு்று்பு கா்றி் ட ஆத்வு ிகதங்ககநக் காட்ுண் 

இபோ்பி பகண் ண் ஞ்- 3.8 இ் கா்்ட்ுந்நது. 

3. 

பக 

A.ணாதிி (IS -5182: குதி 1: 2018) 

B.  கு்ாத்வு 

அநவுபோ தறிபக 

தஞ்துகந்கந் (PM10) கிாவிதண்ிக் (IS 5182: குதி 23:2017) 

துகந் தாபோந் PM2.5 கிாவிதண்ிக் ( IS 5182: குதி 24:2019) 



 

 

 

அட்டலணை 3.11: காம்றின் த கை்காைிப்பு இடங்கர் 

ை் 
இருப்பிடக் 

குறிபைடு 
இட் 

யகா் 

ை்டயத்திலிருந்து 

தூ் (கிப) 

திணச 

1 A1 சுங்க குட்டகக குதி - - 

2 A2 கிதானூ் கிாணண் 1.5 km SE 

3 A3 குபோசக்ச ்டி கிாணண் 2.1 km E 

4 A4 பாடிபொ் கிாணண் 2.1 km SW 

5 A5 அ்ககுநண் கிாணண் 2.5 km NW 

 

ச்் க ஆக்கசடு 
பஞ்ஞ அநவீடு (பண்கு & தகத்க் பக) (IS 5182: குதி 02: 

2017) 

க்் க ஆக்கசடு 

கபாிதண்ிக்(ணா்றிதகணக்க்் பக்க் & 

பஹாசச்ிச் பக) 

(IS 5182: குதி 06:2017) 

கா்் பணாாக்கசடு CO ணாி் ்

சிலிக்கா கிதண்ிக் (ணாலி்ப் பக) NIOSH 7601 -2003 

4. 
Monitoring Frequency எபோ பாட்தி் 2 ாக்ந், எபோ ணாடட்தி் 4 பாங்கந் எபோ 

போபட்தி் 3 ணாடங்கந். 



 

பட் 3.8: சும்றுப்பும காம்றின் த ஆ்வு நிணயங்கர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.12: சும்றுப்பும காம்றின் த தவு  

 

                                                                                                                                                                                 அணனத்து திப்பு µg/m3 

இய் 

அரவுருக்கர் லணக PM10 PM2.5 SO2 

இடங்கர்  குணமந்தபட்ச் சாசி அதிகபட்ச் குணமந்தபட்ச் சாசி அதிகபட்ச் குணமந்தபட்ச் சாசி 

A-1 சுங்க குட்டகக குதிக்கு அபோகி் I 48.5 55.4 62.2 23.1 26.4 29.6 4.6 5.8 

A-2 கிதானூ் கிாணண் R 50.2 57.1 64.4 24.2 27.5 31.0 5.2 6.3 

A-3 குபோசக்ச ்டி கிாணண் R 41.6 50.8 59.6 19.3 23.6 27.7 4.2 5.4 

A- 4 பாடிபொ் கிாணண் R 40.7 47.6 54.5 18.6 21.8 25.1 3.8 5.0 

A-5 அ்ககுநண் கிாணண் R 38.1 45.0 51.9 17.6 20.8 24.1 3.4 4.6 

NAAQ பண்புகந்  PM10 PM2.5 SO2 

 * 100 60 80 

 ** 100 60 80 

*குறி்பு: பகக: * - தடாழி்துக, குடிபேபோ்பு, கிாண்பு ண்றுண் பி குதி, ** - சு்றுசச்ூன் உஞத்ி் குதி (ணட்தித 

அசா் அறிவிக்க்்து) 
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பட் 3.9: சும்றுப்பும காம்றின் த தவு 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.1 படிவுகர் ம்று் கயந்துணாடய்: 

 

     பணப உந்ந அநவுபோக்களுக்கா அகட்து இங்களுக்கா AAQ கஞ்காஞிக்க்் டவு அ்பகஞ ஞ் -  3.12 

ண்றுண் ண் ஞ் -  3.9  இ் கா்்ட்ுந்நது. ஆத்வுக் காட்தி் சு்று்பு கா்றி் ட டவு இகஞ்பு - 9  இ் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. அ்பகஞபே் இபோ்து, சு்று்பு கா்றி், PM10  ணதி்புகந் 38.1-64.4 µg/m3  பண்பி் 

இபோ்டகடக் காஞாண். PM2.5  ணதி்புகந் 17.6-31.0 µg/m3  பண்பி் இபோ்ட. SO2  அநவுகந் 3.4–7.5 µg/m3  பக இபோ்டது. 

NO2  அநவுகந் 6.2-9.7 µg/m3  பக இபோ்டது. 

 

     PM10, PM2.5, SO2  ண்றுண் NO2  ஆகிதப்றி்கா ட்பாகடத சு்று்பு கா்றி் ட ிககந், NAAQ டிககந் 

ி்துகக்க்் CPCB பண்புகநா 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3. ்ா இங்கநிலுண் உந்ந CO ணதி்புகந் 

கஞ்றிதக்கூடித பண்புக்குக் கீபன இபோ்து கஞ்றித்்து. ஆத்வு் குதிபே் உந்ந சிலிக்கா ணதி்புகந் 

கஞ்றிதக்கூடித பண்புக்குக் கீபன காஞ்டுகி். (கஞ்றிட் பண்பு -  0.05 mg/m3) 

 

3.1.2 நீ் சூறய்: 

 

     ீ் சூன் குறிட்ட அடி்கட் டவுகநி் ணதி்பீ்டி் ீ் ஆடாங்ககந அகதாநண் காணுட், ீ் ணாதிிகந் 

பசகி்பு ண்றுண் டிககநி்டி இத்பித்-பபதிபேத் அநவுபோக்களுக்காக பசகிக்க்் ீ் ணாதிிககந 

கு்ாத்வு தசத்ட் ஆகிதகப அங்குண். 4  ஆன்துகந கிஞறு ீ் 1 பண்்பு ீ் இங்களுக்கு டஞ்ஞீ் ணாதிி 

டுக்க்்து. அட் விபங்கந் கீபன தகாடுக்க்ட்ுந்ந: 



 

 

அட்டலணை 3.13: நீ் த கை்காைிப்பு 

 

 

1. கஞ்காஞி்பு காண் பகாக காண் (ணாச்் 2022 பட் பண 2022 பக) 

2. 

கஞ்காஞி்பு இண் 
ீ் ணாதிி இங்ககந காட்ுண் இபோ்பி பகண் ண் ஞ்.3.10 இ் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

Code இண் தூண் திகச 

GW1 
சுங்க குட்டகக குதி 

(கிதா்லூ)் 

ஆன்துகந கிஞறு 
- - 

GW2 குபோசக்ச ்டி கிாணண் ஆன்துகந கிஞறு 2.1  கி.ப E 

GW3 பாடிபொ் கிாணண் ஆன்துகந கிஞறு 2.0  கி.ப SW 

GW4 அ்ககுநண் கிாணண் ஆன்துகந கிஞறு 2.5  கி.ப NW 

 SW1 
குபோசக்ச ்டி கிாணண் 

(ஆ்று ீ)் 

பண்்பு ீ ்
2.1  கி.ப E 

3. பக 

ணாதிி - IS 3025 குதி - I 

கு்ாத்வு - IS 3025 தடாப்ுகத ாகங்கந் / APHA 23பது தி்பு 



 

பட் 3.10: நீ் ாதிி நிணயங்கரின் இட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.14: நீ் தத் தவின் சுருக்க் 

போபண் பகாக காண் (ணாச்் 2022 பட் பண 2022 பக) 

 கஞ்காஞி்பு இங்கந் 4 இங்கந் 1 இங்கந்  

ிட்டடி ீ ் பண்்பு ீ ்  

அநவுபோக்கந் ணதி்புகநி் பண்பு பண்புகந்* 

pH 25˚C இ் 7.32 – 7.91 8.15 6.5-8.5 

தணாட்ட கக்ட 

தி்தாபோந்கந், mg/L 

648 – 1120 
70 2000 

Cl-, mg/L ஆக குபநாகடு 137 – 360 2.0 1000 

தணாட்ட கடிட்ட்கண (CaCO3 

ஆக), mg/L 333 – 482 49 600 

333 – 482 
49 600 

தணாட்ட காட்ட்கண (CaCO3 ஆக), 

mg/L 

150– 301 
32.6 600 

ச்பட்ுகந் SO42-, mg/L 210 – 352 14.1 400 

Fe, mg/L ஆக இபோண்பு 
  BDL(D.L 

- 0.01) 
BDL(D.L - 0.01) 0.3 

க்ப் NO3, mg/L 1.97 – 3.21 BDL(D.L – 1.0) 45 

F, mg/L ஆக ஃவுளூகடு 0.38 – 0.66 BDL(D.L – 0.1) 1.5 

 



 

3.1.1.1  படிவுகர் ம்று் கயந்துணாடய்: 

 

     4 ஆன்குனாத் கிஞறு ீ் ணாதிி ண்றுண் எபோ பண்்பு ீ் ணாதிி கு்ாத்வு படிவுகந் அ்பகஞ ஞ் -  3.14  இ் 

கா்்ட்ுந்ந. ஆன்துகந கிஞறு ீி் pH ணதி்புகந் 7.32 - 7.91 TDS ணதி்புகந் 648 - 1120 mg/L பண்பி் இபோ்டது. 

குபநாகடு ணதி்புகந் 137 - 360 mg/L பக இபோ்டது. இபோண்புசச்ட்து BDL(D.L - 0.01) mg/L பண்பி் இபோ்து 

கஞ்றித்்து. 

 

     குடிீ் விபக்குறி்புகநி்டி ணா்று ஆடாண் இ்ாட ்சட்தி் IS: 10500  விதிபககநி் ி்துகக்க்் 

அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்குந் ீி் டண் இபோ்து கஞ்றித்்து. ீ் ட டவு இகஞ்பு-10  இ் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

3.1.2 இணசச்ய் சூறய்: 

 

     இ்டட் தி்ட்தி் தசத்ாட்ுக் க்ணாது, குக்ட்சண் தி்் குதிபேலுண் அகடச் சு்றிபண் இபோக்குண் 

அநவுகநிலிபோ்து இகசச்் அநகப அதிகிக்க பழிபகுக்குண். அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்கு அ்ா்் 

இகசச்் அநவு சு்றுசச்ூனலி் ாடகணா டாக்கங்ககந ்டுட்துண் ்டா், சுங்க் குதிபேலுண் அகடச் 

சு்றிபந்ந இங்கநிலுண் எலி அநகப ணதி்பிடுபது க்ாதணாகிவி்து. கஞ்காஞி்பு காட்தி் 5  இங்கநி் எலி 

அநவு அநவீடுகந் டுக்க்். அகட் ்றித விபங்கந் கீபன தகாடுக்க்ட்ுந்ந:  

 



 

அட்டலணை 3.15: இணசச்ய் நிணய கை்காைிப்பு 

 

 

 

1. கஞ்காஞி்பு காண் பகாக காண் (ணாச்் 2022 - பண 2022) 

2. 

கஞ்காஞி்பு இண் 
இகசச்் கஞ்காஞி்பு இங்ககநக் காட்ுண் இபோ்பி பகண் ண் ஞ்.3.11 இ் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

குறிபைடு இண் தூண் திகச 

N1 சுங்க குட்டகக குதிக்கு அபோகி் - - 

N2 கிதானூ் கிாணண் 1.5  கி.ப SE 

N3 குபோசக்ச ்டி கிாணண் 2.1  கி.ப E 

N4 பாடிபொ் கிாணண் 2.1  கி.ப SW 

N5 அ்ககுநண் கிாணண் 2.5  கி.ப NW 

3. பக 

(ணா் ஞ் - SL- 4001, பணக் -  லு்ா்) டதாிட்ட எலி ிக ப்க் த்டுட்தி 

இகசச்் அநவுகந் அநவி்். சு்று்பு கா்றி் டண் கஞ்காஞிக்க்டுண் 

அகட்து இங்கநிலுண் எலி அழுட்ட ிக (SPL) அநவீடுகந் அநவி்்; எப்தபாபோ 

ணஞி பட்தி்குண் எபோ பாசி்பு 24 ணஞிபட்தி்கு டுக்க்்து. 

4. கஞ்காஞி்பு அதித்பஞ் கஞ்காஞி்பு காட்தி் எபோபக 



 

 ண் 3.11: எலி ணாதிி ிகதங்கநி் இண் 
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அட்டலணை 3.16: சும்றுப்பும இணசச்ய் நிணய dB (A) இய் 

கஞ்காஞி்பு படதி ண்றுண் 

பண் 
N1 N2 N3 N4 N5 

ாந் சணணாது 49.8 49.9 44.4 43.1 42.7 

இவு சணணா 42.9 40.8 39.0 38.9 39.7 

க் ண்றுண் இவு 

சணணாகப 
48.4 48.4 43.3 42.1 41.9 

பண்புகந்: CPCB இ் டி: 8  ணஞிபட்தி் பபக ணஞ்ட்தி் தபநி்ாடு - 90 

dB(A) 

MoEF&CC டி: குடிபேபோ்பு: ாந் சணணா - 55 dB(A); இவு சணணா - 45 dB(A) 

 பட் 3.12: இணசச்ய் நிணய தவு 

 

 

 

  

 

 

 



 

3.1.1.1  படிவுகர் ம்று் கயந்துணாடய்: 

 

     அகட்து இங்களுக்கா இகசச்் அநவுகநி் படிவுகந் அ்பகஞ ஞ்-3.16  இ் தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

பணப உந்ந அகட்து இங்களுக்கா இகசச்் ணதி்புகந் ண் ஞ் - 3.12  இ் தகாடுக்க்ட்ுந்ந எ்பீட்ு 

விநக்க்ட்தி் கா்்ட்ுந்ந. இகதக ணஞ்ட்தி், க் சணணா இகசச்் (Leq-d) இகசச்் அநவுகந் 42.7 

dB(A) பட் 49.9 dB(A) பகபேலுண், இவு சணணா இகசச்் (Leq-d) அநவுகந் 38.9 dB(A) பட் 42.9 dB பகபேலுண் இபோ்டது. 

A) MOEF&CC விதிபகப் க் பட்தி்கா 55 dB(A) ண்றுண் இவு பட்தி்கு 45 dB(A) உ் எ்பிடுண் பாது, 

கஞ்காஞிக்க்் சு்று்பு இகசச்் அநவுகந் குடிபேபோ்பு குதிகளுக்கா பண்பு ணதி்புகளுக்குந் இபோ்ட. 

 

3.1.2 ை்ைின் பை்புகர்: 

 

     இ்குதிபே் உந்ந ணஞ்ஞி் இத்பித் பபதிபேத் ஞ்புககந ஆத்வு தசத்பட்காக கணத ண்றுண் டாங்க் 

ணஞ்ட்தி் 3  இங்கநி் ணஞ் ணாதிிகந் பசகிக்க்். அகட் ்றித விிபா விபங்கந் கீபன 

தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.17: ை்ைின் தக் கை்காைிப்பு 

 

 

 

 

 

 

1. கஞ்காஞி்பு காண் பகாக காண் (ணாச்் 2022 - பண 2022) 

2. 

கஞ்காஞி்பு இண் 

ணஞ் ணாதிி டுக்குண் இங்ககநக் காட்ுண் இ பகண் தகாடுக்க்ட்ுந்நது 

ண் ஞ்.3.13. 

குறிபைடு இண் தூண் திகச 

S1 சுங்க குட்டகக குதி - - 

S2 கிதானூ் கிாணண் 1.5 km SE 

S3 குபோசக்ச ்டி கிாணண் 2.1 km E 

3. பக 

ணாதிி - EPA/600/R-92/128 

கு்ாத்வு - IS 2720 தடாப்ுகத ாகங்கந் / USEPA 

4. கஞ்காஞி்பு அதித்பஞ் கஞ்காஞி்பு காட்தி் எபோபக 



 

பட் 3.13: ை் ாதிி நிணயங்கரின் இட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.18: ை் த தவு 

ை் அரவுருக்கர் அயகு 
சுங்க குத்தணக 

பகுதி (S-1) 

கிாயனூ் கிா் 

(S-2) 

குருசண்ச பட்டி கிா் 

(S-3) 

1 25 °C இ் pH - 6.89 6.97 7.02 

2 
ப் கட்துட்தி் 

µmhos/தச

.ப 
45.67 56.58 39.87 

3 

உ் தாபோந் 

உந்நக்கண் 
% 97.64 98.96 96.54 

4 ீ் அநவு % 2.36 1.04 3.46 

5 கிண் தாபோந் % 0.72 0.79 1.21 

6 ணஞ் அகண்பு - கநிணஞ் கநிணஞ் கநிணஞ் 

7 

டாித அநவு 

விிபதாகண் i.ணஞ் 
% 48.57 32.92 39.87 

8 ii பஞ்் ணஞ் % 31.64 45.47 36.54 

9 iii கநிணஞ் % 19.79 21.61 23.59 

10 
பி  ாஸ்ஸ் 

பகி/கி

பா 
1.64 1.28 2.12 



 

11 
ா  பசாடிதண் 

பகி/கி

பா 
424 368 410 

12 
தா்ாசிதண் பக 

பகி/கி

பா 
628 586 654 

13 
தணாட்ட க்் 

பகி/கி

பா 
135 172 226 

14 தணாட்ட க்டகண் % BDL(D.L.0.02) BDL(D.L.0.02) BDL(D.L.0.02) 

  

3.1.1.1  படிவுகர் ம்று் கயந்துணாடய்: 

 

     ணஞ் ணாதிிகநி் படிவுகந் pH ணதி்புகந் 6.89  பட் 7.02  பகபேலுண், ப் கட்துட்தி் ணதி்புகந் 39.87 - 56.58 

µmhos/cm பகபேலுண் இபோ்டகடக் காட்ுகிது. ணஞ் தாதுபாக பஞ்் கநிணஞ் ண்றுண் கநிணஞ் பககதாகுண். 

கிண் தாபோக்நி் ணதி்புகந் 0.72 - 1.21 % பக இபோ்டது. 

 

     தணாட்ட க்் ணதி்புகந் 135 - 226  ப.கி/கிபா பக இபோ்டது. ாஸ்ஸ் ணதி்புகந் 1.28 - 2.12 µg/g இகபத 

இபோ்டது. தா்ாசிதண் ணதி்புகந் 586 - 654  ப.கி./கி.கி. பசாடிதண் ணதி்புகந் 368- 424  ப.கி/கி.கி. தணாட்ட ச்் 

ணதி்புகந் BDL ஆகக் காஞ்்து. பசகிக்க்் ண்றுண் கு்ாத்வு தசத்த்் 3  ணாதிிகளுக்கா ணஞ்ஞி் 

ட டவு அ்பகஞ ஞ் - 3.18  இ் பனங்க்ட்ுந்நது. 

 



 

3.2 நியச் சூறய் -  நியப்பப்பு & நிய உணம 

  

     டாக்க அறிக்கககதட் டதாி்ட்கு, ிட்தி் ிககணகநி் அண்சங்கந் ி் த்ா்டி் கீன் அங்குண். எபோ 

தடாழி்துக தி்ண் / சுங்கணாது ி் த்ா்டி் ணா்ங்ககந ்டுட்டாண், தி்ட்தி் அநவு ண்றுண் 

தடாழி்சாககந் ண்றுண் குதிக்கு இகபத உந்ந தூட்கட் தாறுட்து தபப்பபறு தீவிங்கநி் ணஞ் 

தசத்பககத ்டுட்துண். இங்கு, 10  கி.ப., சு்நவுக்கு ி த்ாட்ு ிக ஆத்வு தசத்த்ட்ுந்நது. 

 

3.2.1 பன்படுத்தப்படு் தவு ம்று் பணம 

 

     ப்தணாழித்் க் ண்றுண் சகநக் குபாிகதச் சு்றிபந்ந ி் த்ாட்ு பக குறிட்ட ட்பாகடத 

ஆத்வுக்காக, தச்டி்-2  டவுகநி் கா்க்டுட்ட்் பா்றுட் டவு ்் 2022  இ் த்் அடி்கட் 

டவுகநாக் த்டுட்ட்்து (ண் ஞ்.3.14) டாங்க் குதிக்குந் அப்றி் இஜ்சா்்ட படிபட்கடக் காட்ுண் 

ி்்பு பகண் படகப. ி்்பு ண்றுண் அகடட் தடா்்து GIS கு்ாத்வி்கு் த்டுட்ட்டுண் 

டவுககநக் காட்ுண் அ்பகஞ கீபன தகாடுக்க்ட்ுந்நது 

 

 

  

 

 



 

அட்டலணை 3.19: தம்யபாணத ஆ்வுக்கு பன்படுத்தப்பட்ட RS பசம்ணகக்யகார் பட் 

 

ை் தவு லணக யததி உருலாக்கப்பட்ட லணபட் 

1. தச்டி்-2 ்் 2022 
Landuse (LU) பகண் ML குதிகதச் சு்றி 10 கிப 

காட்ுகிது 

 

     தசத்ககக்பகாந் ட்கட விநக்குபட்கு,  கூறுகந் ண்றுண் அப்றி் ி்்பு கூறுகளுக்கு இகபோ 

உகப் புி்து தகாந்ந பபஞ்டுண். ட்பாகடத ஆத்வி், ி்்பு டகப் கா்சி விநக்கட்கட் த்டுட்தி 

த்டுபடா், எபோ விநக்க விகச உபோபாக்க்டுகிது. பஞ்ஞண், தடாி, அகண்பு, அநவு, படிபண் ண்றுண் 

தடாப்ுகத கூறுகந் பா்  கூறுகந் ்பபறு ி்்பு பககககந பகதறுக்க் த்டுட்ட்ட்ுந்ந. 

ட்பாகடத ஆத்வி் த்டுட்ட்டுண் ி்்பு பகக்டுட்ட் ண்றுண் ததி் படசித அநவிா 

ி்்பு பகக்ாடு பககத அடி்கதாகக் தகாஞ்து, இது இ்தித அசாங்கட்தி் விஞ்தபநிட் துகபே் 

(NRSC) பஷ் ிபணா் தச்சிங் தச்ா் ி்துகக்க்்டி பழு ா்டி்குண் ்றுக்தகாந்ந்்து. 

 

 

 

 

 

 



 

 

பட் 3.14 : யயை்ட்சாட் 8 ஆ்வுப் பகுதிபேன் பசம்ணகக்யகார் தவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.20: ஆ்வுப் பகுதிபேன் பக்கி நியப்பப்பு அயகுகர் 

 

ை் பக்கி லணக யயை்டஸ் அயகு 

1 க்்் ிண் கிாணண், கண், தடாழி்துக / காலிதா குதி 

2 விபசாத ிண் பே் ிண் டிசு ிண் படா்ண் ஞ்கஞ ிண் 

3 ப ிண் ஸ்க்் காடு 

4 

டிசு ிண் 

சுங்க் குதி 

ஸ்க்் உந்ந ிண்/ ஸ்க்் இ்ாட ிண் டிசு 

ாக/ க்கந் ிக்ட கழிவு குபாிகந் / ககவி்் 

குபாிகந் 

5 ீ்ிககந் தடா்டிகந் / ஆறுகந் / ஏககந் 

 

     இட்டககத ி்த்ாடு ண்றுண் ி்்பு (LULC) பகககந், கநச் சிா்்க் த்டுட்தி சிாக்்க்ட்ு, 

இகதக் குதிபே் உந்ந ணாதிிட் டநங்ககந அகதாநண் கஞ்டு, கநட்தி் சிாக்்க்ட்ு, ககதக்க வபிஸ் 

(உகநாவித ிக்டுட்ட் அகண்பு) கபோவிபே் இபோ்து த்் கஞ்காஞி்பு ஆதங்ககந் த்டுட்தி வஸ் 

வபதா-பகாட்ிப்டுகளுக்கு ணா்்டுகி். இப்பாறு, எபோ விநக்கணா இறுதி ி்்பு பகண் 

உபோபாக்க்ட்ு (ண் ஞ். 3.15) பண்கூறித விிபா கபககத் த்டுட்தி அட் இஜ்சா்்ட விிபதாகண் 

ண்றுண் ்நவு ணதி்பீ்டி்காக GIS சூனாக ணா்்்து. இகதக் குதிக்குந் ்பபறு ி்்பு பகககநி் 

இஜ்சா்்ட ட்கண ண்றுண் அநவு கீபன தகாடுக்க்ட்ுந்நது: 

 



 

பட் 3.15: சுா் 10 கிப இணடக நிய பன்பாட்டு லணககணரக் காட்டு் லணபட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அட்டலணை 3.21: தாங்கய் ை்டயத்திய் நியப்பப்பு லணககரின் பகுதி திப்பீடு 

 

ை் நிய பன்பாட்டு அ்ச் பகுதி (ச.கி.ப.) சதவித் 

1 விபசாதண்/ படா்ண் 90.46 28.19 

2 டிசு ிண் 168.02 52.36 

3 ஸ்க்் தகாஞ் ிண் 26.23   8.17 

4 ஸ்க்் இ்ாட ிண் 24.84   7.74 

5 ீ்ிககந் 5.47   1.72 

6 சுங்க் குதி/ தடாழி்கந் 0.21   0.06 

7 தீவ்ு 5.64   1.76 

          தணாட்டண் 320.86 100.00 

 

     பண்கூறித அ்பகஞபே் ஆத்வு் ்பி் 28.19 % விபசாத ிணாகவுண், 52.36 % டிசு ிணாகவுண் உந்நது. ஸ்க்் 

உந்ந ிங்கந் 8.17%, ஸ்க்் இ்ாட ிங்கந் 7.74%  ண்றுண் ீ்ிககந் 1.72%  ண்றுண் படபந்நகப 1.82%  ஆகுண். 

 

 

 



 

3.1.1 லருலா் பதிவுகரின் அடிப்பணடபேய் பன்படுத்தப்பட்ட நிய்: 

     குட்டகக குதி டபன்ாடு ணாிண், திபோத்பபலி ணாப்ண், வீபகநண்புதூ் டாலுகாவி் உந்ந ஆகக்குநண் 

கிாணட்தி் உந்நது ண்றுண் ி த்ாட்ு பகக்கா ஆத்வு் குதி (10 கிப சு்நவு) ா்கு ணஞ்ங்கநாக் 

பிிக்க்ட்ுந்நது. ணஞ்ண்-I (0-2  கிப), ணஞ்ண்-II (2-5  கிப), ணஞ்ண்-III (5-10  கிப) ண்றுண் ணஞ்ண்-IV (0-10  கிப) 

பகபத. ப்தணாழித்் தி்் குதிகதச் சு்றி 10  கி.ப சு்நவி் உந்ந ஆத்வு் குதிபே் ி த்ாட்ு 

பக அ்பகஞ ஞ் -  3.22 இ் பனங்க்ட்ுந்நது. கிாணண் பாிதாக ி த்ாட்ு பக இகஞ்பு-11  இ் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

அட்டலணை 3.22: (பெக்யட்) 10 கிப பப்பரவிய் உர்ர ஆ்வுப் பகுதிபேன் நிய பன்பாட்டு பணம 

படிப்பு 

பகுதி 

பாத்த 

புவிபேய் 

பகுதி 

லனப்

பகுதி 

விலசா

் 

அய்யாத 

பன்பா

டுகரின் 

கீற் 

பகுதி 

திசு & 

சாகுப

டி 

பச் 

படிா

த நியப் 

பகுதி 

நிந்த 

ய்சச்ய் 

நியங்கர் 

ம்று் 

பிம 

ய்சச்ய் 

நியப் 

பகுதி 

இத ப் 

பபே்கரின் 

கீற் நிய் 

பதலின 

பகுதி 

பை்படு

த்தக்கூடி

 கழிவு 

நியப் 

பகுதி 

தம்யபா

ணத 

திசு 

நிய் 

தவி 

ம்ம 

திசு 

நிய் 

தம்

யபா

ணத 

ஃபா

யயா

ஸ் 

பகுதி 

பாத்த 

நீ்ப்பா

சன் 

இய்யா

த 

நியப்ப

ப்பு 

ஆதா

் 

பெய் 

பாசன

் 

பபறு் 

பகுதி 

0- 2 KM 866.74 0 120.26 6.35 0 0.24 6.35 479.11 15.95 61.21 177.27 

2 - 5 KM 6352.36 0 865.38 138.27 0 4.99 125.17 2923.83 815.45 619.72 859.55 

5-10 KM 24038.31 2813.94 4496.12 265 217.43 62.08 948.14 6866.57 2327.9 2354.75 3686.38 

Total 31257.41 2813.94 5481.76 409.62 217.43 67.31 1079.66 10269.51 3159.3 3035.68 4723.2 



 

* ஆடாண்: ணாப் பட்கண தச்சஸ் சுபோக்கண், திபோத்பபலி ணாப்ண்-2011 

 

 

பட் 3.16: தாங்கய் ை்டயப் பகுதிக்குர் நியப்பப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 உபேிய் சூறய்: 

 

     ்டதபாபோ குதிபே் உபேித் சூனக் ்றித ஆத்வு, ்பபறு அறிவித் 

ீதிதாக தி்ப்் த்ங்கந் பெண் அ்குதிகநி் ணக்ந் ண்றுண் 

விங்கிங்கநி் ககபக்கா ்கு தி்ப்் சு்றுசச்ூன் 

கஞக்தகடு்க உந்நக்கிதது. அட்டி, உட்படச குபாி் குதிக்கா 

கணத்குதி ண்றுண் இகதக ணஞ்ண் உந்நி் ்பபறு பககதா 

உபேிங்ககந அகதாநண் காஞ சு்றுசச்ூன் ஆத்வு பண்தகாந்ந்்து. 

 

3.1.1 தாலங்கர்: 

 

     ஆத்வு் குதிபே் சு்றுசச்ூன் ஆத்வு, உபேிங்கநி் ்டித் ண்றுண் 

ட்பாதுந்ந அடி்க சூனலித் ிககணககந ணதி்பீடு தசத்ட் 

ஆகிதப்கக் குறிக்குண் பககபே் ட்ட்்து. கஞக்தகடு்பி் பாக்கண் 

பி்பபோணாறு: 

 

்பபறு ி்்பு ண் சா்்ட ிகன்வுகநி் கந அபடாி்புகநிலிபோ்து 

்கபப உந்ந டகப உபோபாக்கவுண். 

அசு் திபபடுகநிலிபோ்துண், ப அதிகாிகந், அறிவுந்ந தாதுணக்கந் 

பா்பாபோ் க்துகதா் பெபண் இஞ்ாண் ிகட் டவுககநச் 

பசகிக்கவுண். 

ணா்ங்கந் படனுண் இபோ்டா் அப்க அகதாநண் காஞ உஞ்கணதா 

க்ட கா திவுகளு் டகப எ்பிவுண். 

உபேித் அண்சங்கநி் தி் தசத்ாடுகநி் டாக்கட்கட அகதாநண் 

காஞவுண். 

  

     பண்கூறித பாக்கங்ககந ிகபப், 10  கிப சு்நவி் எபோ தாதுச் 

சூனலித் ஆத்வு ட்ட்்து. ட்பாகடத ிககத ணதி்பிடுபட்கு 

க்பா-சபெகவித் அண்சங்களுக்காக இங்கந் அகதாநண் காஞ்். 



 

 

3.1.1.1 ாதிி பணம: 

 

     ஆத்வு குதிக்கு பிதிிதிட்துப சூனலித் ிககத பனங்குபட்காக, ்லுபே் 

ணாதிிக்காக 10-கிப ஆண் டாங்க் குதி ா்கு காாஞ்டுகநாக 

பிிக்க்ட்ுந்நது, அடாபது, NE (Q-1), NW (Q-2) SW (Q-3) ண்றுண் SE (Q-4). ணங்கந் 

(10x10  ப), புடக்ந் (5x5  ப) ண்றுண் பெலிகககந் (1x1  ப) ஆகிதப்றி்கா 

படாாதணாக ணாதிிதா இபோடிகநி் உந்ந எப்தபாபோ காாஞ்டுகளுண், ிவுண் 

புவிபேத் ிககணகந் ண்றுண் ஆத்வு் குதிபே் உபே-்்பகட்ட்கண 

அண்சங்ககந் தாறுட்து ஆத்வு தசத்த்ட்ுந்ந. 

  

     க்பா-சபெகவித் ஆத்வு: டாப-சபெகவித் அநவுபோக்கந், அடாபது பகுதி 

(அடாபது, அட்்தி), சாசி ண்றுண் குக்டச் டஞ்டுகந் இங்கநி் ப் 

ண்றுண் சூனலித் அண்சங்ககந தீண்ாிக்க அநவி்். பகுதி ்து எபோ 

குறி்பி் குதிக்குந் எபோ டி்் இட்தி் பலி் அட்்திபே் அநவீடு 

ஆகுண். இது எபோ இட்தி் சுபோக்க்் க்நா் கஞக்கி்டுகிது. அகட்து 

ா்பகககளுக்குண் சாசி இங்கநி் ஞ்ஞிக்கக கஞக்கி்டுகிது; 

இபடபா், பிதிிதிட்துப்டுட்ட்டுண் க்நி் குக்டச் 

ஞ்ஞிக்ககதாது quadrats அநவி் திவு தசத்த்டுகிது. கணத் குதிபே் 

தணாட்டண் 10  குபா்ட்ுகந் அகணக்க்் ண்றுண் டாங்க் குதிபே் ா்கு 

காாஞ்டுகநி் (டா 5) தணாட்டண் 20  குபா்ட்ுகந் அகணக்க்். 

 

     டாபங்களுக்கா குபா்ஸ்் பக: 10 × 10  ப அநவுந்ந இபோகுதிகந் பகா் 

ண்றுண் 10  கிப டாங்க் குதிக்குந் படாாதணாக அகணக்க்்; எப்தபாபோ 

ா்புபண் ணங்ககந ணதி்பிடுபட்காக அகணக்க்்து (>5  தச.ப. வபிதஹச)் 

ண்றுண் 5 × 5 ப துகஞ ா்கங்கந் புடக்ளுக்குந் 1 × 1 ப இஞ்டு அடுக்கு ண்றுண் 

பெலிகககளுக்கு 1 × 1 ப. சிறித ஏக குதி, விபசாதக் கட்ுகநி் உந்ந ணங்கந், 

பங்க் ஞ்டுகந், ஞ்கஞ பட் படா்ங்கந், இத்கக ப் குதி, அதப்பொ 

படா்ங்கந், வீட்ுக் தகா்க்புங்கந் பா் ணாதிி பத்சிககந 

அதிக்டுட்டவுண், இங்கந் எபோகண்ாக்க் குகக்கவுண் குக்ட்சண் எபோ 

கிபாப்் இகதபநிபே் ா்கங்கந் அகணக்க்். , படலித. 

எப்தபாபோ ணாதிி ா்கட்திலுண், ணண், புட் ண்றுண் பெலிகக இங்ககநச் பச்்ட 



 

க்ந் டிட்டிதாக திவு தசத்த்ட்ு, கநட்தி் அகதாநண் 

காஞ்ட்ுந்ந.் ி்்பி் உந்ந எப்தபாபோ இட்தி்குண் ி்்பு 

ண்றுண் பான்விட் டண் குறி்பி்ட்ுந்நது. 

 

     குறிபைக்் த்டுட்தி டாபவித் கு்ாத்வு: ஷா் ண்றுண் வீ் (1963) 

சூட்திட்கட் த்டுட்தி இங்கநி் ்பகட்ட்கண பி்பபோணாறு  

 

 

 

கஞக்கி்டுண்: 

அபடசணதண், 

H΄ ்து தாதுபா ்பகட்ட்கணபே் ஷா் குறிபைடு, 

   ஆப்ட்தி் டவுடத்டாகு்பி் தபோண்ாலுண் ith இட்கடச் பச்்ட டிக்நி் 

விகிடணாகுண். 

 

சணிகக் குறிபைடு இப்பாறு கஞக்கி்்து: E = H΄/Hmax, 

அபடசணதண் Hmax = log2 (சதிபே் உந்ந இங்கநி் ஞ்ஞிக்கக) 

 

.பகா் ணஞ்ண்: 

 

     குட்டகக குதி பண் அ்ாட, டிதா் ிண். குட்டகக் குதிபே் 

தபோண்குதி சி புடக்ந் (்பாபசாபிஸ் ூலிஃ்பநாா) ண்றுண் பு்ககநக் 

தகாஞ் டிசு ிணாகுண். கணத ணஞ்ட்தி் காஞ்டுண் டாபங்கநி் 

விிபா ்டித் அ்பகஞ ஞ் - 3.23  இ் தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

 



 

அட்டலணை 3.23: ண ை்டயத்திய் உர்ர ய் இனங்கரின் பட்டிய் 

Sl.No Species Name Common Name Family 

Trees 

1 Prosopis juliflora Fabaceae  Cimaikkaruvel 

Shrubs 

1 Lantana camara Verbenaceae Nuni 

 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 

2 Calotropis gigantea Apocynaceae Earukku 

Herbs 

1 Anisomeles indica Lamiaceae  marutti 

2 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 

3 Acanthospermum hispidum   Asteraceae Gokul kanta 

4 Solanum nigrum    Solanaceae Manathakkali 

5 Sida rhombifolia Malvaceae Kurundotti 

6 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

7 Sida acuta Malvaceae  Palambasi 

Grasses 

1 Cyperus rotundus Cyperaceae Korai pullu 

2 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

இணடப்பகுதி 

 

     ஆதிக்கண் தசலுட்துண் இங்கந் ்பாபசாபிஸ் ூலிஃ்பநாா, அசாடிாக்ா 

இஞ்டிகா, பாாசஸ் ஃபிநாத்லிஃ,் அகாசிதா ிபா்டிகா, அ்பிசிதா 

ததக், அகாசிதா லிபொபகாஃ்பநாதா, அகாசிதா ஆிகுலிஃாப்ஸ் பா்கப. 

ஃப்சாி் காஞ்டுண் டாபங்கநி் விிபா ்டித் அ்பகஞ ஞ் – 3  

இ் தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

அட்டலணை 3.24: தாங்கய் ை்டயத்திய் உர்ர ய் இனங்கரின் பட்டிய் 

ை் இனத்தின் பப் குடு்ப் உர்ளூ் பப் 

ங்கர் 

1 Samanea saman Fabaceae  அகணபாகக 

2 Delonix  regia  Cesalpiniaceae கா்டி் சு ்

3 Mangifera indica Anacardiaceae ணாணண் 

4 Azadirachta indica Meliaceae பபண்பு 

5 Ficus benghalensis Moraceae ஆணண் 

6 Odaina  wodiar  L. Fabaceae எதித் 

7 Pongamia pinnata Fabaceae புங்கக 



 

ை் இனத்தின் பப் குடு்ப் உர்ளூ் பப் 

8 Areca  catechu   Arecaceae ாக்கு ணண் 

9 Musa paradisiaca Musaceae பாகன 

10 Moringa oleifera Moringaceae பபோங்கக 

11 Ficus religiosa Moraceae தாசணண் 

12 Acacia auriculiformis   Fabaceae த்சி் ணண் 

13 Saraca asoca Caesalpiniaceae  அபசாகண் 

14 Leucaena leucocephala Fabaceae சுாபு் 

15 Polyalthia  longifolia   Annonaceae த்டிலிங்கண் 

16 Madhuca longifolia Sapotaceae இலு்க 

17 Acras  sapota L. Sapotaceae ச்பா்ா 

18 Citrus limon Rutaceae லுபசக்ச 

19 Annona  squamosa  Annonaceae சீடா்னண் 

20 Tectona grandis Verbenaceae தக்கு 

21 Tamarindus indica Fabaceae புநி 

22 Caesalpinia pulcherrima Fabaceae ணபே்தகாஞ்க 

23 Phoenix sylvestris Arecaceae ஈசச்ணண் 

24 Sygygium cumuni Myrtaceae ாப் 

25 Pithecellobium dulce  Mimosaceae தகாடுக்கா்புநி 

26 Prosopis juliflora Fabaceae சீகண கபோபப் 

27 Peltophorum pterocarpum Fabaceae கிலுகிலு்க 

28 Morinda tinctoria  Rubiaceae   தா 

29 Thespesia populnea Malvaceae பூபசு 

30 Borassus flabellifer Arecaceae ஞ்ஞ-ணண் 



 

ை் இனத்தின் பப் குடு்ப் உர்ளூ் பப் 

31 Phyllanthus emblica Euphorbiaceae த்லி 

32 Acacia nilotica Fabaceae கபோபப் 

33 Psidium guava Myrtaceae தகாத்தா 

34 Cassia fistula Fabaceae தகா்க 

35 Murriya  koengii  Rutaceae கபோபப்பிக 

36 Casuarina equisetifolia Casuarinaceae சவுக்கு 

37 Cocus nucifera Arecaceae தட்க 

38 Carica papaya Caricaceae ்ாநி 

39 Albizia lebbeck Fabaceae பாகக 

40 Aegle marmelos  Rutaceae வி்பண் 

41 Acacia leucophloea Fabaceae ப்பபண் 

42 Albizia amara Fabaceae பாகக 

43 Bauhinia purpurea Caesalpiniaceae ணா்டக 

44 Artocarpus  integrifolia  Moraceae ாா ணண் 

45 Butea monosperma Fabaceae சு 

புத்கர் 

1 Ziziphus jujuba Rhamnaceae ்கட 

2 Lawsonia inermis Lythraceae ணபோடாஞி 

3 Ocimum  sanctarum  Amaranthaceae துநசி 

4 Lawsonia inermis Lythraceae ணபோடாஞி 

5 Tecoma stans Bignoniaceae ணஜ்சந் க்காநண் 

6 Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae காகிடபூ 

7 Calotropis gigantea Apocynaceae போக்கு 



 

ை் இனத்தின் பப் குடு்ப் உர்ளூ் பப் 

8 Justicia adhatoda Acanthaceae அட்படா 

9 Dodonea  viscosa  Sapindaceae விலி 

10 Ricinus communis Euphorbiaceae ஆணஞக்கு 

11 Cassia auriculata Fabaceae ஆபாண்பூ 

12 Lantana camara Verbenaceae பு்ஸ் 

13 Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae தசண்போட்தி 

14 Jatropha gossypiifolia Euphorbiaceae தபந்கநக்காட்ுக்பகாக் 

15 ixora coccinea Rubiaceae இல்ி்பூ 

16 Jatropha glandulifera Euphorbiaceae தபந்கநக்காட்ுக்பகாக் 

17 Carissa carandas  Apocynaceae கா/கிா 

18 Canthium parviflorum  Rubiaceae ககசப்சடி 

பெலிணககர் 

1 Cleome viscosa   Cleomaceae ாத் பபக 

2 Argemone mexicana Papaveraceae தணக்சிக் ா்பி 

3 Ocimum tenuiflorum Lamiaceae துநசி 

4 Sida acuta Malvaceae னண்ாசி 

5 Tephrosia  purpuria  Fabaceae பூஞ்டு பசடி 

6 Tridax procumbens    Asteraceae தபட்ுகக பூஞ்டு 

7 Cassia tora L. Caesalpiniaceae டாகக 

8 Solanum xanthocarpum  Solanaceae கஞ்ங்கட்டி 

9 Abutilon indicum  Malvaceae துட்தி 

10 Aloe vera   Asphodelaceae பசாட்து கடகந 

11 Leucas aspera   Lamiaceae துண்க 



 

ை் இனத்தின் பப் குடு்ப் உர்ளூ் பப் 

12 Acalypha indica Amaranthaceae கு்கபணி கீக 

13 Cleome  viscosa  Amaranthaceae அக்டா 

14 Achyranthes aspera Amaranthaceae ாபபோவி 

15 Anisomeles malabarica Lamiaceae பத்ணபோ்டி 

16 Boerhavia  diffusa  Nyctaginaceae  (பக்கிக்) 

17 Alternanthera  sesilis   Amaranthaceae ணகின்சச்ி ககந 

18 Parthenium hysterophorus Asteraceae ாட்்தீிதண் 

19 Andrographis echioides Acanthaceae பகாபுண் டாங்கி 

20 Phyllanthus niruri Phyllanthaceae கீனாத்லி 

று் தாலங்கர் 

1 Luffa  cylindrica  Cucubitaceae பிக்காத் 

2 Cissus quadrangularis Vitaceae தஞ்க 

3 Asparagus racemosus Asparagaceae டஞ்ஞீ-்வி்ா் 

4 Abrus precatorius   Fabaceae இ்தித அதிணதுண் 

5 Coccinia  indica  Cucubitaceae பகாகப 

விலசா பபே்கர் 

1 Musa paradisiaca Musaceae பாகன 

2 Sesbania grandiflora Fabaceae அகட்தி 

3 Sorghum  vulgare  Poaceae பசாநண் 

4 Capsicum annuum Solanaceae சிப்பு பநகாத் 

5 Gossypium hirsutum Malvaceae போட்தி 

பும்கர் 

1 Cyperus rotundus Cyperaceae பகாக பு்லு 
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ை் இனத்தின் பப் குடு்ப் உர்ளூ் பப் 

2 Cynodon dactylon Poaceae அபோகண்பி்லு 

3 Kyllinga nemoralis Cyperaceae தபளுட்ட ி்சி 

 

பட் 3.17: தாங்கய் ை்டயத்திய் உர்ர தால இனங்கர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 வியங்கினங்கர்: 

 

     பக: விங்கிங்ககந ஆத்வு தசத்த படி ண்றுண் ணகபக கஞ்காஞி்பு 

பககந் த்டுட்ட்். கபகநி் ்பகட்ட்கணகத ஆத்வு தசத்த 

புந்நி சப்ப பக த்டுட்ட்்து. டவி, உந்ளூ் கிாண ணக்களு் 

க்துகதா், அசு திபபடுகந், தபநிபே்் அறிக்கககந் ண்றுண் ப 

அதிகாிகளு் க்துகதா் பெண் இஞ்ாண் ிக டவு பசகி்பு, 

அறிவுந்ந தாதுணக்கந் ஆத்வுக்கு த்டுட்ட்்.் 

     கபி்பு: 10  கிப ஆத்வு குதிக்குந் பவிங்கு சஞாதண் அ்து படசித 

பூங்கா இ்க. பந்்பு விங்குகந் தாதுபாகக் காஞ்டுகி். குட்டகக 

ண்றுண் 10 கிப டாங்க் ணஞ்ண் பண்கு தடாச்ச்ி ணக ESA ்கபே் பாது. 

கந ஆத்வி் பாது ்ட காட்ு ாலூ்டி இபண் படிதாகக் காஞ்வி்க. 



 

இகதக ணஞ் குதிபே் அ்பகஞ I விங்குகந் இ்க. ஆத்வு் குதிபே் 

உந்ந விங்கிங்கநி் ்டித் அ்பகஞ ஞ் -  3.25  இ் 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

அட்டலணை 3.25: தாங்கய் ை்டயத்திய் உர்ர வியங்கினங்கரின் பட்டிய் 

ை் பபாது பப் அறிவிய் பப் IWPA,  அட்டலணை 

பாலூட்டிகர் 

1 இ்தித க அஞி் Funambuus palmarum IV 

2 இ்தித சாண்் பங்கூஸ் Herpestes edwardsii II 

3 தாதுபா இ்தித பத் Lepus ruficaudatus IV 

பமணலகர் 

1 புந்நி் புா Streptopelia chinensis IV 

2 தாதுபா கிங்ஃபிஷ ் Alcedo atthis IV 

3 தாதுபா கணா Acridotheres tristis IV 

4 பாா பகநதண் தகாஞ் கிநி Psittacula krameri IV 

5 வீட்ு குபோவி Passer domesticus IV 

6 கபோ்பு ்பாங்பகா Dicrurus macrocercus IV 

7 தாதுபா காகண் Corvus splendens V 

8 சிப்பு கா்பா்ணா பு்பு் Pycnonotus cafer IV 

9 இ்தித காக்கா Cuculus micropterus IV 

10 லி்டி் காப்ணாஞ்் Phalacrocorax niger IV 

11 ஊடா ிபந்ந ச்ப்் Nectarinia zeylonica IV 

12 லி்டி் க்த் Egretta garzetta IV 

13 தாதுபா காக Coturnix coturnix IV 

14 கா்க க்ப் Bubulcus ibis IV 
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ை் பபாது பப் அறிவிய் பப் IWPA,  அட்டலணை 

15 தாதுபா ா் ் Turdoides caudatus IV 

ஊ்லன 

1 படா் ்லி Calotes versicolar IV 

2 லி ாண்பு Ptyas mucosa II 

3 தாதுபா இ்தித கிப் Bungarus caeruleus II 

நியநீ் லாற்லன 

1 தாதுபா இ்தித படக Bufo melanostictus IV 

பட்டா்பூசச்ி 

1 சிறித பு் ணஜ்சந் Eurema brigitta IV 

2 சுஞ்ஞாண்பு பஞ்ஞட்து்பூசச்ி Papilio demoleus IV 

3 தாதுபா காகண் Euploea core IV 

 

 

பட் 3.18: தாங்கய் ை்டயத்திய் வியங்கினங்கரின் பன்பகத்தன்ண 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 ணெட்யாஜியாயாஜிக்கய் ஆ்வு: 

 

     இ்ட் குதிதாது, அபோகிலுந்ந குதிகநி் சுங்க படிக்கககநி் 

டாக்கட்கட ணதி்பிடுபட்கு ஆத்வு் குதிபே் ீ்ிகக் கா்சிகத ஆத்வு 

தசத்கிது. தட்காசி ணாப்ண், வீபகநண்புதூ் டாலுக்காவி் உந்ந ஆத்வு் 

குதி, அ்குதிபே் தாதுபா ீப்நவித் ிககநி் ட்கணகத் புி்து 

தகாந்நக் கபோட்டுகிது. 

 

3.1.1 இம்பிய் ம்று் லடிகாய்: 

 

     இத்பித்: குட்டகக குதிதாது சகந உபோபாக்கட்டா் பெ்் 

கி்ட்ட் தப்று ி்்கக் காட்ுகிது. குதிபே் உதண் MSL இலிபோ்து 

150ப (அதிக்சண்) பணப உந்நது. 

     ீ்ிககந்: கணத ணஞ்ட்தி் தித ீ்ிககந் இ்க. இ்தித 

ி்்பு பகங்கநி் கஞக்தகடு்பி் இபோ்து டதாிக்க்் படிகா் 

பகண், த்்ிடிக் படிபட்தி் இதங்குண் சி ீபாககந் இபோ்கடக் 

காட்ுகிது. 

 

ண் 3.19: படிகா் பகண் 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1 புவிபேய் 

     புவிபேத்: கணத ண்றுண் இகதக ணஞ்ட்தி் உந்ந ாக உபோபாக்கண் 

பக்கிதணாக பக்ணாக் க்ீசிக் பநாகட்டா் ஆது. குட்டகக குதி 

சாப்ாகக் க்ீசிக் காண்்நக்ஸ் பககபே் கீன் பபோகிது. 

 

 பட் 3.20: புவிபேய் லணபட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     புவிபேத்: ிபணா் தச்சிங் ண்றுண் வஸ் த்ட்கட் த்டுட்தி 

தசத்ககக்பகாந் ங்கநிலிபோ்து த்் ஆத்வி் புவிபேத் பகண். 

பக்கிதணாக இகதக ணஞ்ண் தடிதண்் ்கந் பநாகட்டா் ஆதிக்கண் 

தசலுட்துகிது, பணலுண் குட்டகக குதிபண் அபட பககபே் கீன் பபோகிது. 

 



 

பட் 3.21: புவிபேய் லணபட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     லிட்டாவ: ஆத்வு் குதிபே் பக்கிதணாக ஹா்்்தநஞ்ப-பதாக் 

திஸ் ஆதிக்கண் தசலுட்துகிது. லிட்டாவ பகண் கீபன 

தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 பட் 3.22: லித்தாயஜி லணபட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ணஞ்: ஆத்வு குதி ்டிபசா்ஸ், அ்ஃபிபசா்ஸ் ண்றுண் தபட்ிபசா்ஸ் 

ஆகிதப்ா் பகக்டுட்ட்டுகிது. தி்் குதிபே் ்டிபசா்ஸ் பகக 

ணஞ் ஆதிக்கண் தசலுட்துகிது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

பட் 3.23: ை் லணபட் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 பகுதிபேன் நீ் அட்டலணை: 

 

     டபன்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீபகநண்புதூ் தடாகுதி (ப்கடத 

ககத்லூ் டாலுக்கா), ் சக்தி அகணசச்கட்தி் ீப்நட் துகபே் இ்திதா-

பிந்பொஆ்ஸ், இ்திதா-பிந்பொஆ்ஸ் ஆகிதப்றிலிபோ்து த்் ஆனண் 

பட் ீண்்ட் டவுகநி் அடி்கபே் பி்பபோபது கபிக்க்டுகிது. 

 

அட்டலணை 3.26: வீயகர்புதூ் பதாகுதிக்கான நீ்ட்டத்தின் ஆறத்தின் 

பபாதுலான யபாக்கு 

ஆை்டு 

நீ் ட்டத்திம்கு ஆற் (m bgl) பலய்ஸ் கை்காைிக்கப்பட்டது 

பன் 

பருலணற 

பிந்ணத 

பருலணற 

பன் பருலணற பிந்ணத 

பருலணற 

2015 4.23 0.425 2 2 



 

2016 2.935 9.195 2 2 

2017 12.02 13.375 2 2 

2018 8.995 5.685 2 2 

2019 7.46 2.33 1 1 

 

     போபணகன ண்றுண் ணகனக்காட்தி்கு் பி்கடத ீ் ிககந் ண் ஞ்.3.24 

ண்றுண் 3.25  இ் சிட்டிக்க்ட்ுந்ந, பணலுண் அகப தி்் குதிபே் 

ீண்்ட்தி் ஆனண் 5.0  பட் 10.0 ப பிவ் பக ணகனக்காட்தி்கு ப்கடத 

போபட்தி் (்்) ண்றுண் 0.0  பட் 5.0  ப பக இபோக்குண் ்கடக் குறிக்கிது. 

பிவ் போபணகனக்கு பி்கடத காட்தி் (பண்)். 

 

பட் 3.24: பருலணறக்கு பந்ணத நீ் நிணய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

பட் 3.25: பருலணறக்கு பிந்ணத நீ் நிணய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கர ஆ்வு: 

 

     ஆத்வு் குதிபே், ஆன்துகநக் கிஞறுகந் பெண் ஆனண் ீ்ிகபண், குனாத் 

கிஞறுகந் பெண் ஆனணா ீ்ிகபண் உபோபாக்க்டுகிது. சாட்திதணா 

லுண்பு பறிவுகந் ஆனணா ண்ங்கநி் தித்காந்ந்டுகி் ்று ஆத்வு 

தபநி்டுட்திபந்நது. கிஞறுகநி் டஞ்ஞீ் பக்கிதணாக போபணகனக்கு் பிகு 

கிகக்குண் ண்றுண் பகாக காட்தி் அது குக்து உ்்ட பேக்கந ணட்ுபண 

பேி பபஞ்டுண். ஆன்துகநக் கிஞறுகந் 500 அடி ஆனட்தி் உந்ந, பணலுண் 

ஆனணா ீ் ண்ங்கநி் ணட்ுபண விகநசச்் சி்ாக இபோக்குண் ்கட இது 

பிதிலிக்கிது. 

 



 

கிகக்கக்கூடித டகப்கந் ண்றுண் புவி இத்பித் ஆத்வுகநி் அடி்கபே், 

தி்் குதி 50  ப்் பக பணாசணா ிட்டடி ீ் தி் தகாஞ்டாகக் 

கபோட்டுகிது. டவி, சுங்க் குதி கடிணா கசச்ிடணா ாகககநக் 

தகாஞ்டுந்நது, சுங்கட்தி்குந் தித ீ் கசிவு தி்ாக்்க்வி்க. 

ப்தணாழித்் குபாி குதிக்கு அபோகி் ்கபப குபாி பா்் 

குழிகநி் ீ் கசிவு இ்க. பப, ப்தணாழித்் ஆனண் பக கடுபா 

க் குபாி தசத்பது, ிட்டடி ீ் ிககநி் அ்குதிபே் ாடகணா 

டாக்கட்கட ்டுட்டாது. 

 

     இ்குதிபே் உந்ந தடா்டிகநி் பசகிக்க்டுண் ணகன ீ,் போபணகனக்கு 

பி்கடத காட்தி் ் ீாடாணாக தசத்டுகிது. ீசாக் 

அதிகி்ட்காக, தடா்டிகந் ண்றுண் துகநபேடுண் குநங்கந், ீ்ிககத ீசா்் 

தசத்பதி் பகவுண் தனுந்நடாக இபோக்குண் பககபே், இ்ட ஊடுபோப படிதாட 

அடுக்கக ஊடுபோவி ீசா்் கிஞறுகந்/ீசா்் டஞ்டுகந் பனங்க்ாண். 

 

                                                                          * * * * * * * * * * 

 



அத்தினானந் 4 

 

எதிப்ாப்க்க்ட்ட சு்றுசச்ூம் தாக்கங்க் ந்றுந் தணி்பு டயடிக்ககக் 

 

4.1 பாது 

 

     இ்திட்ட்தின்            ந்று் மன் ்ண குாி செ்ந்காக 

அண - இ்திாக்கத்தட்ட திந்சபி சுங்க் மந்சகாப்பத்தடு். 

சுங்க் ந்று் அனுடண் சாடப்ுணட சென்தாடுகபிண் மதாது இ்ெ் 

சுங்க்ான் ந்தடு் தாதித்புகப் காந்று, ீ,் ெ்், அதிவ்ு, ின், மதாக்கு்து 

மதாண்ந தன்மறு சுந்றுெச்ூன் கூறுகப் சாடத்ாக ஆ்வு செ்த்தடட்ு, அண் 

விங்கப் இ் அ்திா்தின் விிாக விிக்கத்தடட்ுப்பண. 

     ாக்க தித்பீடு ந்று் மனா்ண் திட்ட், சுங்க கு்ணகக் கான்திண் 

உெெ் உந்த்தி ந்று் குாி சென்தாட்டிண் பழுத் தகுதிக்கு் ஆ்வு 

செ்த்தடுகிநது, மலு் இது பழு கு்ணகக் கான்திந்கு் சதாபோ்து் ணக் 

கபோனா். 

 

4.2 கா்று சூம்: 

 

4.2.1 திட்ட பசன்ாட்டி் காபணநாக ஏ்டுந் ாதி்புக்: 

 

     ந்மதாதுப்ப சுந்றுத்புந காந்றிண் ் அ்திா்-III இன் விிக்கத்தடட்ுப்பது. 

பண்சாழித்தட்ட சுங்க் ந்று் அனுடண் சாடப்ுணட சென்தாடுகப், 

உடணடி கணித்பு டுக்கத்தடாவிட்டான், திட்டெ் சென்தாட்டிலிபோ்து ழு் 

ாசுதாட்டிண் காாக காந்றிண் ் மாெணடக்கூடு். சதாதுாக சுங்க் 

ந்று் அனுடண் சாடப்ுணட டடிக்ணககப் காாக காந்று ாசுதாட்டிண் 

பக்கி ஆாங்கப்: 

 

 



சதாபோப் அக்ாா்ெச்ி. 

அக்ாா்ெச்ிகப், டித்தக்ப் மதாண்ந சஹெ்்் இக்க். 

ந்றுன் ந்று் இநக்குன் சென்தாடு 

மதாக்கு்து 

 

     வி, டீெலின் இங்கு் சுங்க உதகங்கப், க்த்ெக்ப், மதாக்கு்து 

ாகணங்கப் மதாண்நந்றிண் சென்தாட்டிண் விணபாக ாப சபிமந்ந் 

ந்தடு். 

     PM10  ண குறித்பிடத்தடு் 10 ணக்ானுக்கு் குணநாண துகப்கப், 

பெெச்ுக்குா் ந்று் தணபைலின் குடிமறி உடன்னத் பிெச்ிணணகணப 

ந்தடு்து். 2.5  ணக்மாபட்ட் (PM2.5) க்கு் குணநாண துகப்கப் தணபைலுக்குப் 

ஊடுபோவி ந்ந உறுத்புகணப தாதிக்க தணபைன் ழிாக பகெச்ிறி துகப்கப் 

(<100  ாமணாபட்டக்ப்) சென்னனா். 

 

     மமன குறித்பிடட்ுப்ப த்பிமாடி தூசி உப்வுகப் வி, டீென் சுங்க 

உதகங்கப், செணமட்ட் செட் மதாண்நந்றிலிபோ்து SO2, NOx, CO 

மதாண்நந்றிண் உப்விண் விணபாக பி்டன ாசு ந்தடனா். சதி 

இணடீக்க் செ்த்தட்ட துகப்கப் சதாதுாக பெக்கு ந்று் சா்ணடபேன் 

டிகட்டத்தடுகிண்நண. பிெெ்ணணகணப ந்தடு்ாது. SO2, NOx, CO ஆகிந்றிண் 

அதிக செறிவு, சபித்தடு் ணிக்ளுக்கு சின உடன்னத் தாதித்ணத 

ந்தடு்னா். இ்ெ் சுங்க்திண் விஷ்தின், கு்ணகத் தகுதிபேன் சுங்க 

டடிக்ணககபான் காந்றிண் ்தின் ந்தடு் தாதித்ணதக் கடட்ுத்தடு் பிண்போ் 

டடிக்ணககப் டுக்கத்தடு்: 

 

அட்டயகண 4.1: தாக்கந் ந்றுந் தணி்பு டயடிக்ககக் - கா்று சூம் 

 

எண் பசன்ாடு விகவுக் தணி்பு டயடிக்ககக் 

1 துணபபேடுன் தூசி ன்ன ிணனபேன் டிின் பிட்கபிண் தண்தாடு 



சபிமந்ந் துணபபேடு் துணபகணப ஈாண துிான் பெடுன் 

துணபகணப துணபபேடுந்கு கூண்ாண துத்த 

பிட்கபிண் தண்தாடு. 

அதிக தூசி ந்று் தாதிக்கத்தட்ட தகுதிகபின் 

திபுிப் சாழினாபக்ளுக்கு தூசி டிகட்டிகப் / 

பகபெடிகணப ங்குன். 

2 சடி்ன் 
உடணடி தூசி 

சபிமந்ந் 

ண்கு டிணக்கத்தட்ட பிபாஸ்டிங் அபவுபோ, சிந் 

உணடத்ணத அணடந்காண தனுப்ப ்டு 

அதா் இன்னான் ிக்கிநது. 

சடித்தந்கு சதாபோ்ாண சடிபோ்துகணபத் 

தண்தடு்துன் ந்று் கு்டுசடித்பு துணபகபின் 

அதிக கட்ட் சூலித்தண் விக்்கவு். 

அதிக காந்று வீசு் கானங்கபின் சடித்தண் 

வித்்தது சுந்றுத்புந காந்றிண் ்ண பிதின் 

தாதிக்கு். 

தி்துணக்கத்தட்ட ்புகளுக்குப் தூசி உபோாக்க், 

ெ்் ந்று் அதிவ்ு அபண ண்திபோக்க மாசணன் 

பென் கடட்ுத்தடு்த்தட்ட சடிக்கு் தட்தங்கணபத் 

தண்தடு்துன். 

3 
அக்ாா்ெச்ி 

ந்று் ந்றுன் 

தூசி 

சபிமந்ந், 

ாப 

சபிமந்ந் 

உந்த்திாபிண் ழிகாடட்ுன்கபிண்தடி HEMM 

இக்கத்தடு் 

ஆதமட்ட் மகபினுக்காண அணடத்புகப். 

தாதுகாத்பு ந்று் சுந்றுெச்ூன் அபவுபோக்கப் குறி்து 

ஆதமட்டக்ளுக்கு மதாதுாண தபேந்சி அபி்ன். 

இழு்துெ் சென்லு் உதகங்கபிண் ெிாண 

தாித்பு. 

ட்தக்பின் அதிக சுணகணப் விக்்கவு். 

4 மதாக்கு்து 
தூசி 

சபிமந்ந், 

சாணதன் ாட்ட் மடங்கணத் தண்தடு்தி 

மதாக்கு்து ொணனண க்காண ஈாக்குன். 



ாப 

சபிமந்ந் 

மதாக்கு்து ொணன ந்று் பிந ொணனகணப 

பணநாக தாி்ன் 

மதாக்கு்து ொணனபேன் ட் கழுவு் ெதி 

அண்ன். 

டித்தக்பின் அதிக தா் ந்றுண் வி்்ன் 

மதாக்கு்திண் மதாது ந்நத்தட்ட டித்தண 

ாத்்தா் சகா்டு பெடுன் 

க்காண ந்று் பணநாண டுத்பு தாித்பு 

அட்டணகப் பென் ாகண உப்வுகப் 

கடட்ுத்தடு்த்தடு் ந்று் உப்வு தித்புகணப 

உறுதி செ்ந்காக டீென் புணக பட்ட் கபோவி பென் 

உப்வு மொணணகப் செ்த்தடுகிண்நண. 

5 ந்நணகப் 

தூசி 

சபிமந்ந், 

ாப 

சபிமந்ந் 

தாதுகாத்பு ன்தின் ண்ணணெ் சுந்றி தசுணத் 

தடண்ட / ணடகணப உபோாக்குன் ந்று் கு்ணக 

தகுதிக்குப் மாட்டங்கணப மந்சகாப்து. 

கு்ணகத் தகுதிபேண் டக்கு ந்று் சந்குத் 

தகுதிபேன் ்டித் தாணகப் உப்பண. இ் 

தக்கங்கபிலு் க ஷீட் அணக்கத்தடு். கு்ணகெ் 

சுந்நபணெ் சுந்றி ந்ந ன்னாத் தக்கங்கபிலு் 

தசுண ணன அணக்கத்தடு். 

 

      இ் அணண்து டடிக்ணககணபப் ந்றுக்சகா்டண் காாக, இ் 

பண்சாழித்தட்ட திந்சபி சுங்க டடிக்ணகான் காந்றிண் ்தின் சதி 

தாதித்பு துவு் ந்தடாது. 

 

     உந்த்தி அபவு குணநாக இபோத்தான், 1  அக்ாா்ெச்ி இ்தி், 4  டித்தக்ப் 

டட்ும ஈடுதடு்த்தடு். இ் உதகங்கப் பணநாகவு் பணநாகவு் 

தாிக்கத்தடு். வி, பண்பு குறித்பிட்டதடி, காத்ண் சபிமந்ந்ான் ந்தடு் 

குணந் தாதித்ணத உறுதி செ்ந்காக, மதாக்கு்து ாகணங்களுக்கு 

க்காண ாகண உப்வு மொணணகப் செ்த்தடு். காத்ண் உப்ண 

மலு் ்திஸ்் செ், எபோ ன்ன தசுண ந்று் மாட்ட் திட்ட் 



திட்டபடத்தடட்ுப்பது, அதின் 1200  ாங்கப் கு்ணக தகுதிபேலு் அணெ் 

சுந்றிப் டத்தடு். 

 

     பண்சாழித்தட்ட திட்ட்திண் காாக காந்றிண் ்தின் ந்தடு் ாக்க், 

மனக்ஸ் சுந்றுெச்ூன் சண்சதாபோபான் உபோாக்கத்தட்ட AERMOD View Gaussian Plume 

Air Dispersion Model த் தண்தடு்தி தித்பிடத்தடுகிநது, இது ிணனாண காசிண் 

த்ளூ் சிநணன அடித்தணடாகக் சகா்டது. ாடலிங் தட்த் ந்று் 

திட்ட்திந்குத் பி்ண காந்றிண்  தித்புகப் உப்பிட்ட ாடலிங் ஆ்வு / 

தித்பீட்டிண் விங்கப் பிண்போ் தாாக்கபின் விிக்கத்தடட்ுப்பண. 

 

4.2.1 கா்றி் தப தாக்கந் கணி்பு: 

 

     ாதிி உபோகத்தடு்துன்கப் சுங்க டடிக்ணககபின் இபோ்து ழு் காந்று 

ாசுதாட்டிந்காக செ்த்தடுகிண்நண, அாது PM10, PM2.5. எபோ ிம 

ாணிணன வுகணபத் தண்தடு்தி ண ட்ட செறிவு (GLC) கக்கிடத்தடுகிநது.  

அட்டயகண 4.2: உமிம்வு ஆதாபங்க் 

சென்தாடு பென ணக 

A.  சுங்க டடிக்ணககப் திந் குழி 

B. மதாக்கு்து ி 

 

4.2.2.1 உமிம்வு காபணிக் 

 

     உப்வு காி தட்த்ான் துகப் உப்வுகபிண் அபவீடு 

மந்சகாப்பத்தடுகிநது. உப்வு காி ண்தது எபோ சென்தாட்டிண் மதாது எபோ 

ாசுதாடு சபிபேடத்தடு் விகி்திண் புப்பிவி ொெி ஆகு். இ் காி 

எபோ குறித்பிட்ட சூ்ிணனபேன் அ் சென்தாட்டிண் அபணத் சதபோக்கு்மதாது 

எட்டுசா் விணபணக் சகாடுக்கு். AP-42, USEPA(1998), ினக்கி S&T திட்ட் 

ந்று் சுங்க் ந்று் அனுடண் சாடப்ுணட சென்தாடுகப் ந்று் பிந 

காிகபான் சகாடுக்கத்தட்ட ந்று் தி்துணக்கத்தட்ட ிணனாண 



ெண்தாடுகணபத் தண்தடு்தி த்பிமாடி உப்வுகப் கிக்கத்தடட்ுப்பண. 

மாொண சூ்ிணனண அறி, உெெ் உந்த்திக்காக ாடலிங் செ்த்தடுகிநது. 

இந்குத் தண்தடு்த்தடு் உப்வு காிகபிண் விங்கப் கீம 

சகாடுக்கத்தடட்ுப்பண: 

 

அட்டயகண 4.3: உமிம்வு காபணிக் 

எண் பசன்ாடு PM10 PM2.5 அகு 

1 

ாது ந்றுன் 1.5 x 10-3 2.1 x 10-4 

கிமனா/டி 

 

2 

OB ந்றுகிநது 1.4 x 10-4 1.5 x 10-5 

கிமனா/டி 

 

3 கு்ணக தகுதிக்குப் 

இழு்ன் 
0.19 0.019 

g/VKT 

 

4 துணபபேடுன் 0.1 0.04 கிமனா/துணப 

 

4.2.2.1 உமிம்வு விகிதங்க்: 

 

     உப்வு காிகபிண் அடித்தணடபேன், தூசிண அடக்குன், சஹெஇ்்்பண் 

ெிாண தாித்பு, சிந் ாண டீென், ெபத்தி உதகங்கணபத் 

தண்தடு்துன், ொணனகணப பணநாகத் தாி்ன் மதாண்ந மணாண 

கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணககணப மந்சகா்ட பிநகு, இ்் திட்ட்தின் தன்மறு 

சென்தாடுகபான் தித்ாக்்கத்தடு் உப்வு விகி் கக்கிடத்தடுகிநது 

ந்று் கீம சகாடுக்கத்தடட்ுப்பது: 

 

அட்டயகண 4.4: உமிம்வு விகிதந்  

பசன்ாடுக்/நாசுக் PM10 (கிபாந்/விாடி) PM2.5(கிபாந்/விாடி) 

ாது ந்றுன் 0.05 0.01 



துணபபேடுன் 0.23 0.09 

கு்ணக தகுதிக்குப் இழு்ன் 0.23 0.03 

சா்் 0.51 0.13 

 

A. உப்வு பென எபோங்கிணத்புகப்: கி ாடலிங்கின் ண்னுணட ண் (0, 0) 

ணக் கபோத்தட்டது. 

 

B. கித்புகபின் தண்தடு்த்தடு் ாணிணன ிணனணகப்: 

 

மகாணட கான்திந்காண (ாெ்் 2022  பன் ம 2022  ண) ிம ாணிணன 

வுகப் உபோாக்கத்தடட்ு, கித்புகபிலு் தண்தடு்த்தட்டது. 

 

4.2.2.1 முடிவுக் ந்றுந் வியாதங்க் 

 

கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணககளுடண் கூடி தன்மறு சுந்றுெச்ூன் 

அபவுபோக்களுக்காண பீக் ஜின்சிபேண் படிவுகப் கீம சகாடுக்கத்தடட்ுப்பண: 

 

அட்டயகண 4.5: உசச் அதிகபி்பு பசறிவு 

எண் அவுருக்க் உசச் அதிகபி்பு பசறிவு µg/m3 

1 PM10 10.3 

2 PM2.5 4.0 

 

      PM10, PM2.5  க்காண உெெ் அதிகித்பு செறிவு பென்திந்கு பக அபோகின் ிகழு். 

பென்திலிபோ்து வினகி, சிநன் விணபவுகபான் தித்புகப் குணநக்கத்தடுகிண்நண. 

பி்10, பி்2.5  செறிவுகபிண் மொபிசப்ஸ் ந்று் கடட்ுத்தாடட்ு 

டடிக்ணககளுக்காண காட்சிகப் ணத்தடட்ுப்பண, இண தட் ்.4.1  ந்று் 

4.2  இன் சகாடுக்கத்தடட்ுப்பண. சுந்றுத்புந காந்றிண் ் உப்ப இடங்கபின் 



அதிகிக்கு் ந்று் கிக்கத்தட்ட செறிவுகப் பிண்போ் பிிவின் 

விாதிக்கத்தடட்ுப்பண. 

 

                            டந் 4.1: PM10க்கா GLC கணி்பு ஐசசா்பத்  

  

 

   



 டந் 4.2: PM2.5 க்கா GLC கணி்பு ஐசசா்பத் 

 

 

 



4.2.2.1 கணிக்க்ட்ட சு்று்பு கா்றி் தபந்: 

 

பி்10, பி்2.5, (ஜின்சி) (அடித்தணடக் மகாடு + அதிகித்பு) ஆகிந்றிண் 

பி்ண திட்டெ் செறிவுகப், மணாண கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணககணப டு் 

பிநகு அட்டண ் -  4.6 பன் 4.7  ண சகாடுக்கத்தடட்ுப்பது. 

 

அட்டயகண 4.6: திட்டந் பசன்டுத்த்ட்ட பிகு PM10 இ் பசறிவுக் 

 

                                                                                                                        இ் நதி்புக் 

எ

ண் 
இடந் 

பி்ணி 

பசறிவு 

கணிக்க்ட்

ட 

அதிகபிக்குந் 

பசறிவு 

பி்கதன 

திட்ட பசறிவு 

சட்டபீதினா 

யபந்புக் 

1 
சுங்க கு்ணக தகுதிக்கு 

அபோகின் 62.2 
10.3 72.5 

- 

2 கிானனூ் கிா் 64.4 2.0 66.4 

100 

3 குபோெண்ெ தட்டி கிா் 59.6 1.0 60.6 

4 ாடிபொ் கிா் 54.5 <1.0 55.5 

5 அண்ணணகுப் கிா் 51.9 <1.0 52.9 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டயகண 4.7: திட்டந் பசன்டுத்த்ட்ட பிகு PM2.5 பசறிவுக் 

                                                                                                                       இ் நதி்புக் 

எ

ண் 
இடந் 

பி்ணி 

பசறிவு 

கணிக்க்ட்

ட 

அதிகபிக்குந் 

பசறிவு 

பி்கதன 

திட்ட பசறிவு 

சட்டபீதினா

 

யபந்புக் 

1 
சுங்க கு்ணக தகுதிக்கு 

அபோகின் 29.6 

4.0 
33.6 

- 

2 கிானனூ் கிா் 31.0 1.0 32.0 

60 

3 குபோெண்ெ தட்டி கிா் 27.7 1.0 28.7 

4 ாடிபொ் கிா் 25.1 <1.0 26.1 

5 அண்ணணகுப் கிா் 24.1 <1.0 25.1 

 

     மாொண சூ்ிணனபேலு் கூட அடித்தணட புப்பிவிங்களுடண் கூடி 

செறிவுகப், PM10  த் சதாறு்ட்டின் சுந்றுத்புந காந்றிண் ்திண் தித்புகப் 

 பன்  ணபேலு் PM2த் சதாறு் ணபேலு் இபோத்தணக் 

கானா். .5  ண்தது  பன்  ணபேனாண ்பின் உப்பண, 

அண எ்சாபோ க்கிலு் ெட்ட ்புகளுக்குப் உப்பண. இ்ெ் சுங்க்தின் 

சுந்றுெச்ூணனத் தாதுகாத்தந்காக மனா்ண் திட்டங்கணபக் கடுணாக 

அனாக்குன் ந்று் மணக்மகந்த ெிாண டடிக்ணககணப டுத்தந்காக 

க்காண காந்றிண் க் க்காித்பு மந்சகாப்பத்தடு். தனுப்பண 

ந்றுக்சகாப்ண் பென் 

 

     இ் கு்ணகத் தகுதிபேன் ணடசதறு் சுங்க டடிக்ணகான் காந்றிண் 

்தின் ்த் தாகாண ாக்கப் ந்தடாது ண தித்ாக்்கத்தடுகிநது. 

 

 

 

 



4.1 ீப் சூம்: 

 

4.3.1 தண்ணீப் சதகய: 

 

     இ்் திட்ட்திந்காண சா் ீ்் மண 10.0 KLD, இதின் குடிீ் ந்று் வீடட்ு 

உதமாக்திந்கு 1.0 KLD, தூசிண அடக்குந்கு 8.0 KLD ந்று் கிீண் சதன்டட்ுக்கு 

1.0 KLD ஆகிண அடங்கு். பலின் சபி ிறுணங்கபின் இபோ்து ்ீ் 

சதநத்தடு். பிண்ண் சுங்க குழி ெ்த்பின் மெகிக்கத்தடு் ணீ் இந்கு 

தண்தடு்த்தடு். அந்காண ீ் ெிணன ணதட் தட் ் 4.3 இன் 

காட்டத்தடட்ுப்பது 

                                                டந் 4.3: ீப் இரு்பு யகபடந் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 ீப் நாசுாட்டி் ஆதாபங்க்: 

 

     அத்தகுதிபேன் உப்ப தன்மறு ாதிி ிணனங்கபின் ந்மதாதுப்ப ீ் சூன், 

ீிண் ்ண காடட்ுகிநது அ்திா்-III இன் விிக்கத்தடட்ுப்பது. 

 

     சுங்க டடிக்ணகபேண் விணபாக மாொண ீிண் ் காாக 

ணிக்ளுக்கு மடிாண ாக்க் பேந்றுத்மதாக்கு, ஞ்ெப் காாணன, 



பேந்றுத்மதாக்கு, ணடதா்டு மதாண்ந தன்மறு ீ் பென் தவு் மா்களுக்கு 

ழிகுக்கு். வி, ாசுதட்ட ீ் வினங்குகப் அன்னது ணி தகவ்ு, ாங்கப் 

ந்று் ாங்களுக்கு தனுப்பாக இபோக்காது. தீங்கு விணபவிக்கு் ாசுக்கணப 

அகந்ந கழிவுீ் பணநாக சு்திகிக்கத்தடாவிட்டான், ீ்ா் உபேிணங்கணப 

தாதிக்கு். 

     சுங்க் ந்று் அனுடண் சாடப்ுணட சென்தாடுகபான் சதாதுாக 

சாடப்ுணட ீ் ாசுதாட்டிண் பக்கி ஆாங்கப்: 

 

அ. வீடட்ுக் கழிவுீ.் 

பி. மனு் இபோ்ான் ணகபேபோத்பின் இபோ்து கழுவுன். 

c. திட்டத் தகுதிபேன் டிகான் தாணபேன் இணடபொறு 

ஈ. சுங்க குழி ீிண் உபோாக்க் மனு் இபோ்ான் ஆாண மணனகபின் 

இபோ்து சபிமந்நத்தடுகிநது. 

4.3.1 சிகிசக்ச திட்டந்: 

 

A. வீடட்ுக் கழிவுகணப உபோாக்குன்: 

 

     திட்ட்தின் இபோ்து உந்த்தி செ்த்தடு் வீடட்ு கழிவுீ ,் ஊநணக்கு் 

குழிகளுடண் கூடி செத்டிக் மடங்கின் மெகிக்கத்தடு். 

 

B. அதிக சுண, ாது ணகபேபோத்பு மதாண்நந்றிலிபோ்து கழுவுன். 

     குாி பகத்பின் இபோ்து பழுத் சதாபோடக்ளு் மடிாக தகம்ாபோக்கு 

அனுத்தத்தடுான், ணகபேபோத்பு இபோக்காது. இ் குாிபேன் குத்ணத கிடங்குகப் 

இன்ணன. ணம, ணகபேபோத்பு குவினாகமா, கழிவுகப் சகாட்டத்தடுமா துவு் 

கழுத்தடாது. 

 

     குாிபேன் விழு் ண ீ் குாிபேண் பகக் குணந் அபவின் உப்ப ெ்த்பின் 

மெகிக்கத்தடு். இ் ெ்த், சபிமறு் பண், சபிமந்ந்துடண் 



திடத்சதாபோப்கப் சபிமறுண் டுக்க, தீவ்ுக் குபாகெ் சென்தடு். 

பலிண. மந்தத்ணதக் ணகாப்ந்காக, குாிணெ் சுந்றி 600ப ீபபப்ப 

ாணன டிகான் கட்டத்தடட்ு, ்டன் சதாறிகணபக் சகா்ட செட்டின்லிங் 

குப்துடண் இணக்கத்தடு். குடிபேபோக்கு் குப்தின் இபோ்து பபஞ்சி 

சபிாண ீ் கீ்ிணன தணக்ளுக்கு தாப். மந்தத்பு ஏட்ட மனா்ண 

கட்டணத்புகப் ணதட் தட் ் 4.4 இன் சகாடுக்கத்தடட்ுப்பது. 

டந் 4.4: சந்ப்பு ப்ஆஃ் சநாண்கந கட்டகந்புக் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. டிகான் தடித்புகளுக்கு இணடபொறு 

 

     கு்ணக தகுதிக்கு அபோகின் டிகான் ா்க்கான் இன்ணன. ணம, டிகான் 

தாணகபின் ் இணடபொறு் ந்தடாது. 

 



B. ஆாண மணனகபின் இபோ்து சபிமந்நத்தட்ட சுங்க குழி ீிண் உபோாக்க் 

மனு் இபோ்ான். 

 

     கடிணாண தாணந அணத்புகபின் ின்டி ீிண் ிக்வு ந்று் இக்க் 

ாணிணன அணத்புகபிண் த்ி ்டனங்கப் ந்று் பறிவுகப், பிபவுகப் 

ந்று் பெடட்ுகபிண் திந் அணத்புகளுக்கு கடட்ுத்தடு்த்தடுகிநது. சதாதுாக, 

கடிணாண தாணநத் தகுதிகபின், ாணிணன ந்று் ஆ் ஆகி இ்டிலு் 

டிண் ந்தடுது இணடவிடாது. ணம கடிணாண தாணந அணத்புகபின் 

ின்டி ீண ீொெ்் செ்து ாணிணனபேண் தீவி் ந்று் ஆ்ான் 

தாதிக்கத்தடுகிநது. அபோகிலுப்ப தகுதிபேன், டிங்கப் குணநாண த்ி 

த்துணப ந்று் லு்பு பறிவுகளுடண் கெச்ிாக உப்பண, இது குணநாண 

ஊடுபோக்கூடி ண்ண ந்று் திாந்ந தித்புகளுக்கு ழிகுக்கிநது, மலு் 

இ் தகுதிபேன் ின்டி ீ் ட்ட் மந்தத்பின் இபோ்து ஆாக உப்பது. சுங்கத் 

தகுதி கடிணாண கெச்ிாண தாணநகணபக் சகா்டுப்பது, ணம 

சுங்க்திந்குப் சதி ீ் கசிவுகப் சுந்நபவின் இபோ்து 

தித்ாக்்கத்தடுதின்ணன. சுங்க்திண் இறுதி குழி ஆ் 53  ப. இத்தகுதிபேன் 

ின்டி ீ் ட்ட் இ் ட்ட்திந்கு கீம உப்பது. ணம, கன்குாி 

டடிக்ணகான் ின்டி ீ் தித்ாக்்கத்தடா ந்று் ின்டி ீ் 

குறித்பிட்க்க அபவின் தாதிக்கத்தடாது. அபோகிலுப்ப சுங்கத் திகளு் சதி 

அபவின் கசிவு ந்தடவின்ணன. பண்பு கூறிது மதான், ணத்சதாழிவு சுங்க் ண 

ெ்த்பின் மெகிக்கத்தடட்ு ொகாகத் தண்தடு்த்தடு். ெ்த்பின் 

அதிகத்தடிாண ீ் இபோத்பிண் கீ்ிணன தணீட்டாபக்ளுக்கு செட்டின்லிங் 

குப்திந்கு த்த் செ்த்தடு். 

 

4.3.1.1 ித்தடி ீப் யப்சச்ிம் ிக 

 

     ஆ்வுத் தகுதிபேண் ீ்ிணனக் காட்சிபேண் விங்கப் தாா 3.6, அ்திா் – III 

இன் சகாடுக்கத்தடட்ுப்பண. திபோசன்மலி ாட்ட்திண் ின்டி ீ் ஆா வு, 

மசி ீ் இக்க், ென் ெக்தி அணெெ்க், ீ்ப் துணநபேண் சாழின்தட்த 

அறிக்ணகபேன் ங்கத்தட்ட வுகபிலிபோ்து சதநத்தட்டது -  திபோசன்மலி 

ாட்ட் தந்றி குறித்புகப். 



 

 

அட்டயகண 4.8: ித்தடி ீப் ஆதாப நதி்பீடு-  பத்காசி தாலுகா (ஹா-மீ) 

ிகப 

ித்தடி 

ீப் 

கிகடக்குந் 

ாசத்தி

்கா 

த்சாகத

ன பநாத்த 

யகபவு 

உ்ாட்டு ந்றுந் 

பதாழி்துக ீப் 

விிசனாகத்தி்கா

 த்சாகதன 

பநாத்த யகபவு 

அகத்து 

ன்ாடு

களுக்குந் 

த்சாது

் 

பநாத்த 

யகபவு 

ித்தடி ீப் 

யப்சச்ிம் 

ிக (%) 

பதாகுதி 

யகக 

2043.53 825.60 19.34 844.94 41 Safe 

 

     ஆ்வுத் தகுதி விழு் தணிபேண் ின்டி ீ் பெ்ச்ிபேண் ிணன 41%  ண்தது 

அட்டணபேன் இபோ்து சிகிநது. இணக் கபோ்தின் சகா்டு, ின்டி ீ் 

ம்தாடட்ுக் க்மாட்ட்தின் இ்த் தகுதிண ‘தாதுகாத்தாணது’ ண்று 

ணகத்தடு்னா். இணான் ின்டி ீ் மலு் ம்தட ா்த்பு உப்பது. 

 

4.3.1  ஆண்டுகாக ீப் தகப்கயக் குகத்த்: 

 

4.3.1.1 பாது முகக்: 

 

     ்ீிண் தண்தாடு க்காிக்கத்தடட்ு குணந்தட்ெ் மணத்தடு் 

அபவிந்கு தண்தடு்த்தடு். ீ் தாதுகாத்பிண் பக்கி்து் குறி்து 

ஊழிக்ளுக்கு விழித்புவ்ு ந்தடு்த்தடு். தண்தாட்டிந்குத் பிநகு 

உடணடிாக குா் ந்று் ண அணக்கத்தடு் ந்று் மனு் கசிவுகப் 

க்காிக்கத்தடட்ு உடணடிாக கடட்ுத்தடு்த்தடு். கிீண் சதன்ட் ந்று் 

தூசிண அடக்குந்காண ீ் மணண, குணந் ீ் மணபணட பூவ்ீக 

ாங்கப்/ங்கப் இணங்கணப ம்்சடுத்தண் பென் குணநக்கனா், மலு் 

தசுண தடண்ட/மாட்ட்திந்காண இ்ணக ிணனணகபின் 

க்கண்துக்சகாப்பனா் ந்று் மணாண குணந்தட்ெ தண்தாடட்ுக்கு 



உக்து. தூசிான் ந்தடு் காந்று ாசுதாட்டிந்காண ாசுக் கடட்ுத்தாடட்ுக்காண 

தூசி எடுக்க் எபோ பக்கிாண பணநாகு், ீ் தகவ்ு க்டித்தாக 

க்காிக்கத்தடு். ்ீ் மடங்க் கசிவுக்காண ஆாங்கப் மனு் 

உப்பா ண ஆ்வு செ்த்தடட்ு, க்டுபிடிக்கத்தட்டான் உடணடிாக சீன் 

ணக்கத்தடு், இணான் ீ் இத்பு இன்னான் தூசிண அடக்குந்கு திந்தட 

தண்தடு் படிப். 

 

4.3.1.2 நகமீப் சசகபி்புத் திட்டந் 

 

     கு்ணகக்கு அபோகாணபேன் உப்ப தகுதிகப் குணந் ீ் திநண் சகா்டண 

ந்று் ின்டி ீண ித்புந்கு ணீ் பக்கி ஆாாக இபோத்தான், 

தனுப்ப ணீ் மெகித்பு ந்று் பிந ீ் சதபோக்க டடிக்ணககப் 

இ்திட்ட்தின் பண்சாழித்தடட்ுப்பண. 

 

a) செட்டின்லிங் சாட்டிபடண் இணக்கத்தட்ட குாிணெ் சுந்றி ாணன டிகான் 

ம்தாடு. 

b) ்டன் ் தடிண் டுக்க அ்த்மதாது டிகான் சு்் செ்ன் 

c) குடிமறு் குப்தின் இபோ்து மமனாட்டாண சபிாண ீ் அபோகிலுப்ப 

டிகான் ழிாக சபிமறு். 

d) சுங்க குழிபேன் மெகிக்கத்தடு் ணீண திட்ட்திண் ீ் மணண பூ்்தி 

செ் தண்தடு்துன். 

e) அதிகத்தடிாண ீ,் உப்ளூ் கிா க்களுடண் கன்ாமனாசி்து, அசிண் 

ணடபணநகளுக்கு ந்த, கீ்ிணனத் தணாபக்ளுக்கு ங்கத்தட ம்டு். 

 

 

 

 

 



4.1 சத்தந் ந்றுந் அதிப்வு: 

 

4.4.1 இகபசச்் சூம்: 

 

     ஆ்வுத் தகுதிபேன் சுந்றுத்புந இணெெ்ன் அபவுகப் அ்திா் - III இன் 

விாதிக்கத்தடட்ுப்பண. ந்மதாதுப்ப இணெெ்ன் அபவுகப் ெட்டத்பூ்ாக 

ந்றுக்சகாப்பக்கூடி ்புகளுக்குப் இபோத்தாக வு காடட்ுகிநது. சுங்க் 

ந்று் அனுடண் சாடப்ுணட சென்தாடுகபான் ந்தடு் இணெெ்ன் 

சூலுக்காண ாக்க பண்ணறிவித்பு ந்று் கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணக கீம 

விிக்கத்தடட்ுப்பது: 

 

4.4.2 இகபசச்் காபணநாக ஏ்டுந் ாதி்பு கணி்பு: 

 

     சுங்க டடிக்ணககபின் ந்தடு் ாசுதாட்டிண் விக்்க படிா 

காங்கபின் ெ்ப் எண்நாகு், இது சதபோ்தாலு் ந்றுக்சகாப்பத்தட்ட 

விிாண இ்திாக்கன் காாகு். வி, துணபபேடுன், சடி்ன், 

ாகணங்கபிண் இக்க் மதாண்ந பிந சென்தாடுகளு் சுங்க டடிக்ணககபின் 

கிொண அபவு ெ்்ண உபோாக்குகிண்நண. ெ்்திண் பக்கி ஆாங்கப் 

ந்று் தித்ாக்்கத்தடு் அபவுகப் அட்டண ் - 4.9  இன் கீம 

சகாடுக்கத்தடட்ுப்பண. 

அட்டயகண 4.9: சத்தத்தி் முக்கின ஆதாபங்க் 

 

எண்      ஆதாபந்   அக                     dB(A) இ் இகபசச்் ிக 

     உ்ச  10 மீ. மூத்திலிரு்து  

1 ்சட்டி   84-91   59-68 

2. ட்தக்ப்/டித்தக்ப்             87-96   75-85 

3.         துத்த்   88- 95   75-83 

 



  

     அதிக இணெெ்லுக்கு ீ்ட ம் சபித்தடுது ணி செவிழி அணத்புக்கு 

தீங்கு விணபவிக்கு் ந்று் ண மொவ்ு, கிபெ்ச்ி ணத்தாண்ண, ிெெ்ன் ந்று் 

கணக்குணநவு ஆகிந்ணந உபோாக்கனா், இது மணனபேன் புநக்கித்புக்கு 

ழிகுக்கு் ந்று் வித்துகளுக்கு் ழிகுக்கு். உனக சுகாா அணத்பிண் 

1986  அறிவித்பிண்தடி இணெெ்ன் அபவிண் ாக்க் அட்டண ்-4.10  இன் கீம 

சகாடுக்கத்தடட்ுப்பது. 

 

அட்டயகண 4.10: இகபசச்் ிககி் தாக்கந் 

எலி ட்டங்கப் தாகாண விணபவுகப் 

90-115 dB தகுதி காது மகபாண ந்று் ்பு ிெெ்ன் 

> 115 dB ி் காது மகபாண 

ஆமெ ெ்் (>90dB) அபோகின் உப்ப தகுதிகபின் ம்்து போ் 

கான்ணடகணப தபறு்துகிநது 

 

     OSHA (சாழின்ொ் தாதுகாத்பு ந்று் சுகாா ி்ாக்), USA ந்று் பிந எ் 

ிறுணங்கப், 90 dB(A) ணபேனாண இணெெ்ன் அபண எபோ ாணபக்கு டட்ு 

ிம சபித்தாடு Leq (ொண எலி ிணன) (8  ிம்) ந்றுக்சகாப்பனா். 

சுங்கத் தாதுகாத்பு இக்குக், 1975  ஆ் ஆ்டிண் சுந்நறிக்ணக ். DG 

(சடக்)/18  இன், சாழினாபக்ளுக்கு சுங்க் சாழின்கபின் (TLV) இணெெ்ன் அபண 

8  ிம ஷித்ட் கான்தின், தாதுகாத்தந்ந காதுகளுடண் 90 dB(A) அன்னது 

குணநாக. 

 

     செலின் உப்ப பெனங்களுக்கு அபோகின் டட்ும ெ்் உத்தடு். உறிஞ்சுன் 

காி, சுந்றுத்புநெ் சூன் ந்று் பிந அடச்டண்பொஷண் காிகபான் இணெெ்ன் 

அபவின் கிொண குணநத்பு இபோக்கு். உறிஞ்சுன் காிணத் சதாறு் 

ணபேன், ினத்தத்பின் ாங்கப் அன்னது சண்ணாண அணத்பு இபோ்ான், 

எ்சாபோ பணநப் பென்திந்கு் தாண்ாபபோக்கு் இணடம உப்ப தூ் 

இட்டித்தாகு் மதாது எலி 4.5dB(A) ண்ந விகி்தின் குணநப். வி, 

சுந்றுெச்ூணனக் கபோ்தின் சகா்டு தாதுகாத்புக் காி இபோக்கு். அட்் 



ினத்தத்பு ாங்கபிண் எ்சாபோ 30பட்டிலு், 5dB(A) கூடுன் 

அடச்டண்பொமஷண் அதிகதடெ்் 10 dB(A) ண சதநனா். அதுமதாண்று சாணனதூ 

இடங்கபின் ெ்்திண் ாக்க் உத்தடாது. 

 

     அக்ாா்ெச்ி, டித்தக்ப், துத்த் மதாண்ந தன்மறு இ்திங்கபிண் 

சென்தாட்டிண் விணபாக தித்ாக்்கத்தடு் இணெெ்ன் அபவுகப் புப்பி பென 

ாதிிணத் தண்தடு்தி கக்கிடத்தடுகிண்நண. பென்திந்கு் ன்ணனக்கு் 

இணடபேன் குணநத்புத் தாணகப் இன்ணன ண்ந அனுாண்திண் அடித்தணடபேன் 

அபோகிலுப்ப கிாங்கபின் எடட்ுசா் இணெெ்ன் அபணக் கக்கிடுன். 

 

இணெெ்ன் ாடலிங் பிண்போ் சூ்தி்ணத் தண்தடு்தி மந்சகாப்பத்தடுகிநது: 

 

     Lp2 = Lp1 - 20 ததிவு R2/R1, ங்மக, Lp1  ந்று் Lp2  ஆகிண பென்திலிபோ்து 

பணநம R1  ந்று் R2  சாணனவின் அண்துப்ப புப்பிகபின் எலி அழு் 

ிணனகபாகு். ஆ்வு படிவுகப் பிண்போாறு: 

அட்டயகண 4.11: பி்கதன திட்ட இகபசச்் ிகக் 

எண் இடந் 

அடி்கட 

ா் Eq.in 

dB(A) 

dB(A) இ் 

்பாபக்ட் 

இகபசச்லுக்கு் 

பி் Eq 

MoEF&CC இ் 

டி dB(A) 

யபந்பு 

1. ட மந்கு பெணன 49.8 59.2 90 

2. டகிக்கு பெணன 49.8 59.9 90 

3 சண்கிக்கு பெணன 49.8 59.1 90 

4 சண் மந்கு பெணன 49.8 59.7 90 

5 
கிானனூ் 

கிா் 
49.9 50.1 55 

6 
குபோெண்ெ தட்டி 

கிா் 
44.4 44.8 55 



7 ாடிபொ் கிா் 43.1 43.5 55 

8 
அண்ணணகுப் 

கிா் 
42.7 43.1 55 

 

     ஆ்வுகபின் இபோ்து, சுங்க கு்ணகபேண் சுந்நபவின் சுங்க சென்தாடுகப் 

காாக கிக்கத்தடு் ெ்் அபவுகப் ்க் குணநத்பு காிணப் 

கபோ்தின் சகாப்பான் குணநாகம இபோக்கு் ண்று க்டறித்தடட்ுப்பது. 

இபோத்பினு், ணடபணநபேன் ாங்கப் மதாண்நந்றிண் காாக் ம்ாண் 

இபோக்கு், மலு் கு்ணக ன்ணனக்கு சபிம ்விாண தாகாண 

இணெெ்ன் தலு் இபோக்காது. குடிபேபோத்புகளு் வினகி இபோத்தான் சுங்க 

டடிக்ணககபான் ந்தடு் ெ்்திண் ாக்க் சுந்றிபப்ப கிாங்கபின் 

உத்தடாது. 

 

4.4.1.1 சத்தந் சு்றுசச்ூமலுக்கா கட்டு்ாட்டு டயடிக்ககக்: 

 

     ணம, இணெெ்ணனக் கடட்ுத்தடு்துந்காண ித்பு டடிக்ணககணபத் 

பிண்தந்றுண் பென், இணெெ்ன் அபவுகபின் ந்தடு் ாக்க் அந்தாக 

இபோக்கு்: 

 

• எலி் ணடகபாகெ் சென்தட ொணனகப், சுங்கத் தகுதி ந்று் பிந எலி 

உபோாக்கு் ணங்கணபெ் சுந்றி ாடட்ு ங்கணப ிணொக டுன். 

• ்சட்டி, டித்தக்ப் மதாண்ந உதகங்களுக்காண ெவு்ட் த்பௌஃத் 

ஆதமட்டிண் மகபிண். 

• உதகங்கபிண் பணநாண ந்று் க்காண தாித்பு குணந் 

ெ்்ண உபோாக்க ழிகுக்கு். 

• எலி உப்ணக் குணநத்தந்காண உப்பணக்கத்தட்ட சதாறிபணநண 

ங்குன். 

• அதிக இணெெ்லுக்கு சபித்தடு் சாழினாபக்ளுக்கு காது செபோகிகணப 

ங்குன். 



• ெ்் அதிக் உப்ப தகுதிபேன் திபுிப் சாழினாபக்ளுக்கு ஆடிமாசட்ி 

மொணண உட்தட சாழினாபக்பிண் க்காண சுகாா திமொணணண 

ட்துன். 

• இணெெ்ன் அபவிண் அபண அறிவு், சாழினாபி அதிக இணெெ்லுக்கு 

சபித்தடு் ம்ணக் கடட்ுத்தடு்வு் இ்திங்கபின் சென்தாடட்ு 

இ்திங்கபிண் இணெெ்ன் ிணன ிணனணக் கா்பி்ன். 

• கு்ணக சுந்நபவின் தசுண ணனண ங்குன். 

     இத்தகுதிபேன் ெ்் ந்று் தூசி தவுண் டுக்க மலு் தசுணத் தடண்ட 

ந்று் காடு பத்்பு திட்டபடத்தடட்ு சென்தடு்த்தடு். 

 

4.4.2 பிாஸ்டிங் விகவுகி் காபணநாக ி அதிப்வு: 

 

     கு் கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணககப் டுக்கத்தடாவிட்டான், சடித்பிணான் 

ந்தடு் அதிவ்ுகப் அபோகிலுப்ப கட்டணத்புகளுக்கு மெ்ண ந்தடு்னா். 

ஃத்ணபாக் ண்தது கு்டுசடித்பிண் விணபண ந்தடு்து் ந்சநாபோ 

ொ்திாண மொகு். சிறி ்டு சடுிணெ, பணநந்ந சுண, ப்ாண 

சதாபோப் அன்னது கூாங்கந்கப் ந்று் துணபகபின் ீ்ட ீ் சடுிணெகப் 

மதாண்ந தன காிகப் இந்ணந தாதிக்கிண்நண. 

 

      ின அதிவ்ு ிணனகணப ிணனாண ெட்ட ்புகளுக்கு குணநக்க பிண்போ் 

கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணககப் திட்டபடத்தடு்: 

 

1) மாசணன் ா் சடட்டமணட்டணத் தண்தடு்தி கடட்ுத்தடு்த்தட்ட 

சடித்புகணப மந்சகாப்ளுன். 

2) சுண ந்று் இணடசபிக்காண உக் டிணத்பு. 

3) எபோ ா்திந்கு சடிக்கு் கட்ட்ண குணந்தடெ்ாக குணந்ன். 

4) ின அதிவ்ிண் உெெ் துகப் மக் (PPV) மணாண புன மொணணகளுக்குத் 

பிநகு, உக் பணநபேன் கடட்ுத்தடு்த்தட்ட சடிக்கு் தட்தங்கப் பென் பகக் 

குணநாக ணக்கத்தடு். 



5) ஈ தாணநகணபக் சகா்டிபோக்க, ்டு சடுிணெ துணபபேண் சுணண விட 

குணநாக இபோக்க ம்டு். மணத்தட்டான், ஈ தாணநகப் தவுண் டுக்க, 

சடிக்கு் தகுதிப் படக்கத்தடு். 

6) தன் காந்று வீசு் மதாது கு்டு சடித்பு மந்சகாப்பத்தடாது. தி ம்தின் 

கு்டு சடித்பு செ்த்தடு். 

7) சுங்க்தின் உப்ப சதஞ்ெ் ெிவுகபிண் ஸ்தி்ண்ணக்கு ஆத்ண 

விணபவிக்கு் தந்நாண விிென்கணப் விக்்க கடட்ுத்தடு்த்தட்ட சடித்பு. 

8) எபோ திநணாண ந்று் அனுத் ா்் தான் கு்டு சடித்பிண் மதாது 

பணநாண கணித்பு ந்று் க்காித்பு மந்சகாப்பத்தட ம்டு். 

 

மந்கூறி டடிக்ணககணப மந்சகாப்ண் பென், கீம சகாடுக்கத்தடட்ுப்ப 

சுந்நறிக்ணக ். 7  மதிபேட்ட 29-08-1997-ண்தடி சுங்கத் தகுதிகபின் DGMS, DGMS 

ஆன் தி்துணக்கத்தட்ட ்புகளுக்குப் சடித்பிணான் ந்தடு் ணட்ட 

அதிவ்ு தாிக்கத்தடு். 

 

அட்டயகண 4.12: சுபங்க் குதிகி் அனுநதிக்க்ட்ட உசச் துக் சயகந் 

(PPV) 

                                                                                                                                        Inmm/sec 

கட்டகந்பு யகக 

ஆதிக்கந் பசலுத்துந் 

தூண்டுத் அதிப்பயண் 

பஹப்ட்ஸ் 

<8 Hz  8-25 Hz >25 Hz 

A. கட்டிடங்க்/கட்டகந்புக் உபிகநனாருக்கு பசா்தநாது அ் 

வீடட்ு வீடுகப் / கட்டணத்புகப் 5 10 15 

(குெெ்ா செங்கன் ந்று் சிச்ட்)    

சாழின்துணந கட்டிடங்கப் (RCC ந்று் 

கட்டணக்கத்தட்ட கட்டணத்புகப்) 

10 20 25 

னாந்று பக்கி்து் ா்் சதாபோப்கப் 2 5 10 



ந்று் உத்ிநண் கட்டணத்புகப். 

B. குக்த ஆயுட்காந் பகாண்ட உபிகநனாருக்கு பசா்தநா கட்டிடந் 

வீடட்ு வீடுகப்/கட்டணத்புகப் 10 15 25 

(குெெ்ா செங்கன் ந்று் சிச்ட்)    

சாழின்துணந கட்டிடங்கப் 15 25 50 

(RCC ந்று் கட்டணக்கத்தட்ட கட்டணத்புகப்)    

 

     வி, அபோகிலுப்ப திட்டங்களுக்கு ச்மறு சடித்பு ம் 

தி்துணக்கத்தடுகிநது ந்று் அ்் சுங்க தணாபேலின் உப்ப காட்சி 

தனணகபேன் ம்ண குறித்பிட ம்டு். அபோகின் உப்ப கட்டணத்புகபின் ் 

தாதித்பு் ந்தடான் இபோக்க, கு்டுசடித்புக்காண SOP பிண்தந்நத்தடு். கு்ணக 

தகுதிக்கு அபோகின் ்டி தாண கட்து சென்ான், இ் ொணனபேன் ் 

ாகணப் சென்னவின்ணன ண்நாலு், சடிக்கு் பண் பிண்போ் 

பண்சணெெ்ிக்ணக டடிக்ணககணப மந்சகாப்பவு் தி்துணக்கத்தடுகிநது: 

 

1) ொணனபேண் இபோபுநப் உப்ப சுங்கங்கபின் இபோ்து குணந்தட்ெ் 300ப 

சாணனவின் தாதுகாத்புக் கான் / சகாடி ந்றுதக்ப். 

2) கு்டுசடித்புக் சகாடிகப் (சித்புக் சகாடிகப்) கு்டுசடித்பு ்டன்தின் 

சடித்தந்கு பண் காட்டத்தட ம்டு். 

3) ஆ்கப் அன்னது ாகண்திண் இக்க்ண் டு்து, பழு ீபப் ஆ்கப் 

அன்னது வினங்குகபிண் டாட்ட் இன்னான் இபோத்தண உறுதி செ்பங்கப். 

4) சடித்தந்கு 5  ிபடங்களுக்கு பண்பு ீ்ட ஹூட்ட் / ணெண் / விசின் பென் 

ெெ்ிக்ணக ெபக்ணஞண ங்குன். 

5) கு்டுசடித்புக்கு 1  ிபட்திந்கு பண் "BLAST SIGNAL" ங்கவு், சடி் 

இட்ண ஆ்வு செ் பிநகு "அணண்து சபிாண சிக்ணணனப்" ங்கவு். 

6) "ன்னா சபிாண சிக்ணணனப்" சதந்ந பிண்ணம இக்க்ண பட்டண்ன் 

7) DGMS குதி ா்் பிபாஸ்ட் பென் சடிகு்டு சடித்ணத மந்சகாப்து 

ந்று் சடிசதாபோடக்ணப மதாக்கு்து, மெபத்பு ந்று் ணகாளுலுக்காண 

அணண்து தி்துணக்கத்தட்ட ெட்ட விதிகணபப் பிண்தந்றுன். 



4.1 ிச் சூம்: 

 

ஸ்.ஃத்.்.280/6ன் 2.38.0 சஹக்மட் தத்தபவின் உப்ப இ் கு்ணகத் 

தகுதிாணது, வி்த்தாிண் சதின் ததிவு செ்த்தட்ட தட்டா ினாகு். 

ந்று் சுங்க்திந்கு பி்ண ின தண்தாடட்ு பணந கீம காட்டத்தடட்ுப்பது: 

 

அட்டயகண 4.13: ி ன்ாடு 

 

எண் ி ன்ாடு 
த்சாகதன 

குதி (பஹக்ட்) 

குயாபி காத்தி் 

ன்ாட்டி் உ் 

குதி (Hect) 

1. குாி குழி பூெ்் 1.84.0 

2. உப்கட்டணத்பு பூெ்் 0.01.0 

3. ொணனகப் பூெ்் 0.02.0 

4. தெண்ெ சதன்ட் பூெ்் 0.30.0 

5. தண்தடு்த்தடாது 2.38.0 0.21.0 

 சா்் 2.38.0 2.38.0 

     5 ஆ்டு கான படிவின் 1.84.0 சஹக்மட் ினட்ட்திந்கு கீம 53 பந்நின் 

சட்டத்தட்ட தகுதிாக தண்தடு்த்தடு். சுங்க்திந்கு பி்ண கான்தின் ின 

தண்தாடு கீம சகாடுக்கத்தடட்ுப்பது.  

4.5.1 ி மீட்பு: 

 

     அக்ாா்ெச்ி செ்த்தட்ட அணண்து சதாபோட்களு் தண்தடு்த்தடு் 

ண்தான், இ் குாி சென்தாட்டின் ்விாண கழிவு உந்த்திப் 

தித்ாக்்கத்தடவின்ணன. ணம, சபித்புந சுணகப் துவு் இன்ணன. 

சுங்க்திண் ஆபட்கான்திண் படிவின், 1.84.0  சஹக்மட் சட்டத்தட்ட தகுதி 

ீ்ிணனாக விடத்தடு். 0.02.0Ha சுங்கெ் ொணனகப் ந்று் 0.52.0Ha ாங்கபான் 

பெடத்தட்டிபோக்கு். 



அட்டயகண 4.14: பசன்ாட்டுக்கு பி்கதன காத்தி் ி ன்ாடு 

எண் விக்கந் 

ி ன்ாடு (Ha.) 

சதாட்டந் ீப் ிக ந்கயக் பநாத்தந் 

1 குாி குழி - 1.84 - 1.840 

2 உப்கட்டணத்பு 0.01 - - 0.01 

3. ொணனகப் - - 0.02 0.02 

4. தெண்ெ சதன்ட் 0.30 - - 0.30 

5. 
சா்வு இன்னா 

தகுதி 
0.21 - - 0.21 

 சா்் 0.52 1.84 0.02 2.38 

 

     ணிக்ப் ந்று் வினங்குகப் கணக்குணநாக தணண் டுக்க, 

சட்டத்தட்ட தகுதி பழுது் ெிாக மலி அணக்கத்தடு். சுங்க்திந்குத் 

பி்ண கட்ட்தின், சட்டிசடுக்கத்தட்ட சந்றிட்தின் மெகிக்கத்தடு் 

ணீ் திட்ட்திண் ீ் மணணத் பூ்்தி செ் தண்தடு்த்தடு். 

 

4.1 உமபின் சூம்: 

 

4.6.1 த்சாது் தாயபங்க் ந்றுந் விங்கிங்க்: 

 

     ண ்டனத் தகுதிாணது ிசு திடட்ுகளுடண் கூடி கடிணாண தாணநகப் 

உபோாகு் தகுதிாகு். ண ந்று் இணடக ்டனங்கபின் உப்ப 

ாங்கப்/வினங்கிணங்கப் தந்றி விங்கப் அ்திா் - III இன் 

விிக்கத்தடட்ுப்பண. 

 

 

 



4.6.2 உமபின் சூமலி் சுபங்கத்தி் தாக்கந்: 

 

     கீம விிக்கத்தடட்ுப்ப தன்மறு பணணகபின் சுங்க் ந்று் அனுடண் 

சாடப்ுணட சென்தாடுகப் காாக உபேின் சூலின் ந்தடு் ாக்க்திண் 

பக்கி்து்: 

அட்டயகண 4.15: உமபின் சூமலி் தாக்கந் 

எண் பிபசச்ிகக் அயதாி்புக் 

1 

சுங்க் ந்று் அனுடண் 

சாடப்ுணட டடிக்ணககப் 

காாக ாங்கணப 

அகந்றுன் 

கு்ணகத் தகுதிண சன்லிாகக் சகா்டு 

புந்கப் ந்று் புக்ணப அகந்றுண் வி, 

சதி ாங்கணப அகந்றுதின் 

ஈடுதடவின்ணன. 

2 

்திண் பெ்ச்ிபேன் பிண்ணணடவு, 

தணிபேன் ின் மதாண்நண, தூசி 

தடின் ந்று் சுங்க 

டடிக்ணகபேன் இபோ்து உபோாகு் 

துகப்கப். 

தூசிண அடக்குன், உதகங்கணப 

பணநாகத் தாி்ன், ொணனகப், தூசி 

உந்த்திண் டுக்கு் ணகபேன் மணாண 

ித்பு டடிக்ணககப் மந்சகாப்பத்தடு். 

3 

மசி பூங்கா/ணவினங்குகளுக்கு 

அபோகாணபேன் 

ொன் / காத்புக்காடு / 

ெதுத்புினங்கப் / கடந்கண / 

பக்துா் / கடன் 

10 கிப சுந்நபவின் மசி பூங்காக்கப் / 

ணவினங்கு ொன் மதாண்நண இன்ணன. 

கு்ணக தகுதிபேலிபோ்து 5.3கிப சாணனவின் 

காத்புக்காடுகளு், 9.8கிப சாணனவின் 

ஊ்துணன காத்புக்காடுகளு் உப்பண. 

4 
ணவினங்குகளுக்கு ீண ங்கு் 

கழிவுீண ீ்ிணனகபின் விடுன் 

அபோகின் உப்ப ீ்ிணனகபின் கழிவுீண 

சபிமந்று் திட்ட் துவு் இன்ணன. 

5 

பண்சாழித்தட்ட திட்டாணது 

அபோகின் உப்ப தன்லுபேத்் தகுதிண 

தாதிக்கு் ்டன் ்ண 

அதிகிக்கனா் 

மமன விபக்கத்தடட்ுப்பதடி ன்ாணன 

டிகான், செட்டின்லிங் குப் மதாண்ந மந்தத்பு 

ஏடுதாண மனா்ண கட்டணத்புகப் 

கட்டத்தடு், மலு் மந்தத்பு ீிண் ்தின் 

குறித்பிட்க்க ாக்க் து் ந்தடாது, இது 

அத்தகுதிபேண் உபே் தண்பக்ண்ணண 

தாதிக்கனா். 



6 

திட்ட்திண் சென்தாடுகப் 

தநணகப் ந்று் வினங்குகபிண் 

இணத்சதபோக்க்/கூடு கடட்ு் 

இடங்கணப தாதிக்கிநது 

ந்மதாண ்ன் தகுதிபேன் ெதுத்பு ின் 

இன்ணன. எபோ புன்சத்் தநணக்கு 

மதாதுாண உவு, ங்குபட், மெப்து 

ணக்கு் இடங்கப் ந்று் கூடு கடட்ு் இடங்கப் 

ஆகிந்றுடண் மதாதுாண ஈினங்கப் மண. 

7 

அிாண அன்னது அழி்துபோ் 

உபேிணங்கப் சிக்கு் தகுதிக்கு 

அபோகின் அண்துப்பது 

அட்டண 1 வினங்குகப் இன்ணன 

8 

திட்ட டடிக்ணககபான் ண 

வினங்குகபிண் வீ்ெச்ி/ெறுக்கன் 

அன்னது ் ந்தடு் அதா் 

சுங்க்திந்குத் பி்ண கட்ட்தின், சுங்கத் 

தப்பங்கபின் வினங்குகப் விழுண் டுக்க, 

சட்டிசடுக்கத்தட்ட சந்றிட்ணெ் சுந்றிலு் 

க்பி மலி அணக்க பண்சாழித்தட்டது. 

9 

காடு ொ்் 

ா்ாா்ண/உப்ளூ் 

ா்ாா் ொ்்து இபோக்கு் 

்சாபோ குறித்பிட்ட ண 

உந்த்திணப் இ்் திட்ட் 

தாதிக்கிநது 

சதாபோ்ாது 

10 
இ் திட்ட் இட்சதவ்ு 

தாணகணப தாதிக்கு் 

இட்சதவ்ு தாணகப் துவு் இத்தகுதிபேன் 

இன்ணன. 

11 

இ்திட்ட் போ்துத் தண் 

சகா்ட எபோ தகுதிபேண் 

ாங்கணப தாதிக்கு் 

ML தகுதிபேலு் அண் அபோகிலுப்ப தகுதிபேலு் 

குறித்பிட்க்க போ்து தித்புப்ப இணங்கப் 

துவு் இன்ணன. 

12 

இ்திட்ட் ெதுத்பு ினங்கப், பண் 

இணத்சதபோக்க் செ்ப் இடங்கப், 

கடன் சூலின் ஆகிந்ணந 

தாதிக்கு் 

இ் திட்ட்ான் தாதிக்கத்தடு் ்.ன் 

தகுதிக்கு அபோகின் ெதுத்பு ினங்கப், பண் 

இணத்சதபோக்க் செ்ப் இடங்கப், கடன் 

சூலின் துவு் இன்ணன. 

13 

இ்திட்ட்ான் இத்தகுதிபேன் 

விொ திகப் 

தாதிக்கத்தடுகிநது. 

மாொண ்ிண் ிணன ந்று் ந்நா ீ் 

ஆா் இன்னாான், கு்ணக தகுதிபேலு் 

அணெ் சுந்றிபப்ப தகுதிகபிலு் சதி 

விொ டடிக்ணககப் துவு் 



மந்சகாப்பத்தடவின்ணன. ஆ்வுத் தகுதிபேண் 

கிக்குெ் சுந்நபவின் ஆந்றுத் தக்கங்கபின் சின 

இடங்கபின் ணக்கான்தின் ீ் இபோத்பிண் 

அடித்தணடபேன் விொ டடிக்ணககபிண் 

திடட்ுகப் டட்ும காத்தடுகிண்நண. 

சண்ணணத் த்ணகப் ஆ்வுத் தகுதிபேன் 

காத்தடுகிண்நண. 

 

     புன்சத்் ா்ாங்கப், புன்சத்் தநண-வினங்குகப், அிாண 

உப்ளூ் ந்று் அழி்துபோ் உபேிணங்கப் துவு் இன்ணன. ணம சுங்க 

டடிக்ணககபான் அக்ளுக்கு ் தாதித்பு் ந்தடாது. திட்டெ் சென்தாடுகப் 

காாக உபேின் தண்பக்ண்ண ந்று் ாங்கப்/வினங்கு ிணனகபின் 

தாகாண தாதித்புகப் இன்ணன ண்நாலு், ண்கு திட்டபடத்தட்ட றுசீணத்பு 

டடிக்ணககபான் ொகாண ாக்கங்கப் உபோாகு், ின்திண் ிணனண 

படச்டடுக்கு் ணகபேன், இறுதிாக விிாண திட்டபடத்தட்ட தசுண ்டன 

பெ்ச்ிபடண் உந்த்தி ின ணகக்கு ாந்நத்தடு். டடிக்ணககப். 

 

4.6.1 உமபின் அந்சங்களுக்கா கட்டு்ாட்டு டயடிக்ககக்: 

 

     சுங்க டடிக்ணககபின் இபோ்து உபோாகு் தூசி தடிான், அத்தகுதிபேண் 

ாங்கப்/வினங்கு ிணனகபின் ந்தடு் தாகாண விணபவுகணப குணநக்க, 

தூசி உந்த்திண டுக்க அணண்து தூசி ா்த்புப்ப தகுதிகபிலு் சாணதன் ீ் 

மடங்க் அணத்புகப் உறுதி செ்த்தடு். ின்திண் உடணடி் மண, 

பண்னுிண ந்று் கிணடக்கு் ண்ணணத் சதாறு்து பணநாண ந்று் ண்கு 

திட்டபடத்தட்ட மாட்ட் திட்ட் மந்சகாப்பத்தடு். கு்ணக ன்ணனபேன் 

தடித்தடிாக மாட்ட் மந்சகாப்பத்தடு். 

 

 

 

 



4.6.4 கிப்ீ ப்ட் ந்றுந் சதாட்டந்: 

 

     கு்ணகத் தகுதிபேன், சுந்நபவுக்கு 7.5ப தாதுகாத்பு் ணட, கு்ணகத் தகுதிபேண் 

டக்கு ந்று் சந்குத் தகுதிபேன் ்டி் டங்களுக்கு 10ப தாதுகாத்பு் தூ். 

தாதுகாத்பு ்டனத் தகுதிபேன் ா பெ்ச்ி ந்று் அகிணன ம்தடு் 

கிீண்சதன்ட் / மாட்ட் மந்சகாப்பத்தடு். கு்ணக தகுதிபேலு் அணெ் 

சுந்றிபப்ப தகுதிகபிலு் சுா் 1200  ங்கப் டத்தடு். 

 

அட்டயகண 4.16: மு்பநாழின்ட்ட சதாட்டந் 

 ஆண்டு 

டவு பசன்ன 

உத்சதசிக்க்ட்ட 

நபங்கி் எண்ணிக்கக 

இத்தி் பனப் 

I 240 

புங்ணக, ாணக, ம்பு, ஞ்ெப் 

சகாண்ணந, ான், பூசு பலி 

II 240 

III 240 

IV 240 

V 240 

சா்் 1200  

 

     சுங்க்திண் ஆபட்கான்திண் படிவின், 1.84.0 சஹக்மட் சட்டத்தட்ட தகுதி 

ீ்ிணனாக விடத்தடு். 0.02.0Ha சுங்கெ் ொணனகப் ந்று் 0.52.0Ha ாங்கபான் 

பெடத்தட்டிபோக்கு். காடு பத்்பு ந்று் ீ்ிணனகணபக் காடட்ு் சுங்க்திந்குத் 

பி்ண ின தண்தாடட்ு் திட்ட் தட் ்- 4.5 இன் காட்டத்தடட்ுப்பது. 

 

 

 

 



டந் 4.5: சுபங்க மூட் திட்டந் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 சமூக பாருாதாப சூம்: 

     கு்ணகத் தகுதி பழுது் பண்சாழிதிண் ெ் உப்பது. ணம, ண 

னத் தகுதிபேன் குடிபேபோத்புகமபா குடிணெகமபா இன்ணன, புண்ா்வு அன்னது 

பப்குடிமந்நத் பிெெ்ணணகப் இங்கு ாது. கு்ணக தகுதிக்கு அபோகாணபேன் 

உப்ப காட்் டிாக்ணக பண்சாழிதான் சா்வு செ்க்கூடாது ந்று் 

மதாதுாண தாதுகாத்பு டுத்பு ந்று் தாதுகாத்பு டடிக்ணககளு் 

திசீலிக்கத்தடட்ுப்பண. 



 

     பண்சாழித்தட்ட சுங்க்தின் சுங்க டடிக்ணககபின் மடிாக 22  

தக்ளு், ணநபகாக சுா் 50  தக்ளு் பாடங்கப், ்்க், 

தழுதுதாக்்கு் திகப் மதாண்நந்றின் சாடப்ுணட ா்த்புகப் பென் 

மணனா்த்பு சதறுாக்ப். இ் தகுதிபேன் ன்ன மணன ா்த்புகப் உபோாகு். 

கீ் காட்டத்தடட்ுப்பதடி திட்ட சென்தாடுகளுடண் சாடப்ுணட தன்மறு மெண 

சாடத்ாண சென்தாடுகப் பென் அத்தகுதிபேன் சித்தது. 

 

கடுபடாண கன் மதாண்நந்றிண் மதாக்கு்துக்காண திட்ட் சாடத்ாண 

பாட சென்தாடுகப், 

தகம்ா் சதாபோடக்ப், உதிி தாகங்கப், தன்மறு சதாபோடக்ப் 

மதாண்நந்றுக்காண தன்மறு ்்க மெணகப். 

திட்ட்துடண் இணக்கத்தட்ட எத்த் மெணகப். 

திட்ட்தின் தசுண தடண்ட ந்று் மாட்டக்கணன திகப். 

தன்மறு டடிக்ணககளுக்காண ொா சாழினாப் மணகப். 

வி, திட்ட்திண் சென்தாட்டிண் காாக பிண்போ் அ்ெங்கபின் 

பண்மணந்ந் இபோக்கு்: 

அபோகிலுப்ப தப்பிகபின் உப்கட்டணத்பு ெதிகணப ம்தடு்துன், கன்வி 

உவிகப் மதாண்நந்ணந ங்குன் 

குடிீ் ெதிகணப ம்தடு்துன். 

இ்் திட்ட்தின் இபோ்து மடிாகவு் ணநபகாகவு் ான்டி, ி, ிகப் 

மதாண்நந்றிண் பென் ிதி போா் பென் ாின ந்று் ்தி அசுகளுக்குத் 

தணபிக்கவு். 

மந்கூறி விங்கபிலிபோ்து, திட்டெ் சென்தாடுகப் அத்தகுதிபேன் பகவு் 

ண்ண தக்கு் ம்ணநாண ாக்க்ண ந்தடு்து் ண்தது சபிாகிநது. 

 

 

 



அட்டயகண 4.17: CER பசவு 

திட்டெ் செனவு (பௌ.) Rs.78,37,000/- 

CER செனவு் மண (திட்டெ் செனவின் 2%) (பௌ.) Rs.1,56,740/- 

திபோ்த்தட்ட CER செனவு எதுக்கீடு (பௌ.) Rs.5,00,000/- 

 

     சுந்றிபப்ப தகுதிபேண் ெபெக சதாபோபாா ம்தாட்டிந்காக, காத்்தமட் 

சுந்றுெச்ூன் சதாறுத்பிண் கீ் பௌ.5  னட்ெ்ண பண்சாழி்் எதுக்கிபப்பா.் CER 

இண் கீ் அணடாப் காத்தட்ட டடிக்ணககப் அபோகிலுப்ப அசுத் தப்பிபேன் 

ெதிகணப ங்குண் பென் சென்தடு்த்தடு். 

 

4.1 பதாழி்சாப் ஆசபாக்கினந் ந்றுந் ாதுகா்பு: 

 

4.8.1 அடி்கட ிக: 

 

     ஆ்வுத் தகுதிபேன் ட்த்தட்ட கப ஆ்வு பென் பண்ண் வு மெகித்பு, 

அத்தகுதிபேன் சாழின் ொ்் மா்கப் துவு் ததிாகவின்ணன ண்தண 

சபித்தடு்துகிநது. 1961  ஆ் ஆ்டிண் சட்டாலிஃசதஸ் ணண்ஸ் 

எழுங்குபணநகபின் தி்துணக்கத்தடட்ுப்பதடி, சடி்ன், ந்றுன் மதாண்ந 

அதாகாண மணனகணப தாதுகாத்தாகவு் அணண்து பண்சணெெ்ிக்ணக 

டடிக்ணககளுடனு் சென்தடு் திட்டபடத்தடட்ுப்பது. 

 

4.8.2 திட்ட பசன்ாடுக் காபணநாக பதாழி் ஆசபாக்கினத்தி் ஏ்டுந் 

ாதி்புக்: 

 

     பணநாண டடிக்ணககப் டுக்கத்தடாவிட்டான், சென்தாட்டிந்கு 

சபித்தடு் சாழினாபக்ளுக்கு தன்மறு உடன்ன் சாடத்ாண 

பிெெ்ணணகணப திட்ட சென்தாடு ந்தடு்க்கூடு். 

 

 



4.8.3 பதாழி்சாப் ஆசபாக்கினத்தி்கா தணி்பு டயடிக்ககக்: 

 

     திட்ட்தின் இபோ்து சபித்தடு் ாசுதாடண்டக் குணநக்க, பிண்போ் 

டடிக்ணககப் டுக்கத்தடட்ு போகிண்நண: 

 

இழு்துெ் சென்லு் ொணனகப் பலிந்றின் ்ீ் சபி்ன். 

தூசிண் டுக்கவு், ெ்் தவுணக் குணநக்கவு் தெண்ெ சதன்ட் 

உபோாக்க். 

அ்திா்தின் பண்ண் குறித்பிட்டதடி காந்று ாசுதாடண்டக் குணநத்தந்காண 

ன்ன கடட்ுத்தாடட்ு டடிக்ணககணப ந்றுக்சகாப்து. 

இ்திங்கபிண் ன்ன டுத்பு தாித்பு, தெண்ெ சதன்ட் உபோாக்க், 

சாழினாபக்ளுக்கு காது செபோகி ங்குன் மதாண்நந்றிண் பென் இணெெ்ன் 

அபணக் கடட்ுத்தடு்துன். 

மந்கூறி டடிக்ணககளுக்கு மனதிகாக, சாழின்ொ் சுகாா் ந்று் 

தாதுகாத்புெ் சிக்கன்கணபக் குணநத்தண உறுதி செ்ந்காகத் பிண்போ் தீவ்ுத் 

தடிகப் சென்தடு்த்தடட்ு போகிண்நண. 

சுந்நறிக்ணககபிண்தடி, குதி ா்் போ்துக்பான் சாழினாபக்பிண் 

போ்து திமொணண. 

ஊழிக்ப் ந்று் சாழினாபக்ப் ்திபேன் க்காண விழித்புவ்ு 

பிெெ்ாங்கப் 

தி்துண் ிணனகபிண்தடி, அதிக இணெெ்ன் அபவுகப், தூசி 

உபோாக்க் ந்று் உப்பிழு்ன் மதாண்நந்றிலிபோ்து தாதுகாத்தந்காக 

திாபக்ளுக்கு PPE ங்கத்தடு். 

 

4.8.4 ாதுகா்பு அந்சங்களுக்கா தணி்பு டயடிக்ககக்: 

 

     திாபக்ப் ந்று் சாழினாபக்ளுக்கு அக்பிண் சென்தாடு ந்று் 

தி ந்று் மண ஆகிந்றிண் அடித்தணடபேன் பிண்போ் தாதுகாத்பு 

மகசெடட்ுகப் ங்கத்தடு்: 



 ாதுகா்பு உகபணங்க் : 

1. ணனக்கெ் 

2. கானிகப் 

3. க்ாடிகப் 

4. தூசி ாஸ்க் 

5. ணக ணகபணநகப் 

6. பிதிதலித்பு ொக்சகடட்ுகப் 

7. காது ஃத்ஸ் 

8. சிக்ணன் விபக்குகப்/சகாடிகப் 

 

     சா் வு செனவு் திட்ட்தின் பெனணெ் செனவிண் கீ் பௌ.50,000  ந்று் 

சாழின்ொ் சுகாா் ந்று் தாதுகாத்பு தடச்ெடட்ுக்காக பௌ.10,000 

சாடெ்ச்ிாண செனவிண் கீ் எதுக்கத்தடுகிநது. 

 

4.2 ாஜிஸ்டிக்க் சிஸ்டந்: 

 

     இ் பண்சாழித்தட்ட குாிபேன் இபோ்து பழு சபிபைடு் ச்மறு 

அபவுகபின் கந்கணப உந்த்தி செ்ந்கு அன்னது ொணனகப், தானங்கப், 

கட்டிடங்கப் ந்று் பிந ாங்குதக்ப் மதாண்நந்ணந ி்ாித்தந்காக 

சாறுக்கி அனகுகளுக்கு சகா்டு சென்னத்தடு். தித்ாக்்கத்தடு் உெெ் 

மதாக்கு்து பிண்போாறு இபோக்கு்: 

 

 

 

 

 

 



அட்டயகண 4.18: சாக்குயபத்து வியபங்க் 

எண் பசன்ாட்டி் வியபங்க் அவு 

A 
அதிகதட்ெ சதாபோப் சகா்டு 

சென்னத்தட்டது (m3/போட்) 
1,30,184 

B எபோ போட்தின் ாட்கபிண் ்ிக்ணக 300 

C எபோ ாணபக்கு மதாக்கு்து ம் 8 

D டி.பேன் டிக் திநண் 20 

 எபோ ி ம்திந்கு தங்கப் 9 தங்கப்/ி 

 

     எபோ ி ம்திந்கு சுா் 9  தங்கப் இபோக்கு். இ் திட்ட்திண் 

காாக ந்மதாதுப்ப ொணன இ் மதாக்கு்ண உறிஞ்சிவிடு். பிண்போ் 

ித்பு டடிக்ணககப் தி்துணக்கத்தடுகிண்நண: 

 

மதாக்கு்து ாகணங்கபின் உப்ப சதாபோடக்ணப சகா்டு சென்ந்கு பண் 

்ீ் சபி்ன், இணான் மதாக்கு்திண் மதாது தூசு சான்ணன ந்தடாது. 

ெ்த்த்தட்ட துணநபேணபோடண் கன்ாமனாசி்து மதாக்கு்து ொணனபேண் 

இபோபுநப் மாட்ட். 

மதாக்கு்துெ் ொணனகணப பணநாகத் தாி்ன் 

மதாக்கு்து ாகணங்கபிண் பணநாண தாித்பு. 

சதாபோப் அதிக சுணகணப் வி்்ன் 

உ்ாபிக்கு் தடெ்்தின் ந்நத்தட்ட ாகணங்கணப ாத்்தா் ஷீட் பென் 

பெடுன். 

மக்ண கடட்ுத்தடு்துன் 

சுங்க விந்தணண ிணன்தின் ட் கழுவு் ெதிண ங்குன் 

 

 

 



4.1 கழிவு சநாண்கந: 

 

     திடக்கழிவு: பழுதுாக சட்டிசடுக்கத்தட்ட சதாபோப் 

தண்தடு்த்தடுான், இ்் திட்ட்தின் திடக்கழிவு உந்த்தி இபோக்காது. 

 

     திக் கழிவுகப்: இ்ெ் சுங்க்தின் இபோ்து சபிமறு் சென்பணநக் 

கழிவுகப் துவு் இன்ணன. அணான் திக் கழிவுகப் உபோாகாது. 

 

     அதாகாண கழிவு மனா்ண: இ் திட்ட்தின் பிண்போ் மனா்ண 

ணடபணநகப் பிண்தந்நத்தடு்: 

 

தன்மறு ணகாண கழிவுகணப மெகிக்க தன்மறு ் சாட்டிகப் 

கிணடத்தண உறுதி செ்ன். 

அதாகாண கழிவுத் சதாபோடக்ணப எபோ ணி மெபத்பு தகுதிபேன் மெப்து 

ணத்தது, கழிவு ்ச், ்ச் ாசுதட்ட ஆணடகப், தண்தடு்த்தட்ட 

சனட் ஆசிட் மதட்டிகப், ஸ்கிாத்புகப், ட் மெபத்பு மதாண்நந்றுக்காண 

ஊடுபோா சகாப்கனண்களுடண். 

அதாகாண கழிவுகபிண் கசிவுகப்/கசிவுகப் துவு் இன்ணன ண்தண 

உறுதித்தடு்வு். 

தீணத்தாண் அணத்பு அதாகாண சதாபோப் மெபத்பு தகுதிபேன் இபோத்தண 

உறுதி செ்ன். 

 

     அதாகாண கழிவுகப் மனு் இபோ்ான், அங்கீகிக்கத்தட்ட றுசுந்சி 

அன்னது று-செலிகப் பென் அ்த்மதாது அகந்நத்தடு். அதாகாண 

கழிவுகப் விதிகபிண்தடி சகா்டு சென்னத்தடு். மமன கூநத்தட்ட ித்பு 

டடிக்ணககணப திந்தட சென்தடு்துண் பென் அதாகாண கழிவுகபான் 

சதி தாதித்பு துவு் தித்ாக்்கத்தடாது. 

 



     பிபாஸ்டிக் கழிவுகப்: பிபாஸ்டிக் சதாபோடக்ணபத் தண்தடு்துண் ணட 

செ்து சாடத்ாண GO(Ms) No.84  இண் தடி ப்ாடு அசு இக்கிதடி, ப்தின் 

எபோபணந தண்தடு்து் பிபாஸ்டிக்/தண்தடு்து் ந்று் தூக்கி றித்தடு் 

பிபாஸ்டிக்குகப் ணடசெ்த்தடு். க்கு் சதாபோப் அன்னது ப்டு் 

தண்தடு்க்கூடி சதாபோடக்ணபத் தண்தடு் ஊழிக்ப் 

ஊக்குவிக்கத்தடுாக்ப். 

 

                                                                          * * * * * * * * * 



அத்திா் 5 

 

ாற்றுகளின் பகுப்பா்வு 

 

5.1 ாற்று ததாழில்நுட்ப்: 

 

     இது ஒரு மு்மநொழின்ட்ட           , ்லி ந்றுந் சபள குயொபி ஆகுந், 

இதி் அளப இன்திபநனநொக்க்ட்ட தி்த கொஸ்ட் சுபங்கந் மந்மகொ்்டுந். 

இது      சுத்தின் துளயிடுத், மயடித்த், அகம்வு மசன்த், கபடுமுபடொ 

க்ள ஏ்றுத் ந்றுந் சுக்குந் அகுகளுக்கு மகொண்டு மச்யது ஆகினய்ள 

உ்டக்கினது. இ்த முள மடக்மொ மொருொதொப பீதினொக ிரூபிக்க்ட்டதொ், 

நொ்று மதொழி்நுட்த்ளத கருத்தி் மகொ் மயண்டின அயசினமி்ள. 

 

5.2 ாற்று தள்: 

 

     கிந ளய்பு இன்ளகயி் குறி்பிட்ட தந்; எமய நொ்று தந் மதடுந் 

மக்வி எமவி்ள. 

 

                                                                            *********** 



அத்தினானந் 6 

 

6.1 பாது 

 

     இ்த திட்டத்தி், பொருத்தநொ சு்றுசச்ூம் கண்கொணி்பு திட்டந் 

யடியமநக்க்டட்ு்து. ்வயறு கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்மககம 

பசன்டுத்துயத்குந் கண்கொணி்த்குந் யமக்கநொ, முமனொ ந்றுந் 

ீடித்த திட்ட அட்டயமணக், அ்குதிம் உ் ்வயறு சு்றுசச்ூம் தப 

அவுருக்க் மீது பதொடபச்ச்ினொ கண்கொணி்ம மயத்திரு்த்கொ ்வயறு 

பதொடபப்ுமடன திட்டங்கி் பதியொ யழிகொடட்ுத்களுட் 

யடியமநக்க்டட்ு். 

 

     சு்றுசச்ூம் ொதுகொ்புச் சட்டந், 1986 ந்றுந் ்வயறு நத்தின ந்றுந் ்வயறு 

துமகொ் யகுக்க்ட்ட தபிமகளுக்கு இணங்குயமத உறுதி பசன்யத்கொக, 

கொ்று ந்றுந் ீபி் தபந், இமபசச்் அவுக் வொ் ்வயறு நொசு ிமகம 

யமக்கநொ ந்றுந் முமனொக ஆன்வு பசன்யமத இக்கொகக் பகொண்டு 

கண்கொணி்பு அட்டயமணக் திட்டமிட்டட்ு். நொி நொசுக் கடட்ு்ொடட்ு 

யொபின யபந்புக். 

 

     MOEF&CC ந்றுந் நொி நொசுக்கடட்ு்ொடட்ு யொபினந் யகுத்து் 

விதிமுமகி்டி அமத்து சு்றுசச்ூம் தப அவுருக்கி் ்வயறு 

முமக் ந்றுந் ஆன்வுகி் அதிபப்யண் இருக்குந். இது ஒரு சிறின குயொபி 

டயடிக்மக ்தொ், சுபங்க் பொறு்ொப் சு்றுசச்ூம் பதொடப்ொ 

அமத்து வயமகமயுந் கயித்துக்பகொ்யொப.் 

 

     சு்றுசச்ூம் கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்மககி் கொ்று, ீப் ந்றுந் நண்ணி் தபந், 

இமபசச்் அவுக், கொடு யப்்பு டயடிக்மகக் வொ் கூறுக் அடங்குந். 

சுபங்கத்தி் யொம்ொ் முழுயதுந் சு்றுசச்ூமமக் கண்கொணி்த்கொக, தப 

அவுருக்கம ஆன்வு பசன்யத்கொ ிமனங்கி் பதொகு்பு உண்மநனொ 

வதமயக் ந்றுந் ிவுந். ிவுந் நொசு அமய் பொறுத்து, அய்ய்வொது 

கட்டமமட்டுந் சு்றுசச்ூம் கொபணிகி் ிமமநக். 



6.2 ்வயறு அவுருக்களுக்கா கண்காணி்பு அட்டயணணக் 

 

     சு்றுசச்ூம் ொதுகொ்புச் சட்டந் ந்றுந் ்வயறு சட்ட யபந்புக் யகுத்து் 

தபிமகளுக்கு இணங்குயமத உறுதி பசன்யத்கொக, கொ்று ந்றுந் ீப் 

குணங்க், சத்தந் அவுக் வொ்ய்ம் பொறுத்து ்வயறு நொசு ிமகம 

முமனொக ஆன்வு பசன்ன கண்கொணி்பு அட்டயமணக் திட்டமிட்டட்ு். 

இரு்பினுந், வதமய ந்றுந் மு்னுபிமநம் அடி்மடம் இது உ்ளூப் 

அதிகொபிகளுட் க்தொவொசித்து பொருத்தநொ முமம் 

நொ்றினமநக்க்டொந் / வநந்டுத்த்டொந். இ்த குயொபிம் பி்்்டுந் 

கண்கொணி்பு அட்டயமணக் கீவம பகொடுக்க்டட்ு். 

 

                          அட்டயணண 6.1: சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு அட்டயணண 

 

எண் சு்றுசச்ூம் 

அவுருக்க் 

கண்காணிக்க வயண்டின 

அவுருக்க் 

குதி கயவப் 

/இடங்கண 

கண்காணித்த் 

கண்காணி்பி் 

அதிப்பயண் 

1 கொ்றி் தபந் ச்ப் மட ஆக்மசடு (SO2), 

மட்பி் ஆக்மசடுக் (NO2), 

சுயொச துக்க் (PM2.5 ந்றுந் PM10). 

இமடனக 

நண்டத்தி் 2 

இடங்க் ந்றுந் 

1 ணி நண்ட 

இடங்க். 

ஒய்பயொரு 

இடத்திலுந் 

யருடத்தி்கு 

ஒருமும 

2 ீப் தபந் பொது, உட் ந்றுந் இபசொன 

அவுருக்க் 

ித்தடி ீப் 

நொதிபிக் 

(திட்ட் 

குதிமனச் 

சு்றி) ந்றுந் 

மந் பிட் ீப் 

நொதிபிக் 

யருடத்தி்கு 

ஒருமும 

3 ீப் 

அட்டயமண 

் 

இக்கங்க் 

ீப் ிமக் அருகிலு் 

கிணறுக் 

ந்றுந் 

வொபப்ய்க் 

ஆண்டு 

அடி்மடம் 

ருயநமமக்கு 

மு்மதன ந்றுந் 



பி்மதன ிம 

4 சத்தந் பக். Lmax Lmin, Leq Day & Leq Night dB(A) வயம நண்ட 

இடங்க் ந்றுந் 

தொங்க் நண்ட 

கிபொநங்க் 

யருடத்தி்கு 

ஒருமும 

5 அதிபவ்ு உசச் துக் வயகந் ்னுமடன 

சு்வு 

ஒருமும உக்த 

பயடி்பு 

அவுருக்கம 

அமடன 

6 சமூக 

பொருொதொப 

சூம் 

சமூக பொருொதொப ஆன்வு, CER 

பசன்ொடுகம பசன்டுத்துயது 

்றின ஆன்வு மு்பநொழின்ட்டது 

இமட்குதி ஆண்டு 

அடி்மடம் 

7 பதொழி்சொப் 

ஆவபொக்கினந் 

வொன்கி் ஆபந் ிகம்வுகமக் 

கண்டறியத்கொ பதொழி்சொப் 

சுகொதொபக் கணக்பகடு்பு, சத்தந் 

்டக்கூடின குதிம் உ் 

பதொழிொபக்ளுக்கு ஆடிவனொபநட்பி 

வசொதம ந்றுந் ொதுகொ்பு 

விஷனங்கம நதி்ொன்வு பசன்த். 

திட்டத்தி் 

ஈடுடட்ு் 

ஊழினபக்் 

ந்றுந் 

பதொழிொபக்் 

யருடத்தி்கு 

ஒருமும 

8 கிபீ்ப்ட் பொநபி்பு குத்தமக 

குதிக்கு் 

யமக்கநொக 

 

6.3 சட்ட ந்றுந் ஒழுங்குமுண சட்ட் ணிக்: 

     சு்றுசச்ூமம் ொதுகொ்த்குந் பொது் ொதுகொ்ம உறுதி பசன்யத்குந் 

அத் பொறு்பு ந்றுந் உறுதி்ொடம்ட அறிவிக்குந் சு்றுசச்ூம் பகொ்மகமன 

இ்தத் திட்டந் பகொண்டிருக்குந். த்வொது் ொலிசி ஆமம் அமத்து 

சந்்த்ட்ட அதிகொபிகிடமுந் கிமடக்குந். MOEF/CPCB/TNPCB ஆகினய்ொ் 

பி்துமபக்க்ட்ட யழிமுமகி்டி பி்யருந் சு்றுசச்ூம் தபிமக் 

இ்தத் திட்டத்தி் பசன்டுத்த்டுந்: 

 

 



                                  அட்டயணண 6.2: சு்றுசச்ூம் தபிணக் 

தபிணக் யமங்கினயப் குறி்பு 

வதசின சு்று்பு கொ்று 

தப தபிமக் 

நத்தின நொசுக் கடட்ு்ொடட்ு 

யொபினந் 

அட்டயமண ண் 6.3 

IS 10500:2012 க்கு ீப் தப 

தபிமக் 

இ்தின தபிமக் 

ணினகந் 

அட்டயமண ண்.6.4 

ஒலி தபிமக் CPCB / MoEF&CC அட்டயமண ண்.6.5 

அனுநதிக்க்ட்ட உசச் 

துக் வயகந் 

DGMS, த்ொத் அட்டயமண ண்.6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

அட்டயணண 6.4: IS – 10500 :2012 தபிணக் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டயணண 6.5: இணபசச்் ிண தபிணக் 

 

குதி 
குறியீடு 

குதியி் யணக dB(A) Leq இ் யபந்புக்  

 

க் வபந்                       இபவு வபந்  

(A) பதொழி்தும குதி 75                                        70 



(B) யணிக் குதி 65                                      55 

(C) குடிமரு்பு குதி 55                                      45 

(D) அமநதி நண்டந் 50                                     40 

 

குறி்பு : 

 

1. க் வபந் ்து கொம 6  நணி முத் இபவு 10.0 நணி யமப. 

 

2. இபவு வபந் ்து 10.0  நணி முத். ந்றுந் கொம 6  நணி 

. 

3. ிச்த நண்டந் ்து நருத்துயநமக், க்வி ிறுயங்க், 

ீதிந்ங்க், நத ஸ்தங்க் அ்து தகுதியொன்்த அதிகொபினொ் 
அறிவிக்க்ட்ட பி குதிகமச் சு்றி 100  மீட்டருக்குக் குமனொந் உ் குதி. 

 

4. தகுதியொன்்த அதிகொபினொ் வநவ குறி்பிடட்ு் ொ்கு யமககி் ஒ்ொக் 
குதிகி் க்பு யமகக் சபொசபினொக இருக்கொந். 

 

* dB(A) Leq ்து நித பசவித்தினுட் பதொடபப்ுமடன A அவி் படசி்கி் 
ஒலிம் அவி் வப மடயு் சபொசபிமனக் குறிக்கிது. 

 

"படசி்" ்து சத்தந் அவிட்டுந் ஒரு அகு. 

 

"A", dB(A) Leq இ், சத்தத்தி் அவீட்டி் அதிபப்யண் மடமனக் குறிக்கிது ந்றுந் 
நித கொதுகி் அதிபப்யண் நறுபநொழி ண்புகளுக்கு ஒத்திருக்கிது. 

 

Leq: இது ஒரு குறி்பிட்ட கொத்தி் சத்தந் அவி் ஆ்் சபொசபி. 

 

 

 

 



அட்டயணண 6.6: CPCB ஆ் யகுக்க்ட்ட பதாழி்துண பதாழிாப்களுக்கு 
அனுநதிக்க்ட்ட சத்தந் 

 

 

பயி்ாடு வபந் (ஒரு ாணக்கு 
நணிவபத்தி் 

dB(A) இ் யபந்பு 

8 90 

4 93 

2 96 

1 99 

½ 102 

¼ 105 

1/8 108 

1/16 111 

1/32 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டயணண 6.7: சுபங்க் குதிகி் அனுநதிக்க்ட்ட உசச் துக் வயகந் (PPV)   

 

                                                                                                                                மிமீ/பசக்கி். 

                               கட்டணந்பு யணக ஆதிக்கந் பசலுத்துந் தூண்டுத் 
அதிப்பயண் பெப்ட்ஸ் 

 
<8  பெப்ட்ஸ்  

I 8-25 

பெப்ட்ஸ் 

I >25 

பெப்ட்ஸ் 

A. உபிணநனாருக்குச் பசா்தமி்ாத கட்டிடங்க்/கட்டணந்புக் 

வீடட்ு வீடுக் / கட்டமந்புக் (குசச்ொ பசங்க் 
ந்றுந் சிபநண்ட்) 5 10 15 

பதொழி்தும கட்டிடங்க் (RCC ந்றுந் 
கட்டமநக்க்ட்ட கட்டமந்புக்) 

10 20 25 

யபொ்று முக்கினத்துயந் யொன்்த பொரு்க் 
ந்றுந் உணபத்ி் கட்டமந்புக். 

2 5 10 

B. குண்த ஆயுட்காந் பகாண்ட உபிணநனாருக்கு பசா்தநா கட்டிடந் 

வீடட்ு வீடுக்/கட்டமந்புக் 10 15 25 

(குசச்ொ பசங்க் ந்றுந் சிபநண்ட்) 
   

பதொழி்தும கட்டிடங்க் 15 25 50 

(RCC ந்றுந் கட்டமநக்க்ட்ட கட்டமந்புக்)    

 

     வந்கூறின கண்கொணி்பு இடந் ந்றுந் கண்கொணி்பி் அதிபப்யண் 

ஆகினமய, ிவுந் நொசு அமய் பொறுத்து, அய்ய்வொது கட்டமமட்ட்டடி, 

சுபங்கத்தி் உண்மநனொ வதமயக் ந்றுந் ிவுந் ிமமநக் ந்றுந் 

சு்றுசச்ூம் கொபணிகி்டி, வொட் ப்சியுட் க்தொவொசித்து 

பொருத்தநொ முமம் நொ்றினமநக்க்டுந். வதமய. 

 

 

 

 

 



 6.4 சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு பசவு:  

 

     சு்றுசச்ூம் கண்கொணி்புக்கு டப்ட்டி் ரூ. இ்த திட்டத்தி்கு ஆண்டுக்கு 1.00 

ட்சந். சு்றுசச்ூம் ிபய்ொகத்தி் மூதந் ந்றுந் பதொடபச்ச்ினொ பசவு 

்றின கூடுத் வியபங்க் அட்டயமண ண். 10.2, அத்தினொனந்-X இ் 

யமங்க்டட்ு். 

 

                                                                           ************ 



அத்தினானந் 7 

கூடுத் டி்புக் 

 

7.1 பாது: 

 

இ்த EIA / EMP அறிக்ககக்கா கூடுத் ஆன்வுக்: 

 

1. MoEF&CC ஆணஞகநி்டி தி்ட்தி் பொது ஆலொசண. 

2. இ் ணதி்பீடு 

3. R&R தி்ண் 

4. சுங்க பெ் தி்ப் 

 

7.2 பாது ஆலாசக: 

 

     இ்ட பணவு EIA/EMP அறிக்ணகதொது, பொது விசொணஞ ணபணகணந 

ட்துபட்கொ தி்ப்் லடதி ண்றுண் லட்ணட இஞ்டு உந்ளூ் 

பசத்திட்டொந்கநி் 30  ொக்ளுக்கு ப் அறிவிட்ட பிகு, ணொப் ஆ்சித் ண்றுண் 

ணொி ணொசுக்கட்ு்ொட்ு பொித அதிகொிகந் பெண் க்ொத 

ணபணகநி்டி பொது ஆலொசணக்கு பபநி்டுட்ட்டுண். பொது 

விசொணஞபே் லொது ங்குடொக்நி் கருட்துக்கந், கபணகந் ண்றுண் 

ஆ்லசணகந் திவு பசத்த்டுண். அணட்து பொது விப்களுண், தி் 

ப்பணொழிப் ண்றுண் சண்்ட்் அதிகொிகநி் லகந்விக்கொ தி்களுண் 

திவு பசத்த்ட்ு, டபன்ொடு SEIAA இ் ஒ்புடலுக்கொக EIA/EMP அறிக்ணகபே் 

இணஞக்க்டுண். 

 

 

 

 



7.3 இடப் நதி்பீடு: 

 

     ்க்கூடித ்லபறு அொதங்களுக்கு, கொஞங்கந் ண்றுண் கட்ு்ொட்ு 

படிக்ணககந் ்றித விிபொ கு்ொத்வு கீலன பகொடுக்க்ட்ுந்நது: 

 

எண் 
காபணிக் 

ஆத்துக்கா 
காபணங்க் 

கட்டு்ாட்டு 
டயடிக்ககக் 

1. 
பொருந் 
அக்றுட் 

அ) பஜ்ச் அட் 
ஒருங்கிணஞக்க்ொட 
ட்ணண கொஞணொக 
சிதொண். 
b) பஜ்சுகநி் 
பொகங்கநி் இதக்கண் 
கொஞணொக அதிவ்ு. 

DGMS லடணபக்லக் ஒ்டுபணொட்ட 
பஜ்ச் சொத்வு லகொஞண் 
உக்டடொக ொணிக்க்டுண். 
லபண பசத்யுண் பஜ்ச் அகண் 
பஜ்ச் உதட்ணட வி அதிகணொக 
இருக்குண். 

2. துணநபேடுட் 

அ) அழுட்ட்் கொ்று 

குன்கநி் அதிக 

அழுட்டண் கொஞணொக 

பபடிக்கொண். 

b) டடிபே் பணத் 

ொணி்பு கொஞணொக 

துணந துணநபேடுண் கண்பி 

உண்து லொகொண். 

  அபக்கி ண்றுண் து்ஞ 

உகஞங்கநி் 

அப்ப்லொது டடு்பு 

ொணி்பு ண்றுண் லடத்்து 

லொ ொகங்கந் ணொ்றுட். 

 உ்ட்திதொநக்நி் 

ி்துணபே்டி கண்பி 

ணொ்் லபஞ்டுண் 

ண்றுண் பிக்ந் 

ணொ்்டுண். 

3. பபடிட்ட் 

அ) க்குண் ொண, டண 

அதிவ்ு, சட்டண் 

லொ்ணப. 

b) பபடிபொருக்ணந 

பணத் பணபே் 

சொ்் பசத்ட் 

 சுணண ண்றுண் இணபபநி 

லசொடண அடி்ணபே் 

உக்டடொக ணபக்க்டுண். 

  டொணடட்தி்கு பபடிக்குண் 

க்ஞண் குணக்க்டுண். 

  லொப் பெண் 

கட்ு்டுட்ட்் 

பபடிட்ட் 

த்டுட்ட்டுண். 



எண் 
காபணிக் 

ஆத்துக்கா 
காபணங்க் 

கட்டு்ாட்டு 
டயடிக்ககக் 

4. அகன்பொொத்சச்ி 

அ) அகன்பொொத்சச்ிபே் 

லொது இழுட்துச் பச்லுண் 

ண்றுண் ்றுண் கருவிகந் 

பக அருகொணணபே் 

இருக்குண் 

b)டி்ி் உ் பது 

பொநிணத அணசட்ட் 

c) அங்கீகிக்க்ொட 

ி் பொகண் ஓ்டுட் 

  ் ண்றுண் பொகங்கந் 

அருகொணணபே் 

இருக்குண்லொது இதக்குப் 

இத்திட்ணட 

இதக்கக்கூொது. 

  பஞ்டிபே் லண் பொநிணத 

ஊசொக் கூொது ண்றுண் 

ஆல்் க்பக் 

டணபே் இரு்ணட 

உறுதிபசத்ட பிகு 

இத்திட்ணட வி்டு 

பபநிலதறுகிொ.் 

  திணணதொ 

லண்ொண்பபே் பெண் 

்ட அங்கீகிக்க்ொட 

ணயுண் இத்திட்ணட 

இதக்க அனுணதிக்கக் 

கூொது. 

5. லொக்குபட்து 

அ) பொகட்ணட 

"பெக்கிலிரு்து பொ்" 

இதக்குட் 

ஆ) பொருந் அதிக சுணண 

c) பொகட்ணட 

ணொ்றுண்லொது ண்றுண் 

ப்திச் பச்லுண் லொது 

d) டிக்ணக ்றுண் லொது 

அட் லகபிண வி்டு 

பபநிலதறுண் ஆல் ்

  ஆல்க்ளுக்கு பே்சி 

அநி்ட் பெண் இ்ட 

கொஞங்கந் அணட்துண் 

அழிக்க்டுண் ்து 

உறுதி பசத்த்டுண். 

  ஓப் லொடிங் 

பசத்த்ொது. 

  ஆடிலதொ விஷுப் ிபஸ்் 

ஹொ்் பனங்க்டுண். 

  பணதொ பே்சி 

அநிக்க்டுண். 

6. 

ப்சொண் 

ண்றுண் 

ஞ்பஞத் 

கொஞணொக தீ 

a)லகபிந்கந் ண்றுண் பி 

ப் ொகங்கநி் குறுகித 

சு்று கொஞணொக 

b) டீச், ஞ்பஞத் 

  உ் கொ்று ஊதுகுனலி் 

உடவியு் ப்சொ 

ொகங்கந் அடிக்கடி சுட்டண் 

பசத்த் லபஞ்டுண் 



எண் 
காபணிக் 

ஆத்துக்கா 
காபணங்க் 

கட்டு்ாட்டு 
டயடிக்ககக் 

லொ் ிதக்கூடித 

திபட்தி் கசிவு 

கொஞணொக. 

  அணட்து fastening 

ொகங்கந் ண்றுண் இங்கந் 

இறுக்க்டுண். டகு்ட 

தீதணஞக்குண் கருவிகந் 

பனங்க் லபஞ்டுண். 

7. 
இத்ணக 

சீ்ங்கந் 

தி்ொொட சண்பங்கந் சுங்க ிப்ொகண் ிணணணணத 

சணொநிக்குண் தி் பகொஞ்து. 

 

7.4.1. லபிடப் லநாண்கந திட்டந்: 

 

     பொதுபொக, இத்ொ பசத்ொ்டி் லொது பி்பருண் இத்ணக/படொழி்துண 

ஆட்துகந் ்ொண். 

 

பபந்நண்/அதிக ணணன கொஞணொக சுங்க் ந்நட்தி் பபந்நண் 

குழி ண்றுண் கழிவுட் படொ்டிகநி் சிவு லடொ்வி 

கக சுங்க உகஞங்கநொ் விட்து ண்றுண் 

பபடிணரு்துகணந பபடிக்கச் பசத்ட் ண்றுண் த்டுட்துட் 

 

     இ்ட குட்டணகபே் சுங்க பசத்ொடு ஒரு டகுதிபொத்்ட சுங்க லணொநி் 

லணொஞ்ணண கட்ு்ொடு ண்றுண் பழிகொட்ுடலி் கீன் லண்பகொந்ந்டுண். 

லி் ்்ொ் சுங்க ிப்ொகண் பி்் லபஞ்டித ிண ஆணஞகந், ணொதிி 

ிண ஆணஞகந் ண்றுண் சு்றிக்ணககந் ப்ண DGMS பபநிபேட்ு பருகிது. 

இ்ட உட்டவுகந் அணட்துண் ச் விதிகந் ண்றுண் விதிபணகந் பி்்்டுண். 

ி அதிவ்ு தி் டநண் ண்றுண் ஆத்வு குதி ணஞ்ண் - II இ் விழுகிது ண்றுண் 

குண்ட பசதலி் உந்ந ணஞ்ணொக விபிக்க்டுகிது. குட்டணக குதிக்கு 

அருகி் பபந்நண் ்டுபட்கு ப்ொட ீ்ிணகந் இ்ண. லப இ்ட 

தி்ட்டொ் ்ட லழிவுண் ்ொது. லண்கூறித ஆட்து / லிக்ணந 

கபிட்துக்பகொந்பட்கொக பி்பருண் கட்ு்ொட்ு படிக்ணககந் 

டுக்க்ட்ுந்ந. 



 

சுங்க் ந்நட்தி் லண்்பு ீ் பருபணடட் டவிக்்க ணொண படிகொ்கந் 

ண்றுண் ணஞ் கட்ுகணந சிொட்்து படொ்்து ொணிட்ட். 

அதிக ருபணணன கொட்தி் சுங்கங்கணநட் டவிட்்ட் ண்றுண் ணணனக் கொட்தி் 

அணட்து HEMM கணநயுண் லண் பஜ்சுகளுக்கு அஞிபகுட்துச் பச்பது. 

குறி்ொக ணணனக்கொங்கநி் அபச ண்பிங்கி்கொக லொதுணொ அநவு டீச் 

பகொஞ் பல்் பசக்ளு் கூடித அதிக தி் பகொஞ் கொட்திரு்பு 

ண்புகணந பனங்குட். 

அணட்து சுங்க படிக்ணககநி் லொது அணட்து ொதுகொ்பு 

ப்பசச்ிக்ணககந் ண்றுண் விதிபணகநி் விதிகந் கஞ்டி்ொக 

பி்்்டுண் 

அங்கீகிக்க்ொட க்ந் தணனபணடட் டண பசத்ட். 

சுங்கங்கநி் தீதணஞ்பு ண்றுண் படலுடவி ்ொடுகணந பனங்குட். 

ொதுகொ்பு பூ், பஹ்பண், கஞ்ஞொடி, தூசி பகபெடிகந், கொது பிநக்குகந் ண்றுண் 

கொது ணஃ்ஸ் லொ் அணட்து ொதுகொ்பு உகஞங்கநி் ்ொடுகளுண் 

ஊழிதக்நி் த்ொ்டி்கொக கிணக்கச் பசத்த்ட்ுந்ந. 

அொதகணொ பநொகங்கநி் ஞிபுியுண் அணட்து ஊழிதக்ளுக்குண் பே்சி 

ண்றுண் புட்டொக்க டி்புகந் 

 இ் டி பபடிபொருக்ணந பபடிக்க ணப்ட்குண் லசப்ட்குண் 

அணட்து ொதுகொ்பு ப்பசச்ிக்ணக படிக்ணககணநயுண் கணபிடிட்ட். 

அங்கீகிக்க்் தி்ங்கநி்டி ்னுணத லபண ண்றுண் சுங்கட் 

தி்ங்கணநட் படொ்்து புது்பிட்ட் 

 ்னுணத பகங்கணநட் படொ்்து சுட்டண் பசத்ட் 

பணதொ லசப்பு, திணணதொ க்ந் பெண் பபடிணரு்துகணந் 

த்டுட்துட். 

உ்ட்திதொந் பழிகொட்ுட்கநி்டி அணட்து சுங்க உகஞங்கநி் 

பனக்கணொ ொணி்பு ண்றுண் லசொடண 

அடிக்கடி டஞ்ஞீ் படநி்ட் பெண் கட்ட் சொணகநி் உந்ந தூசிணத 

அக்குட். 



லொ்டிகந், சுபபொ்டிகந் ண்றுண் பருொ்தி ொதுகொ்பு பொங்கந் ண்றுண் 

சு்றுசச்ூன் பொங்கந் பெண் ொதுகொ்பு ண்றுண் லழிவு ்றித விழி்புஞண்ப 

அதிகி்து, பொருட்டணொ பபகுணதிகந் ண்றுண் பி ஒட்ட இதக்கங்கந் பெண் 

ஊக்குவிக்க்டுகிது. 

 

     ிப்ொகபண் EMCயுண் சுங்கட்தி் ்டுண் ஆட்துகநி் ஆடொங்கணநக் 

கருட்தி் பகொஞ்டு சூன்ிணகணந திணணதொகச் சணொநிக்க படியுண். 

 

7.4 நறுயாம்வு ந்றுந் மீ்குடிலன்ந் (ஆப் & ஆப்) திட்டந்: 

 

     சுங்க படிக்ணககந் சுங்க குட்டணக குதிக்குந் ணட்ுலண 

லண்பகொந்ந்டுண். 2.38.0  பஹக்ல் சுங்க குட்டணக குதி பழுபதுண் ்ொ ிண். 

ண்் குதிக்குந் ணக்கந் படொணக இ்ண. லப, R&R ் லகந்வி னவி்ண. 

 

7.5 சுபங்க மூட் திட்டந்: 

 

     5 ஆஞ்டுகளுக்கு 53  ப்் ஆனண் பண சுங்க படிக்ணக லண்பகொந்ந 

உட்லடசிக்க்ட்ுந்நது. சுங்கட்ணட பெடுண் க்ட்தி் ச்ண் ண்றுண் 

விதிகநி்டி லடணபதொ அணட்து படிக்ணககளுண் டுக்க்டுண், பி் 

ி்புட், பப்டுட்ட் ண்றுண் ணறுபொன்வுக்கொ ப்பணொழிவு துவுண் இ்ண. 

்னுணத ஆயு்கொண் படி்ட பிகு குபொிகந் பப்்் குழிகளுக்கு 

பொதுணக்கந் ண்றுண் கொ்ணகந் உந்லந தணனபணடட் டடுக்குண் பணகபே் 

சு்றிலுண் லபலிகந் அணணக்க்ட்ு ச்்பூப் லடணபகந் அணட்துண் 

ிணலப்்டுண். ்கலப விநக்கிதடி, சுங்கட்தி்கு் பி்ணடத ிணபே், 

பப்டிபதடுக்க்் பப்றிட்தி் லசகிக்க்டுண் ணணனீ ,் உந்ொ்டி் 

ீ்்ொசண் ண்றுண் வீட்ுட் லடணபகளுக்கு் த்டுட்ட்டுண். சுங்க பெ் 

தி்ண் ண் 4.5  இ் பகொடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

                                                                     * * * * * * * * * 



அத்திா் 8 

திட்ட பலன்கள் 

 

     முண்மொழித்தட்ட குொிொணது இத்தகுதிமன் உடன் ந்று் சமூக 

உப்கட்டமத்புகமப ம்தடு்து்: 

 

• 22  மதருக்கு மடி மமனொ்த்பு. 

 

• 50  மதருக்கு மநமுக மமனொ்த்பு. 

 

• ொன்டி, ஜிஎஸ்டி மதொண்ந தன்மறு ிகமப சூலித்தண் மூன் 

அசொங்கங்களுக்கு ிதி ஆொங்கப், 

 

• க்கபிண் மதொது விழித்புவ்ு அதிகித்பு. 

 

• உப்ளூ் சமூக்திந்கொண உப்ளூ் சதிகபிண் மொடச்ச்ிொண ம்தொடுகப் 

 

• அருகின் உப்ப க்கபிண் மதொது ொ்க்மக் ்ம ம்தடு்துன் 

 

• HDI இன் ஒட்டுமொ் முண்மணந்ந் (ணி ம்தொடட்ுக் குறிமடு) 

 

• தகுதிமன் மொடப்ுமட மொழின்கபிண் பச்ச்ி. 

 

• ணித் ருொண்தின் முண்மணந்ந். 

 

• உப்ளூ் தப்பிகப் ந்று் தஞ்சொ்துகளுக்கு சின சதிகமப ங்குன் 



     சுருக்கொக, முண்மொழித்தட்ட கடுமுடொண கன் குொி இ் பிொ்தி்திந்கு 

மமன ொ்த்புகப், உப்ளூ் க்கபிண் ணித் ருொண், கன்வி, ரு்து 

அமத்புகப், உப்கட்டமத்பு உருொக்க் மதொண்நந்றின் ம்தடு்த்தட்ட சமூக 

ன சதிகப் மதொண்ந துமநகபின் தணபிக்கு். 

 

     சமூக-மதொருபொொ பச்ச்ி டடிக்மககமப மந்மகொப்ண் மூன், 

உப்ளூ் சமூக பச்ச்ி எதித்ொக்்கத்தடுகிநது. அம மொக்கின், CER இண் கீ் 

தன்மறு டடிக்மககளுக்கொக ரூ.5  னட்ச்ம ஒதுக்குந்கு முண்மொழித் 

திட்டமிடட்ுப்பொ.் சுங்கத் திகப் மொடங்கிவுடண் திகப் 

மசன்தடு்த்தடு். தன்மறு சமூக னத் திகளுக்கொக ஒதுக்கத்தடு் CER 

டடிக்மககபின் இரு்து, கு்மக தகுதிக்கு அருகின் உப்ப கிொங்கப் 

தணமடம். 

 

                                                                     * * * * * * * * * * 



அத்திா் 9 

சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பா்வு 

 

     MoEF அறிவிப்பின் பின் இணைப்பு-III S.O. 14.09.2006  தேதிமட்ட 1533, சும்றுசச்ூறய் 

ோக்க திப்பீடட்ு ஆலைே்தின் பபாதுலான கட்டணப்ணப விலிக்கிமது, 

ஸ்தகாப்பிங் கட்டே்திய் பிந்துணக்கப்பட்டாய், அே்திா் ‘சும்றுசச்ூறய் பசயவு 

பயன் பகுப்பா்வு’ பபாருந்து் என்று கூறுகிமது. 

 

     25.03.2022 தேதிமட்ட SEIAA, ேமிற்நாடு அலக்ரின் கடிே் எை்.SEIAA-

TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022  மூய் இந்ேே் திட்டே்திம்கான ToR பபமப்பட்டது, 

சும்றுசச்ூறய் பசயவு பயன் பகுப்பா்வு குறிப்பு விதிமுணமகரிய் 

பிந்துணக்கப்படவிய்ணய. . எனதல, இந்ே திட்டே்திம்கு இது பபாருந்ோது. 

 

                                                                        * * * * * * * * * 



அத்தினானந் 10 

சு்றுசச்ூம் மநாண்மந திட்டந் 

 

10.1 அறிமுகந்: 

 

     ப்மநொழின்ட்ட சுபங்க டயடிக்கககொ் ்டுந் குறி்பிடத்தக்க 

தொக்கங்ககக் குகக்குந் நொக்கத்தி்கொக இ்த EIA/EMP அறிக்ககபே் பெந் 

வியபிக்க்டட்ு் சு்றுசச்ூம் நநொண்கந டயடிக்கககி் மசனொக்க 

உத்திகக இ்த அத்தினொனந் வியபிக்கிது. 

 

10.2 சு்றுசச்ூம் மநாண்மநத் திட்டத்தி் கூறுக்: 

 

     சு்றுசச்ூம் நநொண்கநத் திட்டநொது, திட்டச் மசன்ொடுக் ந்றுந் 

அய்றி் தகு்த தணி்பு டயடிக்கககொ் ்டுந் மருந் ொதி்புகக 

அகடனொந் கொணுந். (அத்தினொனந்-IV இ் விபியொ பகபே் யமங்க்டட்ு்து) 

ிறுயத்தி் சு்றுசச்ூம் மகொ்ககபே் அடி்கடபே், சு்றுசச்ூம் 

நநொண்கநக் குழு இ்தத் தணி்பு டயடிக்ககககச் மசன்டுத்துயகத 

நந்ொபக்யபேடுந். ப்மநொழியபி் சு்றுசச்ூம் மகொ்கக, சு்றுசச்ூம் 

நநொண்கந பிபிவு ந்றுந் ்நயறு சு்றுசச்ூம் நநொண்கந 

டயடிக்கககளுக்கொ டம்ட் ஒதுக்கீடு ்றின வியபங்க் இ்த அத்தினொனத்தி் 

விபியொக வியபிக்க்டட்ு். 

 

10.2.1 சு்றுசச்ூம் ககா்மக: 

 

     ப்மநொழியப் ்கு திட்டபட்ட்ட சு்றுசச்ூம் மகொ்கககன 

உருயொக்குயொப.் இ்தக் மகொ்ககபே் பக்கின அந்சங்க் இருக்குந். 

 

இ்தின சுபங்கச் சட்டந், உநொகச் சுபங்க ஒழுங்குபக, கிந ொதுகொ்பு ந்றுந் 

நநந்ொடட்ு விதிக் நொ்ய்றி் பி்துகபக்க்டட்ு் அகத்து விதிக் 



ந்றுந் ி்தககக் பி்்றுயத் பெந் ஆத்து இ்ொத ந்றுந் 

ொதுகொ்ொ சுபங்க டயடிக்கககக உறுதி மசன்த். 

 

கொ்று, ீபி் தபந், இகபசச்் ிக, உபேபின் நநந்ொடுக், சுகந் டக்ட 

உருயொக்கந் நொ்ய்கக் கடட்ு்டுத்துயத்கொ தீபவ்ு டயடிக்கககக 

நந்மகொ்யத் பெந் சு்றுசச்ூம் ொதுகொ்க உறுதி மசன்த். 

 

உ்ளூப் சபெகத்தி் னுக்கொக உட் ந்றுந் சபெக உ்கட்டகந்புகக 

நநந்டுத்துத் நொ் ்நயறு ்கநகளுக்கொக உ்ளூப் சபெகத்தி் 

நதகயகக் பூபத்்தி மசன்ன CER மசன்ொடுகக விபிவுடுத்துத். 

 

அகத்து சுபங்க டயடிக்கககொ மஹசஇ்ந்ந், துகபேடுத் ந்றுந் 

மயடிக்குந் மசன்ொடுகக டத்துத் நொ் அகத்து சுபங்க 

டயடிக்கககளுந் ஒழுங்குபக தபங்களுட் கண்டி்ொக டத்த்டுயகத 

உறுதி மசன்த் ந்றுந் அ்குதிபே் ொதுகொ்ொ ணிசச்ூமக் பொநபித்த். 

 

அகத்து பதொிகளுக்குந் ொதுகொ்பு, சுகொதொபந் ந்றுந் சு்றுசச்ூம் குறித்த 

கொபக பே்சிகக யமங்குத். 

 

நதனுந் விதிப் / விதிப் அ்து ொதுகொ்் சுபங்கச் மசன்ொடுக் 

சுபங்க நநொருக்குத் மதபிவிக்க்ட நயண்டுந், மபின நபழிவுககத் 

தவிப்்த்கு உடடிச் சபிமசன்த் டயடிக்கககக நந்மகொ்யபக்் 

ப்நொபக்்/ பிொஸ்டப் துகணபேொ் மதபிவிக்க்ட நயண்டுந். 

அறிக்ககனொது, பகக் குக்த நட்டத்தி் இரு்து உனப்்த ிகக் யகப, 

நந்நொக்கி டிிக மதொடப்ொட் நச்க் பெந், விகபயொ நபத்தி்கு் 

உபிகநனொகப மச்கடயுந். 

 

சுபங்க நநொப் பழு சுபங்கந் ந்றுந் இகணக்க்ட்ட மசன்ொடுக் பது 

ஒட்டுமநொத்த கடட்ு்ொடக்டக் மகொண்டிரு்ொப் ந்றுந் ொதுகொ்் 

மசன்ொடுக், சு்றுசச்ூம் சீபக்ுகவு நொ்ய்றி் அகத்து ப்க் / 



ப்க் குயொபிபே் உபிகநனொபி் கயத்தி்கு மகொண்டு யப்ட நயண்டுந். 

இத்தககன ப்க் ந்றுந் விக்களுக்கொ தீபவ்ு டயடிக்ககக் சுபங்க 

நநொபொ் கயிக்க்ட நயண்டுந், சுபங்கந் ந்றுந் அருகிலு் குதிகி் 

நதனுந் ஆத்துக் அ்து நபழிவுககத் தவிபக்்க நயண்டுந். இத்தககன 

ப்களுக்கு மொறு்ொ பக்் தகு்த ஒழுக்கொ்று தண்டக டயடிக்ககக் 

பெந் தண்டிக்க்டுயொபக்். 

 

ி்தகக் ந்றுந் ி்தகக் சுபங்க நநொபொ் கண்டி்ொக 

ககடபிடிக்க்டுந். பி்துகபக்க்ட்ட சு்றுசச்ூம் கண்கொணி்பு 

அட்டயகணக் மயடி்தொ் ்டுந் அதிபவ்ு ஆன்வுக், சுகந டக்டகன 

உருயொக்குத், மயட்ட்ட்ட குதிபே் நநொண்கந, மதொழி்சொப் சுகொதொப ஆன்வு 

நொ்கய. 

 

மதொடபச்ச்ினொ அட்சினத்தொ், இது மதொடப்ொ விதிப்கி் விகயொக, 

அபொதந் விதிக்க்டுந். 

 

இ்த விஷனத்தி் நதகயனொ சபினொ ந்றுந் விகபயொ திருத்த 

டயடிக்கககளுக்கொக, நநந குறி்பிடட்ு் அகத்து மசன்ொட்டு 

கொபணிககயுந் நதி்ொன்வு மசன்ன 90 ொடக்ளுக்கு ஒரு பக கொ அட்டயகண 

அந்டுத்த்ட நயண்டுந். 

 

10.2.2 சு்றுசச்ூம் மநாண்மந கச்: 

 

     சுபங்க நநொப/்சுபங்க் மொறு்ொப் ்நயறு சு்றுசச்ூம் கடட்ு்ொடட்ு 

டயடிக்கககக உடடினொகவுந் திந்டவுந் கண்கொணித்து மசன்டுத்துயொப் 

ந்றுந் கொ்றி் தபக் கடட்ு்ொடு, ீப் தப ிக, ஒலி ிக கடட்ு்ொடு, நதொட்டத் 

திட்டந், சபெக நநந்ொடட்ுத் திட்டங்க் நொ் ்நயறு சு்றுசச்ூம் நநொண்கந 

திட்டங்கக நந்ொபக்யபேடுயொப.் ்னுகடனது. அத்கொ ிறுய 

விக்க்டந் கீநம மகொடுக்க்டட்ு்து: 

 



டந் 10.1: ிறுய விக்க்டந் 

 

உபிகநனொப ்  

 

                                                                

                                                                 சுபங்க நநொப/் 

                                                                கந்ஸ் இ்சொப்் 

  

 

    பிொஸ்டப ்

   

 

                  டிபி்ப ்                                       ஆநபட்டபக்்  

 

 

 

     சுபங்கத் திட்ட தத்தி் உ் சுபங்க நநொப/்சுபங்க் மொறு்ொப் 

சுபங்கத்தி் ்நயறு சு்றுசச்ூம் டயடிக்கககளுக்கு நபடினொக் 

மொறு்ொயொபக்். EMP இ் உ் யழிகொடட்ுத்களுக்கு இணங்க, உபிகநனொப் 

சு்றுசச்ூம் டயடிக்ககக் ந்றுந் அய்க திந்ட மசன்டுத்துத் 

ஆகினய்க மதொடபப்ுடுத்தி நந்ொபக்யபேடுயொப.் சுபங்க நநொப/்சுபங்க் 

மொறு்ொப் சுபங்கத்தி் சு்றுசச்ூம் ிபய்ொகத்கத நந்ொபக்யபேடுயொப் 

நநலுந் அயப் சு்றுசச்ூம் ிபய்ொகத்தி் அகத்து மசன்ொடுககயுந் 

சு்றுசச்ூம் பிபசச்ிககி் நபடினொக நந்ொபக்யபேடுயொப.் துகண 

அதிகொபிக், மயி ஆநொசகபக்் ந்றுந் ஆன்யகங்கி் இரு்து நதகயனொ 

உதவிக் ம்டுந். 

 

     சு்றுசச்ூம் கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்ககக் ிச் சிகதவு, கொ்று, ீப் ந்றுந் 

நண்ணி் தபந், இகபசச்் அவுக், அகம்யொபொன்சச்ி மசன்ன்ட்ட குதிகளுக்கு 



னனு் ி பட்பு, கொடு யப்்பு டயடிக்ககக் நொ் ்நயறு கொபணிகக 

உ்டக்குந். ிபய்ொக மசன்ொடுக் கீநம மகொடுக்க்டட்ு். 

 

சு்றுசச்ூம் கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்ககக் மசன்டுத்த்டுயகத 

அயதொித்த். 

 

சு்றுசச்ூமலி் திட்ட டயடிக்கககி் விகவுகக ஆன்வு மசன்த். 

 

நதொட்டத் திட்டந் மசன்டுத்த்டுயகத உறுதி மசன்ன. விருந்பின படிகய 

அகடன தொயபங்கி் உபேபய்ொம்வு விகிதத்தி் யமக்கநொ கண்கொணி்பு 

நந்மகொ்்டுகிது. 

 

கண்கொணி்பு பதலினய்றி் திவுகக, பகனொ பகபே் கயத்து, 

ிதொக அணுகுயத்கு யசதினொக, சட்ட்பூபய் ிறுயங்களுக்குத் 

நதகய்டுந்நொது, பதலின. நநலுந் சட்ட்பூபய் அதிகொபிகளுக்கு 

பி்துகபக்க்ட்ட யருநொத்கத அனு்வுந். 

 

ொதுகொ்பு யனங்கி் நொதுநொ நயலிக் ந்றுந் நதொட்டங்க் 

நந்மகொ்்டுயகத உறுதி மசன்த். 

 

சு்றுசச்ூம் ஆன்வுகக டத்தி SPCBக்கு அறிக்கக மசன்த். 

 

அபசொங்க திகணக்கங்களுட் மதொடபப்ு மகொ்வுந் மதொடபப்ு மகொ்வுந். 

 

த்நொது் நொசுக்கடட்ு்ொடட்ு கருவிக் ந்றுந் அகந்புகி் 

மசன்திக அய்ய்நொது நதி்பீடு மசன்து, கருவிகக அத் உக்த 

மசன்தி் ிகபே் கயத்திருக்க சபினொ நபத்தி் டயடிக்கக டுக்க 

நயண்டுந். 



திட்டத்தி்குக் கொபணநொ சி திப்ொபொத சு்றுசச்ூம் நொசுக் ்ட்டொ் 

உடடி தடு்பு டயடிக்கக டு்து. 

 

மதொழிொபக்்/ ஊழினபக்ிடந் ொதுகொ்பு விழி்புணபக்ய ்டுத்த 

ொதுகொ்பு தணிக்ககக் ந்றுந் திட்டங்கக டத்துத். 

 

மதொழிொபக்்/ஊழினபக்ளுக்கு நதனுந் உட்் பிபசச்ககக 

உடனுக்குட் கண்டறின யருடொ்திப சுகொதொப தணிக்கககக டத்துத். இதொ் 

மதொழி் சொப்்த உட்் பிபசச்கக் குகயுந். 

 

ொதுகொ்பு குறித்த பே்சி அித்த் ந்றுந் ணினொபக்ளுக்கு க்வி க்த்கு 

ொதுகொ்பு பே்சிகக டத்துத். தீனகணக்குந் கருவிக் ந்றுந் சிஸ்டந் 

'தனொபொ ிகபே்' கயத்திருக்க நயண்டுந். 

 

இத்திட்டத்தி் பெந் சபதொனந் அகடயுந் ்ககக் கண்டறியத்குந், 

குகொடுக் இரு்பி் அகத உடடினொக ிகநய்றுயத்குந் சு்றியு் 

குதிகி் சபெக் மொருொதொப ஆன்கய நந்மகொ்யது. 

 

பகனொ சுபங்க பெட் ்ொடுகக உறுதி மசன்த் 

 

10.2.3 சு்றுசச்ூம் மநாண்மநத் திட்டந்: 

 

10.2.1.1 காது: 

 

     பகனொ கண்கொணி்பு அகந்புக் ந்றுந் ்கு யடியகநக்க்ட்ட 

ந்றுந் திகநனொ சு்றுசச்ூம் நநொண்கநத் திட்டந் ஆகினகய திட்டச் 

மசன்ொட்டி் நொது, ்நயறு சு்றுசச்ூம் அவுருக்க் சட்ட்பூபய்நொக 

ிகனொ யபந்புகளுக்கு் இரு்கத உறுதி மசன்யுந். கொ்று, ீப,் சத்தந், ிந், 



உபேபின் சூம் நொ்ய்றி் அடி்கடபே் திட்டத்தி் ்நயறு சு்றுசச்ூம் 

அவுருக்கக கயத்திருக்க ப்மநொழின்ட்ட சு்றுசச்ூம் கடட்ு்ொடட்ு 

டயடிக்ககக் கீநம வியபிக்க்டட்ு். 

 

10.2.2.2 கா்றி் தபந்: 

 

     கொ்றி் தபத்கத் மொறுத்தநட்டி், சுபங்கந் ந்றுந் அதனுட் மதொடபப்ுகடன 

டயடிக்கககி் விகயொக மயிநனறுந் ந்றுந் யொயு உபம்கயத் தணிக்க, 

பி்யருந் கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்ககக் நந்மகொ்்ட நயண்டுந்: 

 

தூசிகன அடக்குயத்கொக மநொக் நடங்கபக்க் ன்டுத்தி 

நொக்குயபத்துச் சொககி் யமக்கநொ தண்ணீப் மதித்த். 

 

உட் கடட்ு்டுத்த்ட்ட மயடிக்குந் தட்ங்க். 

 

அதிக தூசி ந்றுந் ொதிக்க்ட்ட குதிகி் ணிபுபியுந் மதொழிொபக்ளுக்கு 

தூசி யடிகட்டிக் / பகபெடிகக யமங்குத். 

 

கூபக்நனொ துப்ண பிட்கக் ன்டுத்தி, ஈபத் துணினொ் துகபேடுந் 

துககக பெடுத். 

 

கொ்றி் தபத்கத ிதி் ொதிக்குந் யககபே் மந்லின தூசி 

மயிநன்்டுந் அதிக கொ்று கொங்கி் மயடி்கதத் தவிப்்து. 

 

இழுத்துச் மச்லுந் சொகக், மஹசஇ்ந்ந் ந்றுந் டந்பக்ி் பகனொ 

பொநபி்பு. 

 

்்ட்ட டி்பக்க நொக்குயபத்தி் நொது தொப்ொன்கொ் பெடுத் 



யமக்கநொ ந்றுந் பகனொ தடு்பு பொநபி்பு அட்டயகணக் பெந் யொக 

உபம்வுக் கடட்ு்டுத்த்டுந் ந்றுந் உபம்வு நதி்புகக உறுதி 

மசன்யத்கொக டீச் புகக பட்டப் கருவி பெந் உபம்வு நசொதகக் 

மசன்ன்டுகி். 

 

தவிப, ்னுகடன சு்வு ந்றுந் ொதுகொ்பு நண்டத்தி் ் சக்ச ம்ட் 

கயப் உருயொக்க்டுந். 

 

குத்தகக் குதிபே் யடக்கு ந்றுந் மத்கு் குதிபே் யண்டித் தடங்க் 

மச்கி். இ்த க்கங்கிலுந் தகப ஷீட் அகநக்க்டுந். குத்தககச் 

சு்கயச் சு்றி ந் ்ொ் க்கங்கிலுந் சுகந யக அகநக்க்டுந். 

 

10.2.2.3 ீப் சூம்: 

 

     இ்த திட்டத்தி் இரு்து ்த மசன்பக கழிவுகளுந் உருயொக்க்டொது. 

உ்த்தி மசன்ன்டுந் உ்ொடட்ு கழிவுீப ,் ஊகயக்குந் குழி அகந்புகளுட் 

மச்டிக் நடங்கி் நசகபிக்க்டுந். தவிப, மநொத்த் மொருட்களுந் நபடினொக 

தகபந்யொருக்கு அனு்்டுயதொ், குத்தகக் குதிக்கு் கழிவுக் கிடங்குக் 

அ்து இரு்புக்க் இருக்கொது. 

 

     நகம ீகபச் நசகபிக்க குயொபிகனச் சு்றி 600  பட்டப் ீப் நபந்ொக 

யடிகொ் நொ் நந்ப்பு ஓடுந் நநொண்கந கட்டகந்புக் அகநக்க்டுந். 

மசட்டி்லிங் குத்தி் இரு்து அதிக்டினொ மதியொ ீப் அருகிலு் 

கீம்ிக னபக்ளுக்கு யமங்க்டுந். நகமீப் நசகபி்க நொக்கி, சுபங்கத்தி் 

நசகபிக்க்டுந் நகமீபொது, சுபங்கத்தி் நொது ீபத்்நதகய ந்றுந் உபி ீகப 

கிபொந நக்களுட் க்தொநொசித்து, அபசு கடபககளுக்கு ், அருகிலு் 

ஓகடபே் மயிநன்்டுந் அ்து அருகிலு் கிபொநங்களுக்கு 

விிநனொகிக்க்டுந். அயபக்ி் நதகயக்நக். 

 

 



 

10.2.2.4 இமபசச்் சூம்: 

 

     திட்டச் மசன்ொட்டி் நொது, சுபங்கந் ந்றுந் அதனுட் மதொடபப்ுகடன 

மசன்ொடுகொ் உருயொகுந் இகபசச்் கொபணநொக ்டுந் ொதகநொ 

தொக்கத்கதத் தணிக்க கீநம ட்டினலிட்டட்ு் ்நயறு கடட்ு்ொடட்ு 

டயடிக்ககக் நந்மகொ்்டுந்: 

 

சுபங்க் குதிபே் 7.5  ப & 50  ப ொதுகொ்பு நண்ட் குதிகி் ் நதொட்டந் 

நந்மகொ்்டுந். 

 

இகபசச்் ொதுகொ்ொபக்், ஆநபட்டப் நகபி்கி் கொ்பு, இன்திபங்கி் 

கச்சபக்க ிறுவுத் நொ்கய. 

 

உகபணங்கி் பகனொ ந்றுந் யமக்கநொ பொநபி்பு. 

 

அதிக இகபசச்் அவி்கு மயி்டுந் மதொழிொபக்ளுக்கு கொது மசருகிகக 

யமங்குத். 

 

ஒலி உபம்கயக் குக்த்கொ உ்கநக்க்ட்ட மொறிபககன 

யமங்குத். 

 

சத்தந் அதிகந் உ் குதிபே் ணிபுபியுந் மதொழிொபக்ளுக்கு ஆடிநனொமநட்பி 

நசொதக உட்ட மதொழிொபக்ி் யமக்கநொ சுகொதொப பிநசொதககன 

டத்துத். 

 



இகபசச்் அவி் அகய அறினவுந், அதிக இகபசச்் அவுகளுக்கு 

மதொழிொி மயி்டுந் நபத்கதக் கடட்ு்டுத்தவுந் இன்திபங்கி் 

மசன்ொடட்ு இன்திபங்கி் இகபசச்் ிக ிககனக் கொண்பித்த். 

 

10.2.2.5 தமப அதிப்வு 

     திட்டச் மசன்ொட்டி் நொது, குண்டுமயடி்பு டயடிக்கககொ் ்டுந் ி 

அதிபவ்ு கொபணநொக ்டுந் ொதகநொ தொக்கத்கதத் தணிக்க கீநம 

ட்டினலிட்டட்ு் ்நயறு கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்ககக் நந்மகொ்்டுந்: 

 

பி்துகபக்க்ட்ட அவுகளுக்குக் கீநம உசச் துக் நயகத்கத (PPV) 

பொநபிக்க கடட்ு்டுத்த்ட்ட மயடிக்குந் தட்ங்க். 

 

சி்த பகபே் துகபேடுத் ந்றுந் சொபஜ்ிங் பககன உருயொக்குத். 

 

ஈ ொகககக் மகொண்டிருக்க, தண்டுத் தூண் துகபே் சுகநகன விட 

குகயொக இருக்கொது. நதகய்ட்டொ், ஈ ொகக் பவுயகதத் தடுக்க, 

மயடிக்குந் குதியுந் படக்க்டுந். 

 

நக்க் யசிக்குந் குதிகக நொக்கி த்த கொ்று வீசுந் நொது குண்டுமயடி்பு 

நந்மகொ்்டொது. கலி் குண்டுமயடி்பு டத்த்டுந், இபவி் ஒருநொதுந். 

 

திகநனொ ந்றுந் அனுயந் யொன்்த பொ் குண்டு மயடி்பி் நொது 

பகனொ கயி்பு ந்றுந் நந்ொபக்ய. 

 

தவிப, அருகிலு் திட்டங்களுக்கு மயய்நயறு மயடிக்குந் நபந் 

பி்துகபக்க்டுகிது ந்றுந் அ்த்த சுபங்க தகமயொபேலி் உ் கொட்சி் 

ககபே் நபத்கதக் குறி்பிட நயண்டுந். 

 



இது மதொடப்ொ கூடுத் வியபங்க் பிபிவு 4.4.2, அத்தினொனந்-IV இ் கீம் 

யமங்க்டட்ு்து. 

 

10.2.2.6 உமபின் சூம்: 

  

    சுபங்க குத்தகக குதி ந்றுந் 10 கிப தொங்க் நண்டந் ஆகினகய நதசின 

பூங்கொக்க், சபணொனங்க் நொ் அறிவிக்க்ட்ட சு்றுசச்ூம் பீதினொக 

உணபத்ி் அந்சங்க் இ்ொந் உ். தவிப, கநன ந்றுந் இகடனக 

நண்டத்தி் அட்டயகண-I விங்குக் துவுந் கொண்டவி்க. இ்தத் 

திட்டத்தி் தொயபங்களுக்கு மபின அவி் அனுநதி இருக்கொது. ய்யொொபேனுந், 

குத்தகக குதிக்கு் ் சுகந ந்றுந் நதொட்டத் திட்டங்க் 

திட்டபட்டட்ு். 

     குத்தகக குதிபே், 7.5  ப & 10  ப சு்வுக்கு ொதுகொ்பு தகடனொக உ்து. 

ொதுகொ்பு நண்ட் குதிபே் தொயப யபச்ச்ி ந்றுந் அமகினக நநந்டுத்த 

கிபீ்ம்ட் / நதொட்டந் நந்மகொ்்டுந். இது இ்குதிபே் உபேபின், கொட்சி 

ந்றுந் அமகின் கண்நணொட்டத்கத அதிகபிக்குந். இது மதொடப்ொ விபியொ 

வியபங்க் பிபிவு 4.6.4, அத்தினொனந்-IV இ் கீம் யமங்க்டட்ு். 

 

10.2.2.7 சமூக-காருாதாப சூம்: 

 

     ப்மநொழின்ட்ட திட்ட மசன்ொடு, இ்குதிபே் நயகயொன்்பு குதி 

ந்றுந் உட் ந்றுந் சபெக உ்கட்டகந்பு ிக ஆகினய்றி் சொதகநொ 

தொக்கங்கக யமங்குந். துகண அகுக், யபத்்தக டயடிக்ககக், ஒ்்தத் 

நதகயக், சொதொபண மதொழிொபக்், சுகந் டக்ட நநந்ொடு நொ்ய்றி் 

கொபணநொக சு்றியு் குதிகி் உ் உ்ளூப் நக்க்  உறுதினொ 

்கநகக் மறுயொபக்். சு்றியு் குதிபே் சபெக மொருொதொப 

யபச்ச்ிகன நொக்கி, ப்மநொழியப் ஒரு கொப்்நபட் சு்றுசச்ூம் மொறு்பி் 

கீம் ரூ.5  ட்சந். CER இ் கீம் அகடனொந் கொண்ட்ட டயடிக்ககக் டி்டினொக 

மசன்டுத்த்டுந். 

 



10.3 சு்றுசச்ூம் நாசுக் கட்டு்ாட்டு கசவு: 

 

     இ்த ப்மநொழின்ட்ட குயொபிபே் நநந கூ்டட்ு் சு்றுசச்ூம் 

கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்கககக மசன்டுத்துயது பெதந் ந்றுந் மதொடப் 

மசவுகக உ்டக்கினது. சொத்தினநொ பெதந் ந்றுந் மதொடபச்ச்ினொ 

சு்றுசச்ூம் கடட்ு்ொடட்ு மசவு கணக்கிட்டட்ு அட்டயகண ண் - 6.5 கீநம 

மகொடுக்க்டட்ு்து 

 

அட்டயமண 10.1: சு்றுசச்ூம் கட்டு்ாட்டு கசவு 

 

                                                                                                                                     ரூ. ட்சங்கி் 

எ

ண் 

கசன்ாடு 

மூத 

கசவுக் 

கதாடப் கசவுக் 

/ஆண்டு 

1 மநொக் ீப் மதித்த் 8.0 1.50 

2  குத்தககச் சு்வி் யடக்கு ந்றுந் 

மத்கு் குதிபே் தகபத் தொ் ந்றுந் 

பதப் க்கத்கதச் சு்றி சக்ச யக 

அகநத்த் 

4.0 - 

3 சுகந டக்ட ந்றுந் நதொட்டந் (1200 

ண்ணிக்கக) 

1.8 0.50 

4 நந்ப்பு ப்ஆஃ் நநொண்கந 

கட்டகந்புக் -  நொக யடிகொ், குடிநனறுந் 

குந் 

- 0.50 

5 டனப் கழுவுந் யசதிகன யமங்குத் 0.30  

6 சுபங்க தகமயொபேலி் EC ி்தக கொட்சி 

கக யமங்குத் 

0.30  

7 ொதுகொ்பு நகமட்க் மகொ்பத் ந்றுந் 

சுகொதொப நசொதக 

0.50 0.10 



8 சு்றுசச்ூம் தபத்கத கண்கொணித்த் - 1.00 

9 நொமக் ன்டுத்தி 

கடட்ு்டுத்த்ட்ட மயடிக்குந் 

மதொழி்தட்த்கத ்றுக்மகொ்யது 

 6.50 

10 சுபங்க நயககி் ிகப இனக்க்ட்ட 

சிசிடிவி நகநபொக்கக யமங்குத் 

0.30 - 

11 சட்ட்பூபய் பக்ி் ஊதினந் - 5.00 

 மநொத்தந் 15.2 15.1 

 

     EMP டயடிக்கககளுக்கு, பெதச் மசவி் கீம் ரூ.15.2  ட்சந் 

ஒதுக்க்டுகிது. தவிப, மதொடப் மசவி் கீம் ஆண்டுக்கு ரூ.15.1  ட்சந் 

மசவிட்டுந். நொசுக்கடட்ு்ொடட்ு டயடிக்ககக், சு்றுசச்ூம் கண்கொணி்பு 

நொ்ய்றி் பொநபி்புக்கொ அகத்து மதொடபச்ச்ினொ மசவுகளுந் 

யருயொபே் இரு்து ஈடுமசன்ன்டுந். 

 

10.4 முடிவு: 

 

     நந்கூறினயொறு ்நயறு திட்ட அட்டயகணக் ந்றுந் சபினொ நபத்தி் 

மசன்டுத்துந் நொக்கங்களுட் ்கு திட்டபட்ட்ட சு்றுசச்ூம் 

நநொண்கநத் திட்டந், சட்ட்பூபய் யபந்புகளுக்கு் அ்குதிபே் திபக்ொ 

சு்றுசச்ூம் தபந் பொநபிக்க்டுயகத உறுதி மசன்யுந். நநந 

வியபிக்க்டட்ு் சு்றுசச்ூம் நநொண்கந பெநொொனந் மதொழி்துக 

யபச்ச்ினொது, அகத்து சு்றுசச்ூம் கயகக் ந்றுந் மொருத்தநொ தீபவ்ு 

டயடிக்கககளுட் சபினொக திட்டபட்ட்டொ், திட்டத்கதச் சு்றியு் உ்ளூப் 

சபெகத்தி் யொம்க்கக பக ந்றுந் யொம்க்கக ிககநகக 

நநந்டுத்துயத்கு ீண்ட தூபந் மச் படியுந் ்கத ிரூபிக்குந். 

 

                                                                                   * * * * * * * 



அத்தினானந் 11 

சுருக்கந் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகந்: 

 

     டபன்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீககநண்புதூ் டாலுகா, ஆனக்குநண் 

கிாணட்தி் 2.38.0 தஹக்க் ்நவி், 4,02,450 உ்ட்திட் தினுக்கு,        

   , ்லி ண்றுண் கிாப் குபாி சக்ப ஞ்.280/6 தசத்டுட்ட 

திபோ.ஆ.்தா்கா  ா் ப்தணாழி்துந்நா.் ப 3           , 35,700 ப 3 

தபட்் ாக் ண்றுண் 18,408 ப 3 சனந,  53 ப ஆனண் பன 5 ஆஞ்டுகளுக்கு ண்றுண் 

சு்றுசச்ூன் அனுணதி தறுபட்கா படிக்னகனதட் தடாங்கிபந்நது. 

 

     இ்டட் தி்ட்தி் டி்் குட்டனக் குதி 5  தஹக்கபோக்குக் குனபாக 

இபோ்டாலுண், 500ப சு்நவுக்குந் இபோக்குண் ண் குபாிகளுண் இ்டட் தி்ட் 

தி்ட்து் > 5  தஹக்கபோக்கு கபன தசத்கி். கப, இ்ட ப்தணாழிவு 

பனக - B1  இ் கீன் கபோட்டுகிது ண்றுண் MoEF & CC அறிவி்பி்டி EIA/EMP 

அறிக்னகனதட் டதாிட்ட் ண்றுண் தாது விசானஞ அபசிதண். 

11.1.1 சட்ட்பூப்ய ஒ்புத்க்: 

எண் 
சட்ட்பூப்ய 
ஒ்புத் 

அதிகாபந் கடிதத்தி் எண் 
ந்றுந் தததி 

குறி்பு 

1.  

து்லிதணா 
குதி தடாப்ு 
கடிடண் 

உடவி இதக்கு,் 

புவிபேத் 
ண்றுண் சுங்கட் 
துன, தட்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கடதிபே்து 16.11.2021.  
இனஞ்பு -1 

2.  
சுங்க தி் 
எ்புட் 

உடவி இதக்கு,் 

புவிபேத் 
ண்றுண் சுங்கட் 
துன, தட்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017, 

கடதிபே்து 08.12.2021.  
இனஞ்பு -2 

3.  

500ப சு்நவி் 
உந்ந ண் 
குபாிகநி் 
விபங்கந் 

உடவி இதக்கு,் 

புவிபேத் 

ண்றுண் சுங்கட் 

துன, தட்காசி 

Rc.No:M1/11657/2017,  

கடதிபே்து 09.12.2021.  
இனஞ்பு -3 

    



  து்லிதணா குதி டகப் தடாப்ு கடிடட்தி் ி்டனகநி் அடி்னபே், 

பஞ்டிட் டங்களுக்கு குட்டனக் குதிபே் பக்கு ண்றுண் தட்கு் குதிபே் 10ப 

ாதுகா்பு தூபண், அனட எ்டித ்ா ிங்களுக்கு 7.5ப ாதுகா்பு தூபண் 

வி்ட்ுந்நது. 

 

11.1.2 சு்றுசச்ூம் அனுநதி விண்ண்ந்: 

 

வியபங்க் வியபங்க் 

குறி்பு 
விதிபனகந் 

 SEIAA, டபன்ாடு இலிபோ்து த்்து, அபக்நி் கடிடண் 
ஞ். SEIAA-TN/F.No.8954/SEAC/ToR-1136/2022 கடதி 25.03.2022. 

அடி்ன டவு 
கசகி்பு 

ககான காண் (ணாச்் 2022 பட் கண 2022 பன) 

 

     இ்ட பனவு EIA/EMP அறிக்னக, EIA அறிவி்பு 2006 இ் விதிகந் ண்றுண் 

னபனகநி்டி, தாது விசானஞக்காக சண்்பிக்க்டுண், இதி் 

தடாப்ுனத தாதுணக்கந் ண்றுண் பி ங்குடாக்நி் கபோட்துகந், கபனகந் 

ண்றுண் ஆ்கசனகந் கடனுண் இபோ்டா் கபோட்தி் தகாந்ந்டுண். அட்கா 

அறிக்னக, டபன்ாடு SEIAA க்கு சண்்பிக்க்டுண் இறுதி EIA/EMP அறிக்னகபே் 

இனஞக்க்டுண். 

 

11.2 திட்டத்தி் முக்கின அந்சங்க்: 

 

அட்டயணண 11.1: த வியபங்க் 

வியபங்க் வியபங்க் 

தி்ட்தி் தத ்
திபோ.ஆ.்தா்கா  ாவ்            ண்றுண் ்லி 
குபாி 

அநவு 2.38.0 தஹக்க ்

ப்தணாழித்் 
உ்ட்தி 

           - 4,02,450m3 

தபட்் ாக் - 35,700m3 

சனந - 18,408m3 

கிாணண் ஆனக்குநண் 

டாலுகா வீககநண்புதூ ்



வியபங்க் வியபங்க் 

ணாப்ண்         

ணாிண் டபன்ாடு 

அச்கனக 09°00'03"N to 09°00'11"N 

தீக்்ககனக 77°28'21"E to 77°28'26"E 

காகாஷீ் 58 G/8,12,58 H/ 5 & 9 

ிட்தி் பனக ்ா ிண் 

ி்்பு 

குட்டனக குதிதாது சனந உபோபாக்கட்டா் 
பெ்் கி்ட்ட் தப்று ி்்னக் 
காட்ுகிது. குதிபே் உதண் MSL இலிபோ்து 150ப 
(அதிக்சண்) கணக உந்நது. 

அணுக் 

இ்குதிபே் இபோ்து ட்காதுந்ந சான, இ்குதிபே் 
பக்கு குதிபே் ஆனக்குநண் - குறிசச்ா்்டி கிாண 
சானக்கு தச்கிது. 

அபோகிலுந்ந கண் 
ஆ.்ஸ் 

ாவூச்ட்திண் – 6.1km (SW) 

அபோகி் உந்ந விணா 
ினதண் 

தூட்துக்குடி – 68.0km – (SE) 

 

அட்டயணண 11.2: ஆன்வு் குதிம் சு்றுசச்ூம் அணந்பு 

 

வியபங்க் வியபங்க் 

அபோகிலுந்ந பக்கித ீ்ினகந் 

 சிட்ட் அ்  6.3km (SW),  

 சிட்டா் ஆறு 8.1km (S),  

 ணானூ் கச் – 8.4km (S),  

 ண்னட கச் – 9.4km (SW)  

தடா்லித் பக்கிதட்துபண் பாத்்ட 

இங்கந், ினவுச் சி்ங்கந் 

அறிவிக்க்்து 

10 கிப சு்நவி் இ்ன. 

பா்று ண்றுண் சு்றுா ஆப்பந்ந 

உந்ளூ் இங்கந் 
10 கிப சு்நவி் இ்ன. 

சு்றுசச்ூன் உஞத்ி் குதிகந், 

பவிங்கு ாதுகா்பு ச்ண், 1972 இ் 

டி ாதுகாக்க்் குதிகந் (புலிகந் 

கா்கண், தானகந் கா்கண், 

உபேக்்ககாநங்கந், கடசித பூங்காக்கந், 

பவிங்கு சஞாதங்கந், சபெக 

10 கிப சு்நவி் இ்ன. 



வியபங்க் வியபங்க் 

இபோ்புக்கந் ண்றுண் ாதுகா்பு 

இபோ்புக்கந்) 

எதுக்க்் / ாதுகாக்க்் காடுகந் 
 ிசப்் காடு – 5.3km (S), 

 ஊட்ுணன கா்புக்காடு 9.8km (E)  

ாதுகா்பு இணா்ங்கந் 10 கிப சு்நவி் இ்ன 

ி அதிவ்ு ணஞ்ண் ணஞ்ண் - II (குன்ட தசதலி்) 

குதிபே் உந்ந பி தடாழி்கந் 
சி            குபாிகந் டவி, 

கிஷ.் கபறு தடாழி்கந் இ்ன 

 

அட்டயணண 11.3: ததாழி்நுட் விக்கந் 

 

வியபங்க் வியபங்க் 

புவிபேத் 

இபோ்பு 

           -11,89,500 cum , தபட்் ாக் - 47,580cum, 

சனந -23,790cum 

சுஞ்க்கூடித 

இபோ்பு 

           – 4,02,450 cum , தபட்் ாக் - 35,700cum, 

சனந -18,408cum 

சுங்க பன 

துனநபேடுட், தபடிட்ட், அகன்பாாத்சச்ி, ்றுட் ண்றுண் 

           கடனப்டுண் பாங்குபக்ளுக்கு தகாஞ்டு 

தச்லுட் ஆகிதப்று் தி்ட பா்்பு 

இத்திணதணாக்க்் சுங்க பன. 

உ்ட்தி 

ஆஞ்டு க்ஸ்கா் (m3) 
தபட்் ாக் 
m3 

கிாப் இ் 

(m3) 

I 80800 32640 16744 

II 81690 3060 1664 

III 80475 - - 

IV 80260 - - 

V 79225 - - 

Total 402450 35700 18408 

    
 



வியபங்க் வியபங்க் 

கழிவு 

உபோபாக்கண் 

ண்றுண் 

கணாஞ்னண 

சான அனண்ட்குண், சண்டுட்துபட்குண், கடா்ண் 

அனண்ட்குண் கண் ணஞ் த்டுட்ட்ட்ு, அசுக்குட் 

கடனபதா க்ஞட்னடச் தசலுட்தி ச்னட்டுட்ட்டுண். 

டி்ி் சனந ்றி, கடனப்டுண் பாடிக்னகதாநக்ளுக்கு 

வி்ன தசத்த்டுண். கடுபா க் கடாஞ்டி 

டுக்க்ட்ு, கடனப்டுண் பாங்குபக்ளுக்கு, ண் சாஞ்், 

கிஷ் தாபோ்கனந உ்ட்தி தசத்பட்காக டி்ி் 

்்டுண். 

இறுதி ஆனண் 53m 

ணிட சக்தி கடி – 22, ணனபக – 50 

காக்குபட்து 

பன 
சான பழிதாக 

டஞ்ஞீ் கடனப 10 KLD 

ீ் ஆடாண் 

தடாக்கட்தி் தபநி ிறுபங்கநி் இபோ்து கடனபதா 

டஞ்ஞீ் தகாந்பட் தசத்த்டுண். பி் ,் சுங்க குழிபே் 

கசகிக்க்டுண் டஞ்ஞீ் கடனபகனந பூட்்தி தசத்த 

த்டுட்ட்டுண். 

சக்தி கடனப 

அனட்து உகஞங்களுண் டீச் பெண் இதக்க்டுண். சுங்க 

படிக்னகக்கு ப்சாண் கடனபபே்ன. அலுபகண் 

கா்ப்றுக்கா குன்ட்ச ப்கடனப ணாி கிி் 

பெண் பூட்்தி தசத்த்டுண். 

சுங்க காண் 5 ஆஞ்டுகந் 

தி் தசவு Rs.78,37,000/- 

 

 

 

 

 



11.3 த்தாது் சு்றுசச்ூம் சூம்: 

 

11.3.1 தாது: 

 

     தடாப்ுனத IS குறிபைடுகந், CPCB ண்றுண் MoEF&CC பழிகாட்ுட்கந் ண்றுண் 

ககானக் காட்தி் (ணாச்் 2022 பட் கண 2022  பன) அங்கீகிக்க்் ToR இ் 

டி, ஆத்வுகந் ண்றுண் டவு கசகி்பு பனதாகவுண் து்லிதணாகவுண் 

கண்தகாந்ந்ட்ுந்நது, இ்ட ஆத்வி் காக்கட்தி்காக, குதி 

பிிக்க்ட்ுந்நது இஞ்டு ணஞ்ங்கந், அடாபது, னணத ண்றுண் இனதக 

ணஞ்ங்கந். னணத ணஞ்ண் தணாட்ட குட்டனக் குதிதாகக் கபோட்டுகிது, 

அகட சணதண் இனதக ணஞ்ண் னணத ணஞ்ட்தி் சு்நவி் இபோ்து 10  கிப 

ஆண் தூட்னட உந்நக்கிதது. 

 

11.3.2 சமூக-தாருாதாப ிண: 

 

     ப்தணாழித்் குபாி தட்காசி ணாப்ண் (ப்பு திபோத்கபலி 

ணாப்ண்) வீககநண்புதூ் டாலுகாவி் உந்ந ஆனக்குநண் கிாணட்தி் 

அனண்துந்நது. 2011 ணக்கந் தடானக கஞக்தகடு்பி்டி, திபோத்கபலி 

ணாப்ட்தி் வீககநண்புதூ,் சங்க்ககாவி் தட்காசி ண்றுண் தசங்ககான் 

டாலுகாவி் இபோ்து 24 கிாண்பு கிாணங்கந், 3 க்்பு கிாணங்கந் 10 கிப 

சு்நவி் உந்ந. 

 

அட்டயணண 11.4: ஆன்வு் குதிம் சமூக, தாருாதாப ந்றுந் 

நக்க்ததாணக வியபக்குறி்பு 

 

வியபங்க் நக்க் ததாணக சதவிதந் 

A. ாலிண் பாிதா விிகதாகண் 

ஆஞ் ணக்கந் தடானக 93147 49.65% 



வியபங்க் நக்க் ததாணக சதவிதந் 

தஞ் ணக்கந் தடானக 94461 50.35% 

தணாட்டண் 187608 100 

ாதி யாபினாக நக்க் ததாணக் பய் 

்டித் சாதி 27347 14.58% 

்டித் னங்குடிபே ் 139 0.07% 

ண்னப 160122 85.35% 

தணாட்டண் 187608 100 

ழுட்டறிவு ினகந் 

தணாட்ட ழுட்டறிவு ணக்கந் தடானக 129144 68.84% 

ண் ணக்கந் தடானக 58464 31.16% 

தணாட்டண் 187608 100.00 

தடாழி் அனண்பு 

பக்கித தடாழிாநக்ந் 96570 51.50% 

விநிண்புின தடாழிாநக்ந் 7766 4.10% 

தணாட்ட தடாழிாநக்ந் 104336 55.60% 

தணாட்ட தடாழிாந் அ்ாடபக்ந் 83272 44.40% 

தநாத்தந் 187608 100 

 

11.3.2.1 நாதிபி ஆன்வு: 

 

      அனட்து சபெக-தாபோநாடா அண்சங்கந் ண்றுண் ணக்கநி் கடனபகந் குறிட்து 

ணாதிி கிாண கஞக்தகடு்பு ட்துபட்காக அபோகிலுந்ந கிாணங்களுக்குச் 

தச்து. ட்காதுந்ந சபெக-தாபோநாடா சூன்ின ஆத்வு தசத்த்ட்ு, CER 

தசத்ாடுகளுண் ப்தணாழிபபோக்கு ி்துனக்க்டுகிது. ஆத்வு விபங்கந் 

ாா 3.2.4, அட்திதாதண் - III இ் தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 



11.3.3 த்தாது் சு்றுசச்ூம் தபந்: 

 

     அடி்ன கஞ்காஞி்பு ககான காட்தி் (ணாச்் 2022  பட் கண 2022  பன) 

கண்தகாந்ந்்து, அட் விபங்கந் கீகன பனங்க்ட்ுந்ந: 

 

அட்டயணண 11.5: அடி்ணட தபவு 

 

A) யாிண தபவு  

அநவுபோக்கந் குன்ட்சண் அதிக்சண் 

oC இ் தப்ின 22.0 39.2 

% இ் ஈ்டண் 21.0% 98.0% 

கா்றி் கபகண் கிப/ணஞி <1.8 35.6 

பிடா கா்றி் தினச (இபோ்து) W 

B) சு்று்பு கா்றி் தபந் கஞ்காஞி்பு இண் - 5 இங்கந் 

அநவுபோ படிவு (µg/m3) 

*பண்பு (µg/m3) இண் பக்கித 

ணஞ்ண் 

இன்குதி 

தஞ்துகந்கந் (அநவு <10 µm) 48.5 – 62.2 38.1 – 64.4 100 

தஞ்துகந்கந் (அநவு <2.5 µm) 23.1 – 29.6 17.6 – 31.0 60 

ச்் ன ஆக்னசடு (SO2 ஆக) 4.6 – 6.9 3.4 – 7.5 80 

ன்் ன ஆக்னசடு (NO2 ஆக) 7.1 – 9.4 6.2 – 9.7 80 

முடிவு:  PM10, PM2.5, SO2 ண்றுண் NO2 ஆகிதப்றி்கா ட்கானடத சு்று்பு கா்றி் 

ட ினகந், 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3 ் NAAQ டினகந் 

ி்துனக்க்் CPCB பண்புகளுக்குந் உந்ந. ்ா இங்கநிலுண் உந்ந CO 

ணதி்புகந் கஞ்றிதக்கூடித பண்புக்குக் கீகன இபோ்து கஞ்றித்்து. ஆத்வு் 

குதிபே் உந்ந சிலிக்கா ணதி்புகந் கஞ்றிதக்கூடித பண்புக்குக் கீகன 



காஞ்டுகி். (கஞ்றிட் பண்பு - 0.05 mg/m3) 

C) ீப் தபந் 
கஞ்காஞி்பு இண் - 4 ிட்டடி ீ் இங்கந் ண்றுண் 

1 கண்்பு ீ் இண் 

அநவுபோ ிட்டடி ீ ் கண்்பு ீ ் *பண்பு (µg/m3) 

pH 25˚C இ் 7.32 – 7.91 8.15 6.5-8.5 

தணாட்ட கன்ட 

தி்தாபோந்கந், mg/L 

648 – 1120 
70 2000 

Cl-, mg/L ஆக குகநானடு 137 – 360 2.0 1000 

தணாட்ட கடிட்ட்னண (CaCO3 

ஆக), mg/L 

333 – 482 
49 600 

தணாட்ட காட்ட்னண (CaCO3 

ஆக), mg/L 

150– 301 
32.6 600 

ச்கட்ுகந் SO42-, mg/L 210 – 352 14.1 400 

Fe, mg/L ஆக இபோண்பு BDL(D.L - 0.01) BDL(D.L - 0.01) 0.3 

ன்க் NO3, mg/L 1.97 – 3.21 BDL(D.L – 1.0) 45 

F, mg/L ஆக ஃவுளூனடு 0.38 – 0.66 BDL(D.L – 0.1) 1.5 

முடிவு: குடிீ் விபக்குறி்புகநி்டி ணா்று ஆடாண் இ்ாட ச்ட்தி் IS: 10500 

விதிபனகநி் ி்துனக்க்் அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்குந் ீி் டண் 

இபோ்து கஞ்றித்்து. 

D) ஒலி நட்டங்க் கஞ்காஞி்பு இண் - 5 இங்கந் 

அநவுபோ 

படிவு dB(A) 

*பண்பு (µg/m3) 

ாந் சணணாது இவு சணணா 

பக்கித 

ணஞ்ண் 
49.8 

42.9 
90 

இன்குதி 42.7 – 49.9 38.9 – 40.8 

ாந் சணணாது - 55dB(A),  

இவு சணணா - 45dB(A) 



*சிபிசிபி (8 ணஞிக தபநி்ாடு கட்தி்) பகுட்துந்ந தடாழி்துன 

தடாழிாநக்ளுக்கு அனுணதிக்க்் சட்டண். MoEF&CC விதிபனகளு் எ்பிடுண் 

காது, கஞ்காஞிக்க்டுண் சு்று்பு இனசச்் அநவுகந் தாதுபாக பண்பு 

ணதி்புகளுக்குந் இபோக்குண். 

E) நண் தபந் கஞ்காஞி்பு இண் - 3 இங்கந் 

அநவுபோ ணதி்புகநி் பண்பு 

pH  6.89 - 7.02 

ப் கட்துட்தி் (µmho/cm) 

 

39.87 – 56.58 

கிண் தாபோக்ந் (%) 

 

0.72 – 1.21 

தணாட்ட ன்் (பகி/கிகா) 

 

135 - 226 

ாஸ்ஸ் (பகி/கிகா) 

 

1.28 – 2.12 

கசாடிதண் (பகி/கிகா) 

 

368 – 424 

தா்ாசிதண் (பகி/கிகா) 586 - 654 

முடிவு:  கசகிக்க்் ண்றுண் கு்ாத்வு தசத்த்் 3 ணாதிிகநி் ணஞ்ஞி் 

ட டவு அ்பனஞ ஞ் - 3.17 இ் பனங்க்ட்ுந்நது. 

 

F) ிச் சூம்: 

 

ஆத்வு் குதிபே் ி த்ாட்ு பன குறிட்ட ட்கானடத ஆத்வுக்கு, 

தடானின உஞத்ி் தசத்னகக்ககாந் டவு த்டுட்ட்ட்ுந்நது. 10 

கிப டாங்க் ணஞ்ட்னடச் சு்றிபந்ந ி த்ாட்ு பனககநி் 

ணதி்பி்் குதி கீகன தகாடுக்க்ட்ுந்நது: 



அட்டயணண 11.6: 10 கிமீ தாங்க் நண்டத்தி் ி ன்ாடு. 

 

எண் ி ன்ாட்டு அந்சந் 

குதி 

(ச.கி.மீ.) 
சதவிதந் 

1 

விபசாதண்/ கடா்ண் 

 90.46 28.19 

2 

டிசு ிண் 

 168.02 52.36 

3 

ஸ்க்் தகாஞ் ிண் 

 26.23   8.17 

4 

ஸ்க்் இ்ாட ிண் 

 24.84   7.74 

5 

ீ்ினகந் 

 5.47   1.72 

6 

தீவ்ு 

 0.21   0.06 

7 

சுங்க் குதி/ தடாழி்கந் 

           5.64   1.76 

 தணாட்டண் 320.86     100.00 

 

     கண்கூறித அ்பனஞபே் ஆத்வு் ்பி் 28.19 % விபசாத ிணாகவுண், 52.36 

% டிசு ிணாகவுண் உந்நது. ஸ்க்் உந்ந ிங்கந் 8.17%, ஸ்க்் இ்ாட 

ிங்கந் 7.74%  ண்றுண் ீ்ினகந் 1.72%  ண்றுண் படபந்நனப 1.82%  ஆகுண். 

விபங்கந் ாா 3.4, அட்திதாதண் - III இ் தகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

 

 



ஜி) உமபின் சூம்: 

 

     புகநாா: குட்டனக குதி பண், டிதா் ிண். குட்டனக் குதிபே் 

தபோண்குதி சி புடக்ந் (்காகசாபிஸ் ூலிஃ்கநாா) ண்றுண் பு்கனநக் 

தகாஞ் டிசு ிணாகுண். இனதக ணஞ்ட்தி் ஆதிக்கண் தசலுட்துண் இங்கந் 

்காகசாபிஸ் ூலிஃ்கநாா, அசாடிாக்ா இஞ்டிகா, காாசஸ் 

ஃபிநாத்லிஃ,் அகாசிதா ிகா்டிகா, அ்பிசிதா ததக், அகாசிதா 

லுககாஃ்கநாதா, அகாசிதா ஆிகுலிஃாப்ஸ் கா்னப. 

 

     விங்கிங்கந்: 10  கிப ஆத்வு் குதிக்குந் பவிங்கு சஞாதண் அ்து 

கடசித பூங்கா இ்ன. சுக்கந், போனணகந், ாத்கந், பூனகந் கா் பந்்பு 

விங்குகந் தாதுபாகக் காஞ்டுகி். குட்டனக ண்றுண் 10  கிப டாங்க் 

ணஞ்ண் கண்கு தடாச்ச்ி ணன ESA ்னபே் பாது. டாங்க் ணஞ்ட்தி் 

உந்ந விங்கு இங்கநி் விிபா ்டித் அ்பனஞ ஞ் - 3.13, அட்திதாதண் 

- III இ் தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

H) ீபின் ஆன்வு: 

 

     குட்டனக குதிதாது சனந உபோபாக்கட்டா் பெ்் கி்ட்ட் தப்று 

ி்்னக் காட்ுகிது. குதிபே் உதண் MSL இலிபோ்து 150ப (அதிகச்ண்) 

கணக உந்நது. னணத் குதிபே் தித ீ்ின துவுண் இ்ன. இ்தித 

ி்்பு பனங்கநி் கஞக்தகடு்பி் இபோ்து டதாிக்க்் படிகா் 

பனண், த்்ிடிக் படிபட்தி் இதங்குண் சி ீகானகந் இபோ்னடக் 

காட்ுகிது. 

 

     டபன்ாடு, தட்காசி ணாப்ண், வீககநண்புதூ் தடாகுதிக்கா இ்தித-WRIS, 

ீப்நட் துன, ் சக்தி அனணசச்கட்திண் இபோ்து ீ் ண்ட்திலிபோ்து ஆனண் டவு 

த்்து. ஆத்வு் குதிபே், ஆன்துனநக் கிஞறுகந் பெண் ஆனண் 

ீ்ினபண், குனாத் கிஞறுகந் பெண் ஆனணா ீ்ினபண் உபோபாக்க்டுகிது. 

சாட்திதணா லுண்பு பறிவுகந் ஆனணா ண்ங்கநி் தித்காந்ந்டுகி் 

்று ஆத்வு தபநி்டுட்திபந்நது. கிஞறுகநி் டஞ்ஞீ் பக்கிதணாக 



போபணனனக்கு் பிகு கினக்குண் ண்றுண் ககான காட்தி் அது குன்து 

உ்்ட பேக்னந ணட்ுகண பேி கபஞ்டுண். ஆன்துனநக் கிஞறுகந் 500  அடி 

ஆனட்தி் உந்ந, கணலுண் ஆனணா ீ் ண்ங்கநி் ணட்ுகண வினநசச்் 

சி்ாக இபோக்குண் ்னட இது பிதிலிக்கிது. 

     கினக்கக்கூடித டகப்கந் ண்றுண் புவி இத்பித் ஆத்வுகநி் அடி்னபே், 

தி்் குதி 50  ப்் பன கணாசணா ிட்டடி ீ் தி் தகாஞ்டாகக் 

கபோட்டுகிது. டவி, சுங்க் குதி கடிணா கசச்ிடணா ானகனநக் 

தகாஞ்டுந்நது, சுங்கட்தி்குந் தித ீ் கசிவு தி்ாக்்க்வி்ன. 

ப்தணாழித்் குபாி குதிக்கு அபோகி் ்ககப குபாி கா்் 

குழிகநி் ீ் கசிவு இ்ன. கப, ப்தணாழித்் ஆனண் பன கடுபா 

க் குபாி தசத்பது, ிட்டடி ீ் ினகநி் அ்குதிபே் ாடகணா 

டாக்கட்னட ்டுட்டாது. 

 

11.4 எதிப்ாப்க்க்டுந் சு்றுசச்ூம் தாக்கங்க் ந்றுந் தணி்பு 

டயடிக்ணகக்: 

 

11.4.1 தாது: 

 

     இது எபோ ப்தணாழித்் தி்ணாகுண், கணலுண் கடுபா க் ண்றுண் 

சனநகனந தபட்ுபட்காக அன-இத்திணதணாக்க்் தி்டதபநி 

சுங்கண் கண்தகாந்ந்டுண். சுங்கண் ண்றுண் அடனு் தடாப்ுனத 

படிக்னககநி் காது இ்ட சுங்கட்டா் ்டுண் ாதி்புகந் கா்று, ீ,் 

சட்டண், அதிவ்ு, ிண், காக்குபட்து கா் ்கபறு சு்றுசச்ூன் கூறுகந் 

தடா்ாக ஆத்வு தசத்த்ட்ுந்ந. 

 

11.4.2 கா்று சூம்: 

 

     சுங்கண் ண்றுண் அடனு் தடாப்ுனத படிக்னககந் காஞணாக 

இ்குதிபே் கா்று ணாசுா்டி் பக்கித ஆடாங்கந், தாபோந் அகன்வு, 

தஹசஇ்ண்ண் இதக்கண், ்றுட், இக்குட் ண்றுண் காக்குபட்து 



படிக்னககந் கா் ்கபறு தசத்ாடுகநா் சுங்கட்தி் தூசி 

உபோபாகிது.. டவி, பாப தபநிகத்பண் ்டுகிது டீச் சுங்க 

உகஞங்கந், கண்்சக்ந், தக்் தச் கா்ப்றிலிபோ்து SO2, NOx, CO 

கா்ப்றி் உபன்வி் வினநபாக. குட்டனக் குதிபே் சுங்க 

படிக்னககநா் கா்றி் டட்தி் ்டுண் ாதி்னக் கட்ு்டுட்ட பி்பபோண் 

படிக்னககந் டுக்க்டுண்: 

அட்டயணண 11.7: தணி்பு டயடிக்ணகக் - கா்று சூம் 

 

S.No தசன்ாடு தணி்பு டயடிக்ணகக் 

1 துனநபேடுட் 

் ினபே் டிி் பி்கநி் த்ாடு 

துனநபேடுண் துனநகனந ஈணா துஞிதா் பெடுட் 

துனநகனந துனநபேடுபட்கு கூன்ணதா து்ஞ 

பி்கநி் த்ாடு. 

அதிக தூசி ண்றுண் ாதிக்க்் குதிகநி் ஞிபுிபண் 

தடாழிாநக்ளுக்கு தூசி படிக்டிகந் / பகபெடிகனந 

பனங்குட். 

2 தபடிட்ட் 

்கு படிபனணக்க்் பிநாஸ்டிங் அநவுபோ, சி்ட 

உன்ன அனபட்கா தனுந்ந டஞ்டு அாடண் 

இ்ாண் ிகன்கிது. 

தபடி்ட்கு தாபோட்டணா தபடிணபோ்துகனந் 

த்டுட்துட் ண்றுண் குஞ்டுதபடி்பு துனநகநி் அதிக 

க்ஞண் பசூலி்னடட் டவிக்்கவுண். 

 

அதிக கா்று வீசுண் காங்கநி் தபடி்னடட் டவி்்து 

சு்று்பு கா்றி் டட்னட நிதி் ாதிக்குண். 

ி்துனக்க்் பண்புகளுக்குந் தூசி உபோபாக்கண், 

சட்டண் ண்றுண் அதிவ்ு அநனப னபட்திபோக்க காத் 

பெண் கட்ு்டுட்ட்் தபடிக்குண் த்ங்கனந் 

த்டுட்துட். 



3 
அகன்பாாத்சச்ி 

ண்றுண் ்றுட் 

HEMM இ் சிதா ாணி்பு. 

ஆக்் ககபினுக்கா அன்புகந். 

ாதுகா்பு ண்றுண் சு்றுசச்ூன் அநவுபோக்கந் குறிட்து 

ஆக்க்ளுக்கு காதுணா பே்சி அநிட்ட். 

இழுட்துச் தச்லுண் உகஞங்கநி் சிதா ாணி்பு. 

ண்க்நி் அதிக சுனணகனநட் டவிக்்கவுண் 

4 காக்குபட்து 

தணான் பா்் கங்கன் த்டுட்தி காக்குபட்து 

சானனத பனக்கணா ஈணாக்குட். 

காக்குபட்து சானபே் த் கழுவுண் பசதி அனணட்ட். 

காக்குபட்து சான ண்றுண் பி சானகனந பனதாக 

ாணிட்ட். 

டி்க்நி் அதிக ாண் ்றுபனடட் டவிட்்ட். 

காக்குபட்தி் காது ்்் டி்க்னந 

டா்்ாத்கநா் பெடுட். 

பனக்கணா ண்றுண் பனதா டடு்பு ாணி்பு 

அ்பனஞகந் பெண் பாக உபன்வுகந் 

கட்ு்டுட்ட்டுண் ண்றுண் உபன்வு ணதி்புகனந உறுதி 

தசத்பட்காக டீச் புனக ப்் கபோவி பெண் உபன்வு 

கசாடனகந் தசத்த்டுகி். 

5 ண்னபகந் 

ாதுகா்பு பதட்தி் சுங்கட்னட சு்றி சுனண் ன் / 

டனகனந உபோபாக்குட் ண்றுண் குட்டனக குதிக்குந் 

கடா்ங்கனந கண்தகாந்பது. 

குட்டனக் குதிபே் பக்கு ண்றுண் தட்கு் குதிபே் 

பஞ்டி் ானடகந் உந்ந. இ்ட க்கங்கநிலுண் டக ஷீ் 

அனணக்க்டுண். குட்டனகச் சு்நனபச் சு்றி ண் 

்ா் க்கங்கநிலுண் சுனண பன அனணக்க்டுண். 

 



     இ்ட அனட்து படிக்னககனநபண் ்றுக்தகாஞ்ட் காஞணாக, இ்ட 

ப்தணாழித்் தி்டதபநி சுங்க படிக்னகதா் கா்றி் டட்தி் தித 

ாதி்பு துவுண் ்ாது. 

 

     ப்தணாழித்் தி்ட்தி் காஞணாக கா்றி் டட்தி் ்டுண் டாக்கண், 

கக்ஸ் சு்றுசச்ூன் தண்தாபோநா் உபோபாக்க்் AERMOD View Gaussian Plume 

Air Dispersion Model ் த்டுட்தி ணதி்பி்டுகிது, இது ினதா காசித் 

்ளூண் சிடன அடி்னதாகக் தகாஞ்து. பிண் 10  ண்றுண் பிண் 2.5 

துகந்களுக்கு ணஞிக பாின டவுகனந் த்டுட்தி டன ண் தசறிவு 

(வ்சி) கஞக்கி்டுகிது. 

 

     கணாசணா சூன்ினபேலுண் கூ அடி்ன புந்நிவிபங்களு் கூடித 

தசறிவுகந், PM10  ் தாறுட்து சு்று்பு கா்றி் டட்தி் ணதி்புகந் 52.9 g/m3  

பட் 72.5 g/m3  பனபேலுண், PM2.5  ் தாறுட்டபன பண்பிலுண் இபோ்னடக் 

காட்ுகிது.  பட் 33.6  பன இனப எப்தபாபோ பனக்கிலுண் ச் 

பண்புகளுக்குந் இபோக்குண். 

 

     இ்டச் சுங்கட்தி் சு்றுசச்ூனன் ாதுகா்ட்காக, கடனபக்கக், 

சிதசத்ட் படிக்னககனந கண்தகாந்பட்காக, ிப்ாகட் தி்ங்கநி் 

கடுனணதா அணாக்கண் கண்தகாந்ந்டுண். அனட்து டஞி்பு 

படிக்னககனநபண் திண் தசத்டுட்துபட் பெண், இ்ட குட்டனக குதிபே் 

சுங்க தசத்ாடு காஞணாக கா்றி் டட்தி் ்ட ாடகணா டாக்கபண் 

தி்ாக்்க்டுகிது. 

 

 

11.4.3 ீப் சூம்: 

 

     டஞ்ஞீ் கடனப: இ்ட தி்ட்தி்கா தணாட்ட ீ் கடனப 10.0 KLD, இதி் குடிீ் 

ண்றுண் வீட்ு உகதாகட்தி்காக 1.0 KLD, தூசினத அக்குபட்கு 8.0 KLD ண்றுண் 

சுனண ணஞ்ட்தி்கு 1.0 KLD. படலி் தபநி ிறுபங்கநி் இபோ்து டஞ்ஞீ் 



த்டுண். பி்் சுங்க குழி சண்்பி் கசகிக்க்டுண் ணனனீ் இட்கு 

த்டுட்ட்டுண். 

     ணாசுா்டி் தசத்ாடு / ஆடாண், அட் டாக்கண் / வினநவு, 

ப்தணாழித்் கட்ு்ாட்ு படிக்னககந் கீகன விநக்க்ட்ுந்ந: 

அட்டயணண 11.8: தணி்பு டயடிக்ணகக் - ீப் நாசுாடு 

 

எண் ஆதாபந் விணவுக் தணி்பு டயடிக்ணகக் 

A 
உந்ாட்ு 

த்ாடு 

கழிவு ீ் 

உபோபாக்கண் 

தி்ட்தி் இபோ்து உ்ட்தி தசத்த்டுண் வீட்ு கழிவுீ ,் 

ஊனபக்குண் குழிகளு் கூடித தச்டிக் கங்கி் 

கசகிக்க்டுண். 

B 
ணனன்

தாழிவு 

கு்ன 

கிங்கு 

ண்றுண் 

அடுக்கிலிபோ்

து 

தபநிகதறுண் 

கண்்பு ஏன கணாஞ்னணனத காக்கி, குபாினதச் 

சு்றி 600ப ீநபந்ந எபோ ணான படிகா் க்்ட்ு, 

பஞ்் தாறிகனநக் தகாஞ் எபோ தச்டி்லிங் 

குநட்து் இனஞக்க்டுண். குடிபேபோக்குண் குநட்தி் 

இபோ்து படபஜ்சித தடநிபா ீ் கீன்ின தக்ளுக்கு 

ாபண். 

ணனனீ் 

கசகி்பு 

குபாிபே் விழுண் ணனன ீ் குபாிபே் பகக் குன்ட 

அநவி் உந்ந சண்்பி் கசகிக்க்டுண். இ்ட சண்், 

தபநிகதறுண் ப், தபநிகத்ட்து் தி்தாபோந்கந் 

தபநிகதறுபனடட் டடுக்க, தீவ்ுக் குநணாகச் தசத்டுண். 

படலித 

C 
படிகா் 

ானட 

படிகா் 

ானடபே் 

இனபொறு 

குட்டனக குதிக்கு அபோகி் படிகா் பாத்க்கா் இ்ன. 

கப, படிகா் ானடகநி் ்ட இனபொறுண் ்ாது. 

 

• ிட்டடி ீ் பநச்ச்ிபே் ின: திபோத்கபலி ணாப்ட்தி் ிட்டடி ீ் ஆடா 

டவு கடசித ீ் இதக்கண், ் சக்தி அனணசச்கண், ீப்நட் துனபே் தடாழி்த் 

அறிக்னகபே் பனங்க்் டவுகநிலிபோ்து த்்து - திபோத்கபலி 

ணாப்ண் ்றித குறி்புகந். அறிக்னகபே் அடி்னபே், ிட்டடி ீ் 

கணண்ாட்ுக் கஞ்கஞா்ட்தி் இ்ட் குதி ‘ாதுகா்ாது’  

பனக்டுட்ட்ாண் ்று தடிகிது. 



• சுங்க குழி ீி் உபோபாக்கண்: கடிணா ான அனண்புகநி் ிட்டடி ீி் 

ிகன்வு ண்றுண் இதக்கண் பாின அனண்புகநி் தஞ்துனந ணஞ்ங்கந் 

ண்றுண் பறிவுகந், பிநவுகந் ண்றுண் பெட்ுகநி் தி்ட அனண்புகளுக்கு 

கட்ு்டுட்ட்டுகிது. தாதுபாக, கடிணா ான் குதிகநி், பாின 

ண்றுண் ஆனண் ஆகித இஞ்டிலுண் டடிண் ்டுபது இனவிாது. கப 

கடிணா ான அனண்புகநி் ிட்டடி ீன ீசா்் தசத்பது பாினபே் 

தீவிண் ண்றுண் ஆனட்டா் ாதிக்க்டுகிது. அபோகிலுந்ந குதிபே், சிறித 

தஞ்ஞித காகாசி்டி ண்றுண் லுண்பு பறிவுகளு் கூடித படிபங்கந் 

கசச்ிடணானப, இது குனபா ஊடுபோபக்கூடித ட்னண ண்றுண் கட்துண் 

ணதி்புகளுக்கு பழிபகுக்கிது, கணலுண் இ்ட குதிபே் ிட்டடி ீ் ண்ண் 

கண்்பி் இபோ்து ஆனணாக உந்நது. சுங்க் குதி கடிணா கசச்ிடணா 

ானனதக் தகாஞ்டுந்நது, கப சுங்கட்தி்குந் தித ீ் கசிவுகந் 

சுங்கட்திலிபோ்து தி்ாக்்க்டுபதி்ன. சுங்கட்தி் இறுதி குழி ஆனண் 53  ப. 

இ்குதிபே் ிட்டடி ீ் ண்ண் இ்ட ண்ட்தி்கு கீகன உந்நது. கப, 

க்குபாி படிக்னகதா் ிட்டடி ீ் தி்ாக்்க்ாட ண்றுண் ிட்டடி ீ் 

குறி்பிட்டக்க அநவி் ாதிக்க்ாது. அபோகிலுந்ந சுங்க் ஞிகளுண் தித 

அநவி் கசிவு ்வி்ன. ப்பு கூறிதது கா், ணனன்தாழிவு சுங்கட் டன 

சண்்பி் கசகிக்க்ட்ு சாடகணாக் த்டுட்ட்டுண். சண்்பி் 

அதிக்டிதா ீ் இபோ்பி் கீன்ின தீ்ாநக்ளுக்கு தச்டி்லிங் 

குநட்தி்கு ண்் தசத்த்டுண். 

11.4.4 இணபசச்் சூம்: 

     அகன்பாாத்சச்ி, டி்க்ந், து்ஞண் கா் ்கபறு இத்திங்கநி் 

தசத்ா்டி் வினநபாக தி்ாக்்க்டுண் இனசச்் அநவுகந் புந்நி பெ 

ணாதிினத் த்டுட்தி கஞக்கி்டுகி். பெட்தி்குண் ்னக்குண் 

இனபே் குன்பு் ானடகந் இ்ன ் அனுணாட்தி் அடி்னபே் 

அபோகிலுந்ந கிாணங்கநி் எ்டுதணாட்ட இனசச்் அநனபக் கஞக்கிடுட். 

ஆத்வுகநி் இபோ்து, சுங்க குட்டனகபே் சு்நவி் சுங்க தசத்ாடுகந் 

காஞணாக கஞிக்க்டுண் சட்டண் அநவுகந் ்டக் குன்பு காஞினதபண் 

கபோட்தி் தகாந்நாண் குனபாககப இபோக்குண் ்று கஞ்றித்ட்ுந்நது. 

இபோ்பினுண், னபனபே் டாபங்கந் கா்ப்றி் காஞணாகட் கடத்ணாண் 

இபோக்குண், கணலுண் குட்டனக ்னக்கு தபநிகத ்டவிடணா ாடகணா 

இனசச்் பலுண் இபோக்காது. குடிபேபோ்புகளுண் தடானவி் இபோ்டா், சுங்க 

படிக்னககநா் ்டுண் சட்டட்தி் டாக்கண் சு்றிபந்ந கிாணட்தி் 

உஞ்ாது. கப, இனசச்னக் கட்ு்டுட்துபட்கா பி்பபோண் டஞி்பு 



படிக்னககனநச் தசத்டுட்துபட் பெண், இனசச்் அநவுகநி் ்டுண் 

டாக்கண் தடா்்து அ்ணாக இபோக்குண்: 

• எலிட் டனகநாகச் தசத் சானகந், சுங்க் குதி ண்றுண் பி எலி 

உபோபாக்குண் னணதங்கனநச் சு்றி ாட்ு ணங்கனந பினசதாக டுட். 

• ணஞ்தப்டி, டி்க்ந் கா் உகஞங்களுக்கா சவுஞ்் ்பௌஃ் 

ஆக்ி் ககபி். 

• உகஞங்கநி் பனதா ண்றுண் பனக்கணா ாணி்பு குன்ட சட்டண் 

உபோபாக்க பழிபகுக்குண். 

• எலி உபன்னபக் குன்ட்கா உந்நனணக்க்் தாறிபனனத 

பனங்குட். 

• அதிக இனசச்லுக்கு தபநி்டுண் தடாழிாநக்ளுக்கு காது தசபோகிகனந 

பனங்குட். 

• சட்டண் அதிகண் உந்ந குதிபே் ஞிபுிபண் தடாழிாநக்ளுக்கு ஆடிகதாதண்ி 

கசாடன உ் தடாழிாநக்நி் பனக்கணா சுகாடா ிகசாடனனத 

ட்துட். 

• இனசச்் அநவி் அநனப அறிதவுண், தடாழிாநி அதிக இனசச்லுக்கு 

தபநி்டுண் கட்னடக் கட்ு்டுட்டவுண் இத்திங்கநி் தசத்ாட்ு 

இத்திங்கநி் இனசச்் ின ினனதக் காஞ்பிட்ட். 

• குட்டனக சு்நவி் டக டாந் ண்றுண் சன்ச பன பனங்குட். 

இ்குதிபே் சட்டண் ண்றுண் தூசி வுபனடட் டடுக்க கணலுண் சுனண் ன் 

ண்றுண் காடு பந்்பு தி்ப்ட்ு தசத்டுட்ட்டுண். 

 

11.4.5. அதிப்வு: 

 

     ி அதிவ்ு ினகனநக் குனக்க, 8-25  தஹ்ஸ்் அதித்பஞ் பண்பி்கு 10  

பப/விக்குக் கீகன பிபிவினத னபட்திபோ்து, குன்ட தபடிக்குண் க்ஞட்து் 

துனநபேடுட் ண்றுண் சாவ்ங் படிபட்னட உபோபாக்குட், பினசனதட் 

தடாங்குட் ண்றுண் கா்ன் த்டுட்துட், குன்ட்ச க்ஞட்து் 

தபடிட்ட் கா் ்கபறு கட்ு்ாட்ு படிக்னககந் தசத்டுட்ட்டுண். 

டாணடண், ட்ட கா்றி் காது தபடி்னடட் டவிட்்ட் கா்னப. கண்கூறித 



படிக்னககனந கண்தகாந்பட் பெண், 29-08  கடதிபே் சு்றிக்னக ஞ். 

7இ்டி, DGMS, DGMS, DGMS பெண் சுங்க் குதிகநி் ிஞ்பேக்க்் 

பண்புகளுக்குந் ிட்டடி அதிவ்ுகந் ாணிக்க்டுபது உறுதி தசத்த்டுண். -

1997. டவி, அபோகிலுந்ந தி்ங்களுக்கு தபப்கபறு தபடி்பு கண் 

ி்துனக்க்டுகிது ண்றுண் அ்ட்ட சுங்க தனனபாபேலி் உந்ந கா்சி 

னகபே் கட்னட குறி்பி கபஞ்டுண். இது தடா்ா விிபா விபங்கந் 

பிிவு 4.4.2, அட்திதாதண்-IV இ் கீன் பனங்க்ட்ுந்ந. 

 

11.4.6 ிச் சூம்: 

 

     ஸ்.்.ஞ்.280/6் 2.38.0  தஹக்க் ்நவி் உந்ந இ்ட குட்டனக் 

குதிதாது விஞ்ஞ்டாி் ததி் திவு தசத்த்் ்ா ிணாகுண். 

இ்ட குபாி தசத்ா்டி், கடாஞ்்் அனட்து தாபோ்களுண் 

த்டுட்ட்டுண். கப, தபநி்பு சுனணகந் துவுண் இ்ன. சுங்கட்தி் 

ஆபக்ாட்தி் படிவி், 1.84.0  தஹக்க் தப்்் குதி ீ்ினதாக 

வி்டுண். 0.02.0Ha சுங்கச் சானகந் ண்றுண் 0.52.0Ha டாபங்கநா் 

பெ்்டிபோக்குண். ணிடக்ந் ண்றுண் விங்குகந் கபக்குனபாக தனனபனடட் 

டடுக்க, தப்்் குதி பழுபதுண் சிதாக கபலி அனணக்க்டுண். 

சுங்கட்தி்கு் பி்னடத க்ட்தி், தப்டிததடுக்க்் தப்றிட்தி் 

கசகிக்க்டுண் ணனனீன் த்டுட்ட கபஞ்டுண். 

 

11.4.7 உமபின் சூம்: 

     தூசினத அக்குட், உகஞங்கனந பனதாக ாணிட்ட், கிீ் த்் 

ண்றுண் கடா்ண் கா் கடனபதா டஞி்பு படிக்னககந், தூசி உபோபாக்கண் 

ண்றுண் டாபங்கநி் கணலுண் ாதி்பு ்ாண் இபோக்க கண்தகாந்ந்டுண். 

குட்டனக குதிபே், சு்நவுக்கு 7.5ப ாதுகா்பு டன, பஞ்டி டங்களுக்கு 10ப 

ாதுகா்பு ணஞ்ண் வி்ட்ுந்நது. ாதுகா்பு ணஞ்் குதிபே் டாப 

பநச்ச்ி ண்றுண் அனகிதன கணண்டுட்ட கிீ்த்் / கடா்ண் 

கண்தகாந்ந்டுண். குட்டனக குதிபேலுண் அனடச் சு்றிபந்ந குதிகநிலுண் சுணா் 

1200  ணங்கந் ்டுண். 

 



11.4.8 சமூக் தாருாதாபச் சூம்: 

 

     குட்டனக குதி பழுபதுண் டிதா் ்ா ிண். கப, னணத பத் குதிபே் 

குடிபேபோ்புககநா குடினசககநா இ்ன, புப்ான்வு அ்து பந்குடிகத்் 

பிசச்னகந் இங்கு னாது. 

 

     உட்கடச குபாிபே் சுங்க படிக்னககநி் சுணா் 22  க் ஞிதா்றுபாக்ந். 

டநபாங்கந், பட்்டகண், ழுதுாக்்குண் ஞிகந் கா்ப்றி் தடாப்ுனத 

பாத்்புகந் பெண் இ்ட குதிபே் ் கபன பாத்்புகந் உபோபாகுண், இது தி் 

தசத்ாடுகளு் தடாப்ுனத ்கபறு கசனப தடா்ா படிக்னககந் 

பெண் அ்குதிபே் பபோணா ினகந் ண்றுண் பான்க்னகட் டட்னட உதட்்துண். 

     சு்றிபந்ந குதிபே் சபெக தாபோநாடா கணண்ா்டி்காக, கா்்க் 

சு்றுசச்ூன் தாறு்பி் கீன், ப்தணாழிப் பௌ. 5 ்சட்னட எதுக்கிபந்நா.் CER 

இ் கீன் அனதாநண் காஞ்் படிக்னககந் அபோகிலுந்ந அசு் ந்நிபே் 

பசதிகனந பனங்குபட் பெண் தசத்டுட்ட்டுண். கடனப ண்றுண் ப்னுினண 

அடி்னபே் உந்ளூ் ணக்களு் க்டாகாசிட்து தசத்டுட்ட்டுண். 

 

11.4.9 ததாழி்சாப் ஆதபாக்கினந் ந்றுந் ாதுகா்பு அந்சங்க்: 

 

     தி்ச் தசத்ா்டி் தடாழி்சா் சுகாடாண் ண்றுண் ாதுகா்புச் 

சிக்க்கனநக் குன்னட உறுதி தசத்பட்காக, தாபோ்டக்கூடித 

டினகளுக்கு இஞங்க, தி்ச் தசத்ாடுகநி் பி்பபோண் டடு்புட் தீவ்ு 

படிக்னககந் திண் தசத்டுட்ட்டுண். 

 

• DGMS சு்றிக்னககநி்டி, குன்டச்ண் எபோ பபோட்தி்கு எபோபன 

அனட்துட் தடாழிாநக்ந்/ஊழிதக்னநபண் அப்ப்காது ிகசாதிட்து, 

டகுதிபாத்்ட ணபோட்துபக்நா், தடாழிாநக்நி் தனனவுக்கு ப்னடத 

ினபே் உந்ந தடாழிாநக்நி் ணபோட்துப் ிகசாடன. 

• ஊழிதக்ந் ண்றுண் தடாழிாநக்ந் ணட்திபே் பனக்கணா விழி்புஞவ்ு 

பிசச்ாங்கந் 



• DGMS ி்துனட்ட டினகநி்டி, அதிக இனசச்் அநவுகந், தூசி 

உபோபாக்கண் ண்றுண் உந்நிழுட்ட் கா்ப்றிலிபோ்து ாதுகா்ட்காக 

ஞிதாநக்ளுக்கு PPE பனங்க்டுண். 

 

11.4.10 திட்டத்தி் காபணநாக உ்ளூப் ாஜிஸ்டிக்க் சிஸ்டத்தி் ஏ்டுந் 

ாதி்பு: 

 

     இ்ட ப்தணாழித்் குபாிபே் இபோ்து பழு உ்ட்திபண் தகக்பாபோக்கு 

தபப்கபறு அநவுகநி் க்கனந உ்ட்தி தசத்பட்காக அ்து சானகந், 

ாங்கந், க்டிங்கந் ண்றுண் பி பாங்குபக்ந் கா்ப்றி் 

கட்ுணாட்தி்காக தபநி்பு தாறுக்கி அகுகந் கா்ப்றி்கு தகாஞ்டு 

தச்்டுண். எபோ ணஞி கட்தி்கு சுணா் 9  தஞங்கந் இபோக்குண். இ்ட 

தி்ட்தி் காஞணாக காக்குபட்து ானட இ்ட காக்குபட்னட உறிஜ்சிவிடுண். 

தி்ட்தி் டநபா அண்சட்தி் ்டுண் ாடகணா டாக்கங்கனநட் டஞிக்க 

பி்பபோண் டஞி்பு படிக்னககந் ி்துனக்க்டுகி்: 

 

காக்குபட்து பாகங்கநி் உந்ந கடுபா க் பது டஞ்ஞீ் தடநிட்ட், 

இடா் காக்குபட்தி் காது தூசு தடா்ன ்ாது. 

காக்குபட்துச் சானகனந பனதாக் ாணிட்ட் 

காக்குபட்து பாகங்கநி் பனதா ாணி்பு. 

தாபோந் அதிக சுனணகனநட் டவிட்்ட் 

உட்டபாடணநிக்குண் ச்ட்தி் ்்் பாகங்கனந டா்்ாத் ஷீ் பெண் 

பெடுட். 

 

 

 

 

 



11.4.11 கழிவு தநாண்ணந: 

 

     கடாஞ்டிததடுக்க்் பழு் தாபோளுண் த்டுட்ட்டுபடா், இ்டட் 

தி்ட்தி் திக்கழிவு உ்ட்தி இபோக்காது. இ்ட சுங்கட்தி் இபோ்து 

தபநிகத்றுண் தசத்பன துவுண் இ்ன. அடா் திபக் கழிவுகந் 

உபோபாகாது. 

 

     இ்ட சுங்கட்தி் உபோபாகுண் அாதகணா கழிவுகந், கழிவு ஞ்தஞத், 

ஞ்தஞத் க்ட துஞிகந், த்டுட்ட்் த் ஆசி் க்ிகந், 

ஸ்கிா்புகந், த் கசப்பு கா்ப்றுக்கு ஊடுபோப படிதாட 

தகாந்க்களு் டி கசப்பு குதிபே் கசபக்க்டுண். அங்கீகிக்க்் 

ணறுசுன்சி அ்து ணறு-தசதலிகந் பெண் அப்ப்காது அக்்டுண். 

அாதகணா கழிவுகந் விதிகநி்டி தகாஞ்டு தச்்டுண். கணக கூ்் 

டஞி்பு படிக்னககனந திண் தசத்டுட்துபட் பெண் அாதகணா 

கழிவுகநா் தித ாதி்பு துவுண் தி்ாக்்க்ாது. 

 

     பிநாஸ்டிக் தாபோ்கநி் த்ான் டன தசத்பது தடா்ாக GO(Ms)No.84  

இ் டி டபன்ாடு அசு பழிகாட்ுடலி்டி டநட்தி் எபோபன 

த்டுட்டக்கூடித பிநாஸ்டிக்/த்டுட்துண் ண்றுண் தூக்கி றித்டுண் 

பிநாஸ்டிக்குகந் டனதசத்த்டுண். ணக்குண் தாபோந் அ்து பஞ்டுண் 

த்டுட்டக்கூடித தாபோக்னந் த்டுட்ட ஊழிதக்ந் 

ஊக்குவிக்க்டுபாக்ந். 

11.5 சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு திட்டந்: 

 

     சு்றுசச்ூன் ாதுகா்புச் ச்ண் ண்றுண் ்கபறு ச் பண்புகந் பகுட்துந்ந 

டினகளுக்கு இஞங்குபனட உறுதி தசத்பட்காக, கா்று ண்றுண் ீ் 

குஞங்கந், சட்டண் அநவுகந் கா்ப்ன் தாறுட்து ்கபறு ணாசு ினகனந 

பனதாக ஆத்வு தசத்த கஞ்காஞி்பு அ்பனஞகந் தி்ப்ட்ுந்ந. 

     கஞ்காஞி்பு இண் ண்றுண் கஞ்காஞி்பி் அதித்பஞ் ஆகிதனப, 

சுங்கட்தி் உஞ்னணதா கடனபகந் ண்றுண் ிவுண் ினனணகந் ண்றுண் 

சு்றுசச்ூன் காஞிகநி்டி, அப்ப்காது க்னநபே்்டி, 



கடனப்்ா், ிவுண் ணாசு அநனப் தாறுட்து, கா் த்சிப் 

க்டாகாசிட்து தாபோட்டணா பனபே் ணா்றிதனணக்க்டுண். 

     EMP படிக்னககனந காக்கி, பௌ. 15.2 ்சண் பெடச் தசவி் கீன் 

எதுக்க்ட்ுந்நது. டவி, தடா் தசவி் கீன் பௌ.15.1 ்சண் தசவி்டுண். 

ணாசுக்கட்ு்ாட்ு படிக்னககந், சு்றுசச்ூன் கஞ்காஞி்பு கா்ப்றி் 

ாணி்புக்கா அனட்து தடாச்ச்ிதா தசவுகளுண் பபோபாபே் இபோ்து 

ஈடுதசத்த்டுண். சு்றுசச்ூன் ிப்ாகட்தி் பெடண் ண்றுண் தடாச்ச்ிதா 

தசவு ்றித கூடுட் விபங்கந் அ்பனஞ ஞ். 10.2, அட்திதாதண்-X இ் 

பனங்க்ட்ுந்ந. 

 

11.6 கூடுத் டி்புக்: 

 

இ்ட EIA / EMP அறிக்னகக்கா கூடுட் ஆத்வுகந்: 

 

1. MoEF&CC ஆனஞகநி்டி தி்ட்தி் தாது ஆகாசன. 

2. இ் ணதி்பீடு 

3. R&R தி்ண் 

4. சுங்க பெ் தி்ண் 

 

     இ்ட பனவு EIA/EMP அறிக்னகதாது, தாது விசானஞ னபனகனந 

ட்துபட்கா தி்ப்் கடதி ண்றுண் கட்னட இஞ்டு உந்ளூ் 

தசத்திட்டாந்கநி் 30  ாக்ளுக்கு ப் அறிவிட்ட பிகு, ணாப் ஆ்சித் ண்றுண் 

ணாி ணாசுக்கட்ு்ாட்ு பாித அதிகாிகந் பெண் க்ாத 

னபனகநி்டி தாது ஆகாசனக்கு தபநி்டுட்ட்டுண். தாது 

விசானஞபே் காது ங்குடாக்நி் கபோட்துக்கந், கபனகந் ண்றுண் 

ஆ்கசனகந் திவு தசத்த்டுண். அனட்து தாது விப்களுண், தி் 

ப்தணாழிப் ண்றுண் சண்்ட்் அதிகாிகநி் ககந்விக்கா தி்களுண் 

திவு தசத்த்ட்ு, டபன்ாடு SEIAA இ் எ்புடலுக்காக EIA/EMP அறிக்னகபே் 

இனஞக்க்டுண். 

 



     இ் ணதி்பீடு ண்றுண் கஞ்ஞிதபடி பெ் தி்ண் தடா்ா விிபா 

விநக்கண் அட்திதாதண் - VII இ் தகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

11.7 முடிவு: 

 

      பனதா ண்றுண் அறிவித் பூப்ணா சுங்கங்கந் அனட்து ச் 

விதிபனகனநபண் கன்பிடி்ட் பெபண், இ்ட அறிக்னகபே் 

குறி்பி்ட்ுந்ந கண்கூறித டஞி்பு படிக்னககனந அண்டுட்தி, 

கஞ்டி்ாக தசத்டுட்துபட் பெபண், ாடகணா ாதி்புகந் துவுண் 

்ாது. ப்தணாழித்் சுங்கட் தி்ண், சாட்திதணா கபன பாத்்புகந், 

உந்ளூ் ணக்கநி் டி் பபோணாண், க்வி, ணபோட்துப சுகாடா அனண்புகந் 

கா்ப்றி் சபெக  பசதிகனந கணண்டுட்துட் ண்றுண் ாத்டி பெண் 

அசுக்கு பபோபாத் ஆகித துனகநி் இ்ட் குதிக்கு தநிக்குண். , பிகந் 

கா்னப. 

 

                                                                  * * * * * * * * * * 
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ஈடுட்டு் ஆலாசகப்கி் வயி்ாடு 

 

     கிபிலனட்டிய் இ்ஜிினப்ஸ் & க்ச்ட்ட்ஸ், வச்ன - 600 059, NABL 

அங்கீகாபந் வ் லசாதன ஆன்யகந் ந்றுந் NABET அங்கீகாபந் வ் 
ஆலாசனனாகுந். நக்க் குழு கீலம வகாடுக்க்ட்டு்து: 

 

ிபுணப் வனப் தகுதி ின அனுயந் 

திரு. பி. கிி AMIE (சுங்க்) 

EIA 

ருங்கிணைப்பார் 

& செய்பாடட்ு பகுதி 

நிபுை் (AP,NV,HW), 

EIA/EMP அறிக்ணக, சுங்கத் 

திட்ட் தாித்தய், 

ாடலிங் உட்பட 30 

ஆை்டுகளுக்கு் மயான 

அனுபல் 

திரு. மக. ெங்க ்
எ்.எஸ்சி (புவியிய்). 

PGMEMG 

செய்பாடட்ு பகுதி 

நிபுை் (GEO, HG, SHW, 

RH) & IBM 

அங்கீகிக்கப்பட்ட 

RQP. 

EIA/EMP அறிக்ணக, சுங்கத் 

திட்ட், நீிய் அறிக்ணக 

தாித்தய் ஆகிலம்றிய் 

25 ஆை்டுகளுக்கு் 

மயான அனுபல் 

டாக்ட் என். 

ாதாகிருஷ்ைன் 
M.Sc., M.Tech., Ph.D 

செய்பாடட்ு பகுதி 

நிபுை் (நிய 

பன்பாடு) 

GIS சூறலிய் ம்பட்ட 

இடவிய் பகுப்பா்வு 

நுட்பங்கணரப் 

பன்படுத்துலதிய் 25 

ஆை்டுகளுக்கு் மயான 

அனுபல். ஸ்மபஷிய் 

இன்ஃபம்ஷன் 

சடக்னாயஜி ம்று் 

அப்ரிமகஷன்ஸ் (ிமாட் 

சென்சிங், ஜிஐஎஸ்) 

ஆகிலம்றிய் நிபுைத்துல் 

சபம்மது 
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Mr.S.S.Rajendran 
எ்.எஸ்சி. (ருந்து 

மலதியிய்) 
ஆ்லகத் தணயல ்

சும்றுெச்ூறய் ஆ்லகத்திய் 9 

ஆை்டுகளுக்கு் மயான 

அனுபல் 

Mrs. V. Sivaranjani எ்.எஸ்சி. (Env. Sci.) 

செய்பாடட்ு பகுதி 

நிபுை ்

(AQ,WP) 

EIA / EMP அறிக்ணககணரத் 

தாிப்பதிய் 8 

ஆை்டுகளுக்கு் மயான 

அனுபல் 

Mr. R. Babu raj 

எ்.ஏ (ெமூகவிய்), 

B.Com(Y.L&Cost), 

ஐடிஐ, அடல்ான்ஸ் 

டிப்ரமா இன் 

க்ப்யூட்ட் 

அப்ரிமகஷன் 

செய்பாடட்ு பகுதி 

நிபுை ்

(ெமூக 

சபாருராதா்) 

சிதமய் ாடலிங், கைினி 

பன்பாடுகரிய் 13 

ஆை்டுகளுக்கு் மயான 

அனுபல். CAD ம்று் 

கைினி சன்சபாருர், 

பன்பாடுகரிய் 

நிபுைத்துல் சபம்மல.் 

ெமூக சபாருராதா் 

ம்று் அதனுடன் 

சதாடப்ுணட அறிக்ணக 

தாிப்பிய் 4 லருட 

அனுபல். 

திரு.பி.மகாவிந்தா

ன் 
B.Sc. 

கர சதாழிய்நுட்ப 

லய்லுந ்

20 ஆை்டுகளுக்கு் 

மயான கர கை்காைிப்பு 

ம்று் தவு மெகிப்பு 

அனுபல் 

டாக்ட.்பி.சுலாமிநா

தன் 

எ்.எஸ்சி (சூறலிய் 

ம்று் சும்றுெச்ூறய் 

அறிவிய்), 

எ்.பிய் (தாலவிய்), 

Ph.D (சூறலிய் & 

குழு உறுப்பின ்

(EIA 

ருங்கிணைப்பார)் 

சும்றுெச்ூறய் ம்று் 

சதாடப்ுணட துணமகரிய் 

6 ஆை்டுகளுக்கு் மயான 

அனுபல். 
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சும்றுெச்ூறய் 

அறிவிய்) 

Ms. G. Sandhya 
B. Tech Chemical 

Engineering 

Functional Area Associate 

(AQ, WP) 

Over 4 years experience in 

preparation of EIA/EMP reports 
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