
 

 

 

 

 

 

 

From, 

Thiru S.Radhakrishnan, 

S/o. Sangama Naicker, 

D.No.1/128, Malliputhur Village, 

Sriperumbudur Taluk, Virudhunagar. 

 

To 

District Environmental Engineer (Virudhunagar District) 

TNPCB, No.23, Master Plan Area,  

Sathur Road, Collectorate,  

Virudhunagar - 626 002. 

Sub: Submission of Draft EIA/EMP report and Summary for Rough stone and Gravel 

Quarry of Thiru S.Radhakrishnan, at S.F.No. 886/2, 886/7 and 886/9 over an area of 

3.16.40 Ha in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu - 

Public hearing_ Reg 

Ref: ToR granted by SEIAA, Tamil Nadu vide letter SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/ToR 

1124/2021 dated 23.03.2022. 

Sir, 

 With reference to the above mentioned subject, I am herewith submitting the copies of 

Draft EIA/EMP report and Summary of EIA/EMP report in English and Tamil along with CD for 

Rough stone and Gravel Quarry at S.F.No. 886/2, 886/7 and 886/9 over an area of 3.164 Ha in 

Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. 

As per the terms of reference issued by SEIAA, Tamil Nadu reffered 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. 

Here with enclosed D.D No –             dated              for public hearing. 

Thank you. 

 

Yours Faithfully, 

Thiru S.Radhakrishnan  

 

 

Encl: as above 



FOR

ROUGSHTONE AND GRAVEL 

QUARRY

SURVEY NO: 886/2 (P), 886/7, 886/9, 

NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, 

VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMILNADU.

CATEGORY- B1

CREATIVE ENGINEERS & CONSULTANTS
NABET ACCREDITED, NABL ACCREDITED 

TESTING LABORATORY

9B/4, Bharathwajar Street, East Tambaram, Chennai-600059.

Ph: 044-22395170, Cell: 09444133619

Email : cecgiri@yahoo.com, 

CONSULTANT

PROJECT PROPONENT

THIRU S.RADHAKRISHNAN
D.NO. 1/128, MALLIPUTHUR VILLAGE, SRIVILLIPUTHUR 

TALUK, VIRUDHUNAGAR DISTRICT.

EXTENT 3.164 Ha

PRODUCTION
ROUGHSTONE – 2,64,480 m3

GRAVEL – 64,780 m3

PERIOD 5 YEARS

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

TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 dated 23.03.2022.

• Baseline Monitoring Period – December 2021 – February 2022 (Winter)
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REVISIONS OF EIA/EMP REPORT 

 

Revision number Report Status Date of submission 

00/AUG/22 Draft EIA /EMP Report 16.08.2022 

 

Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan Report for  

Rough stone and Gravel Quarry of Thiru S.Radhakrishnan, at S.F.No. 886/2, 886/7 and 

886/9 over an area of 3.164 Ha in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar 

District, Tamil Nadu was prepared by Creative Engineers & Consultants and authorized for 

submission by Mr. P.Giri, EIA Coordinator, CEO, of Creative Engineers & Consultants on 

16.08.2022 after due review by the personnel and consultation with Thiru S.Radhakrishnan. 

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 

I, Thiru S.Radhakrishnan received ToR under EIA Notification 2006 from SEIAA, Tamil Nadu 

vide their SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/ToR 1124/2021 dated 23.03.2022 for mining lease for 

Rough stone and Gravel Quarry at S.F.No. 886/2, 886/7 and 886/9 over an area of 3.164 Ha in 

Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. 

I 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 my knowledge. 

 

Thiru S.Radhakrishnan  



  

 

  

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 vide No – 

NABET/EIA/2023/RA 0187 dated 18.12.2020 is issued with validity up to 23.03.2023. 

Thiru S.Radhakrishnan received ToR under EIA Notification 2006 from SEIAA, Tamil Nadu vide their 

SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/ToR 1124/2021 dated 23.03.2022 for mining lease for Rough stone and 

Gravel Quarry at S.F.No. 886/2, 886/7 and 886/9 over an area of 3.164 Ha in Nathikudi Village, 

Vembakottai Taluk, Virudhunagar 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 Gravel Quarry of Thiru S.Radhakrishnan, at S.F.No. 886/2, 886/7 and 

886/9 over an area of 3.16.40 Ha in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar 

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: October 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: October 2021 onwards 

 

B.Swamynathan  

• Data interpretation of Micro meteorological data for 

wind rose. 

• Identification of polluting source and suggestion of 

suitable mitigation measures. 

Period: December 2021 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 
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surface and groundwater 

• 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: October 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: December 2021 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: December 2021 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 
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• Perusal of site specific ground water table details for 

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: December 2021 onwards 

7 GEO* K.Shankar 

• Study of geology of the ML area and the surrounding 

areas. 

• Provide details about Mineral composition 

Period: December 2021 onwards 

 

8 SC* B.Swamynathan 

• Study of soil profile 

• Assessment of Impact on soil and suggesting plantation 

scheme. 

Period: December 2021 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. 

 



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

DECLARATION OF ASSOCIATION IN THE EIA- VERSION 3 REV.2, SEP, 2018 4 

 

• Suggesting the Mitigation measures to control noise 

pollution, Suggesting the  Mitigation measures to 

control ground vibration 

Period: October 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: December 2021 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: December 2021 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 Gravel Quarry of Thiru S.Radhakrishnan, at S.F.No. 886/2, 886/7 and 

886/9 over an area of 3.16.40 Ha in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar 

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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& ITS COMPLIANCE



TMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil

Proposed Roug
/.

S.F.No. 886/2 ,

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

To

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1 Jeenis Road, Saidapet,

Chennai- 15.

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TNf.No.8867/SEAC,/ToR-I 12412021 Dated:23.03.2022

Thiru.s.Radhakrishnan /

S/o.V.Sangama Naicker r/
D.No.l/128, Malliputhur Village a
Srivillipudur Taluk a
Virudhunasar ,,'

/t'

Nadu - Terms of leference with Public Hearing (ToR) for the

h stone & Gruu{quuny lease over an extent of lsd ga in

as{n, sa o 6 N utnLua i v i r r i6, Y emb akkot{r al uk, V iruth#gar

District, Tamil Nadu by Thiru S. Radhafishnan - under project category "Bl"

and Schedule S.No. 1(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation of

EIA report - Regarding.

Ref: l. Online proposal No.SIA/TN/Ir{IN/ 68668 12021, dared: 26.10.2021

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on: 27 .10.2021

3. Minutes of the 251't meeting of SEAC held on 04.03.2022, minutes received on

19.03.2022

4. Minutes of the 495th meeting of SEIAA held on 23.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Autho:ity for

Terms of Reference.

The proponent, Thiru.s.Radhakishnan has submitted application seeking ToR for Bl

category project in FormJ, for the Proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of

Page I of 17
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8867 /SEAC/ToR- ll24l202l Dated:23.03.2022 SEIAA-TN

3.16.4 Ha in S.F.No. 88612, 886/7, 886/9 Nathikudi Village , Vembakkotai Taluk, Viruthunagar

District, Tamil Nadu, and has furnished Pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed in 25lth SEAC meeting held on 4.3.2022. The project proponent

has given a detailed presentation. The details of the project fumished by the proponent are given in

the website (parivesh.nic. in).

The project proponent gave detailed presentation. SEAC noted the following:

1 . The Project Proponent, Thiru S. Radhakishnan has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of3.16.4 Ha in Sf.No. 886/2 (P),

88617,88619 Nathikudi Village , Vembakkotai Taluk, Viruthunagar District, Tamil Nadu.

2. The projecVactivity is covered under Category "Bl" of Item 1(a) "Mining Projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 2,64,480m3 of

Rough stone & 64,780m3 of Gravel with a ultimate depth of mining is 36m (existing 19m)

below ground level.

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

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

the Production for the five years states that total quantity should not exceed 2,64,480m3 of Rough

stone & 64,780m3 of Gravel with a ultimate depth of mining is 36m (existing 19m) below ground

level, Subject to the following TORs, in addition to the staadard terms of reference for EIA study

for non-coal mining projects and details issued by the MOEF & CC to be included in EIA./EMP

Report:

1. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quarry cluster specifically with reference to the environment in

terms of air pollution, water pollution & health impacts, accordingly the Environment

Management plan should be prepared keeping the concemed quarry and the surrounding

habitations in the mind.

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

3. The entire Cluster of mine lease area along with green belt shall be video graphed through

Drone and submit the same along with EIA report.

in the proposed mining lease

inx details from AD/DD,

4. If the proponent has already carried out the mining activity

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the fo

mines,

h-O- )'P
SECRTTAiRY
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What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantity of minerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth of mining.

Actual depth of the mining achieved earlier.

Name of the person already mined in that leases area.

If EC and CTO already obtained, the copy ofthe same shall be submitted.

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

with stipulated benches.

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

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

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

show the land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

6. The proponent shall fumish photographs ol 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.

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

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the

remedial measures for the same.

8. The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

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

of Mines Act' 1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations

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

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

map 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 lhe wells

due to mining activity. Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether

working will intersect groundwater. Necessary data and

be provided.

!qu\ this regard may

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

2r,^O'p
R SECR-EfARY

Page 3 of 17

SEIAA-TN



Lr No.SEIAA-TN/T.No.8867 /SEAC/ToR- ll24l202l Dated:23.03.2022

l0. lhe proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological

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

fl ora./fauna including traffic/vehicular movement study.

I I . A tree survey study shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

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

which should be site-specific.

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

most circulated vemacular daily.

14. 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.l86 of 2016 (M.A.No.350/2016)

and O.A. No.200/2016 and O.A.No.580/2016 (M.A.No.1182/2016) and O.A.No.102/2017

and O.A.No.404/2016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920l2016, M.A.No.112212016,

M.A.No.l212017 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 981 l20l 6, M.A.No.982/2016 & M.A.No.38 4/2017).

15. 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 schooVcollege

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.

16. Taller/one year old Saptings raised in appropriate size ofbags, 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 mzrnner.

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

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

Report.

19.'fhe Socio-economic studies should be carried

mining activity. Measures of socio-economic

out within a 5 zone from the

d to the local
/p r"sXt )
Sncnnti,nY
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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.

20. If any quanying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now

the EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC

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

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

21. 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.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

I l. Bobax ceiba - Ilavu, Sewilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Chloroxylon sweitenia - Purasa maram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - Uva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

i*'O+
SECRETARY
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22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27 . Larnea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

3l . Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

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

4l . Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

51 . Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

Z"-(o}P
R SECR"ETAR,Y

SEIAA-TN

Page 6 of 17



Lr No.SEIAA-TN/T.No.8867 /SEAC/ToR- ll24l202l Dated:23.03.2022 SEIAA-TN

55. Terminalia bellerica - Thandrr

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 495fi Authority meeting held on 23.03.2022. After detailed

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

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

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

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

conditions:

1. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017 -lA.lll dated: 30.09.2020 and

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

the activities proposed shall be part ofthe Environment Management Plan.

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.

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.

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

ecosystem for flow of goods and services.

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

water body and Reservoir.

The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

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

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

-)-

8. The Environmental Impact Assessment should study impact on

trees should be numbered and action suggested for protection.

2.

4.

5.

6.

7.

standing

Page 1 of 17
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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 I . The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperatue rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

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

National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site.

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 fumish the details on potential fragrnentation 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.

16. The project proponent shall study and fumish 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.

I 7. The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

18. The project proponent shall detailed study on impact of Kayalkudi river 1.7Km and

Marugai odai impact on villages close by.

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.

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

mine should be given.

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

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

L*G).p
SECRETARY
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management, mining technology etc. and should be in the name of the lessee.

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

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

Such an 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 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.

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.

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, ifany, ofchange ofland use should be given.

1t) Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, as extent of land

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

s)

6)

7)

8)

e)

l0)

Page 9 of 17
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12) Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

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

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

inspected by the State Forest Department along with the Regional Offrce 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.

I3) 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 fumished.

14) 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.

I 6) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

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

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

out with cost implications and submitted.

17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Conidors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, 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.

18) A detaited 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 faun4 endangered,

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

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

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

wirh 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 of the project cost.

l9) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas to come under

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

/s"r6l,
SEIAA.TN
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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.

20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CP.Z area,location of the mine lease with respect to 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).

2l) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be furnished.

While preparing the R&R Plan, the relevant StateA{ational Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections of the society

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

be undertaken to assess their requirements, and action programmes prepared and submitted

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Government.

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

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

economic aspects should be discussed in the Report.

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

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

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

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

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

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

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

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

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PM10, particularly for free

silica, should be given.

23) Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the air

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

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

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

clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptq's, if any, and the

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may als ir\dicateddx the

ah4s)f
MEMB SECRETARY
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map.

24) Thc 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 of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, ifany required, should be provided.

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

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

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

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

present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central

Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of ground water

should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing tkough the lease area and modification /

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

30) lnformation 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 of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

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

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

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

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

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is e of handling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure, if ated (iacrud{ns\

er'r5A I f
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action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

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

included in the EIA Report.

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

plans and with adequate number of seclions) should be given in the EIA report.

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 of the Project Proponent on the same along with

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

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

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

Court ofLaw against the Project should be given.

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

implementation of EMP should be clearly spelt out.

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

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

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

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

Page 13 of17

SEIAA-TN



Lr No.SEIAA-TN/T.No.8867 /SEAC/ToR- 112412021 Dated:23.03.2022 SEIAA.TN

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&CCA.,IABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal of the Project.

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

translation should be provided.

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 1013/4112006-lA.l(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-1101I/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the

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

existing operations of the project, should be obtained from the Regional Office of

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

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

main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and extemal dumps, if any, clearly showing the land

features of lhe adjoining area.

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

The Executive summary of the EIA/EMP reoort in about 8-10 paees should be orepared

incorporating the information on following noints:

l. Project name and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

2. Process description in briel specifically indicating the gaseous

Page l4 of l7
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solid and hazardous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

Capital cost of the project, estimated time of completion.

The proponent shall fumish the contour map of the water table detailing the number of wells

Iocated around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be fumished.

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

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be furnished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010'

11. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, ifany.

13. Modeling study for Air, Water and noise shatl be carried out in this field and incremental

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

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

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be canied out and reported.

16. Impact 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), banen, covt./

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 ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, 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 of the project on air, water, land, flora-fauna and nearby po

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies L*Ot
ISECRETARY
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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

intuitions,t,lABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

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

during the operations of the mines.

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

animals.

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

3 I . A detailed plan on plastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

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

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

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

1986. ln this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

Besides the above. the below mentioned qeneral points should also be followed:-

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages ofthe EIA report should be provided.

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

numbering.

c. Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

d. While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-11013141/2006-IA.II (I) dated 4th

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

e. The consultants involved in the preparation of EIA,/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)National Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA,{EMP reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -11013/7712004-lA-
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2009, 18th March 2010,28th May 2010,28th June 2010,31't December 2010 & 30th

September 201 1 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-lll of

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

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification, 2006.

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

Environmental Clearance.

. The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a period of three vears

from the date of issue, for submission of the EIA/EMP report as per OMNo.J-

1 10 13 I 41 I 2OO6-IAJI(l)(part) dated 29th August, 20 1 7.

h"*O+
MEIUOER SECRETARY

X4 SEIAA-rN

Copy to:

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

The Additional Chief Secretary to Govemment, Environment & Forests Department,

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

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan,

CBD Cum-Offrce Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032.

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

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

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Building, 1"& 2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

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

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Virudhunagar District.

Stock File.
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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 impact 

study due to mining operations carried 

out in the quarry cluster specifically with 

reference to the environment in terms of 

air pollution, water pollution & health 

impacts, accordingly the Environment 

Management plan should be prepared 

keeping the concerned quarry and the 

surrounding habitations in the mind. 

• The 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-6 

4-1 

10-1 

2 

The certified existing EC compliance 

report shall be included in the EIA 

Report. 

• Agreed, Under process -- 

3 

The entire Cluster of mine lease area 

along with green belt shall be video 

graphed through Drone and submit the 

same along with EIA report. 

• Agreed, Under process. -- 

4 

If the proponent has already carried out 

the mining activity in the proposed 

mining lease area after 15.01.2016, then 

the proponent shall 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 

• Quarrying in this lease area was earlier 

carried out by during earlier lease period 

from 09.01.2014 to 08.01.2019.  

• Environmental clearance for the earlier lease 

area  obtained from SEIAA – TN vide letter 

no Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.1799/EC/1(a)/922/2013 dated 

25.11.2013 for Rough stone blue metal & 

Gravel quarrying at SF no 866/2, 866/9 , 

Nathikudi village, Vembakottai taluk, 

Virudhunagar District, Tamil Nadu over 

2.53.0 Ha of the lease area.  

• A letter has been obtained from the 

Assistant Director, Department of Geology & 

 

 

 

A-6 

 

2-12 
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mining. 

e) Actual depth of the mining 

achieved earlier. 

f) Name of the person already 

mined in that leases area. 

g) If EC and CTO already obtained, 

the copy of the same shall be 

submitted. 

h) Whether the milling was carried 

out as per the approved mine 

plan (or EC if issued)with 

stipulated benches. 

Mining (Virudhunagar) vide KV1/879/2018-

Kanimum dated 30.09.2021 which provides 

details regarding the production achieved 

during the earlier lease period. (Annexure-3) 

 

 

 

A-6 

 

5 

All corner coordinates of the mine lease 

area, superimposed on a High 

Resolution Imagery/Topo sheet, 

topographic sheet, geomorphology, 

lithology and geology of the mining lease 

area should be provided. Such an 

Imagery of the proposed area should 

clearly show the land use and other 

ecological features of the study area 

(core and buffer zone). 

• 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. 

• Geology Map, Geomorphology, Lithology 

map are enclosed as Figure No.3.23, 3.24 

and 3.25, Chapter-III.  

2-6 

3-1 

3-49 

&  

3-51 

6 

The proponent shall furnish photographs 

of adequate fencing, green belt along 

the periphery including replantation of 

existing trees & safety distance between 

the adjacent quarries & water bodies 

nearby provided as per the approved 

mining plan. 

• Photographs of the site are provided in 

Chapter-II.  

• 50m safety distance has been left for the 

odai adjacent to the eastern side of the lease 

area. Earthen embankment for the same and 

tin sheet will be set up in the eastern lease 

periphery. Green netting will be carried out 

around the lease periphery on the other 

sides. 

2-7 

 

 

4-2 

 

 

7 

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 

• 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 jackhammer 

drilling, blasting, excavation through 

excavator & mineral transport through 

2-10 
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proposed mitigation measures for the 

same. 

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. 

 

2-12 

 

 

4-1 

8 

The Project Proponent shall provide the 

Organization chart indicating the 

appointment of various statutory officials 

and other competent persons to be 

appointed as per the provisions of Mines 

Act'1952 and the MMR, 1961 for 

carrying out the quarrying operations 

scientifically and systematically in order 

to ensure safety and to protect the 

environment. 

The organization chart has been provided in 

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

9 

The Project Proponent shall conduct the 

hydro-geological study considering the 

contour map of the water table detailing 

the number of ground water pumping & 

open wells, and surface water bodies 

such as rivers, tanks, canals, ponds etc. 

within 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 actual 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.  

3-46 

10 

The proponent shall furnish the baseline 

data for the environmental and 

ecological parameters with regard to 

surface water/ground water quality, air 

quality, soil quality & flora/fauna 

The baseline data on micro- meteorology, 

ambient air quality, Water quality, noise level, 

soil and flora & fauna are collected during 

Winter Season (December 2021 to February 

2022)  and detailed in Section 3.3 to 3.5 of 

3-12 

 

4-25 
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including traffic/vehicular movement 

study. 

Chapter-III. The details of Traffic Study is 

provided under Section 4.9, Chapter-IV. 

11 

A tree survey study shall be carried out 

(nos., name of the species, age, 

diameter etc.,) both within the mining 

lease applied area & 300m buffer zone 

and its management during mining 

activity. 

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. 

3-39  

3-40 

 

12 

A detailed mine closure plan for the 

proposed project shall be included in 

EIA/EMP report which should be site-

specific. 

Details of Mine Closure Plan is provided 

under section 7.6, Chapter-VII. 
7-4 

13 

The Public hearing advertisement shall 

be published in one major National daily 

and one most circulated vernacular 

daily. 

Agreed. -- 

14 

The recommendation for the issue of -

Terms of Reference" is subjected to the 

outcome of the Hon'ble NGT, Principal 

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

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

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

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

O.A.No.102/2017 and 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). 

Agreed. -- 

15 

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 

In the lease area, safety barrier 7.5m around 

the periphery and 50m for drainage channel 

on the eastern side of the lease area. 

Greenbelt / Plantation will be carried out to 

enhance the vegetative growth and aesthetic 

in the safety zone area. About 550 trees will 

be planted in and around the lease 

4-21 
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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. 

area.Proponent has already carried out 

plantation in the nearby crusher area 

periphery. Details of the same is provided 

under Table No.4.16, Chapter-IV. 

16 

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. 

Agreed -- 

17 

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. 
7-2 

18 

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 

19 

The Socio-economic studies should be 

carried out within a 5 km buffer zone 

from the mining activity. Measures of 

socio-economic significance and 

influence to the local community 

proposed to be provided by the Project 

Proponent should be indicated. As far as 

possible, quantitative dimensions may 

be given with time frames for 

implementation. 

• 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, Chapter-III. 

Towards the socio economic development of 

the surrounding area, the proponent has 

earmarked an amount of Rs.6 Lakhs under 

Corporate Environmental Responsibility. The 

activities identified under CER will be 

implemented in a phased manner in the 

3-9 
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nearby Government schools.  In consultation 

with the locals based on the need & priority it 

will be implemented. 

 

20 

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. 

Under process -- 

21 

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 

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 

2 
The Environmental Impact Assessment 

shall study in detail the carbon emission 
Considering that the quantum of production 

is less, only 1 excavator, 8 tippers will be 
4-4 
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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. 

 

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 

550 number of plants will be planted in and 

around the lease area. 

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. 

3-37 

4 

Action should specifically suggest for 

sustainable management of the area and 

restoration of ecosystem for flow of goods 

and services. 

In the post mining stage, entire 2.41.0 Ha of 

mined out area will be left as water body, 

0.10.0 Ha will be the mine roads& 

infrastructure, 0.54.0 Ha will be covered with 

vegetation, 0.01.4 ha will be undisturbed 

area and 0.10.0 will be fencing. The land use 

during the post operational period is given 

under Table No.4.13, Chapter-IV. 

4-18 

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. 
-- 

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 Alfisol. The 

soil map is provided in Figure No.3.25, 

Chapter-III. 

• Topsoil if any will be preserved in the lease 

periphery and used for plantation purposes. 

3-29 
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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. 

3-37 

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 

Odai-165m-W,Kayalkudi River -1.7km (SW), 

Marugal odai  - 7.0km-(SW) 

• There is a drainage channel passing on the 

eastern side of the lease area for which 50m 

safety zone has been left. Earthen bund will 

be formed along the banks of this drainage 

channel in proximity to the lease area and 

good plantation will be carried out in the 

safety zone area.   

• Either side of the channel near the lease 

area will be properly fenced with barbed 

wire and it will be ensured no impact is 

caused on this drainage course. There is no 

proposal to discharge any effluent into this 

water body. 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 7.4, Chapter-VII. 

10-1 

7-2 

11 

The Environmental Impact Assessment 

should study impact on climate change, 

temperature rise, pollution and above soil 

• Considering that the quantum of production 

is less, only 1 excavator, 8 tippers  will be 
4-4 
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& below soil carbon stock. 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 

550 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. 

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. 

4-20 

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 

4-20 

14 

The project proponent shall study and furnish 

the details on potential fragmentation impact 

of natural environment, by the activities. 

In the post mining stage, entire 2.41.0 Ha of 

mined out area will be left as water body, 

0.10.0 Ha will be the mine roads& 

infrastructure, 0.54.0 Ha will be covered 

with vegetation, 0.01.4 ha will be 

undisturbed area and 0.10.0 will be fencing. 

4-21 

15 

The project proponent shall study and furnish 

the impact on aquatic plants and animals in 

water bodies and possible scars on the 

landscape, damages to nearby caves, 

heritage site, and archaeological sites 

possible land form changes visual and 

aesthetic impacts. 

• 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. 

• The land use pattern details are provided 

3-37 
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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 550 

trees will be planted in and around the lease 

area. 

 

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. 

4-28 

17 

The project proponent shall detailed study on 

impact of mining on Reserve forests free 

rangingwildlife. 

There are no reserve forest within 10km 

radius and as such no impact on this front 

envisaged. 

-- 

18 

The project proponent shall detailed study on 

impact of Kayalkudi river 1.7Km andMarugai 

odai impact on villages close by. 

Kayalkudi river, a seasonal rainwater 

carrying stream located about 1.7km on the 

SW side. No major water flow is observed in 

this river and it remains dry for major part of 

the year. There will be no generation of 

effluent  or its discharge from the mining 

operation in this lease area and as such no 

impact on water quality of this river is 

expected.  

Direct rain fall into the pit  will be collected 

in the mine floor sump. Mine sump capacity  

shall be 146.5mx1.0mx1.2m proposed. Water 

from sump will be pumped to settling pond 

for down stream users.  Rainwater from the 

mine periphery will be collected through 

peripheral garland drain -  890m x 1m x 0.6m 

proposed.  Garland drain will be connected 

to a settling pond of 3.5M X 2.5M X 1.4M size 

and 12.25m3 capacity. Supernatant clear 

water from settling pond  will be let out to 

downstream users.  

There is no proposal to discharge any 

4-11 
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effluent into this water body. No major 

impact is envisaged on the nearby water 

bodies due to project operations. 

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, w.r.t. the highest production 

achieved prior to 1994. 

• Quarrying in this lease area was earlier  

carried out by applicant for the period of 

09.01.2014 to 08.01.2019 with the 

proceeding no. KV1/30513/2013 dated 

03.10.2013.  

• Environmental clearance for the earlier 

lease area  obtained from SEIAA – TN vide 

letter no Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.1799/EC/1(a)/922/2013 dated 

25.11.2013 for Rough stone blue metal & 

Gravel quarrying at SF no 866/2, 866/9 , 

Nathikudi village, Vembakottai taluk, 

Virudhunagar District, Tamil Nadu over 

2.53.0 Ha of the lease area..  

A letter has been obtained from the 

Assistant Director, Department of Geology & 

Mining (Virudhunagar) vide KV1/879/2018-

Kanimum dated 30.09.2021 which provides 

details regarding the production achieved 

during the earlier lease period. (Annexure-3) 

2-12 

 

 

 

 

 

 

A-6 

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 was 

obtained from the District Collector 

Virudhanagar Vide Vide KV1/879/2018-

Kanimum, dated 24.02.2021. 

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 

• Project coordinates superimposed in 

satellite imagery and given as Figure No - 

2.4 in Chapter – II. 

2-6 
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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). 

• The geology and geomorphology map is 

provided in Figure No.3.22, 3.23, Chapter-III. 

The Lithology map and Soil map are 

provided under Figure No. 3.24, 3.25, 

Chapter-III. 

The 10km Radius Index plan showing buffer 

zone is given in Figure No.3.1 in Chapter – 

III. 

3-49 

3-50 

3-51 

 

3-2 

 

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 -- 

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 
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8 

Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground 

mining and slope study in case of open cast 

mining, blasting study etc. should be detailed. 

The proposed safeguard measures in each 

case should also be provided. 

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 

given in para 4.3.2, Chapter-IV. 

7-4 

 

4-17 

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. 

• In the post mining stage, entire 2.41.0 Ha of 

mined out area will be left as water body, 

0.10.0 Ha will be the mine roads& 

infrastructure, 0.54.0 Ha will be covered 

with vegetation, 0.01.4 ha will be 

undisturbed area and 0.10.0 will be fencing. 

3-31 

 

 

 

4-19 

 

 

 

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. 

2-12 

12 

Certificate from the Competent Authority in 

the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of forest 

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

of any contrary claim by the Project 

Proponent regarding the status of forests, the 

site may be inspected by the State Forest 

Department along with the Regional Office of 

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

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. 

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. 

4-20 

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 

Replied in Standard ToR point No.16 -- 
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Wildlife and copy furnished. 

18 

A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the mine lease)] shall be 

carried out. Details of flora and fauna, 

endangered, endemic and RET Species duly 

authenticated, separately for core and buffer 

zone should be furnished based on such 

primary field survey, clearly indicating the 

Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, 

the necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest 

and Wildlife Department and details 

furnished. Necessary allocation of funds for 

implementing the same should be made as 

part of the project cost. 

A detailed 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. 

3-37 

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 

furnished. While preparing the R&R Plan, the 

relevant State/National Rehabilitation 

The mining activities will be carried out 

within the mine lease area only. The entire 

mine lease area is a patta land in 

7-4 
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&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. 

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 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. 

• The baseline data on micro- meteorology, 

ambient air quality, Water quality, noise 

level, soil and flora & fauna are collected 

during Winter Season (December 2021 to 

February 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. 

3-17 

 

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 

• 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 

4-4 
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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. 

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 

ambient air quality with respect to PM10 

are in the range of 51.2 g/m3 to 

79.2g/m3 and with respect to PM2.5 are in 

the range of 25.2g/m3 to 37.5g/m3 which 

are within the statutory limits in each 

case. 
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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. 

4-10 
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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 890m 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 

consumption and rainwater harvesting is 

provided in section 4.3.4, Chapter-IV.  

4-11 
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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. 

• There is a drainage channel passing on 

the eastern side of the lease area for 

which 50m safety zone has been left. 

Earthen bund will be formed along the 

banks of this drainage channel in 

proximity to the lease area and good 

plantation will be carried out in the safety 

zone area.  Either side of the channel near 

the lease area will be properly fenced with 

barbed wire and it will be ensured no 

impact is caused on this drainage course.  

• There is no proposal to discharge any 

effluent into this water body. No major 

4-11 
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impact is envisaged on the nearby water 

bodies due to project operations. 

• The ultimate pit depth of mining is 36m. 

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. 

 

 

 

 

4-13 

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 of groundwater mainly in 

the porous soil are weathered layers, very 

negligible amount of groundwater 

percolated through the poorly fractured 

layer, after that there is no existence of 

groundwater. Since the mining area 

consists of hard compact rock, no major 

water seepage within the mine is expected 

from the periphery. 

• The ultimate pit depth of mining is 36m. 

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. 

• Details of hydro geological study are 

given in Para 3.6.2 Chapter – III. 

4-13 
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29 

Details of any stream, seasonal or 

otherwise, passing through the lease area 

and modification / diversion proposed, if 

any, and the impact of the same on the 

hydrology should be brought out. 

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 

• The area applied for mining lease is a 

gentle plain terrain. Part of the lease area 

has already been mined out. The 

2-2 
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for the same. topography of the lease area ranges 

around 125m RL. 

• The ultimate pit depth of mining is 36 m. 

The ground water table in this area is 

below this level. 

 

4-13 

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 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. 

In the lease area, safety barrier 7.5m around 

the periphery, 50m for drainage channel on 

the eastern side of the lease area. Greenbelt 

/ Plantation will be carried out to enhance 

the vegetative growth and aesthetic in the 

safety zone area. About 550 trees will be 

planted in and around the lease area. Details 

of the same is provided under TableNo.4.16, 

Chapter-IV. 

4-21 

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. 

4-25 
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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.   

2-15 

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. 

In the post mining stage, entire 2.41.0 Ha of 

mined out area will be left as water body, 

0.10.0 Ha will be the mine roads& 

infrastructure, 0.54.0 Ha will be covered with 

vegetation, 0.01.4 ha will be undisturbed 

area and 0.10.0 will be fencing.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 in the 

area. 

4-19 

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. 

4-24 

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 
• Towards the socio economic development 4-23 
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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. 

of the surrounding area, the proponent 

has earmarked an amount of Rs.6 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 

38 

Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental 

impacts which, should inter-alia include the 

impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, 

occupational health impacts besides other 

impacts specific to the proposed Project. 

• Detailed Environmental Management plan 

and its implementation, etc., are furnished 

in Chapter X. 

10-1 

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 

• There is no litigation pending against the 

project. 
-- 
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should be given. 

41 

The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

• The cost of the project is Rs. 2.95 Crore. 

• Towards EMP measures, Rs.16.9 Lakhs is 

allocated under capital cost. Besides,        

Rs.13.6 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. 

4-24 

10-9 

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. 
7-2 

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 18 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. 6 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.S.Radhakrishnan proposes to operate a Rough Stone and Gravel Quarry at Survey 

No. 886/2, 886/7 and 886/9 over an area of 3.164 Hectares In Nathikudi Village, Vembakottai 

Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu, for the production capacity of 2,64,480 m3 of Rough 

Stone and 64,780m3 of Gravel for the period of five years and has initiated action towards 

obtaining environmental clearance. 

ToR for this project has been received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-

TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 dated 23.03.2022. The EIA/EMP report is prepared 

based on standard and specific Terms of Reference issued by SEIAA, Tamil Nadu and is in 

conformance of the generic structure prescribed by MOEF&CC in their notification of September 

2006.  

This draft EIA/EMP report will be exposed to public hearing 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, Tamilnadu in the final EIA/EMP report. 

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT & PROJECT PROPONENT: 

1.2.1 IDENTIFICATION OF PROJECT: 

This is a proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an area of 3.164 Hectares In Nathikudi 

Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. It is proposed to mine 2,64,480 

m3 of Rough Stone and 64,780m3 of Gravel for the period of five years.  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 for producing crusher aggregates, M Sand.  

Statutory Approvals: 

• Precise area communication letter was obtained from the District Collector Virudhanagar 

Vide letter KV1/879/2018-Kanimum, dated 24.02.2021 (Annexure-1) 
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• Mine plan for this project was approved by Assistant Director, Department of Geology & 

Mining Virudhunagar vide KV1/879/2018, dated 09.07.2021 (Annexure-2) 

1.2.2 IDENTIFICATION OF PROJECT PROPONENT: 

Proponent Name : Thiru. S.Radhakrishnan 

Address 
: S/o. Sangama Naicker, 

D.No.1/128, Malliputhur Village, 
Sriperumbudur Taluk, Virudhunagar. 

Contact Number : 9944763834 

Email-ID : vishnuprasadhh@gmail.com 

The proponent Thiru S.Radhakrishnan is financially sound to meet the monetary requirements 

of this project. He will ensure that the mining operations are carried out as per statutory 

requirements. 

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

1.3.1 NATURE, SIZE AND LOCATION OF THE PROJECT: 

The details of the nature and size of the Roughstone and Gravel Quarry of                          

Thiru S.Radhakrishnan has been detailed below in Table No.1.1. 

Table 1.1: 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 and Gravel 

5. Major/Minor Mineral Minor 

Location of the Project: This is a Roughstone and Gravel Quarry located in Nathikudi village, 

Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu. It lies about 10 Km southeast of 

Sivakasi. The nearest airport is at Madurai, located about 62 Km in the north eastern side. Its 

details are elaborated in Para 2.3, Chapter-II. 

Table 1.2: Location of the project 

S.No Particulars Details 

1. Corner Coordinates 
Latitude:    9°26’21.8”N  to   9°26’26.0”N 
Longitude: 77°41’32.0”E to 77°41’44.5”E 

2. Toposheet Number 58 G/11 
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3. Extent 3.16.4 Ha 

4. Survey Nos. 886/2 (P), 886/7 & 886/9 

1.3.2 IMPORTANCE TO THE COUNTRY AND REGION: 

Rough stone and Gravel from this quarry will meet the domestic demand. The production and 

method of mining is planned considering the geological factors, availability of proven 

technology, demand for the material etc. Safety barriers as per State Government order is left in 

the planning stage itself. Systematic and scientific mining will be carried out. This project will 

give employment opportunities to 18 people. The proponent will carry out CER activities in 

which will help the surrounding villages to derive socio economic benefits. The activities will be 

customized based on local needs and prioritized. Hence, livelihood development and 

employment will arise due to this project. 

1.4 SCOPE OF THE STUDY: 

ToR for this project has been received from SEIAA, Tamil Nadu vide their letter No. SEIAA-

TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 dated 23.03.2022. The point wise compliance for the ToR 

has been incorporated in this EIA/EMP report. Baseline environmental data for the project has 

been undertaken by Creative Engineers & Consultants for Winter Season (December 2021 to 

February 2022) Based on the terms of reference, 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. 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF  

THIRU S.RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2, 886/7 AND 886/9 OVER AN AREA OF 3.164 

HA IN NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU  

 

 

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

 1-4 

 

• 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. 

* * * * * * * * 
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CHAPTER 2                                                                            

PROJECT DESCRIPTION 

2.1 TYPE OF PROJECT: 

Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.S.Radhakrishnan involves the production of 2,64,480 

m3 of Rough Stone, 64,780m3 of Gravel and 12,956 m3 of top soil  up to depth of 36.0m for the 

period of Five years in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, Tamilnadu. 

2.2 NEED & JUSTIFICATION FOR THE PROJECT: 

A) Availability of good quality proved reserves: 

Presence of exposed rocks in the nearby mined out area has proved the availability the material 

in the lease area. Geological reserves are estimated to be 0.864 Mil. m3 of Roughstone and 0.109 

Mil.m3 of gravel. 

B) Techno economic viability of the scheme: 

Mechanized opencast method of mining which is to be used in this project is a proven technology 

in our country. With good market demand it is economically viable. Under the above 

circumstances it can be concluded that techno economically this scheme is feasible. 

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

the site. 

The lease area lies 10 Km southeast of Sivakasi. It can be approached from the Malliputhur – 

Paraipatti Road which connects to the SH-42 ( Srivilliputtur – Sivakasi). The nearest airport is at 

Madurai, located about 62 Km in the north eastern side. 

D) Economic and Socio Economic Benefits: 

➢ Meeting the construction material demand of the area. 

➢ Enhanced revenue to Government by way of Royalty, etc.,  

➢ Socio economic benefit to the locals due to CER activities 

Considering all the above said favorable factors it is practically possible to achieve the proposal 

within the planned period and this proposal is fully justified.  
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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. The details of connectivity is elaborated under section 2.2C, 

Chapter-II. The existing road from the quarry area will be used and maintained for transportation. 

The approachability map is provided in Figure No.2.2. Corner co-ordinates of the project area 

boundary in map and satellite imagery are shown in Figure No. 2.3 & 2.4 respectively. 

Table 2.1: Mine site description 

Location Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District, 

Tamil Nadu. 

Survey No. 886/2,886/7 and 886/9 

Coordinates Latitude: 9°26’21.8” N to 9°26’26.0” N 

Longitude: 77°41’32.0” E to 77°41’44.5”E 

Nearest Village Nathikudi – 1.5Km 

Nearest Town Sivakasi – 10Km 

Nearest Railway Station  Sivakasi Railway Station is located at a distance of 10Km on 

the north eastern side of the lease area. 

Nearest Airport Madurai Airport is located at a distance of 62Km on the north 

eastern side of the lease area. 

Topography 

The area applied for mining lease is a gentle plain terrain. Part of 

the lease area has already been mined out. The topography of 

the lease area ranges around 125m RL. 

Drainage 

There is no major water body in the core zone. There is a 

seasonal odai on the eastern side of the lease area for which 50m 

safety distance has been left. Besides, there is an odai at a 

distance of 165m, Kayalkudi River lies at a distance of 1.7Km and 

Marugal Odai lies at a distance of 7.0Km from the lease area. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF THIRU 

S.RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2, 886/7 AND 886/9 OVER AN AREA OF 3.164 HA IN 

NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU  

 

 

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

 2-7 

 

SITE PHOTOGRAPH 
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Figure 2.5: Village Map 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 LAND USE: 

This lease area in S.F.Nos. 886/2, 886/7, 886/9 over an extent of 3.164 Ha is in the name of 

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

Table 2.2: Survey Number wise Area Breakup 

S.F.No Area(Ha) 

886/2(P) 1.144 

886/7 1.010 

886/9 1.010 

Total 3.164 

2.5 GEOLOGY: 

The rocks in this area belonging to ARCHEAN age of dharwar group of rocks formation. The rocks 

are striking towards E – W direction and dipping towards S direction with a inclination of 80⁰ 
Vertical. The area is covered by topsoil to a thickness of 1m and below highly weathered gravel 
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formation occours to a thickness of 5m. Below 6m, hard charnokite occours and the rocks are 

devoid of any cleavage plane or joints.  

Figure 2.6: Geological Plan and Cross Section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 SIZE AND MAGNITUDE OF THE OPERATION: 

As already mentioned, the project pertains to production of TOR approved production capacity of 

2,64,480 m3 of Rough Stone and 64,780m3 of Gravel for the period of five years up to depth of 

36m.  The details covered under this section can be summarized as follows: 

• Total Mineral resources in the ML area is 0.864 Mil.m3 of Roughstone and 0.109 Mil.m3 

of gravel. The mineable reserves area 0.264 Mil.m3 of Roughstone, 0.064 Mil.m3 of 

gravel.  

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

• Life of mine will be 5 years. 
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• During the plan period, it is proposed to quarry out 2,64,480 m3 of Rough Stone and 

64,780m3 of Gravel from the lease area.  

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

excavated material will be transported to buyers. The excavated topsoil will be used for 

plantation purposes. 

2.6.1 RESERVES: 

The geological and recoverable reserves are estimated by cross sectional method. The details of 

the same has been provided below: 

Table 2.3: Geological and Mineable Reserves 

S. No Type of reserves Gravel ROM Cum Hard Charnockite Cum 

1 Geological reserves 1,09,785 8,64,240 

2 Mineable reserves 64,780 2,64,480 

3 
Bench locked & 7.5m boundary 

barrier reserves 
45,005 5,99,760 

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

distance, 50m safety distance for the Drainage channel. 

2.6.2 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 weathered rock, rough stone below will be blasted and then excavated. 

Bench height of 6.0m is considered. 

Table 2.4: Details of Equipment 

S. NO NAME OF THE EQIPMENT CAPACITY REQUIRED 

1 Excavator TATA Hitachi EX200 1 

2 Wagon Drill 125mm dia 1 as and when required 

3 Portable diesel compressor 450 cfm 1 

4 Tipper 10 tonnes 8 

5 Tractor compressor for drilling 175 CFM 1 

6 Tractor matching with Trailers 1 unit 1(whenever required) 

7 Diesel Pump 5HP 1 
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2.7 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 2.5 : Proposed Schedule of Implementation 

 

 

 

 

2.8 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 2.7: Process Flow Diagram 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF THIRU 

S.RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2, 886/7 AND 886/9 OVER AN AREA OF 3.164 HA IN 

NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU  

 

 

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

 2-12 

 

2.9 PROJECT DESCRIPTION: 

2.9.1 PAST PRODUCTION: 

Quarrying in this lease area was earlier  carried out by applicant for the period of 09.01.2014 to 

08.01.2019 with the proceeding no. KV1/30513/2013 dated 03.10.2013. Environmental clearance 

for the earlier lease area  obtained from SEIAA – TN vide letter no Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.1799/EC/1(a)/922/2013 dated 25.11.2013 for Rough stone blue metal & Gravel 

quarrying at SF no 866/2, 866/9 , Nathikudi village, Sivakasi taluk, Virudhunagar District, Tamil 

Nadu over 2.53.0 Ha of the lease area. 

A letter has been obtained from the Assistant Director, Department of Geology & Mining 

(Virudhunagar) vide Roc. No.KV1/879/2018 dated 30.09.2021 which provides details regarding 

the production achieved during the earlier lease period. (Annexure-3) 

Table 2.6: Existing Pit Dimensions 

Mineral Length  in(m) Width  in (m) Depth in (m) 

Earth 155 78 1.0 

Gravel 155 78 5.0 

Roughstone 155 78 13.0 

2.9.2 PRODUCTION & WASTE DISPOSAL: 

During the plan period, it is proposed to quarry out 2,64,480 m3 of Rough Stone and 64,780m3 

of Gravel from the lease area. The year wise production details are provided below. 

Table 2.7: Production Schedule  

YEAR TOP SOIL IN CU. M GRAVEL IN CU.M ROUGH STONE IN CU.M. 

I 3280 16400 47,988 

II 3280 16400 48,372 

III 3280 16400 48,816 

IV 3116 15580 50,088 

V --- --- 69,216 

TOTAL 12,956 64,780 2,64,480 

Waste Disposal: 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. 

Topsoil will be used for bund formation and plantation purpose. The excavated rough stone will 
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be excavated and loaded into tipper to the needy buyers for producing crusher aggregates, M 

Sand. 

Figure 2.8: Production Plan and Cross Section  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2.8: Ultimate Pit Dimensions 

SECTION LENGTH(m) WIDTH(m) OVERALL 
DEPTH(m) 

PQ-AB 293.5 82 36.0 

The ground water table on the surface in this area is ranging from 45 to 50m BGL Hence, ground 

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

No. 2.9. 
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Figure 2.9: Conceptual Plan and Cross Section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 LAND DEGRADATION/UTILIZATION: 

Major part of the lease area is mined out pit. The land use pattern at the end of the quarrying 

period has been provided below. 

Table 2.9: Land Use Table 

S.No Land Use Present Area (Ha) 
Area in use during the 
quarrying period (Ha) 

1. Quarrying Pit 1.15.0 2.41.0 

2. Infrastructure & Roads 0.10.0 0.10.0 

3. Green Belt 0.05.0 0.54.0 

4. Undisturbed area 1.95.4 0.01.4 

5. Fencing / others -- 0.10.0 

 Total  3.16.4 3.16.4 

In the post mining stage, entire 2.41 Ha of mined out area will be left as water body, 0.10 Ha will 

be the mine roads& infrastructure, 0.54Ha will be covered with vegetation, 0.014 Ha will be 

undisturbed are and the balance 0.10 will be fencing and others.  
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2.9.4 PROJECT REQUIREMENTS: 

A. Raw Material:  

This project involves the excavation of ToR approved production capacity of 2,64,480 m3 of Rough 

Stone and 64,780m3 of Gravel for the period of Five years. The excavated material will be marketed 

to needy customers.  

B. Water Requirement: 

The total water requirement for this project will be 10.0 KLD. The required water will be procured 

from outside agencies initially. Later, water collected in the mine pit will be used to meet the 

needs. 

Table 2.10: Water Requirement 

Details Quantity (KLD) 

Drinking water and Domestic Use 1.0 

Dust Suppression 8.0 

Green belt 1.0 

Total 10.0 

C. 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.  

D. Manpower Requirement: 

The project will provide employment opportunities totally to 18 people directly and indirectly to 50 

people. 

E. Infrastructure Requirement: 

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

will be provided as semi-permanent structures.   

2.10 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.   
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2.11 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. 

2.12 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. 

* * * * * * * * 



DESCRIPTION OF 

ENVIRONMENT

CHAPTER - III
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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 Winter Season (December 2021 to February 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 of Roughstone and Gravel Quarry of  

Thiru. S.Radhakrishnan 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, Viruthunagar Virudhunagar 

Temperature, Humidity, Wind Speed, 
Wind Direction 

1 Representative Location 

3 Ambient Air Quality PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 1 Core Zone, 6 Buffer Zone  

4 Water Quality Physical and Chemical Parameters 1 Core Zone, 5 Buffer Zone  

5 Noise Levels Ambient Noise 1 Core Zone,6 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 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

THIRU. S. RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2 (P), 886/7, 886/9 OVER AN AREA OF 3.16.4 

HECTARES IN NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR,  DISTRICT, 

TAMIL NADU. 

 

 

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

 3-3 

 

Table 3.2: Environmental Setting of the Study Area 

S.No PARTICULARS DETAILS 

1  Nearest highway Sivakasi – Alangulam (SH-183)– 6.0Km (SE) 

2  Nearest Railway station Sivakasi RS – 10Km - NE 

3  Nearest Airport Madurai – 62 Km – NE 

4  Nearest major water bodies 

➢ Seasonal Odai- E- 50m safety has been 

left, 

➢ Odai-165m-W, 

➢ Nedunkulam Odai – 3.1km(SW) 

➢ Kayalkudi River -1.7km (SW) 

➢ Marugal odai  - 7.0km-(SW) 

5  Nearest villages 

➢ Naraiyankulam– 2.3km (W) 
➢ Duraiswamipuram – 2.4km (SE) 
➢ Nagapalaiyam– 2.6Km (NW) 
➢ Nathikudi – 1.5Km (SW) 

6  Hills / valleys Nil within 10m radius 

7  Notified Archaeologically important 

places, Monuments 

Nil within 10m radius 

8  Local Places of Historical  and 

Tourism Interest  

Nil within 10m radius 

9  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 

10  Reserved / Protected Forests Nil within 10 km radius 

11  Defence Installations Nil within 10 km radius 

12  Seismic Zone Zone – II (Least Active) 

13  Other Industries in the study area 
Other than crushers, Roughstone quarries, 
match box, fire works factories no other major 
industries are located in the study area. 

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. 
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• 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 and gravel quarry is located in in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, 

Virudhunagar District. Based on 2011 census data, in the 10km radius there are 28 Rural villages 

and 7 urban areas from Three Taluks namely Rajapalayam, Sivakasi, Srivilliputhur. 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 134570 49.67 

Female Population 136384 50.33 

Total 270954 100 

B. Caste-wise population distribution 

Scheduled Caste 48390 17.86 

Scheduled Tribes 292 0.11 

Other  222272 82.03 

Total 270954 100 

C. Literate and Illiterate population 

Literate Males 107012 39.49 

Literate Females 91000 33.59 

Total Literate Population 198012 73.08 

Others Males 27558 10.17 

Others Females 45384 16.75 

Others Population 72942 26.92 

Total 270954 100 

D. Occupational structure  

Main workers 119491 44.10 
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Details Population Percentage 

Marginal workers 10992 4.06 

Total Workers 130,483 48.16 

Total Non-workers 140471 51.84 

Total 270954 100 

The total population of these 28 rural villages and 7 urban areas is 270954 in which the male 

population is 134570 (49.67%) and the female population is 136384 (50.33%). This shows that 

the male and female population ratio is almost equal. Among the total population 0.11% belong 

to Scheduled Tribes, 17.86 % are Scheduled Caste and the balance 82.03 % people belong to 

other castes. Among the total population, 73.08% of the people are literate. 

Among the total population, 39.49% are literate males and 33.59% are literate females. This 

shows that the male literates are slightly more than the female literates. Totally, the illiterate 

constitute 26.92% of which the female cover 16.75% and the male 10.17%. Illiteracy in women 

is more than in the male population. 

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

Annexures 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, 25 rural villages out of 28 rural 

villages have educational facilities. There are totally 92 Primary Schools functioning in these 25 

rural villages. Among them 5 villages have one primary school, 3 villages have 2 primary 

schools, 7 villages have 3 primary schools, 1 villages have 4 primary schools, 2 villages has 5 

primary schools ,4 villages have 6 primary schools, 2 villages have 7 primary schools and 1 

village has 8 primary schools. With regards to educational facilities, from Primary School level to 

Senior Secondary School level, there is availability of some schools in the area. However, 

beyond this, college level education is not available in the buffer zone.  Out of 28 villages, 18 

villages have primary health sub centers. Better medical facilities are available in the nearby 

larger towns. 

Table 3.4: Primary Schools in the Buffer Zone Rural Villages 

S.No No of Rural Villages Number of  primary schools Totals 

1 3 0 0 

2 5 1 5 

3 3 2 6 

4 7 3 21 

5 1 4 4 

6 2 5 10 

7 4 6 24 

8 2 7 14 

9 1 8 8 

Total 28  92 

Table 3.5: Education Facility Availability 

PARTICULARS Available in village 

Govt Primary School 25 

Govt  Middle School 17 

Govt  Secondary School 9 

Govt Senior Secondary School 4 

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 0 
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Table 3.6: Healthcare Amenities Availability  

PARTICULARS Available in village 

Community Health Centre 2 

Primary Health Centre 6 

Primary Heallth Sub Centre 18 

Maternity And Child Welfare Centre 10 

TB Clinic 6 

Hospital Allopathic 0 

Hospiltal Alternative Medicine 0 

Dispensary 6 

Veterinary Hospital 7 

Mobile Health Clinic 0 

Family Welfare Centre 6 

Table 3.7: Infrastructure Facilities 

Particulars Available in village 

Tap Water-Treated 28 

Covered Well 10 

Hand Pump 19 

Tube Wells/Borehole 25 

Post office 3 

Bus services 18 

Railway station 2 

Commercial Bank 6 

Cooperative bank 12 

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: 

3.2.4.1 OBJECTIVE:  

The objective of the study is to understand the present socio-economic condition, availability of 

existing infrastructure facilities in the area & to know the needs of the people in the project 

peripheral villages, to provide an implementable future CER proposal pertaining to specific 

needs addressing local requirements. 

3.2.4.2 APPROACH: 

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.  Informal discussions were conducted in the villages to capture the overall scenario of the 
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village including their socio economic problems and the aspirations, desires of the community in 

overall terms.  

Salient details of the study are given below: 

• Predominantly the study area is dry, barren land. Mining is the major occupartion within     

3 km from the lease area 

• Patches of plantation and agriculture are observed during the monsoon season.  

• Majority of the people are small farmers and others are working in the nearby crushers, 

mining , allied industries and crakers , match box factories. 

• Since agriculture is predominantly rainfed and the water is available only for few months, 

during the rest of the time they have less employment opportunities. Other occupations 

include construction workers, vendors, etc. 

• Bore well is the main source for agriculture activities during non monsoon season. There 

are OHT’s, Ground level tanks, public taps are available .  

• Education facilities from primary upto higher secondary school are available locally. 

• Basic medical facilities are available locally.  

3.2.4.3 IDENTIFIED CER ACTIVITIES: 

The following activities are identified based on the survey, which will be modified and 

implemented based on the needs and requirements of the local people: 

• Provision of RO water facility 

• Smart class facilities for nearby schools. 

• Improvements in sanitation facilties 

• Good road facility  
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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 150 and 180 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: Cyclone Prone Areas 
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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: 

Temperature: From the middle of February, temperature increases steadily. The weather is 

quite hot in May and June and the maximum temperature sometimes reaches 40°Celsius. With 

the onset of the southwest monsoon by the end of May or beginning of June, there is some drop 

in temperature. 

Cloudiness: During the months of April and May, the skies become heavily clouded and 

threatening in the afternoons on many days when thunderstorms follow. In the southwest and 

northeast monsoon seasons, the sky is heavily clouded or overcast. 

 Winds: Generally light to moderate in strength and NW-SW and vice-versa. Between May and 

September winds are mainly north westerly or westerly. From October to February winds are 

mainly north easterly or northerly. 

Rainfall: Main rainy season is from October to the middle of January.November is generally the 

rainiest month. The average annual rainfall data from 2011 – 2020 is given in Table No. 3.8.  

Rainfall data collected by Virudhu Nagar , IMD station for the period of 2011 to 2020 is given in 

Table No.3.8 Rainfall histograms are presented in Figure No - 3.5 and 3.6. 

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

Source – Virudhunagar District, IMD 

 
 
 
 
 
 

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

Rainfall 

2011 85.49 162.8 109.57 201.3 119.75 392.46 313.13 227.99 199.02 146.11 190.62 197.52 2345.76 

2012 16.29 18.37 76.82 297.85 81.31 192.98 223.09 287.28 155.75 234.49 127.34 14.38 1725.95 

2013 10.22 43.85 46.9 14.44 27.26 15.48 2.4 115.17 43.3 118.37 68.61 84.27 590.27 

2014 11.2 2.25 7.42 14.03 187.33 9.68 9 78.69 65.2 217.23 146.17 55.08 803.28 

2015 4.45 3.43 31.39 95.62 114.89 17.83 28.19 53.96 84.73 103.78 279.24 140.03 957.54 

2016 0.24 0.03 1.71 5.88 85.2 16.88 69.79 39.75 47.21 66.65 49.6 60.33 443.27 

2017 20.72 2.81 15.1 3.18 32.84 7.88 27.54 42.11 62.59 40.74 42.35 17 314.86 

2018 0.74 1.28 11.62 21.13 66.02 14.49 33.67 41.94 47.92 134.91 68.92 7.28 449.92 

2019 5.08 2.26 3.23 2.33 4.5 17.83 18.5 71.16 163.58 251.1 109.63 88.91 738.11 

2020 3.87 0.48 0.11 24.2 69.81 32.41 40.51 45.93 94.14 138.83 241.45 139.88 831.62 

NORMAL 18.5 23.5 37.6 76.8 60.2 18.3 31.1 51.6 80.8 191 175.5 64.7 829.6 
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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 were recorded by installing a weather 

monitoring station near mine lease area. Data of wind velocity, wind direction, ambient 

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

DATA ANALYSIS: 

The temperature in the area during the study period ranged from 19.0oC to 36.0oC while the 

relative humidity varied between 21.8 – 99.0%. The wind speed during the study period ranged 

from <1.8 to 25.9 Km/hr. The predominant wind direction is from NE. 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: Winter Season, December 2021 to February 2022) 

S.NO PARAMETERS MIN MAX 

1 Temperature  In 0c 19.0 36.0 

2 Humidity in % 21.8 99.0 

3 Wind speed in km/hr <1.8 25.9 

4 Predominant wind direction from NE 
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Figure 3.7: Location of Micro Meteorological Stations 
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Figure 3.8: Average Wind Rose 
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3.3.2 AMBIENT AIR QUALITY (AAQ): 

Ambient Air quality has been assessed through a network of 7 ambient air quality stations. The 

following methodology has been considered for design of ambient air quality monitoring network 

in the area. Based on these criteria, 7 numbers of air sampling stations were selected in the 

area as shown below in Table No.3.10.   

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 Near Mine Lease Area - - 

2 A2 Parai Patti Village 1.6km SE 

3 A3 Nathikudi  Village 1.5km SW 

4 A4 M.Duraisamypuram  Village 2.4km SE 

5 A5 Achamthavirthan Village 2.8km W 

6 A6 Nagapalayam Village 2.5km NW 

7 A7 Koppiyar nayaganpati Village 3.2km NE 

❖ 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. 

1. Monitoring Period Winter Season ( Dec 2021 – Feb 2022) 

2. Monitoring Location 
The location map showing Ambient Air Quality study stations are 
shown in Figure No- 3.9. 

3. 

Methodology 

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 3.9: 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 

A1-Near Mine Lease Area I 52.2 63.8 74.8 25.1 30.7 35.9 5.1 6.3 7.6 6.9 8.1 9.2 

A2-Parai Patti Village R 45.6 52.3 58.4 21.9 25.1 28.1 5.4 6.6 7.8 6.8 7.9 8.9 

A3-Nathikudi  Village R 44.6 48.7 55.4 20.5 22.9 26.2 6.2 7.4 8.5 7.6 8.9 10.2 

A4-M.Duraisamypuram  Village R 42.7 48.4 54.2 19.6 23.1 27.1 4.2 5.4 6.5 6.4 7.5 8.7 

A5-Achamthavirthan Village R 39.9 44.6 50.2 18.8 21.5 24.2 3.9 5.2 6.5 6.2 7.4 8.5 

A6- Nagapalayam Village R 43.2 48.9 56.1 20.5 23.2 26.6 4.1 5.1 5.8 4.6 5.7 6.9 

A7- Koppiyar nayaganpati Village R 41.2 45.9 52.2 19.7 21.9 24.9 3.8 4.9 6.0 5.3 6.5 7.6 

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 3.10: 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 - 3.10. 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 of39.9-

74.8 µg/m3. PM2.5 values were in the range of 18.8-35.9 µg/m3. SO2 levels were ranging from 

3.8– 8.5 µg/m3. NO2 levels were ranging from 4.6-10.2 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 6 locations. Details of the 

same has been provided below: 

Table 3.13: Water Quality Monitoring 

 

 

 

 

1. Monitoring Period Winter Season ( Dec 2021 – Feb 2022) 

2. Monitoring Location 
The location map showing water sampling locations are 
given in Figure No.3.11. 

 Code Location Sample Type Distance Direction 

 W1 Near Mine Lease Area Bore well - - 

 W2 Parai Patti Village Bore well 1.6km SE 

 W3 Nathikudi  Village Bore well 1.5km SW 

 W4 M.Duraisamypuram  Village Bore well 2.4km SE 

 W5 Achamthavirthan Village Bore well 2.8km W 

 W6 Koppiyar nayaganpati Village Bore well 3.2km NE 

3. Methodology Sampling -  IS 3025 Part - I  

Analysis – IS 3025 relevant parts / APHA 23rd Edition  
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Figure 3.11: Location of Water Sampling Stations 
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Table 3.14: Summary of Water Quality Data 

Season December 2021 to February 2022 

Monitoring Locations 6 locations 

Parameters Range of values Limits* 

pH at 25 ˚C 7.24 – 8.2 6.5-8.5 

Total Dissolved Solids, mg/L 236 – 1002 2000 

Chloride as Cl-, mg/L 34.2 – 342 1000 

Total Hardness (as CaCO3), mg/L 171 – 431 600 

Total Alkalinity (as CaCO3), mg/L 147– 326 600 

Sulphates as SO42-, mg/L 13.6 – 208 400 

Iron as Fe, mg/L 0.04 – 0.15 0.3 

Nitrate as NO3, mg/L 1.8 – 9.60 45 

Fluoride as F, mg/L 0.13 – 0.58 1.5 

 

3.3.3.1 Results and Discussion: 

The results of the water sample analysis are shown in Table No - 3.14. The pH values of bore 

well water were ranging in between 7.24 – 8.2TDS values were in the range of 236 – 1002mg/L. 

Chloride values were ranging from 34.2 – 342mg/L. Iron content was found to be in the range 

0.04 – 0.15mg/L. The water quality of ground water 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 7 locations during the monitoring 

period. Details of the same are provided below: 

 

 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY OF THIRU. S. 

RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2 (P), 886/7, 886/9 OVER AN AREA OF 3.16.4 

HECTARES IN NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR,  DISTRICT, 

TAMIL NADU. 

 

 

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

 3-26 

 

Table 3.15: Noise Level Monitoring 

 

 

1. Monitoring Period Winter Season ( Dec 2021 – Feb 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing noise monitoring locations are given in Figure 
No.3.12. 

Code Location Distance Direction 

N1 Near Mine Lease Area - - 

N2 Parai Patti Village 1.6km SE 

N3 Nathikudi  Village 1.5km SW 

N4 M.Duraisamypuram  Village 2.4km SE 

N5 Achamthavirthan Village 2.8km W 

N6 Nagapalayam Village 2.5km NW 

N7 Koppiyar nayaganpati Village 3.2km NE 

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 3.12: 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 N6 N7 

Day Equivalent 51.9 49.8 48.9 47.7 44.8 49.2 50.6 

Night Equivalent 39.4 38.1 41.7 40.9 37.3 43.1 39.0 

Day & Night Equivalent 50.3 48.2 47.6 46.3 43.4 48.0 48.9 

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 3.13: 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 - 3.13. In the buffer zone, 

day Equivalent Noise (Leq-d) noise levels were ranging from 44.8 dB(A) to 51.9 dB(A) and night 

Equivalent Noise (Leq-d) levels ranged between 37.3 dB(A) to 43.1 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 Winter Season ( Dec 2021 – Feb 2022) 

2. 

Monitoring Location 
The location map showing soil sampling locations are given in Figure 
No.3.14. 

Code Location Distance Direction 

S1 Near Mine Lease Area  - - 

S2 Nathikudi   Village 1.5km SW 

S3 Koppiyar nayaganpati Village 3.2km NW 

3. Methodology Composite soil samples using sampling augers and field capacity 
apparatus. 

4. 
Monitoring 
Frequency 

Once during monitoring period 
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Figure 3.14: Location of Soil Sampling Stations 
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Table 3.18: Soil Quality Data  

S.No  Parameters Unit S1 S2 S3 

1 pH at 25°C - 7.15 7.35 6.89 

2 Electrical Conductivity 
(µmhos/

cm) 
154.8 181.6 98.4 

3 Dry  matter content % 90.2 95.8 96.5 

4 Water Content % 4.2 9.8 3.4 

5 Organic Matter % 2.14 2.55 1.56 

6 Soil texture - Silt loam Silt loam Silt loam 

7 
Grain Size Distribution 
i. Sand 

% 35.97 39.45 36.58 

8 ii. Silt % 54.11 55.31 52.47 

9 iii. Clay % 5.24 9.92 10.95 

10 Phosphorous µg/g 1.34 1.59 1.34 

11 Sodium mg/kg 199 218 235 

12 Potassium mg/kg 655 766 592 

13 Total Nitrogen mg/kg 590 751 636 

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 7.35 and 

Electrical Conductivity values were ranging between 98.47 – 181.6 µmhos/cm. Soils are 

generally silt loam type. Organic matter values were ranging between 1.56 – 2.55 %.Total 

Nitrogen values were ranging between 590 - 751 mg/kg. Phosphorus values were ranging 

between 1.34 – 1.59 µg/g. Potassium values were ranging between 592 -766 mg/kg. Sodium 

values were ranging between 199- 235 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. 

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. 
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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 Landsat 8 data shas been used as base data acquired on 

February 2022 (Figure No.3.15) 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 Feb 2022 
Landuse (LU) Map showing 10 Km buffer 

zone 

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 3.15 : Landsat 8 Satellite Data of the Study Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3.16) using above such elaborate procedure and transformed into GIS environment for its 
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spatial distribution and area estimation. Spatial nature and extent of various landuse categories 

within the buffer area is discussed is given below: 

Figure 3.16: Map Showing Land Use Categories around 10km Buffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.21: Area Estimation of Landuse Categories in Buffer Zone 

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

1 Agriculture/ Plantation 87.07 26.91 

2 Fallow Land 144.71 44.72 

3 Land With Scrub 38.87 12.01 

4 Land Without Scrub 22.97 7.10 

5 Water bodies 5.27 1.63 

6 Mining 9.28 2.87 

7 Settlement 15.40 4.76 

 Total 323.57 100 

From the above table it is seen that 26.91% of the buffer area is classified under the Agriculture/ 

Plantation followed by 44.72 % of  fallow land, 12.01 % constitutes land with scrub, 7.10 %  

constitutes land without  scrub and the balance falls under other land use categories. 
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3.4.2 LAND USED BASED ON REVENUE RECORDS: 

The lease area falls in Gopalapuram Villae, Vembakottai Taluk, Virudhunagar 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) 

VILLAGE 
NAME 

Total 
Geographical 

Area 

Forest 
Area 

Area under 
Non-

Agricultural 
Uses 

Barren & 
Un-

cultivable 
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   2384.77 0 353.28 0 4.1 114.9 4.93 1071.64 273.41 373.85 188.66 

2 - 5 KM  4555.12 0 329.49 85.17 19.72 149.1 130.87 502.98 1967.41 879.38 491 

5-10 KM   39703.17 14369 4037.85 335.53 141.38 316.66 257.79 10425.18 5551.58 1463.91 2804.29 

0-10 KM 46643.06 14369 4720.62 420.7 165.2 580.66 393.59 11999.8 7792.4 2717.14 3483.95 

Figure 3.17: 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.  

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 5 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 : A total of 100 x 100 m Grid was laid for buffer zone of 300m from 

Core Zone. In that grid 10 × 10m sub-quadrat were laid down randomly within core, PIZ  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  apart to maximize the sampling efforts and minimize the species homogeneity, such as 

small stream area, Mining area, Woking pit, Old quarries, agricultural areas, 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. Eastern part of the lease area is already mined, 

exposed with rock and western part contains abandoned crusher items.  The lease area is 

dominated with Prosopis juliflora. There are 3 trees species from 2 families followed by 4 shurbs 

from 4 families and 3 herbs from 3 family were recorded in the core zone. 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 Cimaikkaruvel Fabaceae 

2 Azadirachta indica Vembu Meliaceae 

3. Acacia nilotica Karuvelan Fabaceae 

Shrubs 

1 Sida cordifolia Sida plant Malvaceae  

2 Lantana camara  Unni chedi Verbenaceae 

3. Jatropha glandulifera Vellaikattukottai Euphorbiaceae 

4. Calotropis gigantea  Yerukku Apocynaceae 

Herbs 

1 Cleome viscosa   Naai velai  Cleomaceae 

2 Anisomeles indica marutti   Lamiaceae 

3 Acalypha indica Kupaimeni keeri  Amaranthaceae 

 

B. PROJECT IMPACT ZONE (PIZ-300m BUFFER FROM CORE ZONE): 

The PIZ is a dry area comprising crusher with thorny bushes of Prosopis juliflora. Some patches 

of casuarina are also observedin the eastern side of the lease area, A total of 19 tree species 

from 10 families followed by 10 shurbs from 9 families and 12 herbs from 8 families were 

recorded in the PIZ. Data analysis shows that Shannon value index was 2.615 for tree species 

followed by 2.099 for shrubs and 2.263 for herbs. This shows the diversity of trees and herbs 

was better compared to shrubs. But overall diversity indexes was less due to dry area. Fisher 

alpha index also shows the less dominance of individual in the study area. From the above 

result it is clearly shows the PIZ is disturbed and has less diversity. Hence it is important to 

improve the plantation of the study area.  The list of plants found in the PIZ are given in Table 

no – 3.24. The detailed list of plants found in the PIZ is given below. 

Table 3.24: Phyto-Sociological Survey Of Trees In PIZ 

Species Family Density Frequency BA Rd Rdo Rf IVI 

Acacia auriculiformis Fabaceae 6 3 0.53742 5.41 9.2045 6.666667 21.28 

Acacia leucophloea Fabaceae 3 3 0.113455 2.70 1.9432 6.666667 11.31 

Acacia nilotica Fabaceae 25 9 1.355494 22.52 23.2158 20.00000 65.74 

Albizia amara Fabaceae 2 2 0.288615 1.80 4.9432 4.444444 11.19 

Albizia lebbeck Fabaceae 2 1 0.169188 1.80 2.8977 2.222222 6.92 

Azadirachta indica Meliaceae 7 5 0.520223 6.31 8.9099 11.11111 26.33 

Borassus flabelliformis Arecaceae 4 2 0.457803 3.60 7.8409 4.444444 15.89 

Cassia fistula Fabaceae 2 1 0.258758 1.80 4.4318 2.222222 8.46 

Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 11 3 0.947452 9.91 16.2272 6.666667 32.80 

Morinda pubescens Rubiaceae 5 4 0.362261 4.50 6.2045 8.888889 19.60 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Pongamia pinnata Rubiaceae 1 1 0.127389 0.90 2.1818 2.222222 5.30 

Prosopis juliflora Fabaceae 40 10 0.378168 36.04 6.4769 22.22222 64.74 

Samanea saman Fabaceae 3 1 0.322452 2.70 5.5227 2.222222 10.45 

 
Rd- Relitive Density, Rdo- Relative dominance, Rf – Relative Frequency, IVI – Importance Value 

Index 

Table 3.25: Species Diversity index of trees in PIZ 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.18: Species Important Value Index For Trees in PIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.BUFFER ZONE: 

The Dominated species in the buffer zone are Albizia lebbeck, Acacia auriculiformis, Sygygium 

cumuni, Borassus flabellifer, Azadirachta indica, Prosopis juliflora, etc.  Patches of coconut  and 

casurina farms are also observed. The detailed list of plants found in the Bufferzone is given in 

Table no – 3.26. 

 

   Lower Upper 

Species 13 13 13 

Individuals 111 111 111 

Dominance  0.2031 0.1585 0.2549 

Simpson  0.7969 0.7451 0.8415 

Shannon  1.979 1.795 2.14 

Evenness 0.5564 0.4633 0.6539 

Fisher alpha 3.82 3.82 3.82 

Berger-Parker 0.3604 0.2703 0.4414 
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Table 3.26: List of Floristic Species in the Buffer Zone 

Sl.No Species Name Family Local Name 

Trees 

1 Murraya koenigii Rutaceae Curry leaf 

2 Acacia auriculiformis   Fabaceae Pencile tree 

3 Morinda tinctoria  Rubiaceae   Nuna 

4 Terminalia catappa Combretaceae Badam Tree 

5 Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Savukku 

6 Ficus religiosa Moraceae Poarasamaram 

7 Ficus hispida Moraceae Aarasu 

8 Cocus nucifera Arecaceae Tennai 

9 Prosopis juliflora Fabaceae Seemai karuvel 

10 Phyllanthus emblica Euphorbiaceae Nelli 

11 Pithecellobium dulce Fabaceae Kodukkapuli 

12 Polyalthia longifolia Annonaceae Nietilingam 

13 Terminalia arjuna Combretaceae Marudha Maram 

14 Ficus benghalensis Moraceae Aalamaram 

15 Cassia fistula Fabaceae Konrai 

16 Carica papaya Caricaceae Pappali 

17 Caesalpinia pulcherrima Fabaceae Mayilkondrai 

18 Manilkara zapota Sapotaceae Sappota 

19 Mangifera indica Anacardiaceae Maamaram 

20 Albizia amara Fabaceae Vagai 

21 Delonix elata Fabaceae Perungondrai 

22 Musa paradisiaca Musaceae Valzhlai 

23 Pongamia pinnata Fabaceae Pungai 

24 Samanea saman Fabaceae  Amaivagai 

25 Citrus limon Rutaceae Lemon 

26 Annona squamosa Annonaceae Siththa 

27 Aegle marmelos Rutaceae Vilvamaran 

28 Annacordium occidentalae Anacordiaceae     Munthiri 

29 Thespesia populnea Malvaceae Puvarasu 

30 Acacia leucophloea Fabaceae Valvelam 

31 Madhuca longifolia Sapotaceae Iluppai 

32 Peltophorum pterocarpum Fabaceae Kilukiluppai 

33 Tamarindus indica Fabaceae Puli 

34 Sygygium cumuni Myrtaceae Naval 

35 Psidium guava Myrtaceae Koyya 

36 Tectona grandis Verbenaceae Tekku 

37 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 

38 Mimusops elengi Sapotaceae Magizhamboo 

39 Leucaena leucocephala Fabaceae Subabul 

40 Moringa oleifera Moringaceae Murungai 
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Sl.No Species Name Family Local Name 

41 Acacia nilotica Fabaceae Karuvelan 

42 Borassus flabelliformis Arecaceae Panna-maram 

43 Delonix regia  Fabaceae Gulmohar 

Shrubs 

1 Jatropha glandulifera Euphorbiaceae Vellaikattukottai 

2 Tecoma stans Bignoniaceae Yellow trumpetbush 

3 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 

4 Ricinus communis Euphorbiaceae Amanakku 

5 Sida cordifolia Malvaceae Sida plant 

6 Justicia adhatoda Acanthaceae Adathoda 

7 Ziziphus jujuba Rhamnaceae Elanthai 

8 Datura metel Solanaceae Umatai 

9 Lawsonia inermis Lythraceae Maruthani 

10 Calotropis gigantea Apocynaceae Earukku 

11 Ixora casei  Rubiaceae Idlipoo 

12 Aloe vera   Asphodelaceae Chotthu kathalai 

13 Lantana camara Verbenaceae nuni 

14 Vitex negundo Verbinaceae Vanili 

15 Nerium indicum Apocynaceae Arali 

16 Boerhaavia diffusa    Nyctaginaceae Kagithapoo 

17 Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae Semparuthi 

Herbs 

1 Boerhavia erecta Nyctaginaceae Erect spiderling 

2 Anisomeles indica Lamiaceae  marutti 

3 Tragia involucrata Euphorbiaceae Kanchori 

4 Sida rhombifolia Malvaceae Kurundotti 

5 Argemone mexicana Papaveraceae Mexican poppy 

6 Amaranthus viridis   Amaranthaceae Creen amaranth 

7 Andrographis paniculata Acanthaceae Kirayt 

8 Anisomeles malabarica Lamiaceae  Peyimarutti 

9 Vinca rosea  Apocynaceae Nithiyakalyani 

10 Cleome viscosa   Cleomaceae Naai velai 

11 Acalypha indica Amaranthaceae Kupaimeni keeri 

12 Solanum incanum Solanaceae Karimulli 

13 Phyllanthus niruri Phyllanthaceae Keelzhaneeli 

14 Ocimum tenuiflorum Lamiaceae Thulasi 

15 Sida acuta Malvaceae  Palambasi 

16 Parthenium hysterophorus Asteraceae Parthenium 

17 Leucas aspera   Lamiaceae Thumbai 

18 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

19 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 

20 Solanum nigrum    Solanaceae Manatthakalli 

21 Croton sparsiflorus Euphorbiaceae Poodu sedi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Sl.No Species Name Family Local Name 

22 Solanum xanthocarpum  Solanaceae Kandangkattari 

23 Tephrosia purpurea    Fabaceae Vayal poondu 

Climbers 

1 Jasminum angustifolium Oleaceae Uccimalligai 

2 Asparagus racemosus Asparagaceae Tannir-vittan 

3 Coccinia indica   Cucubitaceae Kovai 

4 Abrus precatorius Fabaceae Kundumani 

5 Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai 

6 Capparis rotundifolia Capparaceae Thoratti 

Crops 

 1       

2 Sorghum vulgare Poaceae Solam 

 3 Gossypium hirsutum Malvaceae Paruththi 

 4 Sesbania grandiflora Fabaceae Agati 

 5 Musa paradisiaca Musaceae Valzhai 

 6 Capsicum annuum Solanaceae Red chilli 

Grasses 

 1 Chloris barbata   Poaceae Kodai pullu 

 2 Cyperus rotundus Cyperaceae korai pullu 

 3 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 

 4 Kyllinga nemoralis Cyperaceae Velutta nirbasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

THIRU. S. RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2 (P), 886/7, 886/9 OVER AN AREA OF 3.16.4 

HECTARES IN NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR,  DISTRICT, 

TAMIL NADU. 

 

 

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

 3-44 

 

Figure 3.19: 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 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. No wild mammalian 

species was directly sighted during the field survey. There is no Sehedule I animals in the buffer 

zone area. The list of fauna within the study area is given in Table No – 3.27.   

Table 3.27: List of Fauna in the Buffer Zone 

S.No Common Name Scientific name 
IWPA, 

Schedule 

Mammals   

1 Common Indian Hare Lepus ruficaudatus IV 

2 Bonnet macaque Macaca radiata II 
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3 Indian Palm squirrel Funambuus palmarum IV 

4 Common Indian Hare Lepus ruficaudatus IV 

5 Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii II 

Birds    

1 Indian Cuckoo Cuculus micropterus IV 

2 Common Kingfisher Alcedo atthis IV 

3 Cattle Egret Bubulcus ibis IV 

4 Little Egret Egretta garzetta IV 

5 Spotted Dove Streptopelia chinensis IV 

6 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer IV 

7 Common Crow Corvus splendens V 

8 House Sparrow Passer domesticus IV 

9 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri IV 

10 Common Myna Acridotheres tristis IV 

11 Common Quail Coturnix coturnix IV 

12 Black Drongo Dicrurus macrocercus IV 

13 Purple-rumped Sunbird Nectarinia zeylonica IV 

14 Common Babbler Turdoides caudatus IV 

15 Little Cormorant Phalacrocorax niger 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 Stripped or common tiger Danaus genutia IV 

2 Small grass yellow Eurema brigitta IV 

3 Common crow Euploea core IV 

4 Lemon pansy Junonia lemonias IV 

5 Lime butterfly Papilio demoleus IV 
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Figure 3.20: 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 considered to understand 

the nature of the general hydrogeological conditions of the area.  

3.6.1 PHYSIOGRAPHY AND DRAINAGE: 

Physiography: The area applied for mining lease is a gentle plain terrain. Part of the lease area 

has already been mined out. The topography of the lease area ranges around 100m RL. 

Drainage: There is no major water body in the core zone. There is a drainage channel passing 

along the northern side of the lease area. Further elaborate details of the same has been 

provided under section 4.3.3C, Chapter-IV. 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 3.21: Drainage Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY 

Geology: The type of rock formation in the study area is composed of Migmatite Gneissic 

complex and  Charnockite Gneissic complex. The lease area falls under Migmatite Gneissic 

complex category.The geological map is provided below in Figure No.3.22. 
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Figure 3.22: 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 3.23: Geomorphology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithology: The lithological map of the buffer zone has been provided in Figure No.3.24. From 

this, it is seen that the study area is mainly dominated by Hornblende Biotite Geneiss. The lease 

area falls under by Hornblende Biotite Geneiss with regards to lithology. 
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Figure 3.24: Lithology Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soil: The study area is characterized by Vertisols, Alfisols, Entisols and Inceptisol.The lease are 

falls under the category of Alfisols. The soil map is provided in Figure No.3.25. 
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Figure 3.25: 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 Rajapalayam Block, Viruthunagar District, Tamil Nadu the 

following is observed. 

Table 3.28: General Trend of Depth to Water Level for Vembakottai Block 

Year 
Depth to Water Level (m bgl) Wells Monitored  

Pre-Monsoon Post-Monsoon Pre-Monsoon Post-Monsoon 

2015 2.225 4.89 2 2 

2016 5.49 8.03 3 3 

2017 - 7.09 - 2 

2018 7.19 4.7 3 2 

The premonsoon and post monsoon water levels are depicted in Figure No.3.26, and 3.27 and 

they indicate that the depth to water level in project area ranges between 5.0 to 20.0 m bgl 

during the pre-monsoon season(April) and 2.0 to 10.0 m bgl during the post monsoon season 

(November). 
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Figure 3.26: Pre-Monsoon Water Level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.27: Post Monsoon Water Level 
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Well Inventory Data: 

In the study area, wells and borewells were studied which indicate that shallow aquifer is 

developed through dug wells and deeper aquifer through tube wells. The groundwater has 

revealed that potential fractures are encountered at deeper levels. Rain water collected in the 

tanks in the region acts as a good source of water during post monsoon. The water in the wells 

are available mainly after post monsoon and it reduces during summer. Bore wells are as deep 

as 500 ft also and it reflects that the yield is only better at deeper water levels 

The occurrence of groundwater mainly in the porous soil are weathered layers, very negligible 

amount of groundwater percolated through the poorly fractured layer, after that there is no 

existence of groundwater. Besides, the mining area consists of hard compact rock, no major 

water seepage within the mine is expected. From the nearby working mines, no such seepage 

is also observed.  

* * * * * * * * * 
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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 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., and the details of the same are elaborated in this chapter. 

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 like Bronchitis, Emphysema, Bronchial Asthma, Irritation of 

mucus membranes of eyes, etc. 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 

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: 
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Table 4.1: 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.Proponent has already installed fixed water sprinkler in the 
road connecting the mine and the nearby crusher. (Refer 
Photograph) 

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. Proponent has already 
carried out plantation in the nearby crusher area periphery.(Refer 
Photograph) 

50m safety distance has been left for the drainage channel on the 
eastern side of the lease area. Earthen embankment for the same 
and tin sheet will be set up in the eastern lease periphery. Green 
netting will be carried out around the lease periphery on the other 
sides. 
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FIXED WATER SPRINKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTATION 
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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, 8tippers  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 550 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 LevelConcentration (GLC) have been computed using hourly 

meteorological data.  

Table 4.2: 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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Table 4.3: 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: 

Table 4.4: Emission Rate 

ACTIVITIES/POLLUTANTS PM10(g/sec) PM2.5(g/sec) 

Ore Loading 0.03 0.01 

Drilling 0.13 0.05 

Hauling inside lease area 0.13 0.02 

Total 0.29 0.08 

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 Winter Season (December 2021 to February 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: 
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Table 4.5: Peak Incremental Concentration 

S.no Parameters Peak incremental concentration µg/m3 
1 PM10 4.42 
2 PM2.5 1.60 

 

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. 

Table 4.6: Concentrations Of PM10 after Project Implementation 

Values in g/m3 

S. 
No 

Location 
Background 

Concentration 

Predicted 
Incremental 

Concentration  

Post Project 
Concentration  

Statutory Limits 

1 A1-Near Mine Lease Area 74.8 4.4 79.2 100 
2 A2-Parai Patti Village 58.4 <1.0 59.4 
3 A3-Nathikudi  Village 55.4 1.5 56.9 

4 
A4-M.Duraisamypuram  
Village 54.2 <1.0 55.2 

5 A5-Achamthavirthan Village 50.2 <1.0 51.2 
6 A6-Nagapalayam Village 56.1 <1.0 57.1  

7 
A7-Koppiyarnayaganpati 
Village 52.2 <1.0 53.2  

Table 4.7: 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 A1-Near Mine Lease Area 35.9 1.6 37.5  
60 2 A2-Parai Patti Village 28.1 <1.0 29.2 

3 A3-Nathikudi  Village 26.2 <1.0 27.2 
4 A4-M.Duraisamypuram  Village 27.1 <1.0 28.2 
5 A5-Achamthavirthan Village 24.2 <1.0 25.2 
6 A6-Nagapalayam Village 26.6 <1.0 27.6  
7 A7-Koppiyarnayaganpati Village 24.9 <1.0 25.9  

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 

51.2g/m3 to 79.2g/m3 and with respect to PM2.5 are in the range of 25.2g/m3 to 37.5g/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 4.2. 

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 sewageto 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, a garland drain of length 890m willbe 

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 4.3. 

C. Disturbance to drainage courses 

There is a drainage channel passing on the eastern side of the lease area  ( Refer Photograph) 

for which 50m safety zone has been left. Earthen bund will be formed along the banks of this 

drainage channel in proximity to the lease area and good plantation will be carried out in the 

safety zone area. Either side of the channel near the lease area will be properly fenced with 

barbed wire and it will be ensured no impact is caused on this drainage course.  

Kayalkudi river  a seasonal rainwater carrying stream located about 1.7km on the SW side. No 

major water flow is observed in this river and it remains dry for major part of the year. There will 

be no generation of effluent  or its discharge from the mining operation in this lease area and as 

such no impact on water quality of this river is expected. Direct rain fall into the pit  will be 

collected in the mine floor sump. Mine sump capacity  shall be 146.5mx41.0mx1.2m proposed. 

Water from sump will be pumped to settling pond for down stream users.  Rainwater from the 

mine periphery will be collected through peripheral garland drain -  890m x 1m x 0.6m proposed.  

Garland drain will be connected to a settling pond of 3.5M X 2.5 M X 1.4 M size and 12.25 m3 

capacity. Supernatant clear water from settling pond  will be let out to downstream users.  

There is no proposal to discharge any effluent into this water body. No major impact is 

envisaged on the nearby water bodies due to project operations. 
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Figure 4.4: Surface Runoff Management Structures 
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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 36m. 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.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 Virudhunagar district was obtained from the data provided in the 

technical report of the Central Ground Water Board, South Eastern Costal Region – ‘District 

groundwater brochure, Virudhunagar District.’ 

Table 4.8: Ground Water Resources Estimation– VembakottaiTaluk (M.Cum) 

Net 
Groundwater 
Availability  

Existing 
Gross 

Draft for 
Irrigation  

Existing 
Gross Draft 

for Domestic 
and industrial 
water supply 

Existing 
Gross 

Draft for 
all uses 

Allocation  
for Domestic  
and Industrial  

Requirement supply 
uptonext 25 years 

(2029)  

Allocation  
for Domestic  

and  Industrial  
Requirement  

supply uptonext 25 
years (2029) 

Stage of 
Ground 
water 

Develop 
ment 
(%) 

Category 
of Block  

26.82 13.14 23.7 15.51 24.7 11.22 58 Safe 

From the table it is seen that the stage of groundwater development of Vembakottai where the 

study area falls is 58%. 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 on 

the western side of the lease. 

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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4.4.1.1 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 inTable no – 4.9. 

Table 4.9: 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. 

Table 4.10: 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 organisations 

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 production quantity is low and hence few equipment’s only will be used.Besides, 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 texture, sound 
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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: 

Table 4.11: 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 51.9 60.1 90 

2. North East Corner 51.9 57.8 90 

3 South East Corner 51.9 55.4 90 

4 South West Corner 51.9 61.6 90 

5 A2-Parai Patti Village 49.8 49.9 55 

6 A3-Nathikudi  Village 48.9 49.1 55 

7 
A4-M.Duraisamypuram  
Village 

47.7 
47.8 55 

8 
A5-Achamthavirthan 
Village 

44.8 45.0 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. 

4.4.1.2 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 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 in the lease periphery on the eastern side and green net on the 

other sides. 

Further green belt and afforestation will be planned and executed to abate noise and dust 

propagation in the area.  

4.4.2 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.  
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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. 

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 

Table 4.12: Permissible Peak Particle Velocity (PPV) In Mining Areas 

In mm/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. 

4.5 LAND ENVIRONMENT: 

The entire mine lease area of 3.164Ha is aown patta land. Part of the lease area is already 

mined out.The present land use pattern, and the post mining land use pattern is shown below: 

Table 4.13: Land Use Table 

S.No Land Use Present Area (Ha) 
Area in use during the 
quarrying period (Ha) 

1. Quarrying Pit 1.15.0 2.41.0 
2. Infrastructure & Roads 0.10.0 0.10.0 
3. Green Belt 0.05.0 0.54.0 
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4. 
Undisturbed area and other 
area 

1.95.4 
0.01.4 

5. Fencing / others -- 0.10.0 

 Total  3.16.4 3.16.4 

 

4.5.1 LAND RECLAMATION: 

The overburden in the form of Gravel after excavation will be temporarily preserved if necessary 

and marketed to needy customers. Topsoil will be used for plantation purposes. 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.In the post mining stage, entire 

2.41 Ha of mined out area will be left as water body, 0.10 Ha will be the mine roads& 

infrastructure, 0.540 Ha will be covered with vegetation and 0.10 Ha will be fencing. 

Table 4.14: Land Use During Post Operational Period 

S.No Description 
Land use (Ha.) 

Plantation Water body Others Total 
1 Quarrying Pit -- 2.410 -- 2.410 
2 Infrastructure and Roads -- -- 0.100 0.100 
3. Green Belt 0.540 -- -- 0.540 
4. Undisturbed Area 0.014 -- -- 0.014 
5. Fencing / others -- -- 0.100 0.100 

 TOTAL 0.554 2.410 0.200 3.164 

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.  

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:  
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Table 4.15: Impact on Biological Environment 

S.No ISSUES OBSERVATIONS 

1 
Clearance of vegetation due to mining 
and allied activities 

No clearance of major vegetation is involved since 
eastern part of the lease area is already 
mined,exposed with rock and western part contains 
abandoned crusher items.  

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 

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 
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, 
which have medicinal value 

No such significantly important 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 
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. 

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

Therefore there shall be noimpacts due to mining activity on them.Even though there are no 
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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. 

4.6.4GREEN BELT& PLANTATION: 

In the lease area, safety barrier 7.5m around the periphery and50m for drainage channel on the 

eastern side of the lease area. Greenbelt / Plantation will be carried out to enhance the 

vegetative growth and aesthetic in the safety zone area. About 550 trees will be planted in and 

around the lease area.Proponent has already carried out plantation in the nearby crusher area 

periphery. 

Table 4.16: Proposed Plantation 

Year 
No. of tress proposed to be 

planted 
Name of the species 

I 110 

Pungai, Vagai, Vembu, Manjal konrai, Naval, 
Puvarasu, etc., 

II 110 
III 110 
IV 110 
V 110 

Total 550  

In the post mining stage, entire 2.41 Ha of mined out area will be left as water body, 0.10 Ha will 

be the mine roads& infrastructure, 0.554 Ha will be covered with vegetation and 0.10 Ha will be 

fencing.The post mining land use plan showing afforestation and water body is shown in Figure 

No- 4.4. 
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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 seasonal odaiin 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 18 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 & Gravel, 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. 
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Table 4.17: CER Cost 

Project Cost (Rs.) Rs.2,95,05,700./- 

CER Cost Requirement (2% of the Project Cost) (Rs.) Rs.5,90,114/- 

Actual CER cost allocated (Rs.) Rs.6,00,000/- 

Towards the socio economic development of the surrounding area, the proponent has 

earmarked an amount of Rs.6 Lakhs under Corporate Environmental Responsibility. The 

activities identified under CER will be implemented in a phased manner in 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: 

Anticipated occupational illness sequel to mining activities can be as follows: 

• Dust related pneumonia 

• Tuberculosis 

• Rheumatic arthritis 

• Segmental vibration 

• Miner’s Nystagamus 

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. 
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▪ 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  

▪ 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.  

A. Present traffic scenario: To know the present scenario, traffic survey is conducted at 

Mamsapuram – Malli Road. The details of the traffic survey is provided in Table 

No.4.18. 
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Table 4.18:Details of Traffic Survey 

Transport Route From Gopalapuram to Vadakarai 

Buses & 
 Mini/Van 

Trucks 
(2 axle & Multi axle) 

Motor 
Vehicle 

Tractor 
& 

Trailer 
LCV 

Car 
/Jeep 

Auto 

TOTAL 
IN 

TERMS 
OF PCU 

24 122 132 126 15 16 10 1088 

 
B. Expected traffic on post project scenario: 

From the mine the entire material will be transported to required users. The expected peak 

transport will be as follows:  

Table 4.19: Details of Transportation 

Sl.no Particulars of activity Quantity 
A  Maximum Material Transported (m3/year) 69,216 
B No of days in a year 300 
C Transport  hours per day 8 
D Truck capacity in T 20 
 Trips per hour 5 Trips/hr 

Since the production is less, there will be hardly about 5 trips per hour. The existing road can 

absorb this traffic due to this project. The following mitigative measures are suggested: 

❖ Water sprinkling on matetrial in the transport vehicles before transporting, so that no dust 

nuisance during transport will arise. 

❖ 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. 

❖ Keeping traffic regulators at vulnerable locations. 

❖ Distribution of transport vehicles for avoiding choking of roads 

❖ Limiting of speed 

❖ Installation of  barriers at vulunerable locations 
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❖ 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 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 

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: 
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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. 10.2, 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 of Tirunelveli 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 break due to improper 
maintenance of rod. 

• Periodical preventative maintenance and 

replacement of worn out accessories in 

the compressor and drill equipment. 

• As per manufacturers recommendation 

rod to be replaced and bits will be 
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S.No Factors Causes of risks Control measures 

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. 

7.3.1 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 
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➢ 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 Firefighting 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 

➢ 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 
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➢ 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 3.164 Ha 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 up to a depth of mining 36m 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.  

7.6 CUMULATIVE IMPACT STUDY: 

The details of other quarries located within the 500m radius of this project has been provided in 

Annexure-11 and the same has been shown below: 
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Table 7.1: Details of quarries within 500m radius 

S.No Quarry detail Village 
S.F. No.8 Extent  

(Hect) 
Proceedings No. &  

Lease Period 

Existing Quarries: 

1 P. Jeyaraman 
Nathikudi, 

Vembakottai 
866/4A, 812/11, 

etc., (3.06.5) 
KV1/422/2018 dated: 9.01.2019. 

08.02.2019 to 07.02.2024 

2 
 

R. Sadharmasadhana 
Nathikudi, 

Vembakottai 
807/4C (1.62.5) 

KV1/22055/2016 dated: :01.02.2019 
08.02.2019 to 07.02.2024 

3 R.Vishnuprasath 
Nathikudi, 

Vembakottai 
886/10, 886/1A 1 , 

886/4 (3.47.0) 
KV1/825/2017 dated:01.02.2019 

08.02.2019 to 07.02.2024 

4 S.Gururaja 
Nathikudi, 

Vembakottai 
805/4, 805/3 (2.93.0) 

KV1/29597/2015, Dated:14.11.2018 
28.11.2018 to 27.11.2023 

5  P.Jeyaraman 
Nathikudi, 

Vembakottai 
916/4C1, 916/7A 

etc., (2.97.5) 
KV1/424/2018 dated:29.01.2019. 

01.02.2019 to 31.01.2024 

Abandoned Quarry: 

1. P.Jeyaraman 
Nathikudi, 

Vembakottai 

811 (P), 812/3 
812/4A, 812/6A, 

etc., (4.23.5) 

KV1/37602/2013, Dated: 19-12-2013 
24.12.2013 to 23.12.2018. 

2. L.Gayathiri 
Nathikudi, 

Vembakottai 
919/28 (0.60.0) 

KV1/ 794 / 2012 DI 12.09.2013 
23.09.2013 to 22.09.2018 

3. S.Radhakrishnan 
Nathikudi, 

Vembakottai 

915/3, 916/4B, 
916/4C2, 916/7B 

(2.88.0) 

KV1 /48749/2013, dated:01.09.2015 
12.09.2015 to 11.9.2018 

Present Proposed Quarry : 

1 S.Radhakrishnan 
Nathikudi, 

Vembakottai 
886/2 (P), 886/7, 
886/9 (3.16.4) 

KV1/879/2020 

    TOTAL 24.94.40   

From that above it is seen that, although the individual lease area of this project is less than 5 

Ha, the other existing and proposed quarries within the 500m radius along with this subject 

project works out to >5 Ha. As such cluster situation applicable and this report is prepared. A 

map showing the existing and proposed quarries located near the lease area is provided Figure 

No.7.1 given below: 
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Figure 7.1: Vicinity Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the above table it is seen that there are 5 existing quarries present in the periphery. The 

baseline monitoring carried out for this project reflects the cumulative impact of this existing 

quarry.  Considering that the lease period of the existing quarry quarries will be coming to an 

end the proposed quarry will serve as a replacement for the existing quarries to ensure meeting 

the present roughstone demands. 

7.7 PIT SLOPE STABILITY PLAN 

➢ Factors affecting slope stability of the mine are 

• Geological structure comprising dip,  intervening  shear zone formation, clay 

intrusion,  joints / discontinuities, faults etc., 

• Lithology of formation 

• slope geometry 

• Ground water availability  which may cause increased thrust on the faces 

➢ Site specific analysis 
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• Proposed area is a hard rocky charnockite terrain comprising top1m earth, 5m  

gravel, followed by weathered rock and then hard rock.  

• Since the formation is of homogeneous rock type probability of slope failure is low  

and can be avoided if proper measures are adopted.  

• There will be a 7.5m wide barrier zone which will form a ridge which can also take 

care of the top section and as such no risk is envisaged on this  front.  

• The eastern part of the lease area is already mined out with the maximum pit depth of 

19m. However, for the odai passing on the eastern side of the lease area, a 50m 

safety zone is left and as such no further mining depth wards in this already mined out 

area is proposed in this safety zone.  

• Further benching as per approved mining plan beyond this 50m safety zone will be 

ensured and future mining working will be carried out. 

• It is also proposed to construct tin sheet in the eastern mine lease periphery on the 

surface and also carry out barbed wire fencing in the  existing mine floor at 50m 

safety distance line at 19m floor level. This area will be isolated from the future 

working and no movement of men and machinery will be allowed in this isolated zone. 

• Necessary warning sign boards will also be placed in this area.    

• During future workings the following measures will be ensured: 

o Regular inspection of the mine faces to be carried out by mines manager for 

ensuring absence of any structural features like faults, joints, dyke,  intrusive 

material in the rock strata which may affect the slope stability and cleared. 

o No loose material or boulders is to be stacked on the mine top or pit benches. 

o Height of the benches should be 5m. Working bench width should  be  at least 

2.5 times  the bench height. Ultimate pit bench width will be 5m & slope  is kept 

at 45o to ensure slope stability.  

o Haul road formation will be at 1 in 16 slope with adequate road width. 

o There will be no ground water table intersection. 

o No seepage is expected due to formation. Adequate drainage management 

system comprising peripheral garland drain,  settling pond  to regulate monsoon 

water will be created to prevent saturation of compact layers, apparent drainage 
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over the bench slope to avert damages  to quarry face and manage the water 

flow. 

The above will ensure safe and stable  mine prospects. 

CONCLUSION: 

No adverse impact on the surrounding environment is envisaged  from this project since the 

number of equipment's to be used to achieve this production is less and the magnitude of 

operation is of low level.  

Certified vehicles with low carbon emissions will only be used.  These equipment's will be 

properly and regularly maintained. Besides, 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 550 number 

of plants will be planted in and around the lease area. 

Geologically the area in and around the lease area contains charnokite type rock formation 

containing mostly fallow land. As such there no major vegetation or agricultural activities are 

observed. There are no Protected or Eco-Sensitive Zone or forest land nearby wherein it can 

have an impact. 

It will be ensured that mining will be carried out adhering to all the statutory rules and 

regulations, appointing statutory personnel's like qualified mines manager, blaster, informing 

DGMS before commencement of mining operations  and maintaining the environmental quality 

within the prescribed standards by effective implementation of various mitigative measures.  

As such release of Greenhouse gases (GHG), rise in temperature, affecting  livelihood of the 

local people ,loss of  Agriculture, Forestry and Traditional Practices is not envisaged. Such a 

limited scope will not induce any climatic change leading to droughts, floods etc.  

Mine closure plan plan is prepared for the lease period and already included in the approved 

mine plan.  

Due to absence of perennial water bodies nearby where in any marine ecosystem is observed, 

no effect on this front is also expected.  Hydrological investigation carried out and as given in 

Para 3.6 of Chapter III & para  4.3 Chapter – IV  shows that  the all time ground water table in 

this area is much below the mining level. Hence, ground water intersection in not envisaged  for 
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the entire life of the mine and ground water will not be affected due to the quarrying operation. 

As such there will not be any adverse impact on the ground water regime. Besides, this being a 

mining project, there will be not be any process effluent. As mentioned earlier, the rainfall will be 

collected in the mine floor sump and gainfully used as per CGWA requirement. Excess water if 

any in the  sump will be pumped to settling pond  and supernatant clear water let out for 

downstream users. 

It will be ensured that mining will be carried out adhering to all the statutory rules and 

regulations, appointing statutory personnel's like qualified mines manager, blaster, informing 

DGMS before commencement of mining operations  and maintaining the environmental quality 

within the prescribed standards by effective implementation of various mitigative measures for 

the entire lease period.  

 

* * * * * * * * 
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CHAPTER 8                                                                            

PROJECT BENEFITS 

The proposed Roughstone and Gravel Quarry of Thiru S.Radhakrishnan will improve physical 

and social infrastructures in the area like: 

• Direct employment to 18 people. 

• Indirect employment to scores of 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.6.0 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.  

* * * * * * * * * 
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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.8867/SEAC/TOR-1124/2021 dated 23.03.2022. 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. 

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 
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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. 

❖ 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. 
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❖ 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 

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 
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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.  

▪ 50m safety distance has been left for the drainage channel on the eastern side of the 

lease area. Earthen embankment for the same and tin sheet will be set up in the eastern 

lease periphery. Green netting will be carried out around the lease periphery on the 

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 
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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 890m 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.  

There is a drainage channel passing on the eastern side of the lease area for which 50m safety 

zone has been left. Earthen bund will be formed along the banks of this drainage channel in 

proximity to the lease area and good plantation will be carried out in the safety zone area.  

Either side of the channel near the lease area will be properly fenced with barbed wire and it will 

be ensured no impact is caused on this drainage course Elaborate details regarding the same is 

provided under section 4.3.3, Chapter-IV. 

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 in the mine 

periphery, 50m left on the eastern side of the lease area. 

▪ 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 and ensuring using less charge per 

delay. 

❖ 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 around the periphery, 50m for drainage channel on the 

eastern side of the lease area is left. Greenbelt / Plantation will be carried out to enhance the 

vegetative growth and aesthetic in the safety zone area. This will boost the biological, visual 



DRAFT EIA/EMP REPORT FOR ROUGHSTONE AND GRAVEL QUARRY OF THIRU 

S.RADHAKRISHNAN AT SURVEY NO. 886/2, 886/7 AND 886/9 OVER AN AREA OF 3.164 HA IN 

NATHIKUDI VILLAGE, VEMBAKOTTAI TALUK, VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU  

 

 

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

 10-8 

 

 

and aesthetic outlook of the area. Elaborate details regarding the same is provided under 

section 4.6.4, Chapter-IV. 

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.6.0 

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 10.0 1.0 

2  Provision of tin sheet in the eastern side of lease 
periphery  & green net around the mine periphery 

4.0 - 

3 Green belt and Plantation ( 500 nos) 1.0 0.2 

4 Surface Runoff Management structures – Garland 
drain, settling pond 

0.5 0.1 

5 Provision of tyre washing facility 0.3 - 

6 Provision of EC condition display board in the mine 
entrance 

0.3 - 

7 Safety gadgets procurement & health check up 0.5 0.3 

8 Monitoring of Environmental quality - 1.0 

9 Adopting controlled blasting technology using 
Nonel 

- 4.0 

10 Provision of net enabled CCTV cameras at mine 
workings 

0.3 - 

11 Remuneration for statutory persons - 7.0 

 Total 16.9 13.6 
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Towards EMP measures, Rs.16.9 lakhs is allocated under capital cost. Besides,                          

Rs.13.6 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. 

 

* * * * * * * 



SUMMARY AND 

CONCLUSION

CHAPTER-XI
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CHAPTER 11                                                                           

SUMMARY & CONCLUSION 

11.1 INTRODUCTION:  

Thiru.S.Radhakrishnan proposes to operate a Rough Stone and Gravel Quarry at Survey 

No. 886/2, 886/7 and 886/9 over an area of 3.164 Hectares In Nathikudi Village, Vembakottai 

Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu, for the production capacity of 2,64,480 m3 of Rough 

Stone and 64,780m3 of Gravel for the period of five years 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 along with this subject project works out to 13.49.90 Ha and as such this 

proposal is considered under Category – B1.  

11.1.1 STATUTORY APPROVALS: 

• Mining Lease: Precise area communication letter was obtained from the District 

Collector Virudhanagar Vide letter KV1/879/2018-Kanimum, dated 24.02.2021 

(Annexure-1) 

• Mining Plan Approval: Mine plan for this project was approved by Assistant Director, 

Department of Geology & Mining Virudhunagar vide KV1/879/2018, dated 09.07.2021 

(Annexure-2) 

11.1.2 ENVIRONMENTAL CLEARANCE APPLICATION: 

• Terms of Reference: Terms of Reference was issued by SEIAA Tamil Nadu vide letter No. 

SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 dated 23.03.2022. 

• Baseline Data Collection: Baseline data collection for this project was carried out in the 

Winter Season (December 2021 to February 2022) 

• Draft EIA/EMP Report: 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. 
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11.2 SALIENT FEATURES OF THE PROJECT:  

Table 11.1: Site Details 

PARTICULARS DETAILS 

Name of the project Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru S.Radhakrishnan  

Extent 3.164 Ha 

Proposed 5 year production 2,64,480 m3 of Rough Stone and 64,780m3 of Gravel 

Villages Nathikudi 

Tehesil Vembakottai 

District Virudhunagar 

State Tamil Nadu 

Latitude 9°26’21.8” N to 9°26’26.0” N 

Longitude 77°41’32.0” E to 77°41’44.5”E 

Toposheet 58 G/11 

Type of land Patta Land 

Topography 
The area applied for mining lease is a gentle plain terrain. Part of 
the lease area has already been mined out. The topography of 
the lease area ranges around 125m RL. 

Accessibility 

The lease area lies 10 Km southeast of Sivakasi. It can be 
approached from the Malliputhur – Paraipatti Road which 
connects to the SH-42 ( Srivilliputtur – Sivakasi). The nearest 
airport is at Madurai, located about 62 Km in the north eastern 
side. 

Nearest Major RS 
 Sivakasi Railway Station is located at a distance of 10Km on the 
north eastern side of the lease area. 

Nearest Airport      
Madurai Airport is located at a distance of 62Km on the north 
eastern side of the lease area. 

Table 11.2: Environment Setting of The Study Area  

PARTICULARS DETAILS 

Nearest major water bodies 

• Seasonal Odai- E 

• Odai-165m-W, 

• Kayalkudi River -1.7km (SW) 

• Nedunkulam Odai – 3.1km(SW) 

• Marugal odai  - 7.0km-(SW) 

Notified Archaeologically important places, 

Monuments 
Nil within 10Km Radius. 
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PARTICULARS DETAILS 

Local Places of Historical  and Tourism Interest  Nil within 10 Km 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 10 Km radius 

Reserved / Protected Forests Nil within 10 Km radius 

Defence Relocations Nil within 10 km radius 

Seismic Zone Zone – II (Least Active) 

Other Industries in the area 
Other than crushers, Roughstone quarries, 

match box, fire works factories no other major 

industries are located in the study area. 

Table 11.3: Technical Description 

PARTICULARS DETAILS 

Geological reserve Roughstone – 8,64,240 cum , Gravel - 1,09,785 cum 

Mineable reserve Roughstone – 2,64,480 cum , Gravel - 64,780 cum 

Method of Mining 

Open cast mechanized mining method with shallow jack hammer drilling, 

blasting, excavation, loading and transportation of Roughstone to needy 

buyers. 

Production 

YEAR 
TOP SOIL 
 IN CU. M 

GRAVEL IN 
CU.M 

ROUGH STONE 
IN CU.M. 

I 3280 16400 47,988 

II 3280 16400 48,372 

III 3280 16400 48,816 

IV 3116 15580 50,088 

V --- --- 69,216 

TOTAL 12,956 64,780 2,64,480 
 

Waste Generation 

and Management 

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 Seigniorage Fees to Government. Topsoil will be 

used for bund formation and plantation purposes. The excavated rough 
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PARTICULARS DETAILS 

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

producing crusher aggregates, M Sand. 

Depth The ultimate depth of mining is restricted to 36m. 

Man power Direct – 18, 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.2.95 Crores 

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 Winter 

Season, December 2021 to February 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. 

11.3.2 SOCIO-ECONOMIC STATUS: 

The proposed Roughstone and gravel quarry is located in in Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, 

Virudhunagar District. Based on 2011 census data, in the 10km radius there are 28 Rural villages 

and 7 urban areas from Three Taluks namely Rajapalayam, Sivakasi, Srivilliputhur.  

Table 11.4: Social, Economic And Demographic Profile of the Study Area 

Details Population Percentage 

A. Gender-wise distribution 

Male Population 134570 49.67 
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Details Population Percentage 

Female Population 136384 50.33 

Total 270954 100 

B. Caste-wise population distribution 

Scheduled Caste 48390 17.86 

Scheduled Tribes 292 0.11 

Other  222272 82.03 

Total 270954 100 

C. Literate and Illiterate population 

Literate Males 107012 39.49 

Literate Females 91000 33.59 

Total Literate Population 198012 73.08 

Others Males 27558 10.17 

Others Females 45384 16.75 

Others Population 72942 26.92 

Total 270954 100 

D. Occupational structure  

Main workers 119491 44.10 

Marginal workers 10992 4.06 

Total Workers 130,483 48.16 

Total Non-workers 140471 51.84 

Total 270954 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.  

11.3.3 EXISTING ENVIRONMENTAL QUALITY: 

Baseline monitoring was carried out during Winter Season, December 2021 to February 2022). 

The details of the same are provided below: 
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Table 11.5: Baseline Data 

A) METEOROLOGICAL DATA Monitoring Location - Near Mine Lease Area 

PARAMETERS MINIMUM MAXIMUM 

Temperature in oC 19.0 36.0 

Humidity in % 21.8% 99.0% 

Wind speed  Km/Hr <1.8 25.9 

Predominant wind direction (From) NE 

B) AMBIENT AIR QUALITY  Monitoring Location – 7 locations 

PARAMETER RESULT (µg/m3) 
*LIMIT (µg/m3) 

Location Core Zone Buffer Zone 

Particulate Matter (Size <10 µm) 52.2 – 74.8 39.9 – 58.4 100 

Particulate Matter (Size <2.5  µm) 25.1 – 35.9 18.8 – 28.1 60 

Sulphur Dioxide (as SO2) 5.1 – 7.6 3.8 – 8.5 80 

Nitrogen Dioxide (as NO2) 6.9 – 9.2 4.6 – 10.2 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 –  6 locations 

PARAMETER Result *LIMIT (µg/m3) 

pH at 25 ˚C 7.24 – 8.2 6.5-8.5 

Total Dissolved Solids, mg/L 236 – 1002 2000 

Chloride as Cl-, mg/L 34.2 – 342 1000 

Total Hardness (as CaCO3), mg/L 171 – 431 600 

Total Alkalinity (as CaCO3), mg/L 147– 326 600 

Sulphates as SO42-, mg/L 13.6 – 208 400 

Iron as Fe, mg/L 0.04 – 0.15 0.3 

Nitrate as NO3, mg/L 1.8 – 9.60 45 

Fluoride as F, mg/L 0.13 – 0.58 1.5 

Conclusion: The water quality of ground water 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. 

D) NOISE LEVELS Monitoring Location – 7 locations 

PARAMETER 
RESULT dB(A) 

*LIMIT (µg/m3) 
Day Equivalent Night Equivalent 

Core Zone 51.9 39.4 90 
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Buffer Zone 44.8 – 50.6 37.3 – 43.1 
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 – 7.35 

Electrical Conductivity (µmho/cm) 98.4 – 181.6 

Organic matter (%) 1.56 – 2.55 

Total Nitrogen (mg/kg) 590 - 751 

Phosphorus (mg/kg) 1.34 – 1.59 

Sodium (mg/kg) 199 – 235 

Potassium (mg/kg) 592-766 

Soil is of silty loam type. 

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 87.07 26.91 

2 Fallow Land 144.71 44.72 

3 Land With Scrub 38.87 12.01 

4 Land Without Scrub 22.97 7.10 

5 Water bodies 5.27 1.63 

6 Mining 9.28 2.87 

9 Settlement  15.40 4.76 

 Total 323.57 100 

 From the above table it is seen that 26.91% of the buffer area is classified under the 

Agriculture/ Plantation followed by 44.72 % of  fallow land, 12.01 % constitutes land with scrub, 

7.10 %  constitutes land without  scrub and the balance falls under other land use categories. 

Details are given in Table 3.21, Chapter – III. 
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G) BIOLOGICAL ENVIRONMENT: 

Flora: The lease area is a non forest, private land. Eastern part of the lease area is already 

mined, exposed with rock and western part contains abandoned crusher items.  The lease area 

is dominated with Prosopis juliflora. There are 3 trees species from 2 families followed by 4 

shurbs from 4 families and 3 herbs from 3 family were recorded in the core zone. The detailed 

list of plants found in the core zone are given in Table no – 3.23 . The Dominated species in the 

buffer zone are Albizia lebbeck, Acacia auriculiformis, Sygygium cumuni, Borassus flabellifer, 

Azadirachta indica, Prosopis juliflora, etc.  Patches of coconut  and casurina farms are also 

observed. 

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. No wild mammalian 

species was directly sighted during the field survey. There is no Schedule I species in the core 

&  buffer zone. The list of fauna within the study area is given in Table No – 3.27.   

H) HYDROLOGICAL STUDY: 

The area applied for mining lease is a gentle plain terrain. Part of the lease area has already 

been mined out. There is no major water body in the core zone. There is a drainage channel 

passing along the northern side of the lease area. Further elaborate details of the same has 

been provided under section 4.3.3C, Chapter-IV. The drainage map prepared from the survey of 

India topographic maps shows the presence of few streams running in a dendritic pattern 

The general trend of depth to water level for Rajapalayam Block, Virudhunagar District, Tamil 

Nadu the was obtained from the data obtained from India-WRIS, Department of Water 

Resources, Ministry of Jal Shakti. 

In the study area, the shallow aquifer is developed through dug wells and deeper aquifer 

through tube wells. The groundwater has revealed that potential fractures are encountered at 

deeper levels. Rain water collected in the tanks in the region acts as a good source of water 

during post monsoon. The water in the wells are available mainly after post monsoon and it 

reduces during summer. Bore wells are as deep as 500 ft also and it reflects that the yield is 

only better at deeper water levels 

The occurrence of groundwater mainly in the porous soil are weathered layers, very negligible 

amount of groundwater percolated through the poorly fractured layer, after that there is no 
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existence of groundwater. Besides, the mining area consists of hard compact rock, no major 

water seepage within the mine is expected. From the nearby working mines, no such seepage 

is also observed.  

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 Proper maintenance of HEMM  
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and Loading 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 

Regular wetting of transport road using mobile water tanker. 

Proponent has already installed fixed water sprinkler in the road 

connecting the mine and the nearby crusher. 

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. 

50m safety distance has been left for the drainage channel on the 

eastern side of the lease area. Earthen embankment for the same and 

tin sheet will be set up in the eastern lease periphery. Green netting 

will be carried out around the lease periphery on the 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 51.2 g/m3 to 79.2 g/m3 

g/m3 and with respect to PM2.5 are in the range of 25.2 g/m3 to 37.5 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 
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of all the mitigative measures, no adverse impact on Air quality due to the mining operation in 

this lease area is expected. 

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 

890m 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 is a drainage channel passing on the eastern side of the 

lease area for which 50m safety zone has been left.  

• Earthen bund will be formed along the banks of this drainage 

channel in proximity to the lease area and good plantation will 

be carried out in the safety zone area.   

• Either side of the drainage channel near the lease area will be 

properly fenced with barbed wire and it will be ensured no 

impact is caused on this drainage course.  

• There is no proposal to discharge any effluent into this water 

body. No major impact is envisaged on the nearby water bodies 

due to project operations. 

• Stage of Groundwater Development: The groundwater resource data of Virudhunagar 

district was obtained from the data provided in the technical report of the Central Ground 
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Water Board, South Eastern Costal Region – ‘District groundwater brochure, 

Virudhunagar 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 

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 36m. 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. 

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. 
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• 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/green netting in the lease periphery on the eastern side and 

green net on the other sides. 

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 IMPACT ON LAND ENVIRONMENT: 

The entire mine lease area of 3.164 Ha is a own patta land. Part of the lease area is already 

mined out. 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. 

Plantation will be carried out in this safety zone area. In the post mining stage, entire 2.41 Ha of 

mined out area will be left as water body, 0.10 Ha will be the mine roads& infrastructure, 0.554 

Ha will be covered with vegetation and 0.10 Ha will be fencing. Entire mined out area will be 
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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: 

Part of the lease area is already mined and free from major vegetation. No clearance of major 

vegetation is involved since eastern part of the lease area is already mined, exposed with rock 

and western part contains abandoned crusher items. 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 has been left around the mine periphery. Greenbelt / Plantation will be carried out to 

enhance the vegetative growth and aesthetic in the safety zone area. Ultimately the entire 

mined out area of 2.410 Ha of mined out area will be left as water body, 0.10 Ha will be the 

mine roads& infrastructure, 0.554 Ha will be covered with vegetation and 0.10 Ha will be 

fencing. Proponent has already carried out plantation in the nearby crusher area periphery. 

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 seasonal odai 

in proximity to the lease area not be disturbed by the proponent and sufficient safety barrier has 

also been left. Towards the same, it is proposed to construct a bund on the eastern side along 

with fencing. 

The mining operations in the proposed quarry will employ about 18 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.6.0 Lakhs under Corporate Environmental Responsibility. The 

activities identified under CER will be implemented in a phased manner.In consultation with 

the locals based on the need & priority it will be implemented. 

11.4.9  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS: 
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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. 

• 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.    

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. Since the productivity is less, there will be about 5 trips per hour. 

The transport route can easily absorb this negligible 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 

❖ 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. 
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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.16.9 lakhs is allocated under capital cost. Besides,                         

Rs.13.6 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. Further details of the capital and recurring cost of environmental management has 

been provided in in Table No. 10.2, Chapter-X. 

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 
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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. Besides, it will meet the raw material 

requirement of the construction industry also. 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 12                                                                           

DISCLOSURE OF CONSULTANTS ENGAGED 

Creative Engineers & Consultants, Chennai – 600 059, is an ISO 9001:2015 certified 

organization with 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, 
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EXPERT NAME QUALIFICATION POSITION EXPERIENCE 

applications. 4years 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 2011 CENSUS 

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,Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Nadukkudi Rural 1348 4797 2383 2414 575 296 279 2439 1231 1208 0 0 0 3122 1717 1405 1675 666 1009 
  total (A)  1348 4797 2383 2414 575 296 279 2439 1231 1208 0 0 0 3122 1717 1405 1675 666 1009 

2-5 km,Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

2 1 Deyvendri Rural 277 943 477 466 125 65 60 336 166 170 0 0 0 593 341 252 350 136 214 

3 2 Achchandavilthan Rural 1881 6365 3190 3175 622 317 305 1419 703 716 0 0 0 4234 2370 1864 2131 820 1311 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Thiruthangal (Part) Rural 2604 9504 4743 4761 1012 495 517 1505 737 768 17 10 7 7115 3810 3305 2389 933 1456 

5 2 Vendurayapuram Rural 661 2383 1195 1188 285 155 130 528 266 262 0 0 0 1445 837 608 938 358 580 
  total (B)  5423 19195 9605 9590 2044 1032 1012 3788 1872 1916 17 10 7 13387 7358 6029 5808 2247 3561 

5-10 km,Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

6 1 Keelrajakularaman Rural 2575 8986 4487 4499 817 413 404 2319 1160 1159 40 23 17 6302 3459 2843 2684 1028 1656 

7 2 Melarajakularaman (Part) Rural 5238 16652 8394 8258 1617 843 774 2978 1502 1476 96 46 50 12060 6744 5316 4592 1650 2942 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

8 1 Viluppanur Rural 1557 5304 2719 2585 544 285 259 2864 1431 1433 1 0 1 3843 2152 1691 1461 567 894 

9 2 Nallingaperi Rural 159 532 265 267 37 24 13 187 94 93 0 0 0 390 207 183 142 58 84 

10 3 Muthuvenkatarayapuram Rural 561 1862 915 947 175 103 72 770 393 377 0 0 0 1161 647 514 701 268 433 

11 4 Vadakkusrivilliputhur Rural 604 2157 1070 1087 261 123 138 1318 647 671 0 0 0 1551 847 704 606 223 383 

12 5 Athikulam Sengulam Rural 1033 3542 1775 1767 370 198 172 1919 966 953 0 0 0 2730 1470 1260 812 305 507 

13 6 Thilakulam Rural 368 1289 652 637 127 76 51 271 129 142 0 0 0 899 494 405 390 158 232 

14 7 Mullikulam Rural 466 1658 803 855 176 92 84 608 306 302 0 0 0 1099 608 491 559 195 364 

15 8 Tadagannai Managaseri Rural 602 2143 1049 1094 210 109 101 719 351 368 0 0 0 1380 771 609 763 278 485 

16 9 Malli Rural 1681 5839 2940 2899 594 312 282 1454 718 736 1 0 1 4092 2279 1813 1747 661 1086 

17 10 Pillaiyarkulam (part) Rural 1913 6271 3119 3152 649 329 320 928 461 467 0 0 0 4325 2391 1934 1946 728 1218 

18 11 Srivilliputtur R.F. Rural 20 71 35 36 19 10 9 0 0 0 68 34 34 19 14 5 52 21 31 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

19 1 Krishnaperi Rural 223 776 390 386 90 50 40 87 47 40 0 0 0 526 301 225 250 89 161 

20 2 Injar Rural 1901 7386 3637 3749 739 377 362 1028 514 514 0 0 0 5068 2754 2314 2318 883 1435 

21 3 Anaiyur (Part) Rural 1364 4919 2408 2511 610 288 322 2630 1281 1349 0 0 0 3523 1882 1641 1396 526 870 

22 4 Maraneri Rural 2706 9746 4733 5013 1046 508 538 4251 2110 2141 0 0 0 6555 3519 3036 3191 1214 1977 

23 5 Paranayakkanpatti Rural 783 2715 1351 1364 274 151 123 554 277 277 0 0 0 1900 1066 834 815 285 530 

24 6 Edirkottai Rural 1203 4329 2129 2200 465 254 211 331 156 175 0 0 0 3086 1656 1430 1243 473 770 

25 7 Kongankulam Rural 318 1050 507 543 87 44 43 138 64 74 0 0 0 761 409 352 289 98 191 

26 8 Alangulam (Part) Rural 508 1924 1004 920 164 95 69 480 247 233 0 0 0 1473 812 661 451 192 259 

27 9 Kundayiruppu Rural 1846 6812 3365 3447 852 424 428 1677 820 857 0 0 0 4602 2498 2104 2210 867 1343 

28 10 Surarpatti Rural 406 1523 751 772 195 103 92 999 496 503 0 0 0 933 525 408 590 226 364 

Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

29 1 Ramalingapuram (CT) Urban 1391 4505 2252 2253 477 240 237 416 213 203 0 0 0 3233 1810 1423 1272 442 830 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

30 1 Srivilliputhur (M) Urban 21411 75396 37423 37973 6884 3466 3418 4681 2291 2390 10 5 5 58687 31263 27424 16709 6160 10549 

31 2 Padikkasu vaithanpatti (CT) Urban 2807 9538 4797 4741 1047 515 532 2170 1084 1086 0 0 0 6951 3890 3061 2587 907 1680 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

32 1 Sengamalanachiarpatti (CT) Urban 3614 13811 6740 7071 1443 721 722 2579 1228 1351 14 8 6 10509 5408 5101 3302 1332 1970 

33 2 Anaiyur (CT) Urban 6884 24436 12060 12376 2620 1349 1271 2142 1047 1095 8 3 5 17469 9344 8125 6967 2716 4251 

34 3 Sithurajapuram (CT) Urban 4728 16860 8337 8523 1748 875 873 858 418 440 36 21 15 12567 6665 5902 4293 1672 2621 

35 4 Alangulam (CT) Urban 1364 4930 2475 2455 456 236 220 807 398 409 1 1 0 3809 2052 1757 1121 423 698 
  total (C)  70234 246962 122582 124380 24793 12613 12180 42163 20849 21314 275 141 134 181503 97937 83566 65459 24645 40814 
  Grand Total (A+B+C)  77005 270954 134570 136384 27412 13941 13471 48390 23952 24438 292 151 141 198012 107012 91000 72942 27558 45384 

 

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar District of Tamilnadu State-2011 
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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,Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Nadukkudi  Rural 1327 1156 109 69 154 164 9 23 1055 900 117 152 939 1106 

    total (A)   1327 1156 109 69 154 164 9 23 1055 900 117 152 939 1106 

2-5 km,Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

2 1 Deyvendri  Rural 233 153 6 3 47 43 0 1 180 106 45 52 199 261 

3 2 Achchandavilthan Rural 1866 1380 285 177 408 653 54 59 1119 491 84 163 1240 1632 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Thiruthangal (Part) Rural 2733 1553 72 46 98 86 32 59 2531 1362 95 78 1915 3130 

5 2 Vendurayapuram Rural 719 513 55 29 72 65 11 5 581 414 12 49 464 626 

    total (B)   5551 3599 418 255 625 847 97 124 4411 2373 236 342 3818 5649 

5-10 km,Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

6 1 Keelrajakularaman  Rural 2521 1357 293 120 610 622 12 13 1606 602 167 261 1799 2881 

7 2 Melarajakularaman (Part) Rural 5173 3317 246 186 417 550 158 277 4352 2304 130 325 3091 4616 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

8 1 Viluppanur  Rural 1520 1217 98 67 494 694 22 20 906 436 36 84 1163 1284 

9 2 Nallingaperi  Rural 153 113 68 40 28 51 0 1 57 21 1 6 111 148 

10 3 Muthuvenkatarayapuram Rural 244 106 42 7 17 14 2 4 183 81 331 427 340 414 

11 4 Vadakkusrivilliputhur  Rural 624 526 24 19 77 115 57 82 466 310 4 11 442 550 

12 5 Athikulam Sengulam   Rural 845 593 41 18 166 199 12 9 626 367 197 263 733 911 

13 6 Thilakulam Rural 355 198 30 10 53 77 3 3 269 108 29 66 268 373 

14 7 Mullikulam Rural 505 341 36 16 104 147 4 10 361 168 13 47 285 467 

15 8 Tadagannai Managaseri Rural 374 369 26 15 70 83 3 4 275 267 249 161 426 564 

16 9 Malli  Rural 1668 1071 126 70 243 315 30 55 1269 631 103 214 1169 1614 

17 10 Pillaiyarkulam (part) Rural 1577 780 42 22 256 237 17 19 1262 502 237 394 1305 1978 

18 11 Srivilliputtur R.F. Rural 17 17 0 0 2 2 0 0 15 15 0 1 18 18 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

19 1 Krishnaperi Rural 219 168 18 23 19 22 1 5 181 118 1 1 170 217 

20 2 Injar  Rural 1800 1272 141 104 265 353 28 54 1366 761 68 81 1769 2396 

21 3 Anaiyur (Part) Rural 1406 1113 73 29 103 90 7 55 1223 939 21 43 981 1355 

22 4 Maraneri  Rural 2806 2315 97 53 96 78 44 94 2569 2090 24 24 1903 2674 

23 5 Paranayakkanpatti Rural 792 669 11 14 4 1 12 7 765 647 15 24 544 671 

24 6 Edirkottai  Rural 1178 836 70 34 44 37 11 5 1053 760 131 182 820 1182 

25 7 Kongankulam Rural 320 271 11 7 197 222 1 0 111 42 3 1 184 271 

26 8 Alangulam (Part) Rural 547 340 21 6 42 58 9 14 475 262 9 9 448 571 

27 9 Kundayiruppu  Rural 1707 1406 141 87 344 472 26 19 1196 828 220 251 1438 1790 

28 10 Surarpatti Rural 274 254 4 7 34 22 0 0 236 225 185 195 292 323 

Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

29 1 Ramalingapuram (CT) Urban 1327 754 33 9 70 110 7 10 1217 625 35 54 890 1445 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

30 1 Srivilliputhur (M) Urban 20490 9780 109 25 715 526 1300 1826 18366 7403 1289 997 15644 27196 

31 2 Padikkasu vaithanpatti (CT) Urban 2601 1739 39 17 211 320 13 22 2338 1380 208 210 1988 2792 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

32 1 Sengamalanachiarpatti (CT) Urban 3948 2076 31 17 69 77 46 100 3802 1882 91 106 2701 4889 

33 2 Anaiyur (CT) Urban 6745 3957 33 17 61 57 85 98 6566 3785 471 337 4844 8082 

34 3 Sithurajapuram (CT) Urban 4677 2522 22 19 24 9 42 89 4589 2405 451 436 3209 5565 

35 4 Alangulam (CT) Urban 1350 618 98 11 191 232 61 24 1000 351 103 112 1022 1725 

    total (C)   67763 40095 2024 1069 5026 5792 2013 2919 58700 30315 4822 5323 49997 78962 

    Grand Total (A+B+C)   74641 44850 2551 1393 5805 6803 2119 3066 64166 33588 5175 5817 54754 85717 

 

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar District of Tamilnadu State-2011 
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EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA  

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,Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Nadukkudi  1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

    total (A)   3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

2-5 km,Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

2 1 Deyvendri  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 Achchandavilthan 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Thiruthangal (Part) 1 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

5 2 Vendurayapuram 1 9 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

    total (B)   18 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 

5-10 km,Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

6 1 Keelrajakularaman  1 8 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8 0 

7 2 Melarajakularaman (Part) 1 12 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

8 1 Viluppanur  1 3 6 1 2 2 0 0 0 0 0 1 6 0 

9 2 Nallingaperi  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 3 Muthuvenkatarayapuram 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

11 4 Vadakkusrivilliputhur  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

12 5 Athikulam Sengulam   1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

13 6 Thilakulam 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

14 7 Mullikulam 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

15 8 Tadagannai Managaseri 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

16 9 Malli  1 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

17 10 Pillaiyarkulam (part) 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

18 11 Srivilliputtur R.F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

19 1 Krishnaperi 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

20 2 Injar  1 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

21 3 Anaiyur (Part) 1 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

22 4 Maraneri  1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

23 5 Paranayakkanpatti 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

24 6 Edirkottai  1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

25 7 Kongankulam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 8 Alangulam (Part) 1 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 

27 9 Kundayiruppu  1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

28 10 Surarpatti 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

    total (C)   78 73 20 12 7 0 0 0 0 0 1 72 0 

    Grand Total (A+B+C)   99 92 27 14 7 0 0 0 0 0 1 91 0 

 

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar  District of Tamilnadu State-2011 
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MEDICAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 

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,Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Nadukkudi  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

    total (A)   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-5 km,Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

2 1 Deyvendri  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 Achchandavilthan 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Thiruthangal (Part) 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

5 2 Vendurayapuram 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

    total (B)   0 1 5 2 1 0 0 1 1 0 1 

5-10 km,Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

6 1 Keelrajakularaman  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

7 2 Melarajakularaman (Part) 1 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

8 1 Viluppanur  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 Nallingaperi  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 3 Muthuvenkatarayapuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 Vadakkusrivilliputhur  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 5 Athikulam Sengulam   1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

13 6 Thilakulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 7 Mullikulam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 8 Tadagannai Managaseri 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

16 9 Malli  1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 10 Pillaiyarkulam (part) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

18 11 Srivilliputtur R.F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

19 1 Krishnaperi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 2 Injar  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 3 Anaiyur (Part) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

22 4 Maraneri  1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

23 5 Paranayakkanpatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 6 Edirkottai  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 7 Kongankulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 8 Alangulam (Part) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

27 9 Kundayiruppu  1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 10 Surarpatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    total (C)   2 5 18 8 5 0 0 5 6 0 5 

    Grand Total (A+B+C)   2 6 24 10 6 0 0 6 7 0 6 

 

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar  District of Tamilnadu State-2011 

Note : A: Available, NA- Not Available 
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INFRASTRUCTURAL FACILITIES AVAILABLE IN THE STUDY AREA  

Sl.No 
No. of 

Villages 
Name of 
 village 

Tap Water-
Treated  

Covered 
Well  

Hand 
Pump  

Tube 
Wells/Borehole  

Spring  River/Canal  Tank/Pond/Lake  
Post 

Office  
Sub Post 

Office 

Post And 
Telegraph 

Office  

Telephone 
(landlines)  

Mobile 
Phone 

Coverage  

Public Bus 
Service  

Railway 
Station  

Commercial 
Bank  

Cooperative 
Bank  

Agricultural 
Credit 

Societies  

0-2 km,Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Nadukkudi  1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

2-5 km,Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

2 1 Deyvendri  1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

3 2 Achchandavilthan 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Thiruthangal (Part) 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

5 2 Vendurayapuram 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

5-10 km,Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

6 1 Keelrajakularaman  1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

7 2 Melarajakularaman (Part) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

8 1 Viluppanur  1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

9 2 Nallingaperi  1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

10 3 Muthuvenkatarayapuram 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

11 4 Vadakkusrivilliputhur  1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

12 5 Athikulam Sengulam   1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

13 6 Thilakulam 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

14 7 Mullikulam 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

15 8 Tadagannai Managaseri 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

16 9 Malli  1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

17 10 Pillaiyarkulam (part) 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

18 11 Srivilliputtur R.F. 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

19 1 Krishnaperi 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

20 2 Injar  1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

21 3 Anaiyur (Part) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

22 4 Maraneri  1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 

23 5 Paranayakkanpatti 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

24 6 Edirkottai  1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

25 7 Kongankulam 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 

26 8 Alangulam (Part) 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

27 9 Kundayiruppu  1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

28 10 Surarpatti 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

 

 *Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar District of Tamilnadu State-2011 

Note : A: Available, NA- Not Available, A(1) , NA(2)) 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : Near Mine Lease Area   

Station Code : A1 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 06.12.2021 66.6 32.1 6.6 8.3 

2 07.12.2021 70.2 33.7 7.1 8.7 

3 17.12.2021 64.8 31.1 6.4 8.1 

4 18.12.2021 52.2 25.1 5.1 6.9 

5 20.12.2021 58.5 28.2 5.7 7.5 

6 21.12.2021 63.9 30.7 6.3 8.0 

7 31.12.2021 72.4 34.9 7.4 9.0 

8 01.01.2022 68.4 32.7 6.8 8.5 

9 03.01.2022 54.9 26.4 5.3 7.1 

10 04.01.2022 60.3 28.9 5.9 7.7 

11 14.01.2022 53.1 25.5 5.2 7.0 

12 15.01.2022 59.4 28.6 5.8 7.6 

13 17.01.2022 65.7 31.6 6.5 8.2 

14 18.01.2022 70.8 34.1 7.2 8.8 

15 28.01.2022 56.7 27.2 5.5 7.3 

16 29.01.2022 62.1 29.8 6.2 7.9 

17 31.01.2022 67.5 32.4 6.7 8.4 

18 01.02.2022 73.6 35.3 7.5 9.1 

19 11.02.2022 69.3 33.3 6.9 8.6 

20 12.02.2022 57.6 27.6 5.6 7.4 

21 14.02.2022 61.2 29.4 6.1 7.8 

22 15.02.2022 55.8 26.8 5.4 7.2 

23 25.02.2022 74.8 35.9 7.6 9.2 

24 26.02.2022 71.5 34.3 7.3 8.9  
MIN 52.2 25.1 5.1 6.9  
AVE 63.8 30.7 6.3 8.1  
MAX 74.8 35.9 7.6 9.2 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
 
 
 
 
Prepared by  

  

Annexure-9

A-14



 

 

 

AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : Parai Patti Village 

Station Code : A2 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 06.12.2021 53.2 25.5 6.7 8.0 

2 07.12.2021 50.4 24.2 6.1 7.5 

3 17.12.2021 56.8 27.3 7.5 8.6 

4 18.12.2021 52.4 25.2 6.5 7.9 

5 20.12.2021 57.9 27.8 7.7 8.8 

6 21.12.2021 54.4 26.1 6.9 8.1 

7 31.12.2021 49.2 23.6 5.9 7.3 

8 01.01.2022 46.2 22.2 5.5 6.9 

9 03.01.2022 57.1 27.4 7.6 8.7 

10 04.01.2022 54.8 26.3 7.1 8.2 

11 14.01.2022 45.6 21.9 5.4 6.8 

12 15.01.2022 49.8 23.8 6.0 7.4 

13 17.01.2022 52.8 25.3 6.6 8.0 

14 18.01.2022 56.4 27.1 7.4 8.5 

15 28.01.2022 48.6 23.3 5.8 7.2 

16 29.01.2022 46.8 22.5 5.6 7.0 

17 31.01.2022 47.4 22.8 5.7 7.1 

18 01.02.2022 51.2 24.6 6.3 7.7 

19 11.02.2022 55.2 26.5 7.2 8.3 

20 12.02.2022 51.6 24.8 6.4 7.8 

21 14.02.2022 58.4 28.1 7.8 8.9 

22 15.02.2022 55.6 26.9 7.3 8.4 

23 25.02.2022 53.6 25.6 6.8 8.1 

24 26.02.2022 50.8 24.4 6.2 7.6  
MIN 45.6 21.9 5.4 6.8  
AVE 52.3 25.1 6.6 7.9  
MAX 58.4 28.1 7.8 8.9 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
 
 
 
 
Prepared by  

 

 

 

A-15



 

 

 

AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : Nathikudi Village 

Station Code : A3 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 08.12.2021 47.6 22.4 7.1 8.6 

2 09.12.2021 48.8 22.9 7.5 9.1 

3 15.12.2021 44.9 21.2 6.3 7.7 

4 16.12.2021 49.1 23.1 7.6 9.2 

5 22.12.2021 46.4 21.8 6.8 8.3 

6 23.12.2021 45.2 21.2 6.4 7.8 

7 29.12.2021 48.2 22.7 7.3 8.8 

8 30.12.2021 45.8 21.5 6.6 8.1 

9 05.01.2022 48.5 22.8 7.4 8.9 

10 06.01.2022 45.5 21.4 6.5 7.9 

11 12.01.2022 44.6 20.5 6.2 7.6 

12 13.01.2022 47.3 22.2 7.0 8.5 

13 19.01.2022 49.7 23.4 7.8 9.4 

14 20.01.2022 46.1 21.7 6.7 8.2 

15 26.01.2022 54.2 25.5 8.4 10.1 

16 27.01.2022 52.5 24.7 8.2 9.8 

17 02.02.2022 47.9 22.5 7.2 8.7 

18 03.02.2022 49.4 23.2 7.7 9.3 

19 09.02.2022 46.7 21.9 6.9 8.4 

20 10.02.2022 50.3 23.6 7.9 9.5 

21 16.02.2022 55.4 26.2 8.5 10.2 

22 17.02.2022 51.1 24.1 8.1 9.7 

23 23.02.2022 53.7 25.2 8.3 9.9 

24 24.02.2022 50.6 23.8 8.0 9.6 
 MIN 44.6 20.5 6.2 7.6 
 AVE 48.7 22.9 7.4 8.9 
 MAX 55.4 26.2 8.5 10.2 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.  
 
 
 
 
Prepared by  
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : M.Duraisamypuram 

Station Code : A4 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 08.12.2021 54.2 27.1 6.5 8.7 

2 09.12.2021 50.5 24.5 5.8 8.0 

3 15.12.2021 51.3 24.8 5.9 8.1 

4 16.12.2021 48.4 23.3 5.3 7.5 

5 22.12.2021 44.5 20.5 4.6 6.8 

6 23.12.2021 47.7 23.1 5.2 7.4 

7 29.12.2021 43.5 20.1 4.4 6.6 

8 30.12.2021 46.2 21.2 4.9 7.1 

9 05.01.2022 53.1 25.8 6.3 8.5 

10 06.01.2022 45.5 21.1 4.8 7.0 

11 12.01.2022 51.7 25.1 6.0 8.2 

12 13.01.2022 48.9 23.6 5.4 7.6 

13 19.01.2022 42.7 19.6 4.2 6.4 

14 20.01.2022 46.5 21.4 5.0 7.2 

15 26.01.2022 52.8 25.5 6.2 8.4 

16 27.01.2022 49.7 24.1 5.6 7.8 

17 02.02.2022 53.4 26.6 6.4 8.6 

18 03.02.2022 50.2 24.3 5.7 7.9 

19 09.02.2022 44.4 20.3 4.5 6.7 

20 10.02.2022 45.3 20.7 4.7 6.9 

21 16.02.2022 43.3 19.8 4.3 6.5 

22 17.02.2022 47.2 22.8 5.1 7.3 

23 23.02.2022 52.3 25.3 6.1 8.3 

24 24.02.2022 49.2 23.8 5.5 7.7  
MIN 42.7 19.6 4.2 6.4  
AVE 48.4 23.1 5.4 7.5  
MAX 54.2 27.1 6.5 8.7 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : Achamthavirthan Village 

Station Code : A5 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 10.12.2021 43.1 20.6 4.8 7.0 

2 11.12.2021 45.9 22.3 5.6 7.7 

3 13.12.2021 40.7 19.2 4.2 6.4 

4 14.12.2021 43.9 21.1 5.1 7.2 

5 24.12.2021 47.5 23.2 6.1 8.2 

6 25.12.2021 41.9 19.9 4.5 6.7 

7 27.12.2021 39.9 18.8 3.9 6.2 

8 28.12.2021 42.7 20.4 4.7 6.9 

9 07.01.2022 41.5 19.7 4.4 6.6 

10 08.01.2022 47.1 23.1 5.9 8.0 

11 10.01.2022 40.3 19.1 4.1 6.4 

12 11.01.2022 43.5 20.9 4.9 7.1 

13 21.01.2022 48.3 23.7 6.3 8.3 

14 22.01.2022 45.5 22.1 5.5 7.6 

15 24.01.2022 47.9 23.5 6.2 8.2 

16 25.01.2022 44.3 21.3 5.2 7.3 

17 04.02.2022 50.2 24.2 6.5 8.5 

18 05.02.2022 46.3 22.5 5.7 7.8 

19 07.02.2022 41.1 19.5 4.3 6.5 

20 08.02.2022 44.7 21.6 5.3 7.4 

21 18.02.2022 45.1 21.8 5.4 7.5 

22 19.02.2022 42.3 20.2 4.6 6.8 

23 21.02.2022 48.7 23.9 6.4 8.4 

24 22.02.2022 46.8 22.7 5.8 7.9 
 MIN 39.9 18.8 3.9 6.2 
 AVE 44.6 21.5 5.2 7.4 
 MAX 50.2 24.2 6.5 8.5 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : Nagapalayam Village 

Station Code : A6 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 10.12.2021 46.8 22.2 4.9 5.4 

2 11.12.2021 49.9 23.7 5.4 6.1 

3 13.12.2021 52.2 24.8 5.5 6.3 

4 14.12.2021 47.7 22.7 5.1 5.6 

5 24.12.2021 49.5 23.5 5.4 5.9 

6 25.12.2021 45.9 21.8 4.7 5.2 

7 27.12.2021 44.1 20.9 4.3 4.8 

8 28.12.2021 48.2 22.9 5.2 5.7 

9 07.01.2022 43.2 20.5 4.1 4.6 

10 08.01.2022 46.4 22.0 4.8 5.3 

11 10.01.2022 49.0 23.3 5.3 5.9 

12 11.01.2022 45.0 21.4 4.5 5.0 

13 21.01.2022 43.7 20.7 4.2 4.7 

14 22.01.2022 45.5 21.6 4.6 5.1 

15 24.01.2022 47.3 22.4 5.0 5.5 

16 25.01.2022 51.7 24.6 5.5 6.2 

17 04.02.2022 54.4 25.8 5.7 6.7 

18 05.02.2022 44.6 21.2 4.4 4.9 

19 07.02.2022 56.1 26.6 5.8 6.9 

20 08.02.2022 52.6 25.0 5.6 6.4 

21 18.02.2022 48.6 23.1 5.3 5.8 

22 19.02.2022 53.5 25.4 5.7 6.6 

23 21.02.2022 53.1 25.2 5.6 6.5 

24 22.02.2022 55.3 26.3 5.8 6.8 
 MIN 43.2 20.5 4.1 4.6 
 AVE 48.9 23.2 5.1 5.7 
 MAX 56.1 26.6 5.8 6.9 

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit. 
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AMBIENT AIR QUALITY 

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru. S. Radhakrishnan 

Name of the Location    : Koppiyar nayaganpati Village 

Station Code : A7 

 

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 10.12.2021 42.2 20.1 4.0 5.5 

2 11.12.2021 44.4 21.2 4.6 6.1 

3 13.12.2021 45.9 21.9 5.0 6.5 

4 14.12.2021 43.6 20.8 4.4 5.9 

5 24.12.2021 42.4 20.2 4.1 5.6 

6 25.12.2021 44.1 21.0 4.5 6.0 

7 27.12.2021 51.1 24.4 5.9 7.5 

8 28.12.2021 48.4 23.1 5.6 7.1 

9 07.01.2022 41.6 19.8 3.9 5.4 

10 08.01.2022 45.2 21.6 4.8 6.3 

11 10.01.2022 47.6 22.7 5.4 6.9 

12 11.01.2022 49.2 23.5 5.8 7.3 

13 21.01.2022 41.2 19.7 3.8 5.3 

14 22.01.2022 44.8 21.4 4.7 6.2 

15 24.01.2022 52.2 24.9 6.0 7.6 

16 25.01.2022 48.8 23.3 5.7 7.2 

17 04.02.2022 43.2 20.6 4.3 5.8 

18 05.02.2022 46.8 22.3 5.2 6.7 

19 07.02.2022 45.6 21.8 4.9 6.4 

20 08.02.2022 42.8 20.4 4.2 5.7 

21 18.02.2022 47.2 22.5 5.3 6.8 

22 19.02.2022 49.6 23.7 5.9 7.4 

23 21.02.2022 48.1 22.9 5.5 7.0 

24 22.02.2022 46.4 22.1 5.1 6.6 
 MIN 41.2 19.7 3.8 5.3 
 AVE 45.9 21.9 4.9 6.5 
 MAX 52.2 24.9 6.0 7.6 

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 
 

W 5 
 

W 6 
*Permissible 

Limits 

1 pH - 7.81 8.01 8.13 7.69 8.20 7.24 6.5-8.5 

2 
Electrical 

Conductivity 
µmhos/c

m 
389.4 1656 510.3 985.7 1018 594 - 

3 Odor - AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE 

4 Turbidity NTU <1 <1 <1 <1 <1 <1 5.0 

5 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/L 171 349 202 408 431 332 600 

6 
Calcium Hardness 

CaCO3 
mg/L 108 161.0 141 186 208 181 - 

7 
Magnesium 

Hardness CaCO3 
mg/L 62.7 188 60.8 221 223 152 - 

8 Calcium   Ca mg/L 43.1 64.3 56.4 74.5 83.1 72.2 200 

9 Magnesium Mg mg/L 15.1 45.2 14.6 53.2 53.6 36.4 100 

10 Alkalinity CaCO3 mg/L 147 326 196 254 319 210 600 

11 Chloride Cl- mg/L 34.2 342 43.1 117 82.2 48.9 1000 

12 Sulphate SO4
2 mg/L 13.6 208 41.9 114 124 67.7 400 

13 Iron Fe mg/L 0.08 0.15 0.04 0.12 0.09 
BDL 

(D.L-0.01) 
0.3 

14 Nitrate NO3 mg/L 
BDL 

(D.L-1.0) 
2.08 1.80 2.93 3.26 9.6 45 

15 Fluoride F mg/L 0.13 0.49 0.33 0.21 0.39 0.58 
1.5 

 

16 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 236 1002 310 596 618 380 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) 

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) 
BDL 

(D.L-0.05) 
0.3 
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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 (Bw) 

W2 Parai Patti Village (Bw) 

W3 Nathikudi Village(Bw) 

W4 M.Duraisamypuram (Bw) 

W5 Achamthavirthan Village(Bw) 

W6 Koppiyar nayaganpati Village 
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LAND USE PATTERN OF THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS  

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,Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

1 1 Nadukkudi 2384.77 0 353.28 0 4.1 114.9 4.93 1071.64 273.41 373.85 188.66 
  total (A) 2384.77 0 353.28 0 4.1 114.9 4.93 1071.64 273.41 373.85 188.66 

2-5 km,Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

2 1 Deyvendri 564.99 0 93.82 0 0 89.05 4.77 83.08 0 144.42 149.85 

3 2 Achchandavilthan 1947.63 0 27.25 4.86 3.81 0 5.6 306.27 879.98 669.28 50.58 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

4 1 Thiruthangal (Part) 790.2 0 50.32 80.31 10.55 60.05 120.5 113.63 200.15 42.27 112.42 

5 2 Vendurayapuram 1252.3 0 158.1 0 5.36 0 0 0 887.28 23.41 178.15 
  total (B) 4555.12 0 329.49 85.17 19.72 149.1 130.87 502.98 1967.41 879.38 491 

5-10 km,Rajapalayam  Sub-District, Virudhunagar District 

6 1 Keelrajakularaman 2394.68 0 308.98 0 0 0.2 1.18 1248.11 83.48 217 535.73 

7 2 Melarajakularaman (Part) 2016.59 0 332.29 2.27 0 165.24 0 994.33 0 24.59 497.87 

Srivilliputhur  Sub-District, Virudhunagar District 

8 1 Viluppanur 2238.39 0 300.98 16.95 0 0 5.42 0 1617.65 87.41 209.98 

9 2 Nallingaperi 116.8 0 26.59 0 0 0 1.02 0 72.74 0.69 15.76 

10 3 Muthuvenkatarayapuram 600.63 0 179.71 0 0 0.16 20.51 162.64 100.98 0.05 136.58 

11 4 Vadakkusrivilliputhur 630.4 0 245 0 0 0 0 0 213.3 6.1 166 

12 5 Athikulam Sengulam 541.47 0 237.64 0 0 0.9 4.01 80.53 35.56 3.06 179.77 

13 6 Thilakulam 125.5 0 34.8 0 0 0 0 0 49.2 8.8 32.7 

14 7 Mullikulam 301.35 0 57.23 0 0 0 0 0 158.18 2.77 83.17 

15 8 Tadagannai Managaseri 473.38 0 113.33 0 0 0 0.34 0 215.43 10.39 133.89 

16 9 Malli 1983.32 0 554.23 0 0 3.2 81.4 969.23 83.98 29.4 261.88 

17 10 Pillaiyarkulam (part) 1694.33 0 357.47 82 6.96 0 0 0 945.66 29.54 272.7 

18 11 Srivilliputtur R.F. 14369 14369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sivakasi  Sub-District, Virudhunagar District 

19 1 Krishnaperi 256.17 0 43.69 0 0 6.99 0.37 107.29 44.38 24.35 29.1 

20 2 Injar 2321.22 0 120 210 75 40 84 260.22 1301 179 52 

21 3 Anaiyur (Part) 1834.27 0 265.66 0 23.43 0 24.45 1332.08 108.4 42.37 37.88 

22 4 Maraneri 1936.44 0 202.97 4.31 18.41 17 15.2 1491.12 49.56 86.97 50.9 

23 5 Paranayakkanpatti 382.57 0 97.23 0 4.59 0 0.03 273.31 0.73 6.66 0.02 

24 6 Edirkottai 1916 0 151.39 0 1.8 8.81 9.1 1459.59 68.06 188.48 28.77 

25 7 Kongankulam 128.59 0 5.81 0 0 0.01 0.51 16.29 27.43 65.95 12.59 

26 8 Alangulam (Part) 1491.2 0 102.14 20 3.4 38.05 5.21 944.23 157.45 196.89 23.83 

27 9 Kundayiruppu 1464.07 0 225.42 0 3.09 15 2 768.64 205.16 205.59 39.17 

28 10 Surarpatti 486.8 0 75.29 0 4.7 21.1 3.04 317.57 13.25 47.85 4 
  total (C) 39703.17 14369 4037.85 335.53 141.38 316.66 257.79 10425.18 5551.58 1463.91 2804.29 
  Grand Total (A+B+C) 46643.06 14369 4720.62 420.7 165.2 580.66 393.59 11999.8 7792.4 2717.14 3483.95 

 

 *Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar District of Tamilnadu State-2011 
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FOR

பஃப்ஸ்ட ோன்நற்றும் சபள 
குயோரி

Survey No: 886/2 (ி), 886/7, 886/9,

த்திக்குடி கிபோநம், வயம்க்டகோட்ள  தோலுக்கோ, 
யிருதுகர் நோயட் ம், தநிழ்ோடு.

யளக- B1

கிரிடனட்டிவ் இன்ஜிினர்கள் & ஆடோசகர்கள்
NABET அங்கீகோபம், NABL அங்கீகோபம் 

டசோதள ஆய்யகம்
9B/4, பத்யோஜர் வதரு, கிமக்கு தோம்பம் , வசன்ள-

600059.
Ph : 044-22395170, வசல்: 09444133619
நின்ஞ்சல்: cecgiri@yahoo.com,

ஆடோசகர்

திட்  முன்வநோமியர்

திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்
D.NO 1/128, நல்ிபுத்தூர் கிபோநம், ஸ்ரீயில்ிபுத்தூர் 

தோலுக்கோ, யிருதுகர் நோயட் ம்.

EXTENT 3.164 வெக்ட ர்

உற்த்தி பஃப்ஸ்ட ோன் - 2,64,480 நீ3

சபள - 64,780 நீ3

கோம் 5 ஆண்டுகள்

• SEIAA, தநிழ்ோடு யமங்கின குிப்பு யிதிமுளகள் SEIAA-

TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 டததி 23.03.2022.

• அடிப்ள  கண்கோணிப்பு கோம் - டிசம்ர் 2021 - ிப்பயரி 2022 
(குிர்கோம்)



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு 
EIA/EMP அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 
ஹெக்ட ர் பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 

ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 R-1 

 

EIA/EMP அறிக்ரகயின் திருத்தங்கள் 

 

திருத்த எண் அறிக்ரகயின் நிரல 
சமர்ப்பிக்க டவண் டிய 

டததி 

00/AUG/22 வரைவு EIA /EMP அறிக்ரக 16.08.2022 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக  

திரு எஸ்.ைாதாகிருஷ்ணனின் கைடுமுைடான கல் மற்றும் சைரை குவாைி, SF 

எண். 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 3.164 ஹெக்மடை ் பைப்பைவில், நத்திக்குடி 

கிைாமத்தில், விருதுநகை ்மாவட்டம், ஹவம்பக்மகாட்ரட தாலுக்கா, தமிழ்நாடு, 

விருதுநகை ் மாவட்டம், கிைிமேட்டிவ் இன்ஜினிேைக்ை் மற்றும் 

ஆமலாசகைக்ைால் தோைிக்கப்படட்ு, EIA ஒருங்கிரணப்பாைை ் திரு. பி.கிைி 

அவைக்ைால் சமைப்்பிக்க அங்கீகைிக்கப்பட்டது. 16.08.2022 அன்று கிைிமேட்டிவ் 

இன்ஜினிேைக்ை் மற்றும் ஆமலாசகைக்ைின் CEO, பணிோைைக்ை் மற்றும் திரு 

எஸ்.ைாதாகிருஷ்ணனுடனான ஆமலாசரனக்கு பிறகு . EIA/EMP 

அறிக்ரகயின் தற்மபாரதே திருத்த எண் 0 0/AUG/22 ஆகும், இது மமமல உை்ை 

அட்டவரணயில் குறிப்பிடப்படட்ுை்ை திருத்தத்தின்படி இது வரைவு EIA/EMP 

அறிக்ரக என்பரதக் குறிக்கிறது. 



திட்ட முன்ம ொழிவு அறிவிப்பு 

நான், திரு S. ராதாகிருஷ்ணன் , SEIAA, தமிழ்நாடு இலிருந்து EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ், SFNo இல் 

கரடுமுரடான கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான சுரங்கக் குத்தககக்காக 23.03.2022 தததியிட்ட 

SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC / ToR 1124/2021 மூலம் ToR பபற்றார ் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 தமிழ்நாடு 

விருதுநகர ் மாவட்டம், பவம்பக்தகாட்கட தாலுகா, நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 பெக்தடர ்

பரப்பளவில். 

நான் EIA படிப்கப M/s க்கு ஒப்பகடத்துள்தளன். கிரிதேட்டிவ் இன்ஜினிேரக்ள் மற்றும் 

ஆதலாசகரக்ள் (CEC), பசன்கன கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான ததசிே அங்கீகார வாரிேத்தால் 

(NABET), இந்திே தர கவுன்சிலால் அங்கீகாரம் பபற்றவரக்ள், அவரக்ளின் அங்கீகாரம் 23.03.2023 

வகர பசல்லுபடிோகும். 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமத் திட்டம் (EMP) ஆகிேகவ 

EIA அறிவிப்பு 2006 இல் முன்பமாழிேப்பட்ட பபாதுவான கட்டகமப்பின்படி, SEIAA, தமிழ்நாட்டால் 

பவளியிடப்பட்டது. பரிந்துகரக்கப்பட்ட ToR இணக்கத்துடன் EIA அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்கத ்திட்டம் மற்றும் பிற பதிவுகள் மற்றும் ஆதலாசகர ்தமற்பகாண்ட கள ஆே்வில் இருந்து 

பபறப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்பகடயில் இந்த அறிக்கக தோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

EIA/EMP அறிக்ககயில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு எனக்கு பதரிந்த வகரயில் உண்கமோகதவ 

உள்ளது. 

 

திரு எஸ்.ரொதொகிருஷ்ணன்  



  

 

  

DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE REGISTERED COMPANY 

EIA Consultant Undertaking 

[ 04.08.2009 தேதியிட்ட MoEF அலுவலக குறிப்பாணை எை். J-11013/41/2006-IA.II (I) க்கு இைங்க] 

கிரியேட்டிவ் இன்ஜினிேர்கள் மற்றும் ஆய ோசகர்கள் (CEC) என்பது NABL அங்கீகாரம் பபற்ற 

த ாேணன ஆய்வகமாகும், தமலும் NABET அங்கீகாரம் பபற்ற வணக - கனிமங்கள், அனல் மின் 

நிணலயங்கள், கனிம பலன்கள் மற்றும் சிபமை்ட் ஆணலகளின் சுரங்கே ்துணறகளுக்கான EIA/EMP 

அறிக்ணககணளே் ேயாரிப்பேற்கான சுற்று ச்ூழல் ஆதலா ணன அணமப்பு. 

கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய அங்கீகார வாரியே்ோல் (NABET), இந்தியே் ேரக் கவுன்சில் EIA 

ஆதலா கரக்ணள உறுப்பினரக்ளாக மாற்றுவேற்கு CEC அங்கீகாரம் பபற்றது. மறு அங்கீகார  ்

 ான்றிேழ் 18.12.2020 தேதியிட்ட எை் - NABET/EIA/2023/RA 0187 23.03.2023 வணர ப ல்லுபடியாகும். 

திரு S. ராோகிருஷ்ைன் , SEIAA, ேமிழ்நாடு இலிருந்து EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ், SFNo இல் 

கரடுமுரடான கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான சுரங்கக் குே்ேணகக்காக 23.03.2022 தேதியிட்ட 

SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/ ToR 1124/2021 மூலம் ToR பபற்றார ் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 ேமிழ்நாடு 

விருதுநகர ் மாவட்டம், பவம்பக்தகாட்ணட ோலுகா, நே்திக்குடி கிராமே்தில் 3.164 பெக்தடர ்

பரப்பளவில். 

பரிந்துணரக்கப்பட்ட TOR ஆனது EIA அறிக்ணகயில் இைங்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டு 

 மரப்்பிக்கப்பட்டது . இந்ே அறிக்ணக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கே ்திட்டே்திலிருந்து பபறப்பட்ட 

ேகவல் மற்றும் ேரவு , பிற பதிவுகள் மற்றும் CEC இன் கள ஆய்வின் ேரவுகளின் அடிப்பணடயில் 

அணமந்துள்ளது. EIA/EMP அறிக்ணகயில் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் பகாடுக்கப்பட்ட ேரவு 

உை்ணமயில்  ரியானது. மாதிரி பகுப்பாய்வு CEC இன் ஆய்வகம் மூலம் தமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

 

 

(பி. கிரி) 

ேணலணம நிரவ்ாகி & EIA ஒருங்கிணைப்பாளர ்

படடப்போற்ற ் பபோறிேோளர்கள் & ஆய ோசகர்கள் 
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இணைப்பு - VII 

EIA க்கு பங்களிக்கும் நிபுைரக்ளின் அறிவிப்பு க்கான அறிக்ணக 

கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரணள குவாரி எஸ்.ராதாகிருஷ்ைன் , எஸ்.எஃப்.எை் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 

தமிழ்நாடு விருதுநகர ்மாவட்டம், வவம்பக்ககாடண்ட தாலுக்கா, நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.16.40 வெக்கடர ்

பரப்பளவில் 

லமற்கூறிய EIA ஐ உருவோக்கிய பின்வரும் திறனி ் நோன் EIA குழுவின் ஒரு பகுதியோக இருந்லதன் என்பதத இதன் 

மூ ம் சோன்றளிக்கிலறன். 

EIA ஒருங்கிதைப்போளர:்  பி.கிரி 

 

தகயயோப்பம் மற்றும் லததி: 

  

ஈடுபோட்டின் கோ ம்: அக்கடாபர் 2021 முதல் 

யதோடரப்ு தகவ ்: 09444133619, 044-22395170 

யசய ்போட்டு பகுதி நிபுைரக்ள்: 

எஸ். 

எை் 

யசய ்போ

ட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுைரின் யபயர ்
ஈடுபோடு 

( கோ ம் மற்றும் பைி**) 

தகயயோப்பம் 

மற்றும் லததி 

1 AP* 

பி.கிரி 

• அடிப்பணட கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள அணடயாளம் 

காணுதல் மற்றும் வபாருந்தக்கூடிய தரநிணலகள் வதாடரப்ாக 

கை்காைிக்கப்படும் தரவுகணள ஆய்வு வசய்தல். 

• தூசி, சுரங்கம் மற்றும் பிற வசயல்பாடுகளால் வாயு 

வவளிகயற்றம் ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கிய காற்று 

மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கணள கை்டறிதல் 

• பாதிப்புகணள கை்டறிதல் & தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் 

பரிந்துணர 

காலம்: அக்கடாபர் 2021 முதல் 

 

பி.சுவாமிநாதன்  

• காற்று உயர்ந்ததற்கான ணமக்கரா வானிணல தரவுகளின் தரவு 

விளக்கம். 

• மாசுபடுத்தும் மூலத்ணதக் கை்டறிதல் மற்றும் தகுந்த தைிப்பு 

நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர. 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 

 

2 WP* வி.சிவரஞ்சனி 

• வபாருந்தக்கூடிய தரநிணலகணளப் வபாறுத்து 

கை்காைிக்கப்படும் தரவின் ஆய்வு. 

• தை்ைீர ்கதணவ மற்றும் ஆதாரத்ணத கை்டறிதல் 

• நீர் சமநிணல வணரபடம் தயாரித்தல் 

• நீர் மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்கணளக் கை்டறிதல் 

• கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கம் 

• நீர் மாசுபாடண்டக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு 

நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 
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காலம்: ஜூன் 2022 முதல் 

ஜி.சந்தியா - FAA 

• தை்ைீரின் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்ணத அணடயாளம் 

கை்டு, தகுந்த தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணரயில் 

FAEக்கு உதவுதல். 

• EIA/EMP அறிக்ணகயில் WP வசயல்பாட்டு பகுதிக்கு 

வதாடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயாரிப்பதில் FAE உடன் 

வதாடர்புணடயது. 

காலம்: ஜூன் 2022 முதல் 

 

3 SHW* பி.கிரி 

• கனிம மற்றும் சுரங்க வசயல்பாட்டின் கழிவுகணள அளவிடுதல் 

• கழிவுகணள அகற்றும் முணற மதிப்பீடு 

• திைிப்பு கமலாை்ணம திடட்த்ணத வழங்குதல் 

• கமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் கமலாை்ணம கடட்ணமப்பு கதணவகணள 

வழங்குதல். 

• அபாயகரமான கழிவுகணள கை்டறிதல் மற்றும் அணத 

அகற்றும் விவரங்கள் 

காலம்: அக்கடாபர் 2021 முதல் 

 

4 SE* ஆர்.பாபுராஜ் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்கணள அணடயாளம் காணுதல் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள கிராமங்களின் 

மக்கள்வதாணக விவரத்ணத இறுதி வசய்தல். 

• EIA/EMP அறிக்ணகயில் SE வசயல்பாட்டு பகுதிக்கு 

வதாடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயாரித்தல்  

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 

 

5 EB* பி.சுவாமிநாதன் 

• இந்தத் திட்டத்துடன் வதாடர்புணடய தற்கபாணதய தரவுகளின் 

ஆய்வு. 

• முதன்ணமக் கள ஆய்வின் அடிப்பணடயில் ணமய, இணடயக 

மை்டலம் மற்றும் வனப் பகுதிக்கு தனித்தனியாக தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் விவரங்கணள ஆய்வு வசய்தல். 

• இனங்கணள அணடயாளம் காணுதல், ஆய்வுப் பகுதியில் 

இருக்கும் விலங்கினங்களின் அடட்வணைணயக் குறிக்கிறது 

• உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கத்ணத மதிப்பீடு வசய்தல் 

மற்றும் தைிக்கும் நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

• ணமய மை்டலத்தில் ஏற்கனகவ உள்ள மற்றும் 

முன்வமாழியப்பட்ட பசுணமப் படண்ட கமம்பாடு / கதாடட்ம் 

பற்றிய விவரங்கணள கசகரித்து வழங்குதல் 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 

 
 

6 HG* கக.சங்கர ்

• ணமய மற்றும் தாங்கல் மை்டலத்தில் தற்கபாதுள்ள கமற்பரப்பு 

வடிகால் ஏற்பாடுகள் பற்றிய ஆய்வு, இந்த வடிகால் 

பாணதகளில் சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

• பகுதிக்கான தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீர் அட்டவணை 

விவரங்கணள ஆய்வு வசய்தல். 

• ஆய்வுப் பகுதியில் கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் நீரியல் 

அம்சங்கணள ஆய்வு வசய்தார ்

• சுரங்க வசயல்பாட்டின் காரைமாக நீரியல் பாதிப்ணபப் 

பற்றிய ஆய்வு 

• நிலத்தடி நீர ் மட்டத்ணத அதிகரிக்க RWH கபான்ற தைிப்பு 

நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல் 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 
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7 ஜிலயோ* கக.சங்கர ்

• ML பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் புவியியல் ஆய்வு. 

• கனிம கலணவ பற்றிய விவரங்கணள வழங்கவும் 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 

 

8 எஸ்சி* பி.சுவாமிநாதன் 

• மை் விவரம் பற்றிய ஆய்வு 

• மை்ைின் மீதான தாக்கத்ணத மதிப்பீடு வசய்தல் மற்றும் 

கதாட்டத் திட்டத்ணத பரிந்துணரத்தல். 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 

 
 

9 AQ* 

வி.சிவரஞ்சனி 

• உமிழ்வு விவரங்களின் அளவு 

• ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரக் கைிப்பு மீதான 

திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய தாக்கத்திற்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் . 

ஐகசாப்வலத்தின் பகுப்பாய்வு உருவாக்கப்பட்டது 

• AAQ கை்காைிப்பு இடங்களில் திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய 

வசறிவுக்கு வந்தணடதல் 

காலம்: ஜூன் 2022 முதல் 

 

ஜி.சந்தியா -எஃப்ஏஏ 

• உமிழ்வு விகிதங்களின் FAE கைக்கீடட்ிற்கு உதவுதல் 

• மாதிரியில் உள்ளடீு வசய்வதற்கு வபாருத்தமான வடிவத்தில் 

வானிணல தரவுகணள தயாரித்தல் 

• ஐகசாப்வலத்தின் தணலமுணற மற்றும் தரவு விளக்கத்திற்கான 

மாதிரியின் உருவகப்படுத்துதல். 

• உருவாக்கப்படும் உமிழ்வுகள் காரைமாக AAQ கை்காைிப்பு 

இடங்களில் ஏற்படும் தாக்கத்ணத ஆய்வு வசய்தல். 

• EIA/EMP அறிக்ணகயில் AQ வசயல்பாட்டு பகுதிக்கு 

வதாடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயாரிப்பதில் FAE உடன் 

வதாடர்புணடயது. 

காலம்: ஜூன் 2022 முதல் 

 

10 என்வி* பி.கிரி 

• அடிப்பணட கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள அணடயாளம் 

காணுதல் மற்றும் வபாருந்தக்கூடிய தரநிணலகள் வதாடரப்ாக 

கை்காைிக்கப்படும் தரவுகணள ஆய்வு வசய்தல். 

• விஞ்ஞான மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயில் முன்வமாழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்ணகயின் காரைமாக இணரசச்ல் நிணல மற்றும் 

அதிர்வு அளணவக் கைிக்கவும். 

• ஒலி மாசுபாடண்டக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு 

நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல் , நில அதிர்வுகணள 

கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககணள 

பரிந்துணரத்தல் 

காலம்: அக்கடாபர் 2021 முதல் 

 

11 LU பி.சுவாமிநாதன்  

• நில பயன்பாட்டு முணறணய ஆய்வு வசய்ய வதாணல 

உைரத்ிறன் வசயற்ணகக்ககாள் தரவு கசகரிப்பு. 

• முதன்ணம கள ஆய்வு மற்றும் வணரயறுக்கப்பட்ட கள 

சரிபார்ப்பு 

• ணமய மை்டலம் மற்றும் தாங்கல் மை்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக திடட்ப் பகுதியின் வசயற்ணகக்ககாள் தரணவப் 

பயன்படுத்தி நில பயன்பாட்டு வணரபடத்ணதத் தயாரித்தல் 

மற்றும் நில பயன்பாட்டு முணறணய வழங்குதல். 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 
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12 RH* கக.சங்கர ்

• திட்டத்தில் உள்ள முக்கிய இடரக்ணள கை்டறிந்து, ஆபத்ணதத் 

தவிரக்்க பரிந்துணரக்கப்பட்ட தைிப்பு நடவடிக்ணககள். 

• ஆன்ணசட ் மற்றும் ஆஃப்ணசட் அவசர கமலாை்ணமத் 

திட்டத்ணதத் தயாரித்தல் 

காலம்: டிசம்பர ்2021 முதல் 

 

*ஒவ்யவோரு FAE க்கும் எதிரோக ஒரு TM கோட்டப்பட ோம் 

**லததவப்பட்டோ ் கூடுத ் தோதள இதைக்கவும் 

அங்கீகாரம் வபற்ற ஆகலாசகர் அணமப்பின் தணலவர் / அங்கீகரிக்கப்படட் நபரின் அறிவிப்பு 

 நோன், பி.கிரி இதன்மூ ம், லமல  குறிப்பிடப்பட்ட வ ்லுநரக்ள் EIA அறிக்தகதயத் தயோரிதத்ுள்ளனர ்

என்பதத உறுதிப்படுத்தவும்  

திருவின் கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரணள குவாரி எஸ்.ராதாகிருஷ்ைன் , எஸ்.எஃப்.எை் . 886/2, 886/7 

மற்றும் 886/9 தமிழ்நாடு விருதுநகர் மாவடட்ம், வவம்பக்ககாடண்ட தாலுக்கா, நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.16.40 

வெக்கடர ்பரப்பளவில் 

EIA ஒருங்கிதைப்போளர ் (EC) அறிக்தகதய ஆய்வு யசய்துள்ளோர ் என்பததயும், தவறோன தகவ ்களுக்கு 

ஆல ோசகர ்அதமப்பு முழுதமயோகப் யபோறுப்லபற்க லவை்டும் என்பததயும் உறுதிப்படுத்துகிலறன். இந்த EIA 

அறிக்தகதயத ் தயோரிக்கும் லபோது, பைிதய லமற்யகோள்வதி ் யநறிமுதறயற்ற நதடமுதறகள், கருதத்ுத் 

திருட்டு மற்றும் யவளிப்புற தரவு / உதர ஆகியதவ முதறயோன ஒப்புதலின்றி பயன்படுத்தப்படவி ்த  என்று 

சோன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தகயயோப்பம்: 

 

 

யபயர:் பி.கிரி 

பதவி: தணலணம நிர்வாகி 

EIA ஆல ோசகர ்அதமப்பின் யபயர:் பணடப்பாற்றல் வபாறியாளரக்ள் மற்றும் ஆகலாசகரக்ள், வசன்ணன - 59 

NABET சோன்றிதழ் எை் - NABET/EIA/2023/RA 0187 & date Dec 18th, 2020. 
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உள்ளைக்கங்கள் 

எஸ்.எண் விவரங்கள் PG 

எண். 

குறிப்பு விதிமுடறகள் மற்றும் அதன் இணக்கம் 

ஏ. TOR இன் நகல் -- 

பி. TOR புள்ளிகளுக்கு இணங்குதல் டி-1 

EIA/ EMP அறிக்டக- அத்தியாயங்கள் 

I அறிமுகம் 1-1 

II திை்ை விளக்கம் 2-1 

III சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 3-1 

IV எதிர்பார்க்கப்பைை் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் 

தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

4-1 

V மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

VI சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திைை்ம் 6-1 

VII கூடுதல் படிப்புகள் 7-1 

VIII திை்ை பலன்கள் 8-1 

IX சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

எக்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் லமலாண்டம திைை்ம்  10-1 

XI சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

XII ஈடுபை்டுள்ள ஆலலாசகர்களின் பவளிப்பாடு 12-1 

EIA/EMP அறிக்டக அத்தியாயங்களுைன் கூடிய கூடுதல் 

இடணப்புகள் 

 இடணப்புகள் A-1 
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அத்தியாயம் வாரியான உள்ளைக்கங்கள் 

அத்தியாயம் 1 அறிமுகம்  1-1 

1.1  அறிக்ரகயின் டநாக்கம்:  1-1 

1.2  தி ் ம் மற்றும் தி ்  ஆதரவாளரின் அர யாளம்:  1-2 

1.3  இயற்ரகயின் சுருக்கமான விளக்கம், அளவு, இ ம் மற்றும் தி ் த்தின் 

முக்கியத்துவம்  1-3 

1.4  ஆய்வின் டநாக்கம்:  1-5 

அத்தியாயம் 2 திை்ை விளக்கம்  2-1 

2.1  தி ் த்தின் வரக:  2-1 

2.2  தி ் த்திற்கான டதரவ மற்றும் நியாயப்படுத்தல்:  2-1 

2.3  இ ம்:  2-2 

2.4  நில பயன்பாடு:  2-10 

2.5  புவியியல்:  2-11 

2.6  ஹசயல்பா ்டின் அளவு மற்றும் அளவு:  2-12 

2.7  ஒப்புதல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கான முன்ஹமாழியப்ப ்  அ ் வரண: 

 2-14 

2.8  ஹதாழில்நு ்பம் மற்றும் ஹசயல்முரற விளக்கம்:  2-15 

2.9  தி ்  விளக்கம்:  2-16 

2.10  தணிப்பு ந வடிக்ரககளின் விளக்கம்:  2-22 

2.11  புதிய மற்றும் டசாதிக்கப்ப ாத ஹதாழில்நு ்பத்தின் மதிப்பீடு:  2-22 

2.12  முடிவு:  2-22 
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அத்தியாயம் 3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  3-1 

3.1  ஹபாது:  3-1 

3.2  பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார க ் ரமப்புகள்:  3-5 

3.3  தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம்  3-15 

3.4  நிலச ்சூழல் - நிலப்பரப்பு & நில உரற                                                                                      3-40 

3.5  உயிரியல் சூழல்:  3-47 

3.6  ரெ ்டராஜியாலஜிக்கல் ஆய்வு:  3-68 

அத்தியாயம் 4 எதிர்பார்க்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் 

தணிப்பு நைவடிக்டககள்  4-1 

4.1  ஹபாது  4-1 

4.2  காற்று சூழல்:  4-1 

4.3  நீர ்சூழல்:  4-12 

4.4  சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு:  4-19 

4.5  நிலச ்சூழல்:  4-25 
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4.9  லாஜிஸ்டிக்கல் சிஸ் ம்:  4-36 

4.10 கழிவு டமலாண்ரம:  4-37 
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5.1 மாற்றுத ்ஹதாழில்நு ்பம்:  5-1 

5.2 மாற்று தளம்:  5-1 

அத்தியாயம் 6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம்  6-1 
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ந வடிக்ரககள்:  11 12 -  
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ப ம் 10.1 : நிறுவன விளக்கப்ப ம்  10-4 

 

 

இடணப்புகளின் பை்டியல் 

இடணப்பு 

எண். 
விவரங்கள் 

பக்கம் 

எண். 

1 துல்லியமான பகுதி ஹதா ரப்ு கடிதம் A-1 

2 சுரங்க தி ்  ஒப்புதல் கடிதம் A-3 

3 500மீ சுற்றளவில் உள்ள மற்ற குவாரிகளின் விவரங்கள் ஏ-6 

4 
இர யக மண் லதத்ில் மக்கள்ஹதாரக முறிவு மற்றும் 

எழுத்தறிவு நிரலகள் 
ஏ-9 

5 இர யக மண் லதத்ில் ஹதாழில் க ் ரமப்பு ஏ-10 

6 இர யக மண் லதத்ில் கல்வி வசதிகள் ஏ-11 

7 இர யக மண் லதத்ில் மருத்துவ வசதிகள் ஏ-12 

8 இர யக மண் லதத்ில் உள்க ் ரமப்பு வசதிகள் ஏ-13 

9 சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு ஏ-14 

10 நீர ்தர தரவு ஏ-21 

11 
தாங்கல் மண் லதத்ில் கிராமம் வாரியாக நில 

பயன்பா ்டு முரற 
ஏ-23 

 

* * * * * * * * * 
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 டி 1 

 

 

TOR இணக்கம் 

எஸ்.

எண் 

ToR புள்ளிகள் பதில் Pg.

No 

A. ஹபாது ToR க்கு கூடுதலாக ToR 

1. 

குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார 

பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் சுற்றுசச்ூழடலக் 

குறிக்கும் வடகயில் குவாரி 
கிளஸ்ைரில் மமற்ககாள்ளப்படும் 

சுரங்க நைவடிக்டககளின் 

ஒை்டுகமாத்த மற்றும் விரிவான 

தாக்க ஆய்டவ முன்கமாழிபவர ்

மமற்ககாள்வார.் குவாரி மற்றும் 

மனதில் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்புகள். 

• தி ் த்தின் 500மீ சுற்றளவில் 

அரமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் 

விவரங்கள் இரணப்பு-3 இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளன. இந்த 

தி ் த்திற்காக டமற்ஹகாள்ளப்ப ்  

அடிப்பர  கண்காணிப்பு, 

தற்டபாதுள்ள இந்த குவாரியின் 

ஒ ்டுஹமாத்த தாக்கத்ரத 

பிரதிபலிக்கிறது. 

காற்று, நீர், உ ல்நல பாதிப்புகள் 

டபான்றவற்றால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகரள அர யாளம் காணுதல் 

அத்தியாயம்-IV இல் 

டமற்ஹகாள்ளப்ப ்டுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம தி ் ம் 

அத்தியாயம்-X இல் விரிவாக 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது . 

ஏ-6 

4-1 

10-1 

2 

சான்றளிக்கப்பை்ை EC இணக்க 

அறிக்டக EIA அறிக்டகயில் 

மசரக்்கப்படும். 

• ஒப்புக்ஹகாண் து , ஹசயல்பா ்டில் 

உள்ளது 
-- 

3 

க்ரீன் கபல்ை்டுைன் சுரங்க 

குதத்டக பகுதி முழுவதுமாக 

ை்மரான் மூலம் வீடிமயா கிராப் 

கசய்யப்பை்டு EIA அறிக்டகயுைன் 

சமரப்ிக்க மவண்டும். 

• ஒப்புக்ஹகாண் து , ஹசயல்பா ்டில் 

உள்ளது . 
-- 

4 
15.01.2016க்குப் பிறகு 

முன்கமாழியப்பை்ை சுரங்கக் 

• இந்த குத்தரகப் பகுதியில் குவாரிகள் 

முன்பு 09.01.2014 முதல் 08.01.2019 
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குதத்டகப் பகுதியில் சுரங்க 

நைவடிக்டகடய முன்கமாழிபவர ்

ஏற்கனமவ 

மமற்ககாண்டிருந்தால், 

முன்கமாழிபவர ் AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து பின்வரும் 

விவரங்கடள அளிக்க மவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் 

வழங்கப்பை்ை கடைசி பணி 
அனுமதியுைன் முந்டதய 

சுரங்கங்களின் கசயல்பாடு 

மற்றும் நிறுதத்த்தின் 

காலம் என்ன? 

b) கவைட்ிகயடுக்கப்பை்ை 

கனிமங்களின் அளவு. 

c) ஒரு வருைத்தில் அதிகபை்ச 

உற்பத்திடய எை்டியது 

d) சுரங்கத்தின் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

ஆழத்தின் விவரம் . 

e) முன்பு அடையப்பை்ை 

சுரங்கத்தின் 

உண்டமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தடக பகுதியில் 

ஏற்கனமவ 

கவைட்ிகயடுக்கப்பை்ை 

நபரின் கபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 

கபற்றிருந்தால், அதன் 

நகல் சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) வழங்கப்பை்ைால்) 

நிரண்யிக்கப்பை்ை 

வரரயிலான குத்தரகக் காலத்தில் 

டமற்ஹகாள்ளப்ப ் து. 

• SEIAA - TN இல் இருந்து ஹபறப்ப ்  

முந்ரதய குத்தரகப் பகுதிக்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.1799/EC/1(a)/922/2013 டததி 

25.11.2013 SF எண் 866/2, 866/9, நதிக்குடி 

கிராமம், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, 

விருதுநகர் கிராமத்தில் கரடுமுர ான 

நீல உடலாகம் & சரரள குவாரிக்காக 

மாவ ் ம், தமிழ்நாடு குத்தரகப் 

பகுதியில் 2.53.0 ஹெக்ட ருக்கு டமல். 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரற 

(விருதுநகர்) உதவி இயக்குனரி ம் 

இருந்து KV1/879/2018-Kanimum 30.09.2021 

டததியி ்  கடிதம் ஹபறப்ப ் து, இது 

முந்ரதய குத்தரக காலத்தில் 

அர ந்த உற்பத்தி குறித்த 

விவரங்கரள வழங்குகிறது. 

(இரணப்பு- 3) 
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கபஞ்சுகளுைன் அடரதத்ல் 

மமற்ககாள்ளப்பை்ைதா . 

5 

சுரங்க குதத்டக பகுதியின் 

அடனத்து மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்

கதளிவுத்திறன் பைங்கள்/மைாமபா 

ஷீை,் மைாமபாகிராஃபிக் ஷீை,் 

ஜிமயாமாரப்ாலஜி, லிதத்ாலஜி 

மற்றும் சுரங்க குதத்டக 

பகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் 

மிடகப்படுதத்ப்பை்டிருக்க 

மவண்டும். முன்கமாழியப்பை்ை 

பகுதியின் அதத்டகய பைம் நில 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (மகார ் மற்றும் பஃபர ்

மண்ைலம்) பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கடள கதளிவாகக் காை்ை 

மவண்டும். 

• தி ்  ஒருங்கிரணப்புகள் 

ஹசயற்ரகக்டகாள் ப ங்களில் 

மிரகப்படுத்தப்ப ்டு அத்தியாயம் – II 

இல் ப ம் எண் - 2.4 என 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• இர யக மண் லத்ரதக் கா ்டும் 

10கிமீ ஆரம் குறியீ ்டுத் தி ் ம் 

அத்தியாயம் - III இல் ப ம் எண்.3.1 இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• புவியியல் வரரப ம், புவியியல், 

லித்தாலஜி வரரப ம் ப ம் எண்.3.23, 

3.24 மற்றும் 3.25, அத்தியாயம்-III என 

இரணக்கப்ப ்டுள்ளது. 

2-8 

3-1 

3-42 

& 
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6 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்தின்படி, ஏற்கனமவ உள்ள 

மரங்கடள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் 

மற்றும் நீரந்ிடலகளுக்கு 

இடைமய உள்ள பாதுகாப்பு தூரம் 

உள்ளிை்ை சுற்றளவில் மபாதுமான 

மவலிகள், பசட்ச கபல்ை் 

ஆகியவற்றின் புடகப்பைங்கடள 

ஆதரவாளர ்வழங்க மவண்டும். 

• தளத்தின் புரகப்ப ங்கள் 

அத்தியாயம்-II இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• குத்தரக பகுதியின் கிழக்குப் 

பகுதிரய ஒ ்டியுள்ள ஓர க்கு 50மீ 

பாதுகாப்பு தூரம் வி ப்ப ்டுள்ளது . 

அதற்கான மண் தி ்டு மற்றும் கிழக்கு 

குத்தரக சுற்றளவில் தகர தாள் 

அரமக்கப்படும். குத்தரக 

சுற்றளரவச ் சுற்றி மற்ற 

பக்கங்களிலும் பசுரம வரல 

அரமக்கப்படும். 

9-2  
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7 
திை்ை ஆதரவாளர ் புவியியல் 

இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்க 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் 

பகுதிகளின் விவரங்கள் அ ் வரண 
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இருப்புக்கள், திை்ைமிைப்பை்ை 

உற்பத்தி திறன், 

முன்கமாழியப்பை்ை மவடல 

முடற, நியாயப்படுத்துதல், 

சுரங்க நைவடிக்டககளால் 

சுற்றியுள்ள சூழலில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் 

மற்றும் அதற்கான 

முன்கமாழியப்பை்ை தணிப்பு 

நைவடிக்டககள் பற்றிய 

விவரங்கடள வழங்க மவண்டும். 

எண்.2.3, அத்தியாயம்-II இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• சுரங்க முரறயானது ஜாக்ொமர் 

துரளயிடுதல், ஹவடித்தல், 

அகழ்வாராய்சச்ி மூலம் 

அகழ்வாராய்சச்ி மற்றும் டிப்பர்கள் 

மூலம் கனிம டபாக்குவரத்து 

ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்தி 

ஓபன்காஸ் ் அரர 

இயந்திரமயமாக்கப்ப ்  

சுரங்கமாகும். 

• தி ்  காலத்தில் உற்பத்தி 

அ ் வரண அ ் வரண எண்.2.7, 

அத்தியாயம்-II இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• சுரங்க ந வடிக்ரககளின் 

எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள் 

மற்றும் தணிப்பு ந வடிக்ரககள் 

அத்தியாயம்-IV இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்ப ்டுள்ளன. 
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8 

சுரங்கச ்சை்ைம்' 1952 மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிகளின்படி, 

பாதுகாப்டப உறுதி 

கசய்வதற்காக அறிவியல் 

ரீதியாகவும் முடறயாகவும் 

குவாரிகடள 

மமற்ககாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பை்ை பல்மவறு 

சை்ைப்பூரவ் அதிகாரிகள் மற்றும் 

பிற திறடமயான நபரக்டள 

நியமிப்படதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்பைதட்த திை்ை 

ஆதரவாளர ்வழங்குவார.் மற்றும் 

அரமப்பு விளக்கப்ப ம் ப ம் 

எண்.10.1, அத்தியாயம்-X இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூழடல பாதுகாக்க 

மவண்டும். 
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திை்ை ஆதரவாளர,் 1 கிமீ 

(சுற்றளவு)க்குள் நிலதத்டி நீர ்

இடறத்தல் மற்றும் திறந்தகவளி 
கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகளான ஆறுகள், 

கதாை்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் மபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்டகடய விவரிக்கும் 

நீரம்ை்ைதத்ின் விளிம்பு 

வடரபைதட்தக் கருத்தில் 

ககாண்டு நீர-்புவியியல் ஆய்டவ 

மமற்ககாள்ள மவண்டும். சுரங்க 

நைவடிக்டககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகடள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD / TWAD 

இலிருந்து பருவமடழ மற்றும் 

பருவமடழ அல்லாத 

பருவங்களுக்கு மசகரிக்கப்பை்ை 

நீர ் நிடல தரவுகளுைன். 

உண்டமயான 

கண்காணிக்கப்பை்ை தரவுகளின் 

அடிப்படையில், மவடல கசய்வது 

நிலதத்டி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது கதளிவாகக் 

காை்ைப்பைலாம். இது 

சம்பந்தமாக மதடவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்பைலாம். 

இந்தத் தி ் த்தின் நீர்வளவியல் 

சூழ்நிரலயின் விவரங்கள் பிரிவு 3.6, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

3-54 
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மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் 

ஆய்வு உைப்ை 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

நுண்ணிய வானிரல, சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரரசச்ல் 

நிரல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் & 

3-17 
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கதாைரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான 

அடிப்படைத ் தரடவ 

முன்கமாழிபவர ் அளிக்க 

மவண்டும் . 

விலங்கினங்கள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பர த் தரவு குளிர்காலத்தில் 

(டிசம்பர் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 

வரர) டசகரிக்கப்ப ்டு அத்தியாயம்-III 

இன் பிரிவு 3.3 முதல் 3.5 வரர 

விவரிக்கப்ப ்டுள்ளது.  ்ராஃபிக் 

படிப்பின் விவரங்கள் பிரிவு 4.9, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

4-35 
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ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் கபயர,் வயது, 

விை்ைம் மபான்றடவ) சுரங்க 

குதத்டகக்கு பயன்படுதத்ப்பை்ை 

பகுதி & 300 மீ இடையக மண்ைலம் 

மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டகயின் 

மபாது அதன் மமலாண்டம ஆகிய 

இரண்டிலும் மமற்ககாள்ளப்பை 

மவண்டும். 

ரமய மண் லம், தி ்  தாக்க 

மண் லம் (PIZ) மற்றும் தாங்கல் 

மண் லத்தில் உள்ள தாவரங்களின் 

விவரங்கள் அ ் வரண எண்.3.23–3.24, 

அத்தியாயம்-III இலிருந்து 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

3- 51 

3 - 35  

 

12 

முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கான விரிவான 

கண்ணிகவடி மூைல் திை்ைம் 

EIA/EMP அறிக்டகயில் இைம் 

சாரந்்ததாக இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூ ல் தி ் த்தின் விவரங்கள் 

பிரிவு 7.6, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

7-8 

13 

கபாது விசாரடண விளம்பரம் 

ஒரு கபரிய மதசிய நாளிதழிலும், 

மிகவும் புழக்கத்தில் இருக்கும் 

ஒரு வை்ைார கமாழி நாளிதழிலும் 

கவளியிைப்படும். 

ஒப்புக்ஹகாண் ார். -- 

14 

2016 ஆம் ஆண்டின் OA எண்.186 

(MANO.350/2016) மற்றும் OA 

எண்.200/2016 இல் உள்ள 

மாண்புமிகு NGT, முதன்டம 

ஒப்புக்ஹகாண் ார். -- 
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கபஞ்ச,் புது தில்லியின் 

முடிவுகளுக்கு உை்பை்ைது -குறிப்பு 

விதிமுடறகள்" O.A  No.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் 

O.A.No.102/2017 மற்றும் 

0.A.No.404/2016 ( M .A .NO . 758/2016, 

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

/2017 & M .A எண். 843/2017) மற்றும் 

O.A.No.405/2016 மற்றும் O .A.No.520 

of 2016 ( M.A.NO . 981/2016, 

M.A.No.982/2016 & M.A .No.384/2017). 
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திை்ைதட்தச ்சுற்றியுள்ள பசுடமப் 

பை்டையின் மநாக்கம், 

தப்பிமயாடிய உமிழ்வுகள், 

காரப்ன் வரிடசப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்டறக் டகப்பற்றுவது 

மற்றும் அழகியடல 

மமம்படுத்துவமதாடு, 

உருவாக்கப்படும் சதத்தட்தக் 

குடறப்பதும் ஆகும். DFO, மாநில 

மவளாண்டமப் பல்கடலக்கழகம் 

மற்றும் உள்ளூர ் பள்ளி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுைன் 

கலந்தாமலாசித்து 

பின்னிடணப்பில் 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளபடி பரந்த 

அளவிலான உள்நாை்டு தாவர 

இனங்கள் நைப்பை மவண்டும் . 

பூரவ்ீக மதாற்றம் ககாண்ை 

அைரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

ககாண்ை தாவர வடககடளத ்

மதரந்்கதடுக்க மவண்டும். 

புதரக்ளுைன் மாறி மாறி 

குத்தரக பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 7.5மீ 

பாதுகாப்புத் தர யும், குத்தரகப் 

பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 

வடிகால் கால்வாய்க்கு 50மீ. 

பாதுகாப்பு மண் லப் பகுதியில் தாவர 

வளர்சச்ி மற்றும் அழகியரல 

டமம்படுத்த கிரீன்ஹபல் ் / டதா ் ம் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். குத்தரகப் 

பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 

ந ப்படும். ஆதரவாளர் ஏற்கனடவ 

அருகிலுள்ள கிரஷர் பகுதியின் 

சுற்றளவில் டதா ் த்ரத 

டமற்ஹகாண் ார். இது பற்றிய 

விவரங்கள் அ ் வரண எண்.4.16, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

4-30 
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சிறிய/நடுதத்ர/உயரமான 

மரங்களின் இனங்கள் கலந்த 

முடறயில் நைப்பை மவண்டும். 
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உயரமான/ஒரு வருைம் 

பழடமயான மரக்கன்றுகடள 

கபாருதத்மான அளவு டபகளில் 

வளரக்்க மவண்டும், முன்னுரிடம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

டபகடள, குறிப்பிைை் இைத ்

மதரவ்ுகள் கதாைரப்ாக, உள்ளூர ்

வன 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/்

மதாை்ைக்கடல நிபுணரக்ளின் 

ஆமலாசடனயின்படி, சரியான 

இடைகவளியில் நை மவண்டும். 

முன்கமாழிபவர ் குடறந்தபை்சம் 

3 மீை்ைர ்அகலம் ககாண்ை திை்ைத ்

தளத்தின் எல்டலகயங்கும் GPS 

ஆயதக்தாடலவுகளுைன் 

கிரீன்கபல்ை் பகுதிடய 

ஒழுங்கடமக்கப்பை்ை முடறயில் 

ஒதுக்க மவண்டும். 

ஒப்புக்ஹகாண் ார் -- 

17 

மபரிைர ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

டபரி ர் டமலாண்ரம தி ் ம் பிரிவு 

7.3.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

7-2 
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இைர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

மமலாண்டமத ் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

இ ர் மதிப்பீடு பற்றிய விவரங்கள் 

பிரிவு 7.3, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

7-1 

19 
சமூக-கபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்க நைவடிக்டகயிலிருந்து 5 

• மக்களின் சிறந்த வாழ்க்ரகக்கான 

அபிலாரஷகள் மற்றும் டதரவகள் 

3-12 
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கிமீ இடையக மண்ைலதத்ிற்குள் 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்கமாழியப்பை்ை உள்ளூர ்

சமூகதத்ிற்கு சமூக-கபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

கசல்வாக்கின் நைவடிக்டககள் 

சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவடர, 

கசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுைன் அளவு 

பரிமாணங்கள் 

ககாடுக்கப்பைலாம். 

உள்ளி ்  சமூக-ஹபாருளாதார 

நிரலரமகள் குறித்து ஆய்வு 

ந த்துவதற்காக அருகிலுள்ள 

கிராமங்களுக்குச ் ஹசன்று 

ஹதா ர்புர ய தரவுகள் 

டசகரிக்கப்ப ் ன. பிரிவு 3.2.4, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக 

ஹபாருளாதார டமம்பா ்டிற்காக, 

கார்ப்படர ் சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்பின் 

கீழ் ரூ.6 ல ்சத்ரத முன்ஹமாழிந்தவர் 

ஒதுக்கியுள்ளார். CER இன் கீழ் 

அர யாளம் காணப்ப ்  

ந வடிக்ரககள் அருகிலுள்ள அரசு 

பள்ளிகளில் படிப்படியாக 

ஹசயல்படுத்தப்படும் . டதரவ மற்றும் 

முன்னுரிரம அடிப்பர யில் உள்ளூர் 

மக்களு ன் கலந்தாடலாசித்து 

ஹசயல்படுத்தப்படும். 
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தற்மபாது மதரத்ல் ஆடணயம் 

மகாரப்பை்டுள்ள உத்மதச குவாரி 
தளத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
நைவடிக்டககள் 

மமற்ககாள்ளப்பை்டிருந்தால், 

திை்ை முன்கமாழிபவர,் முந்டதய 

மதரத்ல் ஆடணயத்தில் 

ககாடுக்கப்பை்ை EC 

நிபந்தடனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கதட்த, MoEF&CC, 

பிராந்திய அலுவலகதத்ால் 

முடறயாக சான்றளிக்கப்பை்ை 

தள புடகப்பைங்களுைன் அளிக்க 

ஹசயற்பா ்டிற்கு உ ்ப ்டுள்ளது -- 
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மவண்டும். , கசன்டன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பை்ை DEE/TNPCB. 

21 

எந்தகவாரு உண்டமத ்

தகவடலயும் மடறதத்ல் அல்லது 

தவறான/புடனயப்பை்ை தரடவச ்

சமரப்்பிதத்ல் மற்றும் மமமல 

குறிப்பிை்டுள்ள 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்கத ்

தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986 இல் 

தண்ைடன விதிகடள ஈரப்்பது 

தவிர, இந்த குறிப்பு விதிமுடறகள் 

திரும்பப் கபறப்பைலாம். 

ஒப்புக்ஹகாண் ார். -- 

B. கூடுதல் ToR 

1 

MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாடணயின்படி F.No.22-65 

/2017-IA.III மததியிைை்: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 கபாதுக் 

கலந்தாய்வின் மபாது 

எழுப்பப்பை்ை கவடலகடள 

முன்கமாழிபவர ் நிவரத்த்ி 

கசய்வார ் மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ை அடனத்து 

நைவடிக்டககளும் அதன் ஒரு 

பகுதியாக இருக்க மவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டம 

திை்ைம். 

 

• இந்த வரரவு EIA/EMP 

அறிக்ரகயானது, ஹபாது விசாரரண 

நர முரறகரள ந த்துவதற்கான 

தி ் மி ப்ப ்  டததி மற்றும் 

டநரத்ரத இரண்டு உள்ளூர் 

ஹசய்தித்தாள்களில் 30 நா ்களுக்கு 

முன் அறிவித்த பிறகு, மாவ ்  

ஆ ்சியர் மற்றும் மாநில 

மாசுக்க ்டுப்பா ்டு வாரிய 

அதிகாரிகள் மூலம் க ் ாய 

நர முரறகளின்படி ஹபாது 

ஆடலாசரனக்கு 

ஹவளிப்படுத்தப்படும். 

• ஹபாது விசாரரணயின் டபாது 

பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள், 

கவரலகள் மற்றும் ஆ ்டசபரனகள் 

பதிவு ஹசய்யப்படும். அரனத்து 

ஹபாது வினவல்களும், தி ்  

முன்ஹமாழிபவர் மற்றும் 
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சம்பந்தப்ப ்  அதிகாரிகளின் 

டகள்விக்கான பதில்களும் பதிவு 

ஹசய்யப்ப ்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

இரணக்கப்படும். 

2 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

காரப்ன் உமிழ்டவ விரிவாக 

ஆய்வு கசய்வதுைன் , காரப்ன் 

மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

கவப்பநிடல குடறப்பு உள்ளிை்ை 

பிற உமிழ்வு மற்றும் காலநிடல 

தணிப்பு நைவடிக்டககளின் 

கை்டுப்பாடு உைப்ை காரப்ன் 

உமிழ்டவத ் தணிப்பதற்கான 

நைவடிக்டககடள 

பரிந்துடரக்கும். 

 

உற்பத்தி அளவு குரறவாக 

இருப்பதால், 1 அகழ்வாராய்சச்ி 

இயந்திரம், 8 டிப்பர்கள் ம ்டுடம 

ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த 

உபகரணங்கள் முரறயாகவும்  

பராமரிக்கப்படும். தவிர, முன்பு 

குறிப்பி ் படி, கார்பன் 

ஹவளிடயற்றத்தால் ஏற்படும் 

குரறந்த பாதிப்ரப உறுதி 

ஹசய்வதற்காக, டபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன 

உமிழ்வு டசாதரனகள் ஹசய்யப்படும். 

கார்பன் உமிழ்ரவ டமலும் 

மத்தியஸ்தம் ஹசய்ய, ஒரு நல்ல 

பசுரம மற்றும் டதா ் த் தி ் ம் 

தி ் மி ப்ப ்டுள்ளது, அதில் 550 

தாவரங்கள் குத்தரக பகுதியிலும் 

அரதச ்சுற்றியும் ந ப்படும். 

4-6 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பல்லுயிர,் இயற்டக சுற்றுசச்ூழல், 

மண் நுண்ணுயிர ் தாவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

விடத வங்கிகள் ஆகியவற்டற 

ஆய்வு கசய்து இயற்டக சூழடல 

பராமரிப்பதற்கான 

நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்க 

மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு, உயிரினங்களின் ப ்டியல் 

மற்றும் தற்டபாதுள்ள அடிப்பர  

சூழலியல் நிரலரமகரள மதிப்பீடு 

ஹசய்தல் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் 

வரகயில் ந த்தப்ப ் து. பிரிவு 3.5.1, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

3-47 

4 
குறிப்பிைை் பகுதியின் நிடலயான 

மமலாண்டம மற்றும் கபாருைக்ள் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய க ் த்தில், 

2.41.0 ஹெக்ட ர் பகுதி முழுவதும் 
4-26 
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மற்றும் மசடவகளின் 

ஓை்ைத்திற்கான சுற்றுசச்ூழடல 

மீை்கைடுப்பதற்கு நைவடிக்டக 

பரிந்துடரக்க மவண்டும். 

நீர்நிரலகளாகவும், 0.10.0 ஹெக்ட ர் 

சுரங்கச ் சாரலகள் மற்றும் 

உள்க ் ரமப்புகளாகவும், 0.54.0 

ஹெக்ட ர் தாவரங்களால் 

மூ ப்ப ்டிருக்கும், 0.01.4 ஹெக்ட ர் 

தர யின்றி இருக்கும். பகுதி மற்றும் 

0.10.0 ஃஹபன்சிங் இருக்கும். 

ஹசயல்பா ்டிற்குப் பிந்ரதய 

காலத்தில் நிலப் பயன்பாடு 

அ ் வரண எண்.4.13, அத்தியாயம்-

IV-ன் கீழ் ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

5 

திை்ை ஆதரவாளர ் மீன் 

வாழ்விைங்கள் மற்றும் நீரந்ிடல 

மற்றும் நீரத்்மதக்கத்தில் உணவு 

வடல/உணவுச ் சங்கிலி 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கதட்த ஆய்வு கசய்வார.் 

குத்தரக பகுதிக்கு அருகாரமயில் 

ஹபரிய வற்றாத நீர்நிரல எதுவும் 

இல்ரல. 

-- 

6 

குறிப்பு விதிமுடறகள் குறிப்பாக 

மண் ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, 

மண்ணின் இயற்பியல், இரசாயன 

கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கதட்த ஆய்வு 

கசய்ய மவண்டும். 

• இப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் 

இயற்பியல் டவதியியல் பண்புகரள 

ஆய்வு ஹசய்வதற்காக ரமய மற்றும் 

தாங்கல் மண் லத்தில் 3 இ ங்களில் 

மண் மாதிரிகள் டசகரிக்கப்ப ் ன . 

மண்ணின் தர தரவு அ ் வரண 

எண்.3.17, அத்தியாயம்-III இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

• ஆய்வுப் பகுதியின் மண் 

என்டிடசால்ஸ் , இன்ஹசப்டிடசால் , 

அல்ஃபிடசால்ஸ் ஆகியவற்றால் 

வரகப்படுத்தப்படுகிறது. 

குத்தரகயானது அல்ஃபிடசால் 

வரகயின் கீழ் வருகிறது . மண் 

வரரப ம் ப ம் எண்.3.25, 

அத்தியாயம்-III இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 
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• டமல் மண் ஏடதனும் இருந்தால் 

குத்தரக சுற்றளவில் 

பாதுகாக்கப்ப ்டு டதா ்  

டநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படும். 

7 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

காடு, தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் 

அழிந்து வரும் உள்நாை்டு 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

தாக்கதட்த ஆய்வு கசய்ய 

மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு, உயிரினங்களின் ப ்டியல் 

மற்றும் தற்டபாதுள்ள அடிப்பர  

சூழலியல் நிரலரமகரள மதிப்பீடு 

ஹசய்தல் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் 

வரகயில் ந த்தப்ப ் து. பிரிவு 3.5.1, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

3-47 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீை்டில், 

நிற்கும் மரங்களில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகடள ஆய்வு கசய்து, 

தற்மபாதுள்ள மரங்கடள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு 

நைவடிக்டக எடுக்க மவண்டும். 

கூடுதல் ToR பாயிண் ் எண்.7 இல் 

பதிலளித்தார். 
-- 

9 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிடலகள், 

ஆறுகள் ஓடைகள், ஏரிகள் மற்றும் 

விவசாய இைங்கள் குறித்து ஆய்வு 

கசய்ய மவண்டும். 

• ஓர -  –165m W, காயல்குடி ஆறு -

1.7கிமீ (SW), மருகல் ஓர  - 7.0 கிமீ- 

(SW) ஆகியரவ அருகில் உள்ள 

முக்கிய நீர்நிரலகளாகும்.  

• குத்தரகப் பகுதியின் கிழக்குப் 

பகுதியில் வடிகால் வாய்க்கால் 

ஹசல்கிறது, அதற்காக 50 மீ ் ர் 

பாதுகாப்பு மண் லம் 

வி ப்ப ்டுள்ளது. குத்தரக பகுதிக்கு 

அருகாரமயில் இந்த வடிகால் 

வாய்க்காலின் கரரடயாரத்தில் மண் 

தி ட்ு அரமக்கப்ப ்டு பாதுகாப்பு 

மண் ல பகுதியில் நல்ல டதா ் ம் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். 
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• குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கால்வாயின் இருபுறமும் 

முள்கம்பியால் டவலி 

அரமக்கப்ப ்டு, இந்த வடிகால் 

பாரதயில் எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்ப ாமல் பார்த்துக் 

ஹகாள்ளப்படும். இந்த நீர்நிரலயில் 

கழிவுநீரர ஹவளிடயற்றும் தி ் ம் 

எதுவும் இல்ரல. தி ்  

ஹசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள 

நீர்நிரலகளில் ஹபரிய பாதிப்பு 

எதுவும் ஏற்ப ாது. 

 

10 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

பசுடமப் பகுதி மமம்பாை்டிற்கான 

பை்கெை் மற்றும் மபரிைர ்

மமலாண்டமத ் திை்ைம் உள்ளிை்ை 

கண்ணிகவடி மூைல் திை்ைத்துைன் 

EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு 

நைதத் மவண்டும். 

• விரிவான சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம 

தி ் ம் அத்தியாயம்-X இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம ஹசலவு 

அ ் வரண எண்.10.1, அத்தியாயம்-

Xன் கீழ் வழங்கப்படுகிறது. 

• பகுதி 7.4, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

டபரி ர் டமலாண்ரம தி ் ம் 

வழங்கப்படுகிறது. 

10-1 
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மற்றும் மண்ணுக்குக் கீமழ உள்ள 

காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கதட்த ஆய்வு கசய்ய 

மவண்டும் . 

• உற்பத்தி அளவு குரறவாக 

இருப்பதால், 1 அகழ்வாராய்சச்ி 

இயந்திரம், 8 டிப்பர்கள் ம ்டுடம 

ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த 

உபகரணங்கள் முரறயாகவும்  

பராமரிக்கப்படும். தவிர, முன்பு 

குறிப்பி ் படி, கார்பன் 

ஹவளிடயற்றத்தால் ஏற்படும் 

குரறந்த பாதிப்ரப உறுதி 

ஹசய்வதற்காக, டபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன 

உமிழ்வு டசாதரனகள் ஹசய்யப்படும். 

கார்பன் உமிழ்ரவ டமலும் 

4-6 
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மத்தியஸ்தம் ஹசய்ய, ஒரு நல்ல 

பசுரம மற்றும் டதா ் த் தி ் ம் 

தி ் மி ப்ப ்டுள்ளது, அதில் 550 

தாவரங்கள் குத்தரக பகுதியிலும் 

அரதச ்சுற்றியும் ந ப்படும். 

• தவிர, இந்த தி ் த்தில் கழிவு 

உற்பத்தி, அகற்றல் அல்லது அடுக்கி 

ரவப்பது இல்ரல. எனடவ, இந்த 

முன்னணியில் எந்தவிதமான 

பாதகமான தாக்கமும் 

எதிர்பார்க்கப்ப வில்ரல. 

12 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள், ரிசரவ்் 

காடுகள், மதசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாடதகள், திை்ை 

இைத்திற்கு அருகில் உள்ள 

பாதிப்புகடள ஆய்வு கசய்ய 

மவண்டும். 

• சுரங்க குத்தரக பகுதி மற்றும் ரமய 

மண் லத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிமீ தாங்கல் மண் லம் டதசிய 

பூங்காக்கள், உயிர்க்டகாளங்கள், 

சரணாலயங்கள் டபான்ற 

அறிவிக்கப்ப ்  சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணர்திறன் அம்சங்கள் 

இல்லாமல் உள்ளது. 

4-28 
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அருகிலுள்ள மதாை்ைங்களில் 

திை்ைத்தின் தாக்கதட்த ஆய்வு 

கசய்து வழங்க மவண்டும் பை்ைா 

நிலங்கள், மதாை்ைக்கடல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகள். 

டமாசமான மண்ணின் நிரல மற்றும் 

ஹபரினியல் நீர் ஆதாரம் 

இல்லாததால், குத்தரக பகுதியிலும் 

அரதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 

ஹபரிய விவசாய ந வடிக்ரககள் 

எதுவும் டமற்ஹகாள்ளப்ப வில்ரல. 

மரழக்காலத்தில் நீர் இருப்பின் 

அடிப்பர யில் சில இ ங்களில் 

ம ்டுடம டதா ் த் தி ்டுகள் 

காணப்படுகின்றன 

4-28 
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திை்ை முன்கமாழிபவர,் 

கசயல்பாடுகள் மூலம் இயற்டகச ்

சுற்றுசச்ூழலின் சாத்தியமான 

துண்ைாடுதல் தாக்கம் பற்றிய 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய க ் த்தில், 

2.41.0 ஹெக்ட ர் பகுதி முழுவதும் 

நீர்நிரலகளாகவும், 0.10.0 ஹெக்ட ர் 

சுரங்கச ் சாரலகள் மற்றும் 

4-30 
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விவரங்கடள ஆய்வு கசய்து அளிக்க 

மவண்டும். 

உள்க ் ரமப்புகளாகவும், 0.54.0 

ஹெக்ட ர் தாவரங்களால் 

மூ ப்ப ்டிருக்கும், 0.01.4 ஹெக்ட ர் 

தர யின்றி இருக்கும். பகுதி மற்றும் 

0.10.0 ஃஹபன்சிங் இருக்கும். 

15 

திை்ை ஆதரவாளர ் நீரந்ிடலகளில் 

உள்ள நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்பைக்கூடிய 

தழும்புகள், அருகிலுள்ள குடககள், 

பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 

கதால்கபாருள் தளங்களில் 

சாத்தியமான நில வடிவத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் காை்சி மற்றும் 

அழகியல் தாக்கங்கடள ஆய்வு 

கசய்து வழங்க மவண்டும். 

• ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு, உயிரினங்களின் ப ்டியல் 

மற்றும் தற்டபாதுள்ள அடிப்பர  

சூழலியல் நிரலரமகரள மதிப்பீடு 

ஹசய்தல் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் 

வரகயில் ந த்தப்ப ் து. பிரிவு 3.5.1, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• நில பயன்பா ்டு முரற விவரங்கள் 

பிரிவு 4.5.1, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• பாதுகாப்பு மண் லப் பகுதியில் 

தாவர வளர்சச்ி மற்றும் அழகியரல 

டமம்படுத்த கிரீன்ஹபல் ் / டதா ் ம் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். குத்தரக 

பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 

ந ப்படும். 
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16 

சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

டமக்மராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்பைக்கூடிய மாசுகடள திை்ை 

முன்கமாழிபவர ் ஆய்வு கசய்து 

வழங்க மவண்டும். சுரங்கத்தின் 

மபாது சிந்திக்கப்படும் 

கசயல்பாடுகள் காரணமாக நீரவ்ாழ் 

சூழல் மற்றும் நன்னீர ்அடமப்புகளில் 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

டமக்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் 

சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் 

)GO Ms)எண்.84 இன் படி தமிழ்நாடு 

அரசு இயக்கியபடி தளத்தில் 

ஒருமுரற பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் 

பயன்படுத்த மற்றும் தூக்கி 

எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் 

தர ஹசய்யப்படும் . மக்கும் ஹபாருள் 

அல்லது மீண்டும் 

பயன்படுத்தக்கூடிய ஹபாரு ்கரளப் 

பயன்படுத்த ஊழியர்கள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 
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தாக்கங்கள் ஆராயப்பை்டு 

அறிக்டகயிைப்பைலாம். 

17 

வனவிலங்குகளில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கம் குறித்து விரிவான ஆய்வு 

கசய்ய மவண்டும் . 

10 கிடலாமீ ் ர் சுற்றளவில் 

காப்புக்காடுகள் இல்ரல, எனடவ 

இந்த முன்பகுதியில் எந்த பாதிப்பும் 

இல்ரல. 

-- 

18 

திை்ை முன்கமாழிபவர ் காயல்குடி 

ஆறு 1.7 கிமீ மற்றும் மருடகயின் 

பாதிப்பு குறித்து விரிவான ஆய்வு 

மமற்ககாள்ள மவண்டும். அருகில் 

உள்ள கிராமங்களில் ஓடை பாதிப்பு. 

காயல்குடி ஆறு, SW பக்கத்தில் சுமார் 

1.7km ஹதாரலவில் அரமந்துள்ள 

பருவகால மரழநீரர சுமந்து 

ஹசல்லும் ஓர யாகும். இந்த ஆற்றில் 

ஹபரிய நீர் ஓ ் ம் 

காணப்படுவதில்ரல மற்றும் 

ஆண்டின் ஹபரும்பகுதி வறண்டு 

கி க்கிறது. இந்த குத்தரகப் 

பகுதியில் சுரங்க ந வடிக்ரகயில் 

இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுநீர் 

அல்லது அதன் ஹவளிடயற்றம் 

இருக்காது , டமலும் இந்த ஆற்றின் 

நீரின் தரத்தில் எந்த பாதிப்பும் 

எதிர்பார்க்கப்ப ாது. 

குழிக்குள் வரும் டநரடி மரழ சுரங்கத் 

தரர சம்ப்பில் டசகரிக்கப்படும். 

ரமன் சம்ப் ஹகாள்ளளவு 

146.5mx1.0mx1.2m 

முன்ஹமாழியப்ப ் தாக இருக்க 

டவண்டும். நீடரார  பயனர்களுக்கு 

சம்ப்பில் இருந்து தண்ணீர் குடிடயற்ற 

குளத்திற்கு பம்ப் ஹசய்யப்படும் . 

சுரங்கப் பகுதியில் இருந்து மரழநீர் 

புற மாரல வடிகால் மூலம் 

டசகரிக்கப்படும் - 890 mx 1m x 0.6m 

முன்ஹமாழியப்ப ் து.  வாய்க்கால் 

3.5MX 2.5MX 1.4M அளவு மற்றும் 12.25m3 

ஹகாள்ளளவு ஹகாண்  ஹச ்டில்லிங் 

குளத்து ன் இரணக்கப்படும். 
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குடிடயற்றப்ப ்  குளத்திலிருந்து 

டமடலா ் மான ஹதளிவான நீர் 

கீழ்நிரல பயனர்களுக்கு வி ப்படும். 

இந்த நீர்நிரலயில் கழிவுநீரர 

ஹவளிடயற்றும் தி ் ம் எதுவும் 

இல்ரல . தி ்  ஹசயல்பாடுகளால் 

அருகில் உள்ள நீர்நிரலகளில் ஹபரிய 

பாதிப்பு எதுவும் ஏற்ப ாது. 

C. நிரலயான ToR 

1 

1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்டதய ஒரு வருைத்தில் 

எை்ைப்பை்ை அதிகபை்ச உற்பத்திடய 

கதளிவாகக் குறிப்பிை மவண்டும். EIA 

அறிவிப்பு 1994 நடைமுடறக்கு வந்த 

பிறகு உற்பத்தியில் ஏமதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்படதயும் 

திை்ைவை்ைமாகத் கதரிவிக்கலாம். 

1994க்கு முன் எை்ைப்பை்ை அதிகபை்ச 

உற்பத்தி. 

• இந்த குத்தரகப் பகுதியில் 

குவாரிகள் முன்பு 

விண்ணப்பதாரரால் 09.01.2014 முதல் 

08.01.2019 வரர ந வடிக்ரக எண். 

KV1/30513/2013 டததி 03.10.2013. 

• SEIAA - TN இல் இருந்து ஹபறப்ப ்  

முந்ரதய குத்தரகப் பகுதிக்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.1799/EC/1(a)/922/2013 டததி 

25.11.2013 SF எண் 866/2, 866/9, நதிக்குடி 

கிராமம், ஹவம்பக்டகா ்ர  

தாலுக்கா, விருதுநகர் கிராமத்தில் 

கரடுமுர ான நீல உடலாகம் & சரரள 

குவாரிக்காக மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

குத்தரக பகுதியில் 2.53.0 

ஹெக்ட ருக்கு டமல்.. 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துரற 

(விருதுநகர்) உதவி இயக்குனரி ம் 

இருந்து KV1/879/2018-Kanimum 30.09.2021 

டததியி ்  கடிதம் ஹபறப்ப ் து, இது 

முந்ரதய குத்தரக காலத்தில் 

அர ந்த உற்பத்தி குறித்த 

விவரங்கரள வழங்குகிறது. 

(இரணப்பு-3) 
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2 

சுரங்கத்தின் உரிடமயான 

குத்தடகதாரர ் முன்கமாழிபவர ்

என்படத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 

நகல் ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

விருதநகர் ரவ ் ரவ ் டகவி1 

/879/2018-கனிமம்  துல்லியமான பகுதி 
ஹதா ர்புக் கடிதம் விருதுநகர் 

ஆ ்சியரி மிருந்து ஹபறப்ப ் து . 

A-1 

3 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம், 

EIA மற்றும் கபாது விசாரடண உை்பை 

அடனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 

குத்தடக பகுதி, உற்பத்தி நிடலகள், 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

மமலாண்டம, சுரங்க கதாழில்நுை்பம் 

மபான்றவற்றின் அடிப்படையில் 

ஒன்றுக்ககான்று இணக்கமாக இருக்க 

மவண்டும் மற்றும் குத்தடகதாரரின் 

கபயரில் இருக்க மவண்டும். 

உற்பத்தி திறன், கழிவுகளின் அளவு, 

அதன் டமலாண்ரம மற்றும் சுரங்கத் 

ஹதாழில்நு ்பம் மற்றும் சுரங்கத் 

தி ் ம் மற்றும் EIA டபான்றரவ 

ஒன்றுக்ஹகான்று இணக்கமாக 

உள்ளன. 

-- 

4 

சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து 

மூடல ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்

கதளிவுத்திறன் பைங்கள்/ 

மைாமபாஷீை், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிடகப்படுத்தப்பை்டிருக்க மவண்டும். 

முன்கமாழியப்பை்ை பகுதியின் 

அத்தடகய பைம், நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்ைலம்) பிற 

சூழலியல் அம்சங்கடளத் 
கதளிவாகக் காை்ை மவண்டும். 

• தி ்  ஒருங்கிரணப்புகள் 

ஹசயற்ரகக்டகாள் ப ங்களில் 

மிரகப்படுத்தப்ப ்டு அத்தியாயம் – II 

இல் ப ம் எண் - 2.4 என 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• புவியியல் மற்றும் புவியியல் 

வரரப ம் ப ம் எண்.3.2 2, 3.23, 

அத்தியாயம்-III இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. லித்தாலஜி 

வரரப ம் மற்றும் மண் வரரப ம் 

ஆகியரவ ப ம் எண். 3.24, 3.25, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

இர யக மண் லத்ரதக் கா ்டும் 

10கிமீ ஆரம் குறியீ ்டுத் தி ் ம் 

அத்தியாயம் - III இல் ப ம் எண்.3.1 

இல் ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 
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இந்திய சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 

மைாமபா ஷீை்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் வடரபைம், 

நிரலயான ToR புள்ளி எண்.4 இல் 

பதிலளிக்கப்ப ் து 
-- 
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அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், தற்மபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 

வரலாறு, முக்கியமான நீரந்ிடலகள், 

ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

6 

சுரங்க நைவடிக்டககளுக்கு 

முன்கமாழியப்பை்ை நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாை்டுக் ககாள்டகக்கு சுரங்கம் 

இணங்குகிறதா என்ற தகவலுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும்; 

சுரங்கத்திற்கான நிலத்டத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

பயன்பாை்டு வாரியம் அல்லது 

சம்மந்தப்பை்ை அதிகாரியிைம் 

அனுமதி கபற்றிருக்க மவண்டும். 

ஹபாருந்தாது -- 

7 

முன்கமாழியப்பை்ை நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை நன்கு 

வடரயறுக்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் 

ககாள்டகடயக் ககாண்டிருக்கிறதா 

என்பது கதளிவாகக் குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன விதிகள்/ 

நிபந்தடனகடள மீறுதல்/விலகல்/ 

மீறல் ஆகியவற்டறக் கவனத்தில் 

ககாள்ள பரிந்துடரக்கப்பை்ை 

கசயல்பாை்டு 

கசயல்முடற/கசயல்முடறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துைன் EIA 

அறிக்டகயில் குறிப்பிைப்பைலாம்? 

சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகடளக் 

டகயாள்வதற்கும், EC 

• முன்ஹமாழிபவர் நன்கு 

தி ் மி ப்ப ்  சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாள்ரகரய உருவாக்குவார். அதன் 

விவரங்கள் பிரிவு 10.2.1, அத்தியாயம்-

Xன் கீழ் வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• சுரங்க டமலாளர் பல்டவறு 

சுற்றுசச்ூழல் க ்டுப்பா ்டு 

ந வடிக்ரககரள உ னடியாகவும் 

திறரமயாகவும் திறம்ப  

கண்காணித்து ஹசயல்படுத்துவார் 

மற்றும் சுரங்கத்தில் காற்றின் தரக் 

க ்டுப்பாடு, நீர் தர நிரல, ஒலி அளவு 

க ்டுப்பாடு, டதா ் த் தி ் ம், சமூக 

டமம்பா ்டுத் தி ் ங்கள் டபான்ற 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம 

தி ் ங்கரள டமற்பார்ரவயிடுவார் . 
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நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குவடத 

உறுதி கசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிடல அடமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 

உத்தரவு வழங்கப்பைலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் 

அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதடவ / சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி புகார ்

கசய்யும் முடறயும் EIA அறிக்டகயில் 

விவரிக்கப்பைலாம். 

அதற்கான நிறுவன விளக்கப்ப ம் 

ப ம் எண்.10.1, அத்தியாயம்-X இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

8 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு கதாைரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கத்தின் 

மபாது சரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்த 

காஸ்ை் சுரங்கத்தின் மபாது சாய்வு 

ஆய்வு, கவடிப்பு ஆய்வு மபான்றடவ 

விரிவாக இருக்க மவண்டும். 

ஒவ்கவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்கமாழியப்பை்ை பாதுகாப்பு 

நைவடிக்டககள் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

சுரங்க ந வடிக்ரககளால் 

ஏற்ப க்கூடிய பல்டவறு அபாயங்கள் 

பிரிவு 7.4, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

விவரிக்கப்ப ்டுள்ளன. இது 

திறந்தஹவளி சுரங்கமாக 

இருப்பதால், சரிவு ஹபாருந்தாது. 

ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் நில 

அதிர்வுகளின் தாக்கம் பாரா 4.3.2, 

அத்தியாயம்-IV இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 
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குத்தடக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தடகடயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்ைலத்டத ஆய்வுப் பகுதி 

உள்ளைக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

கழிவு உருவாக்கம் மபான்றடவ 

சுரங்கம் / குத்தடகக் காலத்தின் 

வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 

மவண்டும். 

தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நிரலரய 

டசகரிப்பதற்காகத் 

டதர்ந்ஹதடுக்கப்ப ்  ஆய்வுப் பகுதி 

தி ் ச ் சுற்றளவிலிருந்து 10 கிமீ 

டரடியல் தூரத்ரத உள்ள க்கியது 

(ப ம் எண் - 3.1). அறிக்ரகயில் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ள தரவு 

சுரங்கத்தின் ஆயுளுக்கானது. 

3-3 

10 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இைம்கபயரந்்த 

பாடதகள், நீரந்ிடலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

• பல்டவறு LULC வரககரள 

வரரயறுக்க ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு ஆய்வு 

ஹசய்யப்ப ் து மற்றும் அதன் 
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சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடளக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 

பயன்பாடு குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாை்டுத் திை்ைம், 

கசயல்பாை்டுக்கு முந்டதய, 

கசயல்பாை்டு மற்றும் 

கசயல்பாை்டுக்கு பிந்டதய 

கை்ைங்கடள உள்ளைக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பை்டு சமரப்்பிக்கப்பை 

மவண்டும். நில பயன்பாை்டு மாற்றம் 

ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

விவரங்கள் பிரிவு 3.4, அத்தியாயம்-III 

இன் கீழ் வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• தற்டபாது மற்றும் குவாரி காலத்தின் 

முடிவில் நில பயன்பா ்டு முரற 

பிரிவு 4.5, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 

• சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய க ் த்தில், 

2.41.0 ஹெக்ட ர் பகுதி முழுவதும் 

நீர்நிரலகளாகவும், 0.10.0 ஹெக்ட ர் 

சுரங்கச ் சாரலகள் மற்றும் 

உள்க ் ரமப்புகளாகவும், 0.54.0 

ஹெக்ட ர் தாவரங்களால் 

மூ ப்ப ்டிருக்கும், 0.01.4 ஹெக்ட ர் 

தர யின்றி இருக்கும். பகுதி மற்றும் 

0.10.0 ஃஹபன்சிங் இருக்கும். 
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சுரங்க குத்தடகக்கு கவளிமய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தடகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

 சுரங்கம் ஹசய்யப்ப ்  அரனத்து 

ஹபாரு ்களும் பயன்படுத்தப்படும் 

என்பதால், இந்த குவாரி 
ஹசயல்பா ்டில் எந்தவிதமான கழிவு 

உற்பத்தியும் 

எதிர்பார்க்கப்ப வில்ரல. எனடவ, 

ஹவளிப்புற சுரமகள் எதுவும் இல்ரல. 

தவிர, குத்தரக பகுதிக்கு ஹவளிடய 

அதிக பாரம் ஏற்றும் தி ் ம் எதுவும் 

இல்ரல. 

2-16 
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திை்ைப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பை்டிருந்தால் அடத 

உறுதிப்படுத்தும் வடகயில் மாநில 

வனத்துடறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பை 

மவண்டும். காடுகளின் நிடல குறித்து 

திை்ை ஆதரவாளர ் ஏமதனும் 

முரணாகக் கூறினால், அந்த இைத்டத 

மாநில வனத் துடற அடமசச்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்துைன் 

குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 

இல்ரல. 
-- 
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இடணந்து ஆய்வு கசய்து, காடுகளின் 

நிடலடயக் கண்ைறியலாம், அதன் 

அடிப்படையில், இதில் உள்ள 

சான்றிதழில் மமமல 

குறிப்பிை்டுள்ளபடி கவளியிைப்படும். 

இதுமபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 

மாநில வனத் துடறயின் பிரதிநிதி 

நிபுணர ் மதிப்பீை்டுக் குழுக்களுக்கு 

உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 
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நிகர தற்மபாடதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீை்டு காடு வளரப்்பு (CA) 

உள்ளிை்ை திை்ைத்தில் ஈடுபை்டுள்ள 

உடைந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் 

நிடல குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

வனத்துடற அனுமதியின் நகடலயும் 

வழங்க மவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 

இல்ரல. 
-- 
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பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 

(வன உரிடமகடள அங்கீகரித்தல்) 

சை்ைம், 2006ன் கீழ் வன உரிடமகடள 

அங்கீகரிப்பதன் நடைமுடற நிடல 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

ஹபாருந்தாது -- 
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ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

மதடவயான விவரங்களுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 

இல்ரல. 
-- 
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ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் 
திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் 

கண்ைறிய ஒரு ஆய்வு கசய்யப்பை 

மவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் மவறு 

ஏமதனும் பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதியில் 

சுரங்க குத்தரக பகுதி மற்றும் ரமய 

மண் லத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிமீ தாங்கல் மண் லம் டதசிய 

பூங்காக்கள், உயிர்க்டகாளங்கள், 

சரணாலயங்கள் டபான்ற 

அறிவிக்கப்ப ்  சுற்றுசச்ூழல் 

4-28 
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உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 

இத்திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்மகற்ப, மதடவப்படும் விரிவான 

தணிப்பு நைவடிக்டககள், கசலவு 

தாக்கங்களுைன் உருவாக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

ரீதியாக உணர்திறன் அம்சங்கள் 

இல்லாமல் உள்ளது. 
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மதசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 

யாடனகள் காப்பகங்கள்/(உள்ளது 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ைடவ), 

சுரங்க குத்தடகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 

ஏமதனும் இருந்தால், அது முடறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை இருப்பிை 

வடரபைத்தின் மூலம் கதளிவாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். தடலடம 

வனவிலங்கு காப்பாளர ்மூலம். மமமல 

குறிப்பிை்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

பகுதிகள் அருகாடமயில் இருப்பதால், 

அத்தடகய திை்ைங்களுக்குப் 

கபாருந்தக்கூடிய மதடவயான 

அனுமதி, மதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் நிடலக்குழுவிலிருந்து 

கபறப்பை்டு அதன் நகல் அளிக்கப்பை 

மவண்டும். 

நிரலயான ToR புள்ளி எண் .16 இல் 

பதிலளித்தார் 
-- 
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ஆய்வுப் பகுதி [டமய மண்ைலம் 

மற்றும் இடையக மண்ைலம் (சுரங்க 

குத்தடகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, டமய 

முதன்ரம கள ஆய்வுகள் மூலம் 

தி ் த்தின் ரமய மற்றும் தாங்கல் 

மண் லத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் கலரவ 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு 

டமற்ஹகாள்ளப்ப ்டுள்ளது. 

விவரங்கள் பாரா 3.5, அத்தியாயம் III 

இல் வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

3-47 
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மற்றும் தாங்கல் மண்ைலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தடகய 

முதன்டம கள ஆய்வின் 

அடிப்படையில் வழங்கப்பை 

மவண்டும், இது தற்மபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அை்ைவடணடய 

கதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏமதனும் திை்ைமிைப்பை்ை 

விலங்கினங்கள் காணப்பை்ைால், 

அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான 

பை்கெை் ஒதுக்கீடுகளுைன் 

மதடவயான திை்ைமும் மாநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துடறயுைன் 

கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பை மவண்டும். அடத 

கசயல்படுத்த மதடவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திை்ை மதிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக கசய்யப்பை மவண்டும். 
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ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திை்ைப் பகுதிகள் (சுரங்க 

நைவடிக்டககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கை்டுப்பாடுகடள ஈரக்்கும்) 

ஆகியடவயும் குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும், மமலும் மதடவப்படும் 

இைங்களில், பரிந்துடரக்கப்பை்ை 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள், உத்மதச சுரங்க 

நைவடிக்டககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வடகயில் SPCB அல்லது மாநில 

சுரங்கத ் துடற பாதுகாக்கப்பை்டு 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

ஹபாருந்தாது -- 
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இமதமபால், கைமலார திை்ைங்களுக்கு, 

CRZ வடரபைம், LTL ஐ வடரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை ஏகென்சிகளில் 

ஒன்றால் முடறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. HTL, CRZ பகுதி, 

ஹபாருந்தாது -- 
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சுரங்க குத்தடக wrt CRZ இைம், 

சதுப்புநிலங்கள் மபான்ற கைற்கடர 

அம்சங்கள், ஏமதனும் இருந்தால், 

வழங்கப்பை மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திை்ைங்களும் 

சம்பந்தப்பை்ை கைமலார மண்ைல 

மமலாண்டம ஆடணயத்தின் 

ஒப்புதடலப் கபற மவண்டும்). 
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திை்ைத்தால் பாதிக்கப்பை்ை 

மக்களுக்கான R&R திை்ைம்/இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பை 

மவண்டும். R&R திை்ைத்டதத் 
தயாரிக்கும் மபாது, கதாைரப்ுடைய 

மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிமயற்றக் ககாள்டகடய 

பாரட்வயில் டவத்திருக்க மவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

நலிவடைந்த பிரிவினடரப் கபாறுத்த 

வடரயில், குடும்ப வாரியாக, மதடவ 

அடிப்படையிலான மாதிரி 
கணக்ககடுப்பு, அவரக்ளின் 

மதடவகடள மதிப்பிடுவதற்கு அவர ்

மமற்ககாண்ைால், அதற்மகற்ப கசயல் 

திை்ைங்கடளத் தயாரித்து 

சமரப்்பித்து, பிரிடவ ஒருங்கிடணக்க 

மவண்டும். மாநில அரசின் வரித் 
துடறகளின் திை்ைங்கள் . சுரங்க 

குத்தடக பகுதியில் அடமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்டலயா என்படத கதளிவாக 

கவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்களின் 

ஆர&்ஆர ்மற்றும் சமூக-கபாருளாதார 

அம்சங்கள் உை்பை கிராமங்களின் 

ஷில்லிங் கதாைரப்ான பிரசச்ிடனகள் 

அறிக்டகயில் விவாதிக்கப்பை 

மவண்டும். 

சுரங்க ந வடிக்ரககள் சுரங்க 

குத்தரக பகுதிக்குள் ம ்டுடம 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். சுரங்க குத்தரக 

பகுதி முழுவதுடம ஆதரவாளர் வசம் 

உள்ள ப ் ா நிலம் . எம்எல் 

பகுதிக்குள் மக்கள் ஹதாரக இல்ரல. 

எனடவ, R&R என்ற டகள்வி 

எழவில்ரல. 
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ஒரு பருவம் (பருவமடழ அல்லாதது) 

(அதாவது மாரச்-்மம (மகாடை காலம்); 

அக்மைாபர-்டிசம்பர ்

(மடழக்காலத்திற்குப் பிந்டதய 

காலம்) ; டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்) CPCB 2009 இன் 

அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் குறித்த முதன்டம அடிப்படை 

தரவு, நீர ் தரம், : இடரசச்ல் நிடல, 

மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மசகரிக்கப்பை்டு, 

AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA மற்றும் 

EMP அறிக்டகயில் மததி வாரியாக 

வழங்கப்படுகின்றன. தளம் சாரந்்த 

வானிடல தரவுகளும் மசகரிக்கப்பை 

மவண்டும். கண்காணிப்பு 

நிடலயங்களின் இருப்பிைம் இப்படி 

இருக்க மவண்டும். ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவடதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது மற்றும் 

முன்-ஆதிக்கம் கசலுத்தும் 

கீழ்க்காற்றின் திடச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிைத்டதக் கருத்தில் ககாண்டு 

நியாயப்படுத்தப்பை்ைது.ஆதிக்கம் 

கசலுத்தும் கீழ்நிடல திடசயில் 

சுரங்க குத்தடகக்கு 500 மீை்ைருக்குள் 

குடறந்தது ஒரு கண்காணிப்பு 

நிடலயமாவது இருக்க 

மவண்டும்.கனிமவியல் PM10 கலடவ, 

குறிப்பாக இலவச சிலிக்காவிற்கு, 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

• நுண்ணிய வானிரல, சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரரசச்ல் 

நிரல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் & 

விலங்கினங்கள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பர த் தரவு குளிர்காலத்தில் 

(டிசம்பர் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 

வரர) டசகரிக்கப்ப ்டு அத்தியாயம்-

III இன் பாரா 3.3 முதல் 3.5 வரர 

விவரிக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• காற்றின் திரச மற்றும் உணர்திறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பி ம் 

ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

டதர்ந்ஹதடுக்கப்ப ் ன. 

PM10 மாதிரியில் இலவச சிலிக்கா 

கலரவ ஹசய்யப்ப ் து மற்றும் 

மதிப்புகள் கண் றியக்கூடிய 

வரம்புக்குக் கீடழ (DL 0.05mg/m3) 

காணப்படுகின்றன, இது 

பரிந்துரரக்கப்ப ்  5mg/m3 

வரம்பிற்குள் உள்ளது. 
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பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திை்ைத்தின் தாக்கத்டத கணிக்க 

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

மமற்ககாள்ளப்பை மவண்டும். இது 

• காற்றின் தர மா லிங் விவரங்கள் 

பாரா 4.2.2 மற்றும் அதன் 

ஹதா ர்சச்ியான துரண பாராக்கள் 

4-6 
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கனிமப் மபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்டதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பை்ை மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாைலிங் கசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீை்டு 

அளவுருக்கள் வழங்கப்பை மவண்டும். 

காற்றின் தர வடரயடறகள், 

தளத்தின் இருப்பிைம், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிைம், ஏமதனும் 

இருந்தால், இருப்பிைம் 

ஆகியவற்டறத் கதளிவாகக் 

குறிக்கும் இருப்பிை வடரபைத்தில் 

காை்ைப்பைலாம். முன் ஆதிக்கம் 

கசலுத்தும் காற்றின் திடசடயக் 

காை்டும் காற்று மராொக்கள் 

வடரபைத்தில் குறிப்பிைப்பைலாம். 

EIA அறிக்ரகயின் அத்தியாயம்-IV 

இல் வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• முன்ஹமாழியப்ப ்  தி ் த்தின் 

காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 

ஏற்படும் தாக்கம், டலக்ஸ் 

சுற்றுசச்ூழல் ஹமன்ஹபாருளால் 

உருவாக்கப்ப ்  AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் 

பயன்படுத்தி மதிப்பி ப்படுகிறது, 

இது நிரலயான காசியன் ப்ளூம் 

சிதறரல அடிப்பர யாகக் 

ஹகாண் து. 

• மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் 

சுரங்க ந வடிக்ரககளில் இருந்து 

எழும் காற்று மாசுபா ்டிற்காக 

ஹசய்யப்படுகின்றன, அதாவது 

PM10, PM2.5. ஒரு மணிடநர வானிரல 

தரவுகரளப் பயன்படுத்தி தரர 

ம ்  ஹசறிவு (GLC) 

கணக்கி ப்படுகிறது. 

• பிஎம்10, பிஎம்2.5 ஹசறிவுகளின் 

ஐடசாபிஹளத்ஸ் மற்றும் 

க ்டுப்பா ்டு 

ந வடிக்ரககளுக்கான கா ்சிகள் 

வரரயப்ப ்டுள்ளன, இரவ ப ம் 

எண்.4.1 மற்றும் 4.2 இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளன. 
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• டமாசமான சூழ்நிரலயிலும் கூ  

அடிப்பர  புள்ளிவிவரங்களு ன் 

கூடிய ஹசறிவுகள், PM10 ஐப் 

ஹபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரத்தின் மதிப்புகள் 51.2 g/m3 முதல் 

79.2 g/m3 வரர மற்றும் PM2.5 ஐப் 

ஹபாறுத்தவரரயில் இருப்பரதக் 

காணலாம். 25.2 g/m3 முதல் 37.5 

g/m3 வரரயிலான வரம்பில் அரவ 

ஒவ்ஹவாரு வழக்கிலும் ச ் ப்பூர்வ 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

24 

திை்ைத்திற்கான நீர ் மதடவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியடவ 

வழங்கப்பை மவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிடலயும் வழங்கப்பை மவண்டும். 

திை்ைத்திற்கு மதடவயான நன்னீர ்

மதடவடய குறிப்பிை மவண்டும். 

குடிநீர் மற்றும் வீ ்டு 

உபடயாகத்திற்காக 1.0 KLD, தூசிரய 

அ க்குவதற்கு 8.0 KLD மற்றும் 

கிரீன்ஹபல் ்டுக்கு 1.0 KLD 

உள்ள ங்கிய இந்தத் தி ் த்திற்கான 

ஹமாத்த நீர்த் டதரவ 10.0 KLD ஆகும். 

முதலில் ஹவளி நிறுவனங்களில் 

இருந்து தண்ணீர் ஹபறப்படும். 

பின்னர் சுரங்க குழி சம்ப்பில் 

டசகரிக்கப்படும் மரழநீர் இதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான நீர் 

சமநிரல வரரப ம் ப ம் எண் 4.3 

இல் கா ் ப்ப ்டுள்ளது. 
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திை்ைத்திற்கு மதடவயான அளவு 

தண்ணீர  ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிைம் இருந்து மதடவயான 

அனுமதி வழங்கப்பை மவண்டும். 

ஹபாருந்தாது. -- 
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திை்ைத்தில் மமற்ககாள்ள 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் பற்றிய 

விளக்கம் அளிக்கப்பை மவண்டும். 

திை்ைத்தில் முன்கமாழியப்பை்டுள்ள 

மடழநீர  ் மசகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கள் ஏமதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

• குவாரியில் விழும் மரழ நீர் 

குவாரியின் மிகக் குரறந்த அளவில் 

உள்ள சம்ப்பில் டசகரிக்கப்படும். 

இந்த சம்ப், ஹவளிடயறும் முன், 

ஹவளிடயற்றத்து ன் 

தி ப்ஹபாருள்கள் 

ஹவளிடயறுவரதத் தடுக்க, தீர்வுக் 

குளமாகச ்ஹசயல்படும். முதலியன 

• டமற்பரப்பு ஓர  டமலாண்ரமரய 

டநாக்கி, குவாரிரயச ் சுற்றி 890மீ 

நீளமுள்ள ஒரு மாரல வடிகால் 

க ் ப்ப ்டு, வண் ல் ஹபாறிகரளக் 

ஹகாண்  ஒரு ஹச ்டில்லிங் 

குளத்து ன் இரணக்கப்படும். 

குடியிருக்கும் குளத்தில் இருந்து 

மிதமிஞ்சிய ஹதளிவான நீர் 

கீழ்நிரல பயனர்களுக்கு பாயும். 

டமற்பரப்பு ஓ ்  டமலாண்ரம 

க ் ரமப்புகள் வரரப ம் ப ம் 

எண் 4.4, அத்தியாயம்-IV இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

• நீர் நுகர்வு மற்றும் மரழநீர் 

டசகரிப்ரபக் குரறப்பதற்கான 

முரறகள் பிரிவு 4.3.4, அத்தியாயம்-

IV இல் ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 
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மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் 

தரத்தில் திை்ைத்தின் தாக்கம். 

மதிப்பீடு கசய்யப்பை மவண்டும் 

மற்றும் மதடவயான பாதுகாப்பு 

• குத்தரகப் பகுதியின் கிழக்குப் 

பகுதியில் வடிகால் வாய்க்கால் 

ஹசல்கிறது, அதற்காக 50 மீ ் ர ்
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நைவடிக்டககள், மதடவப்பை்ைால், 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

பாதுகாப்பு மண் லம் 

வி ப்ப ்டுள்ளது. குத்தரக 

பகுதிக்கு அருகாரமயில் இந்த 

வடிகால் வாய்க்காலின் 

கரரடயாரத்தில் மண் தி ்டு 

அரமக்கப்ப ்டு பாதுகாப்பு 

மண் ல பகுதியில் நல்ல டதா ் ம் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். குத்தரக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கால்வாயின் இருபுறமும் 

முள்கம்பியால் டவலி 

அரமக்கப்ப ்டு, இந்த வடிகால் 

பாரதயில் எந்த பாதிப்பும் 

ஏற்ப ாமல் பார்த்துக் 

ஹகாள்ளப்படும். 

• இந்த நீர்நிரலயில் கழிவுநீரர 

ஹவளிடயற்றும் தி ் ம் எதுவும் 

இல்ரல. தி ்  ஹசயல்பாடுகளால் 

அருகில் உள்ள நீர்நிரலகளில் 

ஹபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்ப ாது. 

• சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 36 மீ. 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் ம ் ம் 

இந்த ம ் த்திற்கு கீடழ உள்ளது. 

எனடவ, கல்குவாரி 

ந வடிக்ரகயால் நிலத்தடி நீர் 

எதிர்பார்க்கப்ப ாத மற்றும் 

நிலத்தடி நீர் குறிப்பி த்தக்க 

அளவில் பாதிக்கப்ப ாது. 
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உண்டமயான கண்காணிக்கப்பை்ை 

தரவுகளின் அடிப்படையில், மவடல 

கசய்வது நிலத்தடி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பது கதளிவாகக் 
காை்ைப்பைலாம். இது சம்பந்தமாக 

மதடவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்பைலாம். 

மவடல நிலத்தடி நீர ்

அை்ைவடணயில் குறுக்கிடும் 

பை்சத்தில், விரிவான நீர  ் புவியியல் 

ஆய்வு மமற்ககாள்ளப்பை்டு 

அறிக்டக சமரப்்பிக்கப்பை 

மவண்டும். அறிக்டகக்கு இடைமய 

உள்ள நீரந்ிடலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிடலகளில் சுரங்க 

நைவடிக்டககளின் தாக்கம் 

ஆகியடவ அைங்கும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் மவடல 

கசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீடர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி 

நீர  ் ஆடணயத்திைம் மதடவயான 

அனுமதிடயப் கபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

• நிலத்தடி நீர் முக்கியமாக 

நுண்ணிய மண்ணில் ஏற்படுவது 

வானிரல அடுக்குகள், மிகக் 

குரறவான அளவு நிலத்தடி நீர் 

டமாசமாக உர ந்த அடுக்கு 

வழியாக ஊடுருவி, அதன் பிறகு 

நிலத்தடி நீர் இல்ரல. சுரங்கப் பகுதி 

கடினமான கசச்ிதமான 

பாரறகரளக் ஹகாண்டிருப்பதால், 

சுரங்கத்திற்குள் ஹபரிய நீர் கசிவு 

சுரங்கத்திலிருந்து 

எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ரல. 

• சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 36 மீ. 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் ம ் ம் 

இந்த ம ் த்திற்கு கீடழ உள்ளது. 

எனடவ, கல்குவாரி 

ந வடிக்ரகயால் நிலத்தடி நீர் 

எதிர்பார்க்கப்ப ாத மற்றும் 

நிலத்தடி நீர் குறிப்பி த்தக்க 

அளவில் பாதிக்கப்ப ாது. 

• நீர் புவியியல் ஆய்வின் விவரங்கள் 

பாரா 3.6.2 அத்தியாயம் - III இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளன. 
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குத்தடகப் பகுதி வழியாகச ்

கசல்லும் பருவகால அல்லது மவறு 

எந்த நீமராடையின் விவரங்கள் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை மாற்றம் 

/ திடசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துடறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்டறக் ககாண்டு 

ஸ் ாண் ர் ் ToR புள்ளி எண்.27ல் 

டமடல பதிலளித்தது. 
-- 
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வர மவண்டும். 

30 

தளத்தின் உயரம், மவடல கசய்யும் 

ஆழம், நிலத்தடி நீர  ் அை்ைவடண 

மபான்றடவ. AMSL மற்றும் bgl 

இரண்டிலும் வழங்கப்பை மவண்டும் . 

அதற்கான திை்ை வடரபைமும் 

வழங்கப்பைலாம் . 

• சுரங்க குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்த 

பகுதி ஹமன்ரமயான சமஹவளி 

நிலப்பரப்பாகும். குத்தரக 

பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனடவ 

ஹவ ்டி எடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

குத்தரக பகுதியின் நிலப்பரப்பு 

சுமார் 125m RL வரர உள்ளது. 

• சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 36 மீ. 

இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் ம ் ம் 

இந்த ம ் த்திற்கு கீடழ உள்ளது. 
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ஒரு காலக்ககடுவுைன் கூடிய 

முற்மபாக்கான பசுடமப் பை்டை 

மமம்பாை்டுத் திை்ைம் அை்ைவடண 

வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அளவு 

கவமரெ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 

கால அளவு ஆகியவற்டறக் 
குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும், அடத 

மனதில் டவத்து, அடதத் 
கதாைங்கும் மபாது முன்னமர 

கசயல்படுத்த மவண்டும். திை்ைம். 

கை்ைம் வாரியான மதாை்ைத் திை்ைம் 

மற்றும் இழப்பீை்டு காடு வளரப்்பு 

ஆகியடவ மதாை்ைத்தின் கீழ் உள்ள 

பகுதி மற்றும் நைவு கசய்யப்படும் 

இனங்கள் ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் 

வடகயில் கதளிவாக 

பை்டியலிைப்பை மவண்டும். 

ஏற்கனமவ நைவு கசய்த 

விவரங்கடள அளிக்க மவண்டும். 

பசுடமப் பைட்ைக்கு 

மதரந்்கதடுக்கப்பை்ை தாவர 

குத்தரகப் பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 

7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு, குத்தரகப் 

பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 

வடிகால் கால்வாய்க்கு 50மீ. 

பாதுகாப்பு மண் லப் பகுதியில் 

தாவர வளர்சச்ி மற்றும் அழகியரல 

டமம்படுத்த கிரீன்ஹபல் ் / டதா ் ம் 

டமற்ஹகாள்ளப்படும். குத்தரக 

பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 

ந ப்படும். இது பற்றிய விவரங்கள் 

அ ் வரண எண்.4.16, அத்தியாயம்-IV 

இன் கீழ் வழங்கப்ப ்டுள்ளன . 
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இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்டபக் ககாண்டிருக்க மவண்டும் 

மற்றும் உள்ளூர  ் மற்றும் பூரவ்ீக 

இனங்கள் மற்றும் மாசுபாை்டை 

கபாறுத்துக்ககாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து உள்ளூர  ் மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாை்டு மதிப்பாக இருக்க 

மவண்டும். 
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இத்திை்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர  ்

மபாக்குவரத்து உள்கை்ைடமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுை்டிக்காை்ைப்பை 

மவண்டும். தற்மபாடதய சாடல 

கநைக்வாரக்்கில் (திை்ைப் பகுதிக்கு 

கவளிமய உள்ளடவ உை்பை) 

திை்ைத்தின் விடளவாக டிரக் 
மபாக்குவரத்தில் திை்ைமிைப்பை்ை 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுடமகடளக் டகயாளும் திறன் 

உள்ளதா என்படதக் குறிக்கும் 

வடகயில் கசயல்பை மவண்டும். 

உள்கை்ைடமப்டப 

மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பை்ைால் (மாநில அரசு 

மபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நைவடிக்டக உை்பை) 

உள்ளைக்கப்பை மவண்டும். இந்திய 

சாடல காங்கிரஸின் 

வழிகாை்டுதல்களின்படி, திை்ை 

ஆதரவாளர  ் மபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்டத ஆய்வு கசய்ய 

மவண்டும். 

இந்த முன்ஹமாழியப்ப ்  குவாரியில் 

இருந்து முழு ஹவளியீடும் ஹவவ்டவறு 

அளவுகளில் கற்கரள உற்பத்தி 

ஹசய்வதற்கு அல்லது சாரலகள், 

பாலங்கள், க ்டி ங்கள் மற்றும் பிற 

வாங்குபவர்கள் டபான்றவற்ரற 

நிர்மாணிப்பதற்காக ஹநாறுக்கி 

அலகுகளுக்கு ஹகாண்டு 

ஹசல்லப்படும். டபாக்குவரத்து 

ஆய்வின் விவரங்கள் பிரிவு 4.9, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது. 
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சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்டசை் தங்குமிைம் 

மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EIA அறிக்டகயில் மசரக்்கப்பை 

இது முன்ஹமாழியப்ப ்  தி ் மாகும். 

சுரங்க அலுவலகம், முதலுதவி அரற, 

ஓய்வு தங்குமி ங்கள், கழிவரறகள் 
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மவண்டும். டபான்ற தள டசரவகள் அரர 

நிரந்தர க ் ரமப்புகளாக 

வழங்கப்படும். 
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சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 

கவை்டிகயடுக்கப்பை்ை பகுதிகடள 

(திை்ைங்கள் மற்றும் மபாதுமான 

எண்ணிக்டகயிலான பிரிவுகளுைன்) 

மீைக்ைடுத்தல் மற்றும் 

மறுசீரடமத்தல் ஆகியடவ EIA 

அறிக்டகயில் ககாடுக்கப்பை 

மவண்டும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய க ் த்தில், 

2.41.0 ஹெக்ட ர் பகுதி முழுவதும் 

நீர்நிரலகளாகவும், 0.10.0 ஹெக்ட ர் 

சுரங்கச ் சாரலகள் மற்றும் 

உள்க ் ரமப்புகளாகவும், 0.54.0 

ஹெக்ட ர் தாவரங்களால் 

மூ ப்ப ்டிருக்கும், 0.01.4 ஹெக்ட ர் 

தர யின்றி இருக்கும். பகுதி மற்றும் 

0.10.0 டவலி அரமக்கப்படும். 

மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் 

கவனக்குரறவாக நுரழவரதத் 

தடுக்க, ஹவ ் ப்ப ்  பகுதி முழுவதும் 

சரியாக டவலி அரமக்கப்படும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய க ் த்தில், 

ஹவ ்டிஹயடுக்கப்ப ்  ஹவற்றி த்தில் 

டசகரிக்கப்படும் மரழநீரர 

அப்பகுதியில் பயன்படுத்த 

டவண்டும். 
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இந்தத் திை்ைத்தின் கதாழில்சார  ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பை மவண்டும் மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ை தடுப்பு 

நைவடிக்டககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பை மவண்டும். முன் 

மவடல வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிமசாதடன மற்றும் காலமுடற 

மருத்துவ பரிமசாதடன 

ஹதாழில்சார் ஆடராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அம்சங்களின் விவரங்கள் 

பாரா 4.8, அத்தியாயம்-IV இன் 

உ ்பிரிவுகளின் கீழ் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளன. 
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அை்ைவடணகள் பற்றிய விவரங்கள் 

EMP இல் இடணக்கப்பை மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்கமாழியப்பை்ை மதடவயான 

வசதிகளுைன் கூடிய திை்ைக் 
குறிப்பிை்ை கதாழில்சார ் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நைவடிக்டககள் விரிவாக 

இருக்கலாம் 

36 

திை்ைத்தின் கபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்ைலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

அது கதாைரப்ான நைவடிக்டககள் 

முடறயாக மதிப்பீடு கசய்யப்பை 

மவண்டும் மற்றும் 

முன்கமாழியப்பை்ை தீரவ்ு 

நைவடிக்டககள் பைக்ெை் 
ஒதுக்கீடுகளுைன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பை மவண்டும். 

• இர யக மண் லத்தில் 

ந த்தப்ப ்  சமூகப் ஹபாருளாதார 

ஆய்வின் விவரங்கள் பாரா 3.2.4, 

அத்தியாயம்-III இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 

• CER ந வடிக்ரககள் மூலம் ஹபாது 

சுகாதார வசதிகள் டமலும் 

டமம்படுத்தப்படுவரத 

டநாக்கமாகக் ஹகாண்டு, 

அவ்வப்டபாது சுகாதார 

பரிடசாதரனகள், உள்ளூர் 

மக்களுக்கான மருத்துவ முகாம்கள் 

ந த்தப்படும். 
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திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்கமாழியப்பை்ை உள்ளூர  ்

சமூகத்திற்கு சமூக கபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

கசல்வாக்கின் நைவடிக்டககள் 

சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவடர, 

கசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுைன் அளவு பரிமாணங்கள் 

ககாடுக்கப்பைலாம். 

• சுற்றுவ ் ாரப் பகுதியின் சமூகப் 

ஹபாருளாதார டமம்பா ்டிற்காக, 

முன்ஹமாழிபவர் ரூ. கார்ப்படர ் 

சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்பின் கீழ் 6 

ல ்சம். CER இன் கீழ் அர யாளம் 

காணப்ப ்  ந வடிக்ரககள் 

அருகிலுள்ள அரசு பள்ளிகளில் 

படிப்படியாக ஹசயல்படுத்தப்படும். 

டதரவ மற்றும் முன்னுரிரம 
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அடிப்பர யில் உள்ளூர் மக்களு ன் 

கலந்தாடலாசித்து இது 

ஹசயல்படுத்தப்படும் . அதன் 

விவரங்கள் பாரா 4.7, அத்தியாயம்-

IV இல் வழங்கப்ப ்டுள்ளன 
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சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடளத் 
தணிக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்டமத் திை்ைம் (EMP), நில 

பயன்பாை்டின் மாற்றம், விவசாயம் 

மற்றும் மமய்சச்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏமதனும் இருந்தால், 

கதாழில்சார  ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

மற்றும் முன்கமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கு குறிப்பிை்ை பிற 

பாதிப்புகள் ஆகியடவ அைங்கும். 

• விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

டமலாண்ரமத் தி ் ம் மற்றும் 

அதன் ஹசயலாக்கம் டபான்றரவ 

அத்தியாயம் X இல் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. 
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கபாது கருத்துக் மகை்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திை்ை முன்கமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் அடத 

கசயல்படுத்துவதற்கான பைக்ெை் 
ஏற்பாடுகளுைன் காலக்ககடுவு 

கசயல் திை்ைமும் வழங்கப்பை 

மவண்டும் மற்றும் திை்ைத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்டகயில் 

இடணக்கப்பை மவண்டும். 

• இந்த வரரவு EIA/EMP 

அறிக்ரகயானது, ஹபாது 

விசாரரண நர முரறகரள 

ந த்துவதற்கான தி ் மி ப்ப ்  

டததி மற்றும் டநரத்ரத இரண்டு 

உள்ளூர் ஹசய்தித்தாள்களில் 30 

நா ்களுக்கு முன் அறிவித்த பிறகு, 

மாவ ்  ஆ ்சியர் மற்றும் மாநில 

மாசுக்க ்டுப்பா ்டு வாரிய 

அதிகாரிகள் மூலம் க ் ாய 

நர முரறகளின்படி ஹபாது 

ஆடலாசரனக்கு 

ஹவளிப்படுத்தப்படும். 

• ஹபாது விசாரரணயின் டபாது 

பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள், 

7-1 
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கவரலகள் மற்றும் 

ஆ ்டசபரனகள் பதிவு 

ஹசய்யப்படும். அரனத்து ஹபாது 

வினவல்களும், தி ்  

முன்ஹமாழிபவர் மற்றும் 

சம்பந்தப்ப ்  அதிகாரிகளின் 

டகள்விக்கான பதில்களும் பதிவு 

ஹசய்யப்ப ்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP 

அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். 

40 

திை்ைத்திற்கு எதிராக நிலுடவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏமதனும் இருந்தால், திை்ைத்திற்கு 

எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 

வழிநைத்தப்படும் / உத்தரவுைன் 

ககாடுக்கப்பை மவண்டும். 

• தி ் த்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 

நிலுரவயில் இல்ரல. 
-- 

41 

திை்ைத்தின் கசலவு (மூலதன கசலவு 

மற்றும் கதாைர  ்கசலவு) மற்றும் EMP 

ஐ கசயல்படுத்துவதற்கான கசலவு 

கதளிவாக குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

• தி ் ச ்ஹசலவு ரூ. 2.95 டகாடி. 

• EMP ந வடிக்ரககளுக்கு, மூலதனச ்

ஹசலவின் கீழ் ரூ.16.9 ல ்சம் 

ஒதுக்கப்படுகிறது. தவிர, ஹதா ர் 

ஹசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.13.6 

ல ்சம் ஹசலவி ப்படும். 

மாசுக்க ்டுப்பா ்டு 

ந வடிக்ரககள், சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு டபான்றவற்றின் 

பராமரிப்புக்கான அரனத்து 

ஹதா ர்சச்ியான ஹசலவுகளும் 

வருவாயில் இருந்து 

ஈடுஹசய்யப்படும். 

4-33 
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42 

மபரிைர  ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

பிரிவு 7.3.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது . 
7-5 
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திை்ைம் கசயல்படுத்தப்பை்ைால், 

திை்ைத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பை 

மவண்டும். திை்ைத்தின் பலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

கபாருளாதாரம், மவடல வாய்ப்பு 

மபான்றவற்டற கதளிவாகக் 
குறிக்கும். 

• முன்ஹமாழியப்ப ்  கரடுமுர ான 

கல் குவாரியானது இந்த 

பிராந்தியத்திற்கு டவரல 

வாய்ப்புகள், உள்ளூர் மக்களின் 

தனிநபர் வருமானம், கல்வி, 

சுகாதாரம், உள்க ் ரமப்பு 

டபான்றவற்றில் டமம்படுத்தப்ப ்  

சமூக நல வசதிகள் டபான்ற 

துரறகளில் பயனளிக்கும். 

• டநரடியாக 18 டபருக்கும், 

மரறமுகமாக 

ஏராளமானவர்களுக்கும் 

டவரலவாய்ப்பு. 

• சமூக ஹபாருளாதார அபிவிருத்தி 

ந வடிக்ரககரள டமற்ஹகாள்வதன் 

மூலம், உள்ளூர் சமூக அபிவிருத்தி 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடத 

டநாக்கில், ஆதரவாளர் ரூ. CER இன் 

கீழ் பல்டவறு ந வடிக்ரககளுக்கு 6 

ல ்சம். பல்டவறு சமூக நலப் 

பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் CER 

ந வடிக்ரககளில் இருந்து, 

குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கிராமங்கள் பயனர யும். 
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CHAPTER 1  

    அிமுகம் 

 

1.1 அிக்ரகனின் டாக்கம்: 

ிரு.எஸ்.ாாகிருஷ்ன் ிழ்ாடு ிருதுகர் ாட்டம் வம்தக்ககாட்டட 

ாலுகாில் உள்ப ிக்குடி கிாத்ில் சர்க எண். 886/2 , 886/7 ற்றும் 886/9 

ஆகி இடங்கபில் 3.164 வெக்கடர் தப்தபில் கடுபடாண கல் ற்றும் 

சடப குாரிட இக்க உத்கசித்துள்பது. 64,480 ீ 3 கடுபடாண கல் 

ற்றும் 64,780 ீ 3 சடப ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ற்றும் சுற்றுச்சூல் அனுி 

வதறுற்காண டடிக்டகட வாடங்கிபள்பது. 

ToR , SEIAA, ிழ்ாட்டில் இருந்து அர்கபின் கடிம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 கி 23.03.2022 இல் வதநப்தட்டது. EIA/EMP 

அநிக்டகாணது SEIAA, ிழ்ாடு ங்கி ிடனாண ற்றும் குநிப்திட்ட 

குநிப்பு ிிபடநகபின் அடிப்தடடில் ாரிக்கப்தட்டது ற்றும் MOEF&CC 

அர்கபின் வசப்டம்தர் 2006 அநிிப்தில் தரிந்துடக்கப்தட்ட வதாதுாண 

கட்டடப்திற்கு இங்க உள்பது. 

EIA அநிிப்பு 2006ன் தடி, இந் டவு EIA/EMP அநிக்டக, இது வாடர்தாண 

ிிகள் ற்றும் டடபடநகபின்தடி வதாது ிசாடக்கு 

வபிப்தடுத்ப்தடும். சுற்நிபள்ப வதாதுக்கள் ற்றும் திந தங்குார்கபின் 

கருத்துக்கள் ற்றும் ஆட்கசதடணகள் ஏகனும் இருந்ால், தரிசீனடணக்கு 
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எடுத்துக் வகாள்பப்தட்டு, அன் இக்க அநிக்டக இறுி EIA/EMP அநிக்டகில் 

SEIAA, Tamilnaduக்குசர்ப்திக்கப்தடும். 

1.2 திட் ம் நற்றும் திட்  முன்ஹநாமியரின் அர னாம்: 

1.2.1 திட் த்தின் அர னாம்: 

இது 3.164 வெக்கடர் தப்தபில் பன்வாிப்தட்ட கடுபடாண கல் ற்றும் 

சடப குாரி ஆகும் . த்ிக்குடி கிாம், வம்தக்ககாட்டடாலுக்கா, 

ிருதுகர் ாட்டம், ிழ்ாடு . ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 2,64,480 ீ 3 ஃப் 

ஸ்கடான் ற்றும் 64,780 ீ 3 சடப வட்டி எடுக்க உத்கசிக்கப்தட்டுள்பது . 

கிால் டிில் உள்ப கல் சுட டிப்தரில் ஏற்நப்தட்டு, அசுக்கு கடாண 

கட்டத்ட வசலுத்ி கடப்தடும் ாடிக்டகாபர்களுக்கு 

சந்டப்தடுத்ப்தடும். காண்டி கடுபடாண கல் காண்டப்தட்டு, கிர் 

ிட்டுகபாண எம் சாண்ட் ாரிப்தற்காக டிப்தரில் ஏற்நப்தடும். 

சட் ரீதினா ஒப்புதல்கள்: 

 கடிம் KV1/879/ 2018-கணிம் என்தரிடிருந்து துல்னிாண தகுித் 

வாடர்புக் கடிம் வதநப்தட்டது (இரணப்பு-1) 

 இந்த் ிட்டத்ிற்காண சுங்கத் ிட்டத்ிற்கு, புிில் ற்றும் சுங்கத் 

துடந ிருதுகர் உி இக்குால், 09.07.2021 கின்று, KV1/879/2018 

இல் ப்புல் அபிக்கப்தட்டது ( இரணப்பு-2) 
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1.2.2 திட்  ஆய்யாரின் அர னாம்: 

முன்ஹநாமியர் 

ஹனர் 

: 
ிரு . எஸ்.ாாகிருஷ்ன் 

முகயரி 

:  S/0 சங்காக்கர், 

.1/128, ல்னிபுத்தூர் கிாம், 

வம்தக்ககாட்டட ாலுக்கா, ிருதுகர். 

ஹதா ர்பு எண் : 9944763834 

நின்ஞ்சல் 

முகயரி 

: 
vishnuprasadhh@gmail.com 

பன்வாிந்ர்ிரு எஸ்.ாாகிருஷ்ன் இந் ிட்டத்ின் தத் 

கடகடபப் பூர்த்ி வசய் ிி ரீிாக சட்டப்பூர் கடகபின்தடி சுங்க 

டடிக்டககள் கற்வகாள்பப்தடுட அர் உறுி வசய்ார். 

1.3 இனற்ரகனின் சுருக்கநா யிக்கம், அவு, இ ம் நற்றும் திட் த்தின் 

முக்கினத்துயம் 

1.3.1 திட் த்தின் தன்ரந, அவு நற்றும் இ ம்: 

ஃப்ஸ்கடான் ற்றும் கிால் குாரிின் ன்ட ற்றும் அபவு தற்நி 

ிங்கள் எஸ்.ாாகிருஷ்ன் அட்டட எண்.1.1 இல் கீக 

ிரிக்கப்தட்டுள்பது. 

அட் யரண 0. 1: திட் த்தின் தன்ரந ற்ின சுருக்கநா யிக்கம் 

1. துர 1(a), ினக்கரி அல்னா சுங்கம் 

2. யரக புி ிட்டம் 

3. யரக B1 (கிபஸ்டர் சூழ்ிடன) 

4. கிந சுபங்கம் கடுபடாண கல் ற்றும் சடப 
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5. 
டநஜர்/ரநர் 

நிபல் 
டணர் 

திட் த்தின் இ ம்: இது ரு ஃப்ஸ்கடான் ற்றும் கிால்குாரி ஆகும் 

த்ிக்குடி கிாம், வம்தக்ககாட்டடாலுக்கா, ிருதுகர் ாட்டம், 

ிழ்ாடு . இது சிகாசிக்கு வன்கிக்கக 10 கிீ வாடனில் உள்பது . 

அருகிலுள்ப ிாண ிடனம் துடில் உள்பது, இது டகிக்கு தகுிில் 

சுார் 62 கிீ வாடனில் உள்பது. அன் ிங்கள் தாா 2.3, அத்தினானம்-II 

இல் யியரிக்கப்ட்டுள். 

அட் யரண 0. 2: திட் த்தின் இ ம் 

எஸ்.எண் யியபங்கள் யியபங்கள் 

1. 
படன 

ருங்கிடப்புகள் 

அட்சடபரக:9°26'21. 8”N பல் 9°26'26.0”N 
ட 

தரீ்க்கடபரக:77°41'32. 0”E பல் 77°41'44.5”E 
ட 

2. கடாகதாீட் எண் 58 ஜி/11 

3. அபவு 3.16.4 வெக்கடர் 

4. சர்க எண்கள். 886/2 (தி), 886/7 & 886/9 

1.3.2 ாடு நற்றும் ிபாந்தினத்திற்கா முக்கினத்துயம் : 

இந் குாரிில் இருந்து கடுபடாண கல் ற்றும் கிால் உள்ாட்டு 

கடட பூர்த்ி வசய்பம். சுங்கத்ின் உற்தத்ி ற்றும் படந புிில் 

காிகள், ிரூதிக்கப்தட்ட வாில்தட்தத்ின் கிடடக்கும் ன்ட, 

வதாருளுக்காண கட கதான்நற்டநக் கருத்ில் வகாண்டு 

ிட்டிடப்தட்டுள்பது. ாின அசின் உத்ின்தடி தாதுகாப்புத் டடகள் 
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ிட்டிடல் ிடனிகனக ிடப்தட்டுள்பண. படநாண ற்றும் ிஞ்ஞாண 

சுங்கம் கற்வகாள்பப்தடும். இத்ிட்டத்ின் பனம் 18 கதருக்கு கடன ாய்ப்பு 

கிடடக்கும். ஆாபர் CER டடிக்டககடப கற்வகாள்ார், அில் 

சுற்நிபள்ப கிாங்கள் சபக வதாருபாா ன்டகடபப் வதந உவும். 

உள்ளூர் கடகள் ற்றும் பன்னுரிட அடிப்தடடில் வசல்தாடுகள் 

ணிப்தணாக்கப்தடும். எணக, இத்ிட்டத்ின் பனம் ாழ்ாா கம்தாடு 

ற்றும் கடனாய்ப்பு உருாகும். 

1.4 ஆய்யின் டாக்கம்: 

ToR , SEIAA, ிழ்ாட்டிடம் இருந்து அர்கபின் கடிம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 கி 23.03.2022 இல் வதநப்தட்டது. இந் EIA/EMP 

அநிக்டகில் ToR க்காண புள்பி ாரிாண இக்கம் 

இடக்கப்தட்டுள்பது.ிட்டத்ிற்காண அடிப்தடட சுற்றுச்சூல் வு, 

குபிர்கானத்ிற்காண கிரிகட்டிவ் இன்ஜிணிர்கள் ற்றும் ஆகனாசகர்கபால் 

கற்வகாள்பப்தட்டது (டிசம்ர் 2021 முதல் ிப்பயரி 2022 யரப) குநிப்பு 

ிிபடநகபின் அடிப்தடடில், ிட்டப் தகுிக்கு (பக்கி ண்டனம் ற்றும் 

இடடக ண்டனம்) சுற்றுச்சூல் ாக்க ிப்தடீு கற்வகாள்பப்தட்டது. ட 

ண்டனத்ினிருந்து 10கிீ சுற்நபவு) ற்றும் தின்ரும் ஆய்வுகள் 

உள்படக்கப்தட்டண: 

 ிட்டத்துடன் வாடர்புடட பன்ட ற்றும் இண்டாம் ிடன 

வுகபின் கசகரிப்பு. 
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 காற்று, ீர், சத்ம், ண், ாங்கள் ற்றும் ினங்கிணங்கள் கதான்ந 

சுற்றுச்சூல் அபவுருக்களுக்காண ரு தரு அடிப்தடட கண்காிப்பு. 

உள் ஆய்கத்ில் அபவுருக்கபின் தகுப்தாய்வு. 

 EIA/EMP அநிக்டகில் ற்ந அடப்புகபால் டத்ப்தட்ட வாடர்புடட 

ஆய்வுகடபச் கசர்ப்தன் பனம் EIA/EMP அநிக்டகின் 

ஆப்தடுத்ல். 

 ாசுதாடு காாக தாிக்கப்தடக்கூடி குநிப்திடத்க்க சுற்றுச்சூல் 

அபவுருக்கடப அடடாபம் காணுல். அாது காற்று, ீர், சத்ம், 

ண், உிரில் ற்றும் ினச் சூல். 

 கூநப்தட்ட ாசுதாட்டடக் குடநப்தற்கும் கட்டுப்தடுத்துற்கும் 

வதாருத்ாண ிப்பு டடிக்டககடப ிப்தடீு வசய்ல் ற்றும் 

ீர்ாணித்ல். 

 ட ண்டனம் ற்றும் இடடக ண்டனத்ிற்காண காற்று சூடனப் 

வதாறுத்து ிட்டத்ிற்குப் திந்ட வசநிவு ( அடிப்தடட+அிகரித்ல் ) 

கிப்பு. 

 சுற்றுச்சூல் கனாண்ட ிட்டத்ட உருாக்குல்ிப்பு 

டடிக்டககடப சரிாண கத்ில் வசல்தடுத் பன்வாிப்தட்ட 

ிர்ாக அம்சங்கள் உட்தட. 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 2 - திட்  யிக்கம் 

2.1 திட் த்தின் யரக: 

திரு.எஸ்.பாதாகிருஷ்ணின்  கபடுபபடா கல் நற்றும் சபளகுயாரி தநிழ்ாடு 

யிருதுகர் நாயட்டம், வயம்க்ககாட்ளடதாலுகாயில் உள் திக்குடி கிபாநத்தில் 

ஐந்து ஆண்டுகாக 2,64,480 நீ3  கபடுபபடா கல், 64,780 நீ3  சபள நற்றும் 12,956 

நீ3  கநல்  நண்ளண 36.0 நீ ஆமம் யளப உற்த்தி வசய்கிது . 

2.2 திட் த்திற்கா டதரய நற்றும் ினானப்டுத்தல்: 

A) ல் தபநா ிரூிக்கப்ட்  இருப்புக்கின் இருப்பு : 

அருகாளநனில் வயட்டிவனடுக்கப்ட்ட குதினில் வயிப்டும் ாளகள் 

இருப்து குத்தளகப் குதினில் வாருள் கிளடப்ளதிரூித்துள்து. புயினினல் 

இருப்புக்கள் 0.864 நில்ினன் எ நதிப்ிடப்ட்டுள்து. m3 பஃப்ஸ்கடான் நற்றும் 

0.109 Mil.m3 சபள. 

B) திட் த்தின்ஹதாமில்நுட் ஹாருாதாப ம்கத்தன்ரந: 

இந்த திட்டத்தில் னன்டுத்தப்டும் இனந்திபநனநாக்கப்ட்ட திந்தவயி 

சுபங்க பள ம் ாட்டில் ிரூிக்கப்ட்ட வதாமில்தட்நாகும். ல் சந்ளத 

கதளயபடன் இது வாருாதாப ரீதினாக ாகபநாது. கநற்கூின 

சூழ்ிளகின் கீழ், வதாமில்தட்ம் வாருாதாப ரீதினாக இந்த திட்டம் 

சாத்தினநாது என்று படிவு வசய்னாம். 
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C) திட் த்திற்கு சிந்த அணுகல் நற்றும் தத்திற்கு அருகாரநனில் 

தயா  யசதி கிர க்கும். 

குத்தளக குதி சியகாசிக்குவதன்கிமக்கக 10 கிநீ வதாளயில் உள்து . SH-42 ( 

ஸ்ரீயில்ிபுத்தூர் - சியகாசி ) உடன் இளணக்கும் நல்ிபுத்தூர் - ாளப்ட்டி 

சாளனில் இருந்து இளத அணுகாம் . அருகிலுள் யிநா ிளனம் 

நதுளபனில் உள்து, இது யடகிமக்கு குதினில் சுநார் 62 கிநீ வதாளயில் 

உள்து. 

D) ஹாருாதாப நற்றும் சமூக ஹாருாதாப ன்ரநகள்: 

 இப்குதினின் கட்டுநாப் வாருட்கின் கதளயளனப் பூர்த்தி வசய்தல். 

 பானல்டி கான்யற்ின் பம் அபசுக்கு யருநாம் அதிகரித்தது. 

 CER வசனல்ாடுகால் உள்ளூர் நக்களுக்கு சபக வாருாதாப ன்ளந 

கநக கூப்ட்ட அளத்து சாதகநா காபணிகளபம் கருத்தில் வகாண்டு, 

திட்டநிட்ட காத்திற்குள் திட்டத்ளத ிளகயற்றுயது ளடபளனில் 

சாத்தினநாகும், கநலும் இந்த பன்வநாமிவு பளளநனாக 

ினானப்டுத்தப்டுகிது. 

2.3 இ ம்: 

சுபங்கப் குதினின் சுருக்கநா யிக்கம், இருப்ிடம், ருங்கிளணப்புகள், 

அணுகல்தன்ளந கான்யற்றுடன் அட் யரண எண்.2.1 இல் கீகம யியபங்கள் 

உள். இளணப்பு யியபங்கள் ிரிவு 2.2C, அத்தினானம்-II இன் கீழ் யிரியாக 

யியரிக்கப்ட்டுள்து. குயாரி குதினில் இருந்து தற்காதுள் சாள 
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காக்குயபத்துக்கு னன்டுத்தப்ட்டு பாநரிக்கப்டும். அணுகுபள 

யளபடம் டம் எண்.2.2 இல் வகாடுக்கப்ட்டுள்து. யளபடத்திலும் 

வசனற்ளகக்ககாள் டத்திலும் திட்டப் குதி எல்ளனின் பள 

ருங்கிளணப்புகள் பளகன டம் எண். 2.3 & 2.4 இல் காட்டப்ட்டுள். 

அட் யரண 2. 1: என்னுர ன தள யிக்கம் 

இ ம் த்திக்குடிகிபாநம், வயம்க்ககாட்ளடதாலுக்கா, 

யிருதுகர் நாயட்டம், தநிழ்ாடு. 

சர்டய எண். 886/2,886/7 நற்றும் 886/9 

ஒருங்கிரணப்புகள் அட்சடபரக : 9°26'21.8” N பதல் 9°26'26.0” N யளப 

தரீ்க்கடபரக : 77°41'32.0” E பதல் 77°41'44.5”E யளப 

அருகில் உள் 

கிபாநம் 

திக்குடி - 1.5 கி.நீ 

அருகில் உள் 

கபம் 

சியகாசி - 10 கி.நீ 

அருகிலுள் பனில் 

ிரனம் 

குத்தளக குதினின் யடகிமக்கு குதினில் 10கிநீ 

வதாளயில் சியகாசி பனில் ிளனம் 

அளநந்துள்து. 

அருகில் உள் 

யிநா ிரனம் 

நதுளப யிநா ிளனம் குத்தளக குதினின் 

யடகிமக்கு குதினில் 62 கிநீ வதாளயில் 

அளநந்துள்து. 
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ிப்பப்பு 

சுபங்க குத்தளகக்கு யிண்ணப்ித்த குதி 

வநன்ளநனா சநவயி ிப்பப்ாகும். குத்தளக 

குதினின் ரு குதி ஏற்ககய வயட்டி 

எடுக்கப்ட்டுள்து. குத்தளக குதினின் ிப்பப்பு 

சுநார் 125m RL யளப உள்து. 

யடிகால் 

ளநனப் குதினில் வரின ீர்ிள எதுவும் இல்ள. 

குத்தளகப்குதினின்கிமக்குப் குதினில் 

ருயகாஒளட உள்து, அதற்காக 50நீ ாதுகாப்பு 

தூபம் யிடப்ட்டுள்து. தயிப, 165 நீ வதாளயில் 

ஒளட உள்து , கானல்குடி ஆறு 1.7 கிநீ வதாளயில் 

உள்து நற்றும் நருகல் உள்து . குத்தளக 

குதினிிருந்து 7.0 கிநீ வதாளயில் ஒளட 

அளநந்துள்து. 
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 ம் 2. 1: இருப்ி  யரப ம் 
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 ம் 2. 2: அணுகக்கூடின யரப ம் 
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 ம் 2. 3: குத்தரக திட் ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



திரு எஸ்.பாதாகிருஷ்ணின் பஃப்ஸ்ட ான் நற்றும் கிபாயல் குயாரிக்கா யரபவு EIA/EMP 

அிக்ரக சர்டய எண் . 886/2, 886/7 நற்றும் 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 

பப்யில், ஹயம்க்டகாட்ர  தாலுக்கா, யிருதுகர் நாயட் ம், தநிழ்ாடு 

 

 

ர ப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆடாசகர்கள்  
REV எண்: 00/AUG/22 

 2-8 

 

 

 

 ம் 2.4: திட் ப்குதினின் மூர ஒருங்கிரணப்புகரக் காட்டும் 

ஹசனற்ரகக்டகாள்  ங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



திரு எஸ்.பாதாகிருஷ்ணின் பஃப்ஸ்ட ான் நற்றும் கிபாயல் குயாரிக்கா யரபவு EIA/EMP 

அிக்ரக சர்டய எண் . 886/2, 886/7 நற்றும் 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 

பப்யில், ஹயம்க்டகாட்ர  தாலுக்கா, யிருதுகர் நாயட் ம், தநிழ்ாடு 

 

 

ர ப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆடாசகர்கள்  
REV எண்: 00/AUG/22 

 2-9 

 

 

 

த புரகப் ம் 
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 ம் 2. 5: கிபாந யரப ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ி னன்ாடு: 

SFNos - இல் இந்த குத்தளக குதி . 886/2, 886/7, 886/9 3.164 வெக்கடர் பப்யில் 

யிண்ணப்தாபரின் வனரில் உள்து. சர்கய எண். குதி யாரினா ிரிப்பு கீகம 

வகாடுக்கப்ட்டுள்து: 
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அட் யரண 2. 2: சர்டய எண் யாரினாக குதி உர ப்பு 

SF எண் குதி(ொ) 

886/2(ி) 1.144 

886/7 1.010 

886/9 1.010 

ஹநாத்தம் 3.164 

2.5 புயினினல்: 

இந்த குதினில் ாளகள் E - W திளசளன காக்கி தாக்குகின் நற்றும் 80 ⁰ 
வசங்குத்து சாய்வுடன் S திளசளன காக்கி சாய்கின். இப்குதி 1 நீ தடிநன் 

யளப கநல் நண்ணால்படப்ட்டிருக்கும் நற்றும் அதிக யாிளக்கு கீகம 

சபள உருயாக்கம் 5 நீ தடிநன் யளப ஏற்டுகிது. 6 நீட்டருக்கு கீகம, 

கடிநா சார்காளகட்ிகழ்கிது நற்றும் ாளகள் எந்த ிவு யிநாம் 

அல்து பட்டுகள் இல்ாநல் இருக்கும். 

 ம் 2. 6: புயினினல் திட் ம் நற்றும் குறுக்கு ிரிவு 
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2.6 ஹசனல்ாட்டின் அவு நற்றும் அவு: 

ஏற்ககய குிப்ிட்டுள்டி, TOR அங்கீகரிக்கப்ட்ட உற்த்தி  தின் 2,64,480 m3 

கபடுபபடா கல் நற்றும் 64,780m3 சபள உற்த்திளன ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

36m ஆமம் யளப உற்த்தி வசய்கிது. இந்த ிரியின் கீழ் உள் யியபங்கள 

ின்யருநாறு சுருக்கநாகக் கூாம்: 

 ML குதினில் உள் வநாத்த கிந யங்கள் 0.864 Mil.m3 Roughstone நற்றும் 

0.109 Mil.m3 சபள. 0.264 Mil.m3  பஃப்ஸ்கடான், 0.064 Mil.m3 சபள. 

 ஒன்காஸ்ட் அளப இனந்திபநனநாக்கப்ட்ட சுபங்க பளனில் சுபங்கம் 

கநற்வகாள்ப்டும். 

 என்னுளடன ஆபள் 5 யருடங்கள் இருக்கும். 

 குத்தளகப் குதினில் இருந்து 2,64,480 நீ 3  பஃப்ஸ்கடான் நற்றும் 64,780 நீ 3 

சபளகுயாரி எடுக்க உத்கதசிக்கப்ட்டுள்து. 

 அகழ்யாபாய்ச்சி வசய்னப்ட்ட அளத்து வாருட்களும் 

யாங்குயர்களுக்கு வகாண்டு வசல்ப்டும் என்தால், இந்த குயாரி 

வசனல்ாட்டில் எந்தயிதநா கமிவு உற்த்திபம் 

எதிர்ார்க்கப்டயில்ள. 

கதாண்டப்ட்டகநல்நண்கதாட்டப்ணிகளுக்குப் னன்டுத்தப்டும். 

2.6.1 இருப்புக்கள்: 

புயினினல் நற்றும் நீட்வடடுக்கக்கூடினஇருப்புக்கள் குறுக்கு வயட்டு பள 

பம் நதிப்ிடப்டுகின். அதன் யியபங்கள் கீகம வகாடுக்கப்ட்டுள்: 
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அட் யரண 2. 3: புயினினல் நற்றும் சுபங்கப்குதிகள் 

எஸ். 

எண் 
இருப்பு யரக 

கிபாயல் டபாம் 

கம் 

ொர்ட்சார்டாரகட் 

கம் 

1 புயினினல் இருப்புக்கள் 1,09,785 8,64,240 

2 சுபண்டக்கூடினஇருப்புக்கள் 64,780 2,64,480 

3 

வஞ்ச்பூட்டப்ட்டுள்து& 

7.5நீ எல்ளத் தடுப்பு 

இருப்புக்கள் 

45,005 5,99,760 

7.5 நீ பு ாதுகாப்பு தூபம், யடிகால் கால்யாய்க்கா ாதுகாப்பு தூபம் 50 நீ 

ாதுகாப்பு தூபம் ஆகினயற்ளக்கருத்தில் வகாண்டு சுபங்க இருப்புக்கள் 

யந்தளடந்த. 

2.6.2 சுபங்க முர: 

ஜாக் ொம்நர் துளனிடல், வயடிப்பு, அகழ்யாபாய்ச்சி பம் அகழ்யாபாய்ச்சி 

நற்றும் டிப்ர்கள் பம் கிந காக்குயபத்து ஆகினயற்ளப் னன்டுத்தி 

திந்தவயி அளப இனந்திபநன நாக்கப்ட்ட சுபங்கம் கநற்வகாள்ப்டும். கநல் 

சபள வநன்ளநனாது நற்றும் கபடினாக கதாண்டாம். காிள ாள, 

கீகம உள் கபடுபபடா கல் வயடித்து ின்ர் கதாண்டி எடுக்கப்டும். வஞ்ச் 

உனபம் 6.0 நீ எ கருதப்டுகிது . 

அட் யரண 2. 4: உகபணங்கின் யியபங்கள் 

எஸ்
. 

எண் 

உகபணங்கின் 

ஹனர் 

தின் டதரய 

1 அகழ்யாபாய்ச்சி TATA ெிட்டாச்சி 
EX200 

1 
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2 கயகன்டிரில் 125mm dia 1 நற்றும் 

கதளயப்டும் காது 

3 கார்ட்டிள் டீசல் 

அபக்கி 
450 சி.எஃப்.எம் 1 

4 டிப்ர் 10 டன் 8 

5 துளனிடுயதற்குடிபாக்ட
ர் அபக்கி 

175 CFM 1 

6 டிவபய்ர்களுடன்டிபாக்ட
ர் வாருத்தம் 

1 அகு 1 (கதளயப்டும் 

காவதல்ாம்) 

7 டீசல் ம்ப் 5எச்ி 1 

 

2.7 ஒப்புதல் நற்றும் அநாக்கத்திற்காமுன்ஹநாமினப்ட்  

அட் யரண: 

CTE, CTO கான் அளத்து சட்டப்பூர்ய ப்புதல்களபம் வற் ிகு 

உடடினாக உற்த்திளன வசனல்டு+த்த பன்வநாமியர் பன்வநாமிகிார். 

சுபங்க டயடிக்ளககின் காதுசுற்ாடல் அனுநதி ிந்தளகளுக்கு 

ஆதபயார் இணங்குயார். இந்த திட்டத்திற்காக திட்டநிடப்ட்ட திட்டத்ளத 

வசனல்டுத்து யதற்கா அட்டயளண கீகம வகாடுக்கப்ட்டுள்து. இது 

ல்கயறு காபணிகளுக்கு உட்ட்ட ரு தற்காிக அட்டயளண, எகய 

எதிர்ாபாத நாறுாடுகள்ஏற்டாம் . 

அட் யரண 2.5: ஹசனல்டுத்துயதற்காமுன்ஹநாமினப்ட்  அட் யரண 
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2.8 ஹதாமில்நுட்ம் நற்றும் ஹசனல்முர யிக்கம்: 

குயாரி வசனல்ாடுகில் ஆமநற் ாசுத்தினல் துளனிடுதல், வயடித்தல், 

அகழ்யாபாய்ச்சி,பஃப்ஸ்கடாள ஏற்றுதல்நற்றும் கதளயப்டும் 

யாங்குயர்களுக்கு வகாண்டு வசல்யது ஆகினளய அடங்கும். 

இந்தகுயாரினில் பஃப்ஸ்கடான் உற்த்தினாது ஜாக் ொநர் துளனிடுதல் 

நற்றும் வயடித்தல் ஆகினயற்ள உள்டக்கினது. அகழ்யாபாய்ச்சிகள் பம் 

பதன்ளநனா கற்ாளகள் குமிகிிருந்து அகற்ப்ட்டு, கநலும் 

அகழ்யாபாய்ச்சிகில் இளணக்கப்ட்ட ாள உளடப்ான்கள் பம் சிின 

அவுகாக உருயாக்கப்டுகின். இது ரு யமக்கநா திந்தவயி 

அளபஇனந்திபநனநாக்கப்ட்ட சுபங்கபள .இந்ததிட்டத்தின் வசனல்பள 

ஒட்டயளபடம் கீகமவகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 ம் 2. 7: ஹசனல்முரஓட் யரப ம் 
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2.9 திட்  யிக்கம்: 

2.9.1 க ந்த உற்த்தி: 

இந்த குத்தளகப் குதினில் குயாரிகள் பன்பு யிண்ணப்தாபபால் 09.01.2014 

பதல் 08.01.2019 யளப டயடிக்ளக எண். KV1/30513/2013 கததி 03.10.2013. SEIAA - 

TN இல் இருந்து வப்ட்ட பந்ளதன குத்தளகப்குதிக்கா சுற்றுச்சூமல் 

அனுநதி Lr.No. SEIAA-TN/F.No.1799/EC/1(a)/922/2013 கததி 25.11.2013 SF எண் 866/2, 

866/9, த்திக்குடி கிபாநம், சியகாசிதாலுக்கா, யிருதுகர் என் 

பகயரினில்கபடுபபடா ீ உகாகம் &சபளகுயாரிக்காக நாயட்டம், 

தநிழ்ாடு குத்தளகப் குதினில் 2.53.0 வெக்கடருக்கு கநல். 

புயினினல் நற்றும் சுபங்கத் துள (யிருதுகர்) உதயி இனக்குரிடம்கபாக் 

பம் ரு கடிதம் வப்ட்டுள்து. 30.09.2021 கததினிட்ட 

எண்.கக.யி.1/879/2018, பந்ளதன குத்தளகக் காத்தில் அளடந்த உற்த்திளனப் 

ற்ின யியபங்கள யமங்குகிது. (இரணப்பு-3) 

அட் யரண 2. 6: தற்டாதுள் குமி அவுகள் 

கிந ீம் (நீ) (நீ) அகம் ஆமம் (நீ) 

பூநி 155 78 1.0 

சபள 155 78 5.0 

பஃப்ஸ்கடான் 155 78 13.0 

2.9.2 உற்த்தி நற்றும் கமிவு ீக்கம்: 

குத்தளகப் குதினில் இருந்து 2,64,480 நீ 3 பஃப்ஸ்கடான் நற்றும் 64,780 நீ 3 

சபளகுயாரி எடுக்க உத்கதசிக்கப்ட்டுள்து. ஆண்டு யாரினா உற்த்தி 
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யியபங்கள் கீகம வகாடுக்கப்ட்டுள். 

அட் யரண 2. 7: உற்த்தி அட் யரண 

ஆண்டு 
CU இல் டநல் நண். 

எம் 
CU.M இல்கிபாயல் 

CU.M இல் கடிநா 

கல் 

ான் 3280 16400 47,988 

II 3280 16400 48,372 

III 3280 16400 48,816 

IV 3116 15580 50,088 

யி --- --- 69,216 

ஹநாத்
தம் 

12,956 64,780 
2,64,480 

கமிவுகர அகற்றுதல்: இந்த குயாரிவசனல்ாட்டில், கதாண்டப்ட்ட 

அளத்து வாருட்களும் னன்டுத்தப்டும் என்தால், கமிவு உற்த்தி எதுவும் 

எதிர்ார்க்கப்டயில்ள. கிபாயல் யடியில் உள் கநல் சுளந 

டிப்ரில்ஏற்ப்ட்டு, அபசுக்கு கதளயனா கட்டணத்ளத வசலுத்தி 

கதளயப்டும் யாடிக்ளகனார்களுக்குசந்ளதப்டுத்தப்டும். கநல்நண்கட்டுகள் 

அளநக்கவும், கதாட்டப்ணிகளுக்காகவும் னன்டுத்தப்டும். 

கதாண்டிவனடுக்கப்ட்டகபடுபபடா கல் கதாண்டப்ட்டு, கதளயப்டும் 

யாங்குயர்களுக்கு, எம்சாண்ட் உற்த்தி வசய்யதற்காக, டிப்ரில்ஏற்ப்டும். 
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 ம் 2. 8: உற்த்தித் திட் ம் நற்றும் குறுக்குஹயட்டு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட் யரண 2. 8: இறுதி குமி ரிநாணங்கள் 

ிரிவு LENGTH(m) அகம்(நீ) ஒட்டுஹநாத்த 

ஆமம்(நீ) 

PQ-AB 293.5 82 36.0 
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இந்தப் குதினில் ித்தடி ீர் நட்டம் 45 பதல் 50நீ BGL யளப உள்து எகய, 

ித்தடி ீர் குறுக்கீடு எதிர்ார்க்கப்டயில்ள.  கருத்தினல் திட் ம் & குறுக்கு 

குதி  ம் எண். 2.9 இல்காட்டப்ட்டுள்து . 

 

 ம் 2. 9: கருத்தினல் திட் ம் நற்றும் குறுக்கு ிரிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 ிச் சபீமிவு/னன்ாடு: 

குத்தளக குதினின்வரும்குதி குமி கதாண்டப்டுகிது. குயாரிகாத்தின் 

படியில் ி னன்ாட்டு பள கீகம வகாடுக்கப்ட்டுள்து. 
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அட் யரண 2. 9: ி னன்ாட்டு அட் யரண 

எஸ்.எண் ி னன்ாடு 
தற்டாரதன 

குதி (ொ) 

குயாரி காத்தில் 

னன்ாட்டில் உள் 

குதி (Ha) 

1. குயாரி குமி 1.15.0 2.41.0 

2. உள்கட்டளநப்பு&சாளகள் 0.10.0 0.10.0 

3. ச்ளச வல்ட் 0.05.0 0.54.0 

4. வதாந்தபவு இல்ாத குதி 1.95.4 0.01.4 

5. ஃவன்சிங் / நற்ளய -- 0.10.0 

 ஹநாத்தம் 3.16.4 3.16.4 

சுபங்கத்திற்குப் ிந்ளதன கட்டத்தில், 2.41 வெக்கடர்சுபங்கப் குதி 

ீர்ிளகாகவும், 0.10 வெக்கடர்சுபங்கச்சாளகள் நற்றும் 

உள்கட்டளநப்புகாகவும், 0.54 வெக்கடர்தாயபங்கால்படப்ட்டிருக்கும், 

0.014 வெக்கடர் தளடனின்ி இருக்கும் நற்றும் நீதபள் 0.10 

வெக்கடர்கயிகாகவும் இருக்கும். நற்றும் ர். 

2.9.4 திட் த்டதரயகள் : 

A. மூப்ஹாருள்: 

இந்த திட்டநாது 2,64,480 m3 கபடுபபடா கல் நற்றும் 64,780m3 சபளஉற்த்தி 

தின் வகாண்ட ToR அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

அகழ்யாபாய்ச்சிளனஉள்டக்கினது. கதாண்டப்ட்ட வாருள் கதளயப்டும் 

யாடிக்ளகனார்களுக்கு யிற்ள வசய்னப்டும். 

B. தண்ணரீ்டதரய: 
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இந்த திட்டத்திற்கா வநாத்த ீர் கதளய 10.0 KLD ஆகும். வதாடக்கத்தில் வயி 

ிறுயங்கில் இருந்து கதளயனா தண்ணரீ் வகாள்பதல் வசய்னப்டும் . 

ின்ர், சுபங்ககுமினில்கசகரிக்கப்டும் தண்ணரீ் கதளயகள பூர்த்தி வசய்ன 

னன்டுத்தப்டும். 

அட் யரண 2. 10: தண்ணரீ் டதரய 

யியபங்கள் அவு (KLD) 

குடிீர் நற்றும் யடீ்டு உகனாகம் 1.0 

தூசி அடக்குபள 8.0 

ச்ளச வல்ட் 1.0 

ஹநாத்தம் 10.0 

C. சக்திடதரய: 

அளத்து  உகபணங்களும் டீசல் பம் இனக்கப்டும். சுபங்க டயடிக்ளகக்கு 

நின்சாபம் கதளயனில்ள. அலுயகம் கான்யற்றுக்கா குளந்தட்சநின் 

கதளய நாி கிரிட் பம் பூர்த்தி வசய்னப்டும். 

D. நிதயடதரய: 

இத்திட்டத்தின் பம் 18 கருக்கு கபடினாகவும், 50 கருக்கு நளபகநாகவும் 

கயள யாய்ப்பு கிளடக்கும். 

E. உள்கட் ரநப்பு டதரய: 

இது பன்வநாமினப்ட்டதிட்டநாகும். சுபங்க அலுயகம், பதலுதயி அள, 

ஒய்வு யிடுதிகள், கமிப்ளகள் கான் Siteகசளயகள்அளப ிபந்தப 

கட்டளநப்புகாக யமங்கப்டும். 
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2.10 தணிப்பு யடிக்ரககின் யிக்கம்: 

சுபங்ககுத்தளகப்குதினிலும்அளதச்சுற்ிபம் சுற்றுச்சூமல் ிளளநகளப் 

ாதுகாப்தற்கும் கநம்டுத்துயதற்கும் சுபங்கங்கின் அியினல் நற்றும் 

பளனா கநம்ாடு திட்ட அதிகாரிகால் கநற்வகாள்ப்டும். 

இந்தத்திட்டத்ளதச் வசனல்டுத்துயதில் கநற்வகாள்ப்ட கயண்டின ாதிப்புகள் 

நற்றும் தணிப்பு டயடிக்ளககள் ற்ின யிரியா குப்ாய்வு நற்றும் அது 

அத்தினானம்- IV இல்ளகனாப்ட்டுள்து. 

2.11 புதின நற்றும் டசாதிக்கப் ாதஹதாமில்நுட்த்தின் நதிப்ீடு: 

புதின வதாமில்தட்ம் எதுவும் வசனல்டுத்தப்டயில்ள. 

சுபங்கத்தின்பன்வநாமினப்ட்ட பளனா ஒப்ன்காஸ்ட்சுபங்க பளனாது 

வதாமில்தட்ரீதினாகவும் வாருாதாப ரீதினாகவும் சாத்தினநா ரு 

ிரூிக்கப்ட்ட வதாமில்தட்நாகும். . வரின வதாமில்தட்கதால்யிகள் எதுவும் 

எதிர்ார்க்கப்டயில்ள. எதிர்ாபாத சூழ்ிளளன எதிர்வகாள் கரிடர் 

கநாண்ளந திட்டம் யகுக்கப்டும். 

2.12 முடிவுரப: 

ல் சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு திட்டம் பன்வநாமியரின் பக்கின 

காக்கங்கில்ன்ாகும். திட்டச் வசனல்ாடு ஆய்வுப் குதினில் சுற்றுச்சூமல் 

சநிளனில் வரின தாக்கத்ளதஏற்டுத்தாது என்று எதிர்ார்க்கப்டுகிது. 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 3  - சுற்றுச்சூமின் யிக்கம் 

3.1 ஹாது: 

தழட்ட டயடிக்ளககளல் தற்பளளதன சுற்றுச்சூமழல் ற்டும் ளதழப்ள 

நதழப்ிடும் பளக்கத்தழற்களக ல்பயறு சுற்றுச்சூமல் கூறுகலக்கள 

தற்பளளதன சுற்றுச்சூமல் அடிப்ளட தபவு ஆய்வு குதழனில் பசகரிக்கப்ட்டது. 

குிர்களத்தழல் (டிசம்ர் 2021 பதல் ிப்பயரி 2022 யளப) ததளடர்புளடன IS 

குழனடீுகள், CPCB, MoEF & CC யமழகளட்டுதல்கின்டி கண்களணிப்பு 

பளனளகவும், உன்ிப்ளகவும் பநற்தகளள்ப்ட்டது , ஆய்யின் யியபங்கள் 

இந்த அத்தழனளனத்தழல் தகளடுக்கப்ட்டுள். 

இந்த ஆய்யின் பளக்கத்தழற்களக, குதழ இபண்டு நண்டங்களக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து, அதளயது, ளநன நற்றும் இளடனக நண்டங்கள். தழபேயின் 

பஃப்ஸ்படளன் நற்றும் கழபளயல் குயளரினின் குத்தளகப் குதழ பலயதும்  

. ஸ்.பளதளகழபேஷ்ணன் ளநன நண்டநளக கபேதப்டுகழளர், அபத பபத்தழல் 

இளடனக நண்டம் ளநன நண்டத்தழன் சுற்யில் இபேந்து 10 கழநீ 

சுற்ளயக் தகளண்டுள்து. ஆய்வுப் குதழனில் உள் கழபளநங்கின் 

யியபங்கள் நற்றும் ி அம்சங்கள் அட்டயளணத் தழட்டத்தழல் ேம் ண் - 3.1 

இல் ஹகாடுக்கப்ட்டுள். 

பதன்ளந தபவு பசகரிப்பு க கண்களணிப்பு பம் தசய்னப்ட்டது நற்றும் 

இபண்டளம் ழள தபவு பசகரிப்பு தயினிடப்ட்ட ஆதளபங்கள் நற்றும் அபசளங்க 

ஆயணங்கிழபேந்து தப்ட்டது. இந்த அத்தழனளனத்தழன் பம் 
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யிரிவுடுத்தப்ட்ட அடிப்ளட தபவு பசகரிப்ின் யியபங்கள் கவபம 

சுபேக்கப்ட்டுள்: 

அட்ேயடண 3. 1: அடிப்டே தபவு யடக 

ஸ்.ண் ஆய்வுகள் அவுருக்கள் / ஆய்வு இேம் 

1 சபக தளபேளதளபம் 

நக்கள் ததளளக கணக்தகடுப்பு 2011 

இழபேந்து நக்கள்ததளளக தபவு 

பகளர் நற்றும் தளங்கல் 

நண்டம் 

நளதழரி ஆய்வு இளடப்குதழ 

2 
ளநக்பபள 

யளிளனினல் 

IMD, யிபேதுகர் நளமப்தளமழவு 

தபவு 
யிபேதுகர் 

தயப்ழள, ஈபப்தம், களற்ழன் 

பயகம், களற்ழன் தழளச 
1 ிபதழழதழ இடம் 

3 சுற்றுப்பு களற்ழன் தபம் PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 
1 ளநன நண்டம், 6 

இளடனக நண்டம் 

4 ீர் தபம் 
இனற்ினல் நற்றும் இபசளன 

அவுபேக்கள் 

1 ளநன நண்டம், 5 

இளடனக நண்டம் 

5 எழ நட்டங்கள் சுற்றுப்பு சத்தம் 
1 ளநன நண்டம், 6 

இளடனக நண்டம் 

6 நண்ணின் தபம் 
இனற்ினல் நற்றும் இபசளன 

அவுபேக்கள் 

1 ளநன நண்டம், 2 

இளடனக நண்டம் 

7 
ழ னன்ளடு நற்றும் 

ழ கயர் 

ஆர்ஸ் பசட்டிளட்ளடப் 

னன்டுத்தழ 10 கழநீ ஆய்வுப் 

குதழக்குள் ழ னன்ளட்டு பள 

இளடப்குதழ 

2011 நக்கள் ததளளக 

கணக்தகடுப்ின் அடிப்ளடனில் 

ழ னன்ளடு 

பகளர் நற்றும் தளங்கல் 

நண்டம் 

8 உனிரினல் சூமல் 
தளயபங்கள் நற்றும் 

யிங்கழங்கள் 

ளநன நண்டம் 

நற்றும் இளடனக 

நண்டம் 

9 ீரினல் & ீர் புயினினல் குதழனின் ீர்ழள யியபக்குழப்பு 

ளநன நண்டம் 

நற்றும் இளடனக 

நண்டம் 
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ேம் 3. 1: ஆய்வு குதி யடபேம் 
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அட்ேயடண 3. 2: ஆய்வுப் குதினின் சுற்றுச்சூமல் அடநப்பு 

 
 

ஸ்.ன் யியபங்கள் யியபங்கள் 

1  அபேகழல் உள்  

தடுஞ்சளள 

சழயகளசழ – ஆங்கும் (SH-183)– 6.0Km 
(SE) 

2  அபேகழலுள் பனில் 
ழளனம் 

சழயகளசழ RS – 10Km - NE 

3  அபேகழல் உள் யிநள 
ழளனம் 

நதுளப - 62 கழநீ - NE 

4  
அபேகழலுள் பக்கழன 
ீர்ழளகள் 

 பேயகள ஏளட - E- 50m 

ளதுகளப்பு யிடப்ட்டுள்து, 
 ஏளட-165m-W, 

 தடுங்கும் ஏளட - 3.1 கழநீ 
(SW) 

 களனல்குடி ஆறு -1.7கழநீ (SW) 
 நபேகல் ஏளட - 7.0 கழநீ- (SW) 

5  அபேகழல் உள் கழபளநங்கள் 

 ளபனன்கும் – 2.3கழநீ (W) 
 துளபசுயளநழபுபம் - 2.4 கழநீ (SE) 
 ளகளளனம் - 2.6 கழநீ (NW) 
 தழக்குடி - 1.5 கழநீ (SW) 

6  நளகள் / ள்த்தளக்குகள் 10நீ சுற்யில் இல்ள 

7  ததளல்ழனல் 
பக்கழனத்துயம் யளய்ந்த 
இடங்கள், ழளவுச் 
சழன்ங்கள் 
அழயிக்கப்ட்டது 

10நீ சுற்யில் இல்ள 

8  யபளற்று நற்றும் சுற்றுள 
ஆர்யபள் உள்லர் 

10நீ சுற்யில் இல்ள 



தழபேயின் கபடுபபடள கல் நற்றும் சபள குயளரிக்கள யளபவு EIA/EMP அழக்ளக  

. ஸ். பாதாகிருஷ்ணன் சர்வய ண். 886/2 (P), 886/7, 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.16.4 

ஹெக்வேர் பப்யில், ஹயம்க்வகாட்டே தாலுக்கா, யிருதுகர், நாயட்ேம், தநிழ்ாடு. 

 

 

டேப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆவாசகர்கள்  
REV ண்: 00/AUG/22 

 3-5 

 

ஸ்.ன் யியபங்கள் யியபங்கள் 

இடங்கள் 

9  சுற்றுச்சூமல் உணர்தழன் 
குதழகள் , யயிங்கு 
ளதுகளப்பு சட்டம் , 1972 

இன் டி ளதுகளக்கப்ட்ட 
குதழகள் ( புழகள் களப்கம் 
, னளளகள் களப்கம் , 

உனிர்க்பகளங்கள் , பதசழன 
பூங்களக்கள் , யயிங்கு 
சபணளனங்கள் , சபக 
இபேப்புக்கள் நற்றும் 
ளதுகளப்பு இபேப்புக்கள் ) 

10நீ சுற்யில் இல்ள 

 

3.2 இப்குதினின் சபக-ஹாருாதாப கட்ேடநப்புகள்: 

3.2.1 ஹாது: 

ஆய்வுப் குதழனின் சபக-தளபேளதளப யியபங்கள் இதன் பம் 

பசகரிக்கப்டுகழன்: 

 எபேங்கழளணந்த தளலுகள யளபடத்துடன் ஆய்வு குதழ யளபடத்தழல் 

இபேந்து யிலம் கழபளநங்கள அளடனளம் களணுதல். 

 நளதழரி கணக்தகடுப்பு, கழபளந கூட்டங்கள் நற்றும் குல யியளதம் பம் 

பதன்ளந தபவு பசகரிப்பு. 

 11 நக்கள்ததளளக கணக்தகடுப்பு தபவு பம் அப்குதழனில் யிலம் 

கழபளநங்கின் நக்கள்ததளளக பள பசகரிப்பு . 
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 NIC 2011 நக்கள்ததளளக கணக்தகடுப்பு தபவு பம் ஆய்வு குதழனில் 

யிலம் கழபளநங்கின் ததளமழல் அளநப்பு. 

 NIC 2011 நக்கள்ததளளக கணக்தகடுப்பு தபவு பம் ஆய்வு குதழனில் 

உள் கழபளநங்கில் கழளடக்கும் யசதழகள் ற்ழன யியபங்கள். ஆய்யின் 

கண்டுிடிப்புகள் கவபம யிக்கப்ட்டுள்: 

3.2.2 இபண்ோம் ிட தபவு யிக்கம்: 

யிபேதுகர் நளயட்டம், தயம்க்பகளட்ளட தளலுகள, த்தழக்குடி கழபளநத்தழல், 

பன்தநளமழனப்ட்ட கபடுபபடள கல் நற்றும் சபள குயளரி உள்து. 2011 நக்கள் 

ததளளக கணக்தகடுப்ின்டி, 10 கழபளநீட்டர் சுற்யில் பளஜளளனம், சழயகளசழ, 

ஸ்ரீயில்ழபுத்தூர் ஆகழன பன்று தளலுகளக்கிழபேந்து 28 கழபளநப்பு கழபளநங்கள் 

நற்றும் 7 கர்ப்புங்கள் உள். ஆய்வுப் குதழனின் நக்கள்ததளளக யியபம் கவபம 

தகளடுக்கப்ட்டுள்து: 

அட்ேயடண 3. 3: ஆய்வுப் குதினின் சபக, ஹாருாதாப நற்றும் 

நக்கள்ஹதாடக யியபம் 

யியபங்கள் நக்கள் ஹதாடக சதயிதம் 

A. ாிம் யாரினா யிிவனாகம் 

ஆண் நக்கள் ததளளக 134570 49.67 

தண் நக்கள் ததளளக 136384 50.33 

ஹநாத்தம் 270954 100 

B. ஜாதி யாரினாக நக்கள் ஹதாடகப் பயல் 

ட்டினல் சளதழ 48390 17.86 

ட்டினல் மங்குடினிர் 292 0.11 

நற்ளய 222272 82.03 

ஹநாத்தம் 270954 100 
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யியபங்கள் நக்கள் ஹதாடக சதயிதம் 

C. கல்யினிவு நற்றும் டிப்ியற் நக்கள் ஹதாடக 

லத்தழவு தற் ஆண்கள் 107012 39.49 

லத்தழவு தற் தண்கள் 91000 33.59 

ஹநாத்த லத்திவு நக்கள் 

ஹதாடக 
198012 73.08 

நற்ளய ஆண்கள் 27558 10.17 

நற்ளய தண்கள் 45384 16.75 

நற் நக்கள் ஹதாடக 72942 26.92 

ஹநாத்தம் 270954 100 

D. ஹதாமில் அடநப்பு 

பக்கழன ததளமழளர்கள் 119491 44.10 

யிிம்புழள ததளமழளர்கள் 10992 4.06 

ஹநாத்த ஹதாமிார்கள் 130,483 48.16 

ஹநாத்த ஹதாமிார் 

அல்ாதயர்கள் 
140471 51.84 

ஹநாத்தம் 270954 100 

இந்த 28 கழபளநப்பு கழபளநங்கள் நற்றும் 7 கர்ப்புங்கின் தநளத்த நக்கள் 

ததளளக 270954 இதழல் ஆண் நக்கள் ததளளக 134570 (49.67%) நற்றும் தண் நக்கள் 

ததளளக 136384 (50.33%). ஆண் நற்றும் தண் நக்கள் ததளளக யிகழதம் 

கழட்டத்தட்ட சநநளக இபேப்ளத இது களட்டுகழது. தநளத்த நக்கள் ததளளகனில் 

0.11% ட்டினல் மங்குடினிபேம், 17.86 % ட்டினல் சளதழனிபேம், நீதபள் 

82.03 % நக்கள் ி சளதழனிபேம் உள்ர். தநளத்த நக்கள் ததளளகனில், 73.08% 

நக்கள் கல்யினழவு தற்றுள்ர். 

தநளத்த நக்கள் ததளளகனில், 39.49% கல்யினழவு தற் ஆண்கள் நற்றும் 33.59% 

தண்கள் கல்யினழவு தற்றுள்ர். தண் கல்யினழவு தற்யர்கள யிட 
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ஆண் கல்யினழவு சற்று அதழகநளக இபேப்ளத இது களட்டுகழது. தநளத்தத்தழல், 

டிப்ழயில்ளதயர்கள் 26.92%, இதழல் தண்கள் 16.75% நற்றும் ஆண்கள் 10.17%. 

தண்கின் கல்யினழயின்ளந ஆண்கள யிட அதழகநளக உள்து. 

இளணப்புகள் 4 நற்றும் 5 இல் தகளடுக்கப்ட்டுள் கழபளந யளரினள நக்கள் 

ததளளக, கல்யினழவு ழளகள் நற்றும் ததளமழல் கட்டளநப்பு யியபங்கள் குதழ . 

இளடனக நண்டத்தழற்குள் உள் நக்கள்ததளளக அளநப்பு டம் ண் - 3.2 இல் 

யளபடநளக களட்டப்ட்டுள்து. 

 

 

 

ேம் 3. 2: நண்ேத்தில் நக்கள்ஹதாடக அடநப்பு 
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3.2.3 யசதிகின் யியபங்கள்: 

2011 நக்கள் ததளளக கணக்தகடுப்ின்டி, கல்யி யசதழகள் ததளடர்ள, 28 

கழபளநப்பு கழபளநங்கில் 25 கழபளநப்பு கழபளநங்கள் கல்யி யசதழகளக் 

தகளண்டுள். இந்த 25 கழபளநப்பு கழபளநங்கில் தநளத்தம் 92 ததளடக்கப் 

ள்ிகள் இனங்கழ யபேகழன். அயற்ழல் 5 கழபளநங்கில் எபே ததளடக்கப் 

ள்ி, 3 கழபளநங்கில் 2 ததளடக்கப் ள்ிகள், 7 கழபளநங்கில் 3 ததளடக்கப் 

ள்ிகள், 1 கழபளநத்தழல் 4 ததளடக்கப் ள்ிகள், 2 கழபளநங்கில் 5 ததளடக்கப் 

ள்ிகள், 4 கழபளநங்கில் 6 ததளடக்கப் ள்ிகள், 2 கழபளநங்கில் 7 ததளடக்கப் 

ள்ிகள் உள். நற்றும் 1 கழபளநத்தழல் 8 ததளடக்கப் ள்ிகள் உள். கல்யி 
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யசதழகளப் தளறுத்தயளப, ததளடக்கப் ள்ி நட்டத்தழழபேந்து பத்த 

பநல்ழளப் ள்ி ழள யளப, இப்குதழனில் சழ ள்ிகள் உள். 

இபேப்ினும், இளதத் தளண்டி, கல்லூரி அயிள கல்யி இளடனக 

நண்டத்தழல் கழளடக்கயில்ள. 28 கழபளநங்கில், 18 கழபளநங்கில் ஆபம் 

சுகளதளப துளண ழளனங்கள் உள். அபேகழலுள் தரின கபங்கில் சழந்த 

நபேத்துய யசதழகள் உள். 

அட்ேயடண 3. 4: தாங்கல் நண்ே கிபாநப்பு கிபாநங்கில் உள் 

ஹதாேக்கப் ள்ிகள் 

ஸ்.ண் கிபாநப்பு 

கிபாநங்கின் 

ண்ணிக்டக 

ஆபம் ள்ிகின் 

ண்ணிக்டக 

ஹநாத்தம் 

1 3 0 0 

2 5 1 5 

3 3 2 6 

4 7 3 21 

5 1 4 4 

6 2 5 10 

7 4 6 24 

8 2 7 14 

9 1 8 8 

ஹநாத்தம் 28  92 

 

அட்ேயடண 3. 5: கல்யி யசதி கிடேக்கும் 

யியபங்கள் கிபாநத்தில் கிடேக்கும் 

அபசு ததளடக்கப்ள்ி 25 

அபசு டுழளப்ள்ி 17 

அபசு பநல்ழளப் ள்ி 9 

அபசு பநல்ழளப் ள்ி 4 

அபசு கள நற்றும் அழயினல் ட்டனக் கல்லூரி 0 

அபசு தளழனினல் கல்லூரி 0 
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அபசு நபேத்துயக் கல்லூரி 0 

அபசு பநளண்ளந ழறுயம் 0 

அபசு ளழதடக்ிக் 0 

அபசு ததளமழற்னிற்சழ ள்ி/ஐ.டி.ஐ 0 

 

 

அட்ேயடண 3. 6: சுகாதாப யசதிகள் கிடேக்கும் 

யியபங்கள் கிபாநத்தில் கிடேக்கும் 

சபக சுகளதளப ளநனம் 2 

ஆபம் சுகளதளப ழளனம் 6 

ஆபம் சுகளதளப துளண ளநனம் 18 

நகப்பறு நற்றும் குமந்ளதகள்  ளநனம் 10 

டிி கழிிக் 6 

நபேத்துயநள அபளதழ 0 

நபேத்துயநள நளற்று நபேத்துயம் 0 

நபேந்தகம் 6 

களல்ளட நபேத்துயநள 7 

தநளளல் தலல்த் கழிிக் 0 

குடும்  ளநனம் 6 

அட்ேயடண 3. 7: உள்கட்ேடநப்பு யசதிகள் 

யியபங்கள் கிபாநத்தில் கிடேக்கும் 

ீர் சுத்தழகரிக்கப்ட்ட குமளய் 28 

ன்கு படப்ட்டிபேக்கும் 10 

ளக இளப்ளன் 19 

குமளய் கழணறுகள் / ஆழ்துள கழணறு 25 

தளல் அலுயகம் 3 

பபேந்து பசளயகள் 18 

ததளடர்யண்டி ழளனம் 2 

யணிக யங்கழ 6 

கூட்டுவு யங்கழ 12 
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இளடனக நண்டத்தழல் உள் கல்யி, நபேத்துயம் நற்றும் உள்கட்டளநப்பு 

யசதழகள் ற்ழன யியபங்கள் இடணப்புகள்- 6-8 இல் யமங்கப்ட்டுள். 

3.2.4 நாதிரி ஆய்வு: 

3.2.4.1 குிக்வகாள்:  

ஆய்யின் பளக்கம், தற்பளளதன சபக-தளபேளதளப ழள, அப்குதழனில் 

உள் உள்கட்டளநப்பு யசதழகின் இபேப்பு நற்றும் தழட்ட பு கழபளநங்கில் 

உள் நக்கின் பதளயகள அழந்துதகளள்யது, உள்லர் பதளயகள ழயர்த்தழ 

தசய்பம் குழப்ிட்ட பதளயகள் ததளடர்ள தழர்கள CER பன்தநளமழளய 

யமங்குயது. பதளயகள். 

3.2.4.2 அணுகுபட: 

நக்கின் சழந்த யளழ்க்ளகக்கள அிளளரகள் நற்றும் பதளயகள் உள்ிட்ட 

சபக-தளபேளதளப ழளளநகள் குழத்து ஆய்வு டத்துயதற்களக அபேகழலுள் 

கழபளநங்கலக்குச் தசன்று ததளடர்புளடன தபவுகள் பசகரிக்கப்ட்ட. 

கழபளநங்கில் அயர்கின் சபகப் தளபேளதளபப் ிபச்சளகள் நற்றும் 

சபகத்தழன் அிளளரகள், யிபேப்ங்கள் உள்ிட்ட எட்டுதநளத்த 

சூழ்ழளளனபம் டம்ிடிக்க கழபளநங்கில் பளசளபள யியளதங்கள் 

டத்தப்ட்ட . 

ஆய்யின் பக்கின யியபங்கள் கீவம ஹகாடுக்கப்ட்டுள்: 

 தபேம்ளலும் ஆய்வுப் குதழ யண்ட, தரிசு ழம். குத்தளக 

குதழனிழபேந்து 3 கழநீ ததளளயில் சுபங்கம் பக்கழன ததளமழளக உள்து 
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 நளமக்களத்தழல் பதளட்டம் நற்றும் யியசளனத்தழன் தழட்டுகள் 

களணப்டுகழன். 

 தபேம்ளன்ளநனள நக்கள் சழறு யியசளனிகள் நற்றும் நற்யர்கள் 

அபேகழலுள் கழபரர்கள், சுபங்கங்கள், அது சளர்ந்த ததளமழல்கள் நற்றும் 

ட்டளசுகள், தீப்தட்டி ததளமழற்சளளகில் பயள தசய்கழளர்கள். 

 யியசளனம் தபேம்ளலும் நளளயளரினளக இபேப்தளலும், தண்ணரீ் சழ 

நளதங்கலக்கு நட்டுபந கழளடப்தளலும், நீதபள் களத்தழல் 

அயர்கலக்கு பயள யளய்ப்புகள் குளவு. நற் ததளமழல்கில் 

கட்டுநளத் ததளமழளர்கள், யிற்ளனளர்கள் நற்றும் ர் அடங்குயர். 

 பேயநளம இல்ளத களங்கில் யியசளன டயடிக்ளககலக்கு 

ஆழ்துள கழணறு பக்கழன ஆதளபநளக உள்து. OHTகள் உள், தளப 

நட்ட ததளட்டிகள், தளது குமளய்கள் உள். 

 ததளடக்கப் ள்ி பதல் பநல்ழளப் ள்ி யளப கல்யி யசதழகள் 

உள்லரில் உள். 

 உள்ளட்டில் அடிப்ளட நபேத்துய யசதழகள் உள். 

3.2.4.3 அடேனாம் காணப்ட்ே CER ேயடிக்டககள்: 

கணக்தகடுப்ின் அடிப்ளடனில் ின்யபேம் டயடிக்ளககள் அளடனளம் 

களணப்டுகழன், அளய உள்லர் நக்கின் பதளயகள் நற்றும் பதளயகின் 

அடிப்ளடனில் நளற்ழனளநக்கப்ட்டு தசனல்டுத்தப்டும்: 

 RO தண்ணரீ் யசதழளன யமங்குதல் 

 அபேகழலுள் ள்ிகலக்கு ஸ்நளர்ட் கழளஸ் யசதழ. 
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 சுகளதளப யசதழகள பநம்டுத்துதல் 

 ல் சளள யசதழ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 தற்வாதுள் சுற்றுச்சூமல் தபம் 

3.3.1 தண்ணின யாிடனினல் 

3.3.1.1 ஹாது: 

எபே குதழனில் உள் யளிள ழளளநகள் யிநண்டத்தழல் 

தயினிடப்டும் களற்று நளசுளடுகின் பயள எலங்குடுத்துகழது. பக்கழன 

நளழகள் கழளடநட்ட தயப்ச்ச பளக்குயபத்து, அதளயது களற்ழன் பயகம் 
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நற்றும் தழளச நற்றும் தசங்குத்து தயப்ச்ச பளக்குயபத்து, அதளயது 

களய உனபம், ழளத்தன்ளந யகுப்பு நற்றும் குதழனின் ழப்பப்பு. 

3.3.1.2 யபாற்று யாிட தபவு: 

A. சூாயிகள் நற்றும் தாழ்வுகள் 

யங்கக்கடழல் உபேயளகும் சூளயி புனல்கள் நற்றும் களற்லத்த தளழ்வு 

ழளகள் இந்தழனளயின் கழமக்கு கடற்களபளன ளதழக்கழது. ததன் யங்கக் கடழல் 

ஜயரி பதல் நளர்ச் யளப உபேயளகும் திளநப்டுத்தப்ட்டளய பநற்கு-

யடபநற்கு தழளசனில் கர்ந்து தநழமகக் கடற்களபளனத் தளக்கும். ப்பல் நற்றும் 

பந நளதங்கில், ததற்கு நற்றும் அளத எட்டின நத்தழன யிரிகுடளயில் சூளயி 

புனல்கள் நற்றும் களற்லத்த தளழ்வுகள் உபேயளகழ ஆபம்த்தழல் யடபநற்கு, 

ின்ர் யடக்கு நற்றும் யடகழமக்கு பளக்கழ கர்ந்து ப்பல் நற்றும் ஆந்தழபப் 

ிபபதசம் (ி)-எரிசள-பநற்கு யங்களத்தழல் அபக்கன் கடற்களபளனத் தளக்கும். 

WB) - பந நளதத்தழல் ங்களபதஷ் கடற்களப. தபேம்ளள பேயநளம (ஜூன் - 

தசப்டம்ர்) புனல்கள் நத்தழன நற்றும் யடக்கு யிரிகுடளயில் உபேயளகழ பநற்கு - 

யடக்கு - பநற்கு பளக்கழ கர்ந்து ஆந்தழப - எரிசள - WB கடற்களபகள 

ளதழக்கழது. பேயநளமக்குப் ிந்ளதன (அக்படளர் - டிசம்ர்) புனல்கள் 

தபேம்ளலும் ததற்கு நற்றும் நத்தழன யிரிகுடளயில் உபேயளகழன், 150 நற்றும் 

180 N இளடபன நீண்டும் யளந்து தநழழ்ளடு - ஆந்தழபம் - எரிசள - WB - 

யங்களபதச கடற்களபகள ளதழக்கழது. ேம் ண் - 3.3 கடந்த 75 

ஆண்டுகில் அக்படளர், யம்ர் நற்றும் டிசம்ர் நளதங்கில் இந்தழனக் 

கடற்களபளனத் தளக்கழன சூளயி புனல்கின் யபளற்ள சழத்தரிக்கழது. ( 
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ஆதாபம்: Vulnerability Atlas of India ஹதாேர், வநவ உள் ேம் www.maps of 

india.com இிருந்து அணுகப்ட்ேது) . கழமக்கு கடற்களபனளது ஆண்டு 

பலயதும் சூளயி புனல்கலக்கு ஆளகழது, ஆளல் தபேம்ளலும் இளய 

SW க்கு பன் அதளயது பந நற்றும் SW பேயநளமக்கு ின் அதளயது அக்படளர் 

நற்றும் யம்ர் நளதங்கில் ற்டும். 

ேம் 3. 3: சூாயி யாய்ப்புள் குதிகள் 
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ி. ி அதிர்வு தபவு 

ேம் ண் - 3.4 இல் சழத்தரிக்கப்ட்டுள்டி இந்தழனளயின் ழ அதழர்வு நண்ட 

யளபடத்தழழபேந்து, தழட்டத் தம் நற்றும் ஆய்வுப் குதழ நண்டம் - II இல் 

யபேயளதக் களணளம் நற்றும் குளந்த தசனழல் உள் நண்டநளக 

யியரிக்கப்ட்டுள்து. 

ேம் 3. 4: இந்தினாயின் ி அதிர்வு நண்ே யடபேம் 
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C. காிட நற்றும் நடமப்ஹாமிவு தபவு: 

தயப்ழள: ிப்பயரி டுப்குதழனில் இபேந்து, தயப்ழள சவபளக அதழகரிக்கழது. 

பந நற்றும் ஜூன் நளதங்கில் யளிள நழகவும் சூடளக இபேக்கும் நற்றும் 

அதழகட்ச தயப்ழள சழ பபங்கில் 40 டிகழரி தசல்சழனஸ் அளடபம். பந 

நளத இறுதழனில் அல்து ஜூன் ததளடக்கத்தழல் ததன்பநற்கு பேயநளம 

ததளடங்கும் ழளனில், தயப்ழளனில் சழழது குளவு ற்டும். 

பநகபட்டம்: ப்பல் நற்றும் பந நளதங்கில், இடிபடன் கூடின நளம தய்பம் 

 ளட்கில் ிற்கழல் யளம் அதழக பநகபட்டத்துடன் இபேக்கும் நற்றும் 

அச்சுறுத்தும். ததன்பநற்கு நற்றும் யடகழமக்கு பேயநளம களங்கில், யளம் 

பநகபட்டத்துடன் அல்து பநகபட்டத்துடன் களணப்டும். 

களற்று: தளதுயளக பசளது பதல் நழதநள யழளந நற்றும் NW-SW நற்றும் 

பர்நளளக. பந நற்றும் தசப்டம்ர் நளதங்கலக்கு இளடனில் களற்று 

பக்கழனநளக யடபநற்கு அல்து பநற்கு தழளசனில் யசீும். அக்படளர் பதல் 

ிப்பயரி யளப களற்று பக்கழனநளக யடகழமக்கு அல்து யடக்பக யசீும். 

நளமப்தளமழவு: பக்கழன நளமக்களம் அக்படளர் பதல் ஜயரி டுப்குதழ 

யளப ஆகும். யம்ர் தளதுயளக நளம தய்பம் நளதநளகும். 2011 - 2020 

யளபனிள சபளசரி யபேடளந்தழப நளமப்தளமழவு தபவு அட்டயளண ண். 3.8 

இல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

2011 பதல் 2020 யளபனிள களப்குதழனில் யிபேதுகர் IMD ழளனத்தளல் 

பசகரிக்கப்ட்ட நளமப்தளமழவு தபவு அட்ேயடண ண் .3.8 இல் 
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தகளடுக்கப்ட்டுள்து நளமப்தளமழவு யளபடங்கள் டம் ண் - 3. 5 இல் 

யமங்கப்ட்டுள்.நற்றும் 3.6. 

அட்ேயடண 3. 8: சபாசரி ஆண்டு நடமப்ஹாமிவு தபவு (2011-2020) 

Source – Virudhunagar District, IMD 

 
 

ேம் 3. 5: ஹநாத்த நடமப்ஹாமிவு 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆண்டு ஜன ிப் நார் ப் வந ஜூன் ஜூட ஆக ஹசப் அக் நவ டிச 
ஹநாத்த 

நடமப்ஹாமிவு 

2011 85.49 162.8 109.57 201.3 119.75 392.46 313.13 227.99 199.02 146.11 190.62 197.52 2345.76 

2012 16.29 18.37 76.82 297.85 81.31 192.98 223.09 287.28 155.75 234.49 127.34 14.38 1725.95 

2013 10.22 43.85 46.9 14.44 27.26 15.48 2.4 115.17 43.3 118.37 68.61 84.27 590.27 

2014 11.2 2.25 7.42 14.03 187.33 9.68 9 78.69 65.2 217.23 146.17 55.08 803.28 

2015 4.45 3.43 31.39 95.62 114.89 17.83 28.19 53.96 84.73 103.78 279.24 140.03 957.54 

2016 0.24 0.03 1.71 5.88 85.2 16.88 69.79 39.75 47.21 66.65 49.6 60.33 443.27 

2017 20.72 2.81 15.1 3.18 32.84 7.88 27.54 42.11 62.59 40.74 42.35 17 314.86 

2018 0.74 1.28 11.62 21.13 66.02 14.49 33.67 41.94 47.92 134.91 68.92 7.28 449.92 

2019 5.08 2.26 3.23 2.33 4.5 17.83 18.5 71.16 163.58 251.1 109.63 88.91 738.11 

2020 3.87 0.48 0.11 24.2 69.81 32.41 40.51 45.93 94.14 138.83 241.45 139.88 831.62 

NORMAL 18.5 23.5 37.6 76.8 60.2 18.3 31.1 51.6 80.8 191 175.5 64.7 829.6 
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ேம் 3. 6: சபாசரி ஆண்டு நடம 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.3 தத்தின் குிப்ிட்ே யாிட தபவு : 

சுபங்க குத்தளக குதழக்கு அபேகழல் யளிள கண்களணிப்பு ழளனத்ளத 

ழறுவுயதன் பம் தண்ணின யளிள நற்றும் தண்ணின களழள 

அவுபேக்கள் தழவு தசய்னப்ட்ட. களற்ழன் பயகம், களற்ழன் தழளச, சுற்றுப்பு 

தயப்ழள, ஈபப்தம் ஆகழனயற்ழன் தபவு கண்களணிப்பு களம் பலயதும் 

தழவு தசய்னப்ட்டது. 

 

 

 

 



தழபேயின் கபடுபபடள கல் நற்றும் சபள குயளரிக்கள யளபவு EIA/EMP அழக்ளக  

. ஸ். பாதாகிருஷ்ணன் சர்வய ண். 886/2 (P), 886/7, 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.16.4 

ஹெக்வேர் பப்யில், ஹயம்க்வகாட்டே தாலுக்கா, யிருதுகர், நாயட்ேம், தநிழ்ாடு. 

 

 

டேப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆவாசகர்கள்  
REV ண்: 00/AUG/22 

 3-22 

 

 

தபவு குப்ாய்வு: 

ஆய்வுக் களத்தழல் இப்குதழனில் தயப்ழள 19.0 o C இழபேந்து 36.0 o C யளப 

இபேந்தது, அபத சநனம் ஈபப்தம் 21.8 - 99.0% இளடபன நளறுடும். ஆய்வுக் 

களத்தழல் களற்ழன் பயகம் <1.8 பதல் 25.9 கழநீ/நணி யளப இபேந்தது. ிபதள 

களற்ழன் தழளச NE இழபேந்து உள்து. யளிள தபவு அட்ேயடண ண் - 3.9 

இல் யமங்கப்ட்டுள்து. சபாசரி காற்று வபாஜா ேம் ண் - 3.7 இல் 

சழத்தரிக்கப்ட்டுள்து . 

அட்ேயடண 3. 9: யாிட தபவு 

சசீன்: குிர்காம், டிசம்ர் 2021 பதல் ிப்பயரி 2022 யடப) 

S.NO அவுருக்கள் MIN அதிகட்சம் 

1 தயப்ழள 0 c இல் 19.0 36.0 

2 % இல் ஈபப்தம் 21.8 99.0 

3 களற்ழன் பயகம் கழநீ/நணினில் <1.8 25.9 

4 பக்கழன களற்று தழளசனில் இபேந்து NE 
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ேம் 3. 7: டநக்வபா யாிட ஆய்வு ிடனங்கின் இேம் 
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ேம் 3. 8: சபாசரி காற்று வபாஜா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தழபேயின் கபடுபபடள கல் நற்றும் சபள குயளரிக்கள யளபவு EIA/EMP அழக்ளக  

. ஸ். பாதாகிருஷ்ணன் சர்வய ண். 886/2 (P), 886/7, 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.16.4 

ஹெக்வேர் பப்யில், ஹயம்க்வகாட்டே தாலுக்கா, யிருதுகர், நாயட்ேம், தநிழ்ாடு. 

 

 

டேப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆவாசகர்கள்  
REV ண்: 00/AUG/22 

 3-25 

 

3.3.2 சுற்றுப்பு காற்ின் தபம் (AAQ): 

சுற்றுப்பு களற்ழன் தபம் 7 சுற்றுப்பு களற்ழன் தப ழளனங்கின் தட்தயளர்க் 

பம் நதழப்ிடப்ட்டது. அப்குதழனில் சுற்றுப்பு களற்ழன் தப கண்களணிப்பு 

யளனளநப்ள யடியளநப்தற்களக ின்யபேம் யமழபளகள் 

ரிசவழக்கப்ட்டுள். இந்த அவுபகளல்கின் அடிப்ளடனில், அட்டயளண 

ண்.3.10 இல் கவபம களட்டப்ட்டுள்டி, குதழனில் 7 ண்கள் களற்று நளதழரி 

ழளனங்கள் பதர்ந்ததடுக்கப்ட்ட. 

அட்ேயடண 3. 10: காற்ின் தபக் கண்காணிப்பு 

 ழப்பப்பு / ஆய்வுப் குதழனின் ழப்பப்பு. 

 ஆய்வு குதழக்குள் நக்கள் யசழக்கும் குதழகள். 

 டிக்கும் குதழக்குள் குடினிபேப்பு / உணர்தழன் குதழகள். 

 சுற்ழபள் ததளமழல்கின் அவு. 

 ிபளந்தழன ின்ணி ழளகின் ிபதழழதழத்துயம். 

 களற்ழன் கவழ் தழளசனில் குறுக்கு தயட்டு யிழபனளகத்தழன் ிபதழழதழத்துயம். 

 ிபதள களற்ழன் தழளச நற்றும் களற்று பள. 

1. கண்காணிப்பு காம் குிர்களம் (டிசம்ர் 2021 - ிப்பயரி 2022) 

2. கண்காணிப்பு இேம் 
இபேப்ிட யளபடம் ேம் ண்- 3.9 இல் 

களட்டப்ட்டுள்து . 

3. 

பட 

அவுரு ஹிபட 

a. தண்துகள்கள் (PM10) கழபளயிதநட்ரிக் (IS 5182: குதழ 23:2017) 

b. துகள் தளபேள் PM2.5 கழபளயிதநட்ரிக் ( IS 5182: குதழ 24:2019) 

c. சல்ர் ளட ஆக்ளசடு யண்ண அயடீு (பநற்கு & தகய்க் பள) (IS 5182: 
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அட்ேயடண 3. 11: காற்ின் தப கண்காணிப்பு இேங்கள் 

S.NO 
இருப்ிேக் 
குினீடு 

இேம் 

வகார் 
நண்ேத்திிருந்து 

தூபம் (கிநீ) 

திடசனில் 

1 A1 
சுபங்க குத்தளக 

குதழக்கு அபேகழல் 
- - 

2 A2 Parai Patti Village 1.6km SE 

3 A3 Nathikudi  Village 1.5km SW 

4 A4 M.Duraisamypuram  Village 2.4km SE 

5 A5 Achamthavirthan Village 2.8km W 

6 A6 Nagapalayam Village 2.5km NW 

7 
A7 

Koppiyar nayaganpati 
Village 

3.2km NE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குதழ 02: 2017) 

d. ளட்பஜன் ளட 

ஆக்ளசடு 

யண்ண அயடீு (நளற்ழனளநக்கப்ட்ட பஜக்கப் & 

பலளச்சழசர் பள) 

(IS 5182: குதழ 06:2017) 

e. களர்ன் 

பநளளக்ளசடு 
CO நளிட்டர் 

f. சழழக்கள கரிதநட்ரிக் (நளழப்படட் பள) NIOSH 7601 -2003 

4. 
கண்காணிப்பு 

அதிர்ஹயண் 

எபே யளபத்தழல் 2 ளட்கள், எபே நளதத்தழல் 4 யளபங்கள் 

எபே பேயத்தழல் 3 நளதங்கள். 
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ேம் 3. 9: சுற்றுப்பு காற்ின் தப ஆய்வு ிடனங்கள் 
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காற்றின் தர தரவு

PM2.5 
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சுற்றுப்புற காற்று 
தர தரவு SO2 

MIN AVG MAX
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μg
 /m
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 ம
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இடங்கள் 

சுற்றுப்புற காற்று 
தர தரவு எண்2 

MIN AVG MAX 

அட்ேயடண 3. 12: சுற்றுப்பு காற்ின் தப தபவு 

அடத்து நதிப்பு µg/m 3 இல் 

அவுருக்கள் பூட.* PM 10 PM 2.5 SO 2 ண் 2 

இேங்கள்  MIN ஏ.யி.ஜி அதிகட்சம் MIN ஏ.யி.ஜி அதிகட்சம் MIN ஏ.யி.ஜி அதிகட்சம் MIN AVG MAX 

A1-Near Mine Lease Area I 52.2 63.8 74.8 25.1 30.7 35.9 5.1 6.3 7.6 6.9 8.1 9.2 

A2-Parai Patti Village R 45.6 52.3 58.4 21.9 25.1 28.1 5.4 6.6 7.8 6.8 7.9 8.9 

A3-Nathikudi  Village R 44.6 48.7 55.4 20.5 22.9 26.2 6.2 7.4 8.5 7.6 8.9 10.2 

ஏ4-ம்.துளபசளநழபுபம் கழபளநம் ஆர் 42.7 48.4 54.2 19.6 23.1 27.1 4.2 5.4 6.5 6.4 7.5 8.7 

A5-அச்சம்தயிர்த்தன் கழபளநம் ஆர் 39.9 44.6 50.2 18.8 21.5 24.2 3.9 5.2 6.5 6.2 7.4 8.5 

A6-ளகளளனம் கழபளநம் ஆர் 43.2 48.9 56.1 20.5 23.2 26.6 4.1 5.1 5.8 4.6 5.7 6.9 

A7-பகளப்ினளர் ளனக்கன்ட்டி கழபளநம் ஆர் 41.2 45.9 52.2 19.7 21.9 24.9 3.8 4.9 6.0 5.3 6.5 7.6 

NAAQ யபம்புகள்  PM 10 PM 2.5 SO 2 ண் 2 

 * 100 60 80 80 

 ** 100 60 80 80 
 

 

*குிப்பு: யளக: * - ததளமழல்துள, குடினிபேப்பு, கழபளநப்பு நற்றும் ி குதழ, ** - 
சுற்றுச்சூமல் உணர்தழன் குதழ (நத்தழன அபசளல் அழயிக்கப்ட்டது) 

ேம் 3. 10: சுற்றுப்பு காற்ின் தப தபவு 
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3.3.2.1 படிவுகள் நற்றும் யியாதம்: 

பநப உள் அவுபேக்கலக்கள அளத்து இடங்கலக்கள AAQ 

கண்களணிக்கப்ட்ட தபவு அட்ேயடண ண் - 3.12 நற்றும் ேம் ண் - 3.10 இல் 

களட்டப்ட்டுள்து.ஆய்வுக் களத்தழல் சுற்றுப்பு களற்ழன் தப தபவு இடணப்பு-9 

இல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. சுற்றுப்புக் களற்ழல் PM 10 நதழப்புகள் 39.9-74.8 µg/m3 

யபம்ில் இபேந்தளத அட்டயளணனில் இபேந்து களணளம். PM2.5 நதழப்புகள் 18.8-

35.9 µg/m3 யபம்ில் இபேந்த. SO2 அவுகள் 3.8–8.5 µg/m3 யளப இபேந்தது. NO2 

அவுகள் 4.6-10.2 µg/m3 யளப இபேந்தது. 

10 , PM 2.5 , SO 2 நற்றும் NO 2 ஆகழனயற்ழற்கள தற்பளளதன சுற்றுப்பு களற்ழன் 

தப ழளகள் , 100 µg/m 3 , 60 µg/m 3 , 80 µg/m 3 & 80 µg/80 µg/80 ன் NAAQ 

தபழளகள் ரிந்துளபக்கப்ட்ட CPCB யபம்புகலக்குள் உள். 3 . ல்ள 

இடங்கிலும் உள் CO நதழப்புகள் கண்டழனக்கூடின யபம்புக்குக் கவபம இபேப்து 

கண்டழனப்ட்டது. ஆய்வுப் குதழனில் உள் சழழக்கள நதழப்புகள் 

கண்டழனக்கூடின யபம்புக்குக் கவபம களணப்டுகழன். (கண்டழதல் யபம்பு - 0.05 

mg/m 3 ) 

3.3.3 ீர் சூமல்: 

ீர் சூமல் குழத்த அடிப்ளடத் தபவுகின் நதழப்டீ்டில் ீர் ஆதளபங்கள 

அளடனளம் களணுதல், ீர் நளதழரிகள் பசகரிப்பு நற்றும் தபழளகின்டி 

இனற்ினல்-பயதழனினல் அவுபேக்கலக்களக பசகரிக்கப்ட்ட ீர் நளதழரிகள 
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குப்ளய்வு தசய்தல் ஆகழனளய அடங்கும். 6 இடங்கில் தண்ணரீ் நளதழரி 

டுக்கப்ட்டது. அதன் யியபங்கள் கவபம தகளடுக்கப்ட்டுள்: 

அட்ேயடண 3. 13: ீர் தப கண்காணிப்பு 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. கண்காணிப்பு காம் குிர்களம் (டிசம்ர் 2021 - ிப்பயரி 2022) 

2. கண்காணிப்பு இேம் 

ீர் நளதழரி இடங்கள களட்டும் இபேப்ிட 
யளபடம் ேம் ண்.3.11 இல் 
ஹகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

 குினீடு இேம் நாதிரி யடக தூபம் திடசனில் 

 W1 
சுபங்க குத்தளக குதழக்கு 

அபேகழல் 

ஆழ்துள கழணறு 
- - 

 W2 ளள ட்டி கழபளநம் ஆழ்துள கழணறு 1.6 கழ.நீ SE 

 W3 த்தழக்குடி கழபளநம் ஆழ்துள கழணறு 1.5 கழ.நீ SW 

 W4 
ம்.துளபசளநழபுபம் 

கழபளநம் 

ஆழ்துள கழணறு 
2.4 கழ.நீ SE 

 W5 
அச்சம்தயிர்த்தன் 

கழபளநம் 

ஆழ்துள கழணறு 
2.8 கழ.நீ டிள்பெ 

 W6 
பகளப்ினளர் 

ளனக்கன்ட்டி கழபளநம் 

ஆழ்துள கழணறு 
3.2 கழ.நீ NE 

3. பட 

நளதழரி - IS 3025 குதழ - I 
குப்ளய்வு - IS 3025 ததளடர்புளடன 
ளகங்கள் / APHA 23யது தழப்பு 
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ேம் 3. 11: ீர் நாதிரி ிடனங்கின் இேம் 
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அட்ேயடண 3. 14: ீர் தபத் தபயின் சுருக்கம் 

ருயம் டிசம்ர் 2021 பதல் ிப்பயரி 

2022 யளப 

கண்காணிப்பு இேங்கள் 6 இடங்கள் 

அவுருக்கள் நதிப்புகின் 

யபம்பு 

யபம்புகள்* 

pH 25˚C இல் 7.24 - 8.2 6.5-8.5 

தநளத்த களபந்த 

தழடப்தளபேள்கள், mg/L 

236 – 1002 
2000 

Cl-, mg/L ஆக குபளளபடு 34.2 - 342 1000 

தநளத்த கடித்தன்ளந 

(CaCO3 ஆக), mg/L 

171 - 431 
600 

தநளத்த களபத்தன்ளந (CaCO3 

ஆக), mg/L 

147– 326 
600 

சல்பட்டுகள் SO42-, mg/L 13.6 – 208 400 

Fe, mg/L ஆக இபேம்பு 0.04 - 0.15 0.3 

ளட்பபட் NO3, mg/L 1.8 - 9.60 45 

F, mg/L ஆக ஃவுலளபடு 0.13 - 0.58 1.5 

 

3.3.3.1 படிவுகள் நற்றும் யியாதம்: 

அட்ேயடண ண் - 3.14 இல் களட்டப்ட்டுள் . ஆழ்துள கழணறு ீரின் pH 

நதழப்புகள் 7.24 - 8.2 TDS நதழப்புகள் 236 - 1002 mg/L யபம்ில் இபேந்தது . 

குபளளபடு நதழப்புகள் 34.2 - 342 mg/L யளப இபேந்தது. இபேம்புச்சத்து 0.04 - 0.15 

நழ.கழ/ழ அயில் இபேப்து கண்டழனப்ட்டது . குடிீர் யியபக்குழப்புகின்டி 

நளற்று ஆதளபம் இல்ளத ழளனில், ழத்தடி ீரின் ீரின் தபம் IS: 10500 
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யிதழபளகின் ரிந்துளபக்கப்ட்ட அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்புகலக்குள் 

இபேப்து கண்டழனப்ட்டது. ீர் தப தபவு இடணப்பு-10 இல் 

ஹகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

3.3.4 இடபச்சல் சூமல்: 

இந்தத் தழட்டத்தழன் தசனல்ளட்டுக் கட்டநளது , குளந்தட்சம் தழட்டப் 

குதழனிலும் அளதச் சுற்ழபம் இபேக்கும் அவுகிழபேந்து இளபச்சல் 

அளய அதழகரிக்க யமழயகுக்கும் . அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்புகலக்கு 

அப்ளற்ட்ட இளபச்சல் அவு சுற்றுச்சூமழல் ளதகநள தளக்கங்கள 

ற்டுத்தும் ன்தளல் , சுபங்கப் குதழனிலும் அளதச் சுற்ழபள் 

இடங்கிலும் எழ அளய நதழப்ிடுயது கட்டளனநளகழயிட்டது. கண்களணிப்பு 

களத்தழல் 7 இடங்கில் எழ அவு அயடீுகள் டுக்கப்ட்ட . அளதப் 

ற்ழன யியபங்கள் கவபம தகளடுக்கப்ட்டுள்: 

அட்ேயடண 3. 15: இடபச்சல் ிட கண்காணிப்பு 

1. 
கண்காணிப்பு 

காம் 

குிர்களம் (டிசம்ர் 2021 - ிப்பயரி 2022) 

2. 

கண்காணிப்பு 

இேம் 

இளபச்சல் கண்களணிப்பு இடங்களக் காட்டும்  இபேப்ிட 

யளபடம் ேம் ண்.3.12 இல் ஹகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

குினீடு இேம் தூபம் திடசனில் 

N1 
சுபங்க குத்தளக 

குதழக்கு அபேகழல் 
- - 

N2 Parai Patti Village 1.6km SE 

N3 Nathikudi  Village 1.5km SW 

N4 M.Duraisamypuram  Village 2.4km SE 

N5 Achamthavirthan Village 2.8km W 

N6 Nagapalayam Village 2.5km NW 

N7 Koppiyar nayaganpati Village 3.2km NE 
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3. பட 

(நளடல் ண் - SL- 4001, பநக் - லுட்பளன்) தனளரித்த எழ ழள 

நீட்டளபப் னன்டுத்தழ இளபச்சல் அவுகள் 

அயிடப்ட்ட. சுற்றுப்பு களற்ழன் தபம் 

கண்களணிக்கப்டும் அளத்து இடங்கிலும் எழ அலத்த 

ழள (SPL) அயடீுகள் அளயிடப்ட்ட; எவ்தயளபே நணி 
பபத்தழற்கும் எபே யளசழப்பு 24 நணிபபத்தழற்கு 

டுக்கப்ட்டது. 

4. 
கண்காணிப்பு 
அதிர்ஹயண் 

கண்களணிப்பு களத்தழல் எபேபள 
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ேம் 3. 12: எி நாதிரி ிடனங்கின் இேம் 
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இடங்கள் 

இரரச்சல் நிரல தரவு 

DAY EQUIVALENT NIGHT EQUIVALENT DAY & NIGHT EQUIVALENT

அட்ேயடண 3. 16dB (A) இல் சுற்றுப்பு இடபச்சல் ிட 

கண்காணிப்பு வததி நற்றும் வபம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

ாள் சநநாது 51.9 49.8 48.9 47.7 44.8 49.2 50.6 

இபவு சநநா 39.4 38.1 41.7 40.9 37.3 43.1 39.0 

கல் நற்றும் இபவு சநநாடய 50.3 48.2 47.6 46.3 43.4 48.0 48.9 

யபம்புகள்: CPCB இன் டி: 8 நணிவபத்தில் வயட நண்ேத்தின் 

ஹயிப்ாடு - 90 dB(A) 

MoEF&CC டி : குடினிருப்பு: ாள் சநநா - 55 dB(A); இபவு சநநா - 45 

dB(A) 

ேம் 3. 13: இடபச்சல் ிட தபவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 படிவுகள் நற்றும் யியாதம்: 

அளத்து இடங்கலக்கள இளபச்சல் அவுகின் படிவுகள் அட்ேயடண 

ண்-3 இல் ஹகாடுக்கப்ட்டுள். 16 .பநப உள் அளத்து 

இடங்கலக்கள இளபச்சல் நதழப்புகள் ேம் ண் - 3.13 இல் தகளடுக்கப்ட்டுள் 

எப்டீ்டு யிக்கப்டத்தழல் களட்டப்ட்டுள் . இளடனக நண்டத்தழல், கல் 

சநநள சத்தம் ( Leq -d) இளபச்சல் அவுகள் 44.8 dB(A) பதல் 51.9 dB(A) 
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யளபனிலும், இபவு சநநள இளபச்சல் ( Leq -d) அவுகள் 37.3 dB(A) பதல் 43.1 

dB( யளபனிலும் இபேந்தது. A). கல் பபத்தழற்கு 55 dB(A) நற்றும் இபவு பபத்தழற்கு 

45 dB(A) ன் MOEF&CC யிதழபளபடன் எப்ிடும் பளது, கண்களணிக்கப்டும் 

சுற்றுப்பு இளபச்சல் அவுகள் குடினிபேப்பு குதழகலக்கள யபம்பு 

நதழப்புகலக்குள் இபேந்த. 

3.3.5 நண்ணின் ண்புகள்: 

இப்குதழனில் உள் நண்ணின் இனற்ினல் பயதழனினல் ண்புகள ஆய்வு 

தசய்யதற்களக ளநன நற்றும் தளங்கல் நண்டத்தழல் 3 இடங்கில் நண் 

நளதழரிகள் பசகரிக்கப்ட்ட . அளதப் ற்ழன யிரியள யியபங்கள் கவபம 

தகளடுக்கப்ட்டுள். 

அட்ேயடண 3. 17: நண்ணின் தபக் கண்காணிப்பு 

1. 
கண்காணிப்பு 
காம் 

குிர்களம் (டிசம்ர் 2021 - ிப்பயரி 2022) 

2. 

கண்காணிப்பு 
இேம் 

நண் நளதழரி இடங்கள களட்டும் இட யளபடம் ேம் 
ண்.3.14 இல் ஹகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

குினீடு இேம் தூபம் திடசனில் 

S1 
சுபங்க குத்தளக 
குதழக்கு அபேகழல் 

- - 

S2 த்தழக்குடி கழபளநம் 1.5 கழ.நீ SW 

S3 
பகளப்ினர் 

ளனக்கன்ட்டி கழபளநம் 
3.2 கழ.நீ NW 

3. பட நளதழரி ஆஜர்கள் நற்றும் யனல் தழன் கபேயிளனப் 

னன்டுத்தழ களய நண் நளதழரிகள். 

4. 
கண்காணிப்பு 

அதிர்ஹயண் 
கண்களணிப்பு களத்தழல் எபேபள 
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ேம் 3. 14: மண் நாதிரி ிடனங்கின் இேம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தழபேயின் கபடுபபடள கல் நற்றும் சபள குயளரிக்கள யளபவு EIA/EMP அழக்ளக . ஸ். 

பாதாகிருஷ்ணன் சர்வய ண். 886/2 (P), 886/7, 886/9 3 .16.4 ஹெக்ேர்கள் பப்யில் 

த்திக்குடி கிபாநம், ஹயம்க்வகாட்டே தாலுக்கா, யிருதுகர், நாயட்ேம் , தநிழ்ாடு. 

 

 

டேப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆவாசகர்கள்  
REV ண்: 00/AUG/22 

 3-39 

 

 

அட்ேயடண 3. 18: நண் தப தபவு 

ஸ்
.
ண்  

அவுருக்கள் அகு S1 S2 S3 

1 25°C இல் pH - 7.15 7.35 6.89 

2 நழன் கடத்துத்தழன் 
(µmhos/

cm) 
154.8 181.6 98.4 

3 
உர் தளபேள் 

உள்டக்கம் 
% 90.2 95.8 96.5 

4 ீர் அவு % 4.2 9.8 3.4 

5 கரிநப் தளபேள் % 2.14 2.55 1.56 

6 நண் அளநப்பு - 
யண்டல் 

நண் 
யண்டல் நண் 

யண்டல் 

நண் 

7 

தளின அவு 

யிழபனளகம்  

i . நணல் 

% 35.97 39.45 36.58 

8 ii யண்டல் நண் % 54.11 55.31 52.47 

9 iii கிநண் % 5.24 9.92 10.95 

10 ளஸ்பஸ் µg/g 1.34 1.59 1.34 

11 பசளடினம் 
நழகழ/கழ
பள 

199 218 235 

12 தளட்டளசழனம் 
நழகழ/கழ
பள 

655 766 592 

13 தநளத்த ளட்பஜன் 
நழகழ/கழ
பள 

590 751 636 

14 தநளத்த கந்தகம் % BDL( DL - 0.02) BDL( DL - 0.02) BDL( DL0.02) 
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3.3.5.1 படிவுகள் நற்றும் யியாதம்: 

நண் நளதழரிகின் படிவுகள் pH நதழப்புகள் 6.89 க்கு இளடனில் இபேந்தளதக் 

களட்டுகழன்7.35 நற்றும் நழன் கடத்துத்தழன் நதழப்புகள் 98.47 - 181.6 µmhos/cm 

யளப இபேந்தது . நண் தளதுயளக யண்டல் நண் யளகனளகும். கரிநப் 

தளபேட்கின் நதழப்புகள் 1.56 - 2.55 %. தநளத்தம் ளட்பஜன் நதழப்புகள் 590 - 

751 நழ.கழ./கழ.கழ. ளஸ்பஸ் நதழப்புகள் 1.34- க்கு இளடனில் இபேந்தது . 1.59 

µg/g.தளட்டளசழனம் நதழப்புகள் 592 -766 நழ.கழ/கழ.கழ. பசளடினம் நதழப்புகள் 199 -க்கு 

இளடனில் இபேந்தது . 235 mg/ kg தநளத்த சல்ர் நதழப்புகள் BDL ஆகக் 

களணப்ட்டது. பசகரிக்கப்ட்ட நற்றும் குப்ளய்வு தசய்னப்ட்ட 3 

நளதழரிகலக்கள நண்ணின் தப தபவு அட்ேயடண N o - 3.1 8 இல் 

யமங்கப்ட்டுள்து . 

3.4 ிச் சூமல் - ிப்பப்பு & ி உட 

தளக்க அழக்ளகளனத் தனளரிப்தற்கு , ழத்தழன் ழளளநகின் அம்சங்கள் 

ழப் னன்ளட்டின் கவழ் அடங்கும் . எபே ததளமழல்துள தழட்டம் / 

சுபங்கநளது ழப் னன்ளட்டில் நளற்ங்கள ற்டுத்தளம் , தழட்டத்தழன் 

அவு நற்றும் ததளமழற்சளளகள் நற்றும் குதழக்கு இளடபன உள் 

தூபத்ளதப் தளறுத்து தயவ்பயறு தீயிபங்கில் நண் தசனல்பளளன 

ற்டுத்தும். இங்கு, 10 கழ.நீ., சுற்வுக்கு ழ  னன்ளட்டு ழள ஆய்வு 

தசய்னப்ட்டுள்து. 
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3.4.1 னன்டுத்தப்டும் தபவு நற்றும் பட 

பன்தநளமழனப்ட்ட கல் நற்றும் சபளக் குயளரிளனச் சுற்ழபள் தளங்கல் 

குதழனின் ழ னன்ளட்டு பள குழத்த தற்பளளதன ஆய்வுக்களக, ிப்பயரி 

2022 இல் தப்ட்ட அடிப்ளடத் தபவுகளக பண்ட்சளட் 8 தபவுகின் 

களப்கப்டுத்தப்ட்ட யபளற்றுத் தபவு னன்டுத்தப்ட்டது (டம் ண்.3.15) 

பதளயளன உபேயளக்கப் னன்டுத்தப்ட்டது. ழப்பப்பு யளபடம் தளங்கல் 

குதழக்குள் அயற்ழன் இடஞ்சளர்ந்த யடியத்ளதக் களட்டுகழது. ழப்பப்பு 

நற்றும் அளதத் ததளடர்ந்து GIS குப்ளய்யிற்குப் னன்டுத்தப்டும் தபவுகளக் 

களட்டும் அட்டயளண கவபம தகளடுக்கப்ட்டுள்து 

அட்ேயடண 3. 19: தற்வாடதன ஆய்வுக்கு னன்டுத்தப்டும் RS 

ஹசனற்டகக்வகாள் ேம் 

ஸ்.ண் தபவு யடக வததி உருயாக்கப்ட்ே யடபேம் 

1. தசன்டில் 2 
ிப்பயரி 

2022 

Landuse (LU) யளபடம் 10 கழநீ 

தளங்கல் நண்டத்ளதக் களட்டுகழது 

தசனற்ளகக்பகளள் டத்ளத யிக்குயதற்கு, ட கூறுகள் நற்றும் அயற்ழன் 

ழப்பப்பு கூறுகலக்கு இளடனிள உளயப் புரிந்து தகளள் பயண்டும். 

தற்பளளதன ஆய்யில், ழப்பப்பு தகயல் களட்சழ யிக்கத்ளதப் னன்டுத்தழ 

தப்டுயதளல், எபே யிக்க யிளச உபேயளக்கப்டுகழது. யண்ணம், ததளி, 

அளநப்பு, அவு, யடியம் நற்றும் ததளடர்புளடன கூறுகள் பளன் ட கூறுகள் 

ல்பயறு ழப்பப்பு யளககள யளபனறுக்கப் னன்டுத்தப்ட்டுள் . 

தற்பளளதன ஆய்யில் னன்டுத்தப்டும் ழப்பப்பு யளகப்டுத்தல் நற்றும் 

தனரிடல் பதசழன அயிள ழப்பப்பு யளகப்ளடு பளளன 
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அடிப்ளடனளகக் தகளண்டது , இது இந்தழன அபசளங்கத்தழன் யிண்தயித் 

துளனின் (NRSC) பரல் ரிபநளட் தசன்சழங் தசன்டபளல் 

ரிந்துளபக்கப்ட்டடி பல ளட்டிற்கும் ற்றுக்தகளள்ப்ட்டது . 

ேம் 3. 15: வண்ட்சாட் 8 ஆய்வுப் குதினின் ஹசனற்டகக்வகாள் தபவு 
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அட்ேயடண 3. 20ஆய்வுப் குதினின் பக்கின ிப்பப்பு அகுகள் 

ஸ்.ண் பக்கின யடக வண்ேஸ் அகு 

1 கட்டப்ட்ட ழம் 
கழபளநம், கபம், ததளமழல்துள / 

களழனள குதழ 

2 யியசளன ழம் 
னிர் ழம் தரிசு ழம் பதளட்டம் 

ண்ளண ழம் 

3 ய ழம் ஸ்க்பப் யத்ளதத் தழக்கவும் 

4 
பயஸ்ட் பண்ட்  

ளநிங் ரினள 

ஸ்க்பப் உள் ழம்/ ஸ்க்பப் இல்ளத 

ழம் தரிசு 

ளள/ கற்கள் ழளந்த கமழவு குயளரிகள் 

/ ளகயிடப்ட்ட குயளரிகள் 

5 ீர்ழளகள் ததளட்டிகள் / ஆறுகள் / ஏளடகள் 

இத்தளகன ழப்னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்பு (LULC) யளககள், கச் 

சரிளர்ப்ளப் னன்டுத்தழ சரிளர்க்கப்ட்டு, இளடனகப் குதழனில் உள் 

நளதழரித் தங்கள அளடனளம் கண்டு, கத்தழல் சரிளர்க்கப்ட்டு, ளகனடக்க 

ஜழிஸ் (உகளயின ழளப்டுத்தல் அளநப்பு) கபேயினில் இபேந்து 

தப்ட்ட கண்களணிப்பு ஆனங்களப் னன்டுத்தழ ஜழஸ் ஜழபனள-

பகளர்டிபட்டுகலக்கு நளற்ப்டுகழன். இவ்யளறு, எபே யிக்கநள இறுதழ 

ழப்பப்பு யளபடம் உபேயளக்கப்ட்டு (டம் ண். 3.16) பநற்கூழன யிரியள 

ளடபளளனப் னன்டுத்தழ அதன் இடஞ்சளர்ந்த யிழபனளகம் நற்றும் 

பப்வு நதழப்டீ்டிற்களக GIS சூமளக நளற்ப்ட்டது. இளடனகப் குதழக்குள் 

ல்பயறு ழப்பப்பு யளககின் இடஞ்சளர்ந்த தன்ளந நற்றும் அவு கவபம 

தகளடுக்கப்ட்டுள்து: 
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ேம் 3. 16: 10 கிநீ இடேனக ிப் னன்ாட்டு யடககடக் காட்டும் 

யடபேம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்ேயடண 3. 21தாங்கல் நண்ேத்தில் ிப்பப்பு யடககின் குதி 
நதிப்ீடு 

ஸ்.ண் Landuse அம்சம் குதி ( ச.கி.நீ. ) சதயிதம் 

1 யியசளனம்/ பதளட்டம் 87.07 26.91 

2 தரிசு ழம் 144.71 44.72 

3 ஸ்க்பப் தகளண்ட ழம் 38.87 12.01 

4 ஸ்க்பப் இல்ளத ழம் 22.97 7.10 

5 ீர்ழளகள் 5.27 1.63 

6 சுபங்கம் 9.28 2.87 

7 தீர்வு 15.40 4.76 

 ஹநாத்தம் 323.57 100 

பநப உள் அட்டயளணனில், 26.91% தளங்கல் குதழ யியசளனம்/பதளட்டத்தழன் 

கவழ் யளகப்டுத்தப்ட்டுள்து, அளதத் ததளடர்ந்து 44.72 % தரிசு ழம், 12.01 % 
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துர்ளற்ம் தகளண்ட ழம், 7.10 % புதர் நண் இல்ளத ழம் நற்றும் நீதபள் 

ழம் நற் ழ னன்ளட்டின் கவழ் யபேகழது. யளககள். 

3.4.2 யருயாய் திவயடுகின் அடிப்டேனில் னன்டுத்தப்டும் ிம்: 

தநழழ்ளடு நளழம் , யிபேதுகர் நளயட்டம் , தயம்க்பகளட்ளட தளலுகளயில் 

உள் பகளளபுபம் யில்ப குத்தளக குதழ நற்றும் ழ னன்ளட்டு 

பளக்கள ஆய்வுப் குதழ (10 கழநீ சுற்வு ) ளன்கு நண்டங்களகப் 

ிரிக்கப்ட்டுள்து. நண்டம்-I (0-2 கழநீ), நண்டம்-II (2-5 கழநீ), நண்டம்-III 

(5-10 கழநீ) நற்றும் நண்டம் -IV (0-10 கழநீ) பளபன. பன்தநளமழனப்ட்ட 

தழட்டப் குதழளனச் சுற்ழ 10 கழ.நீ சுற்யில் உள் ஆய்வுப் குதழனின் ழ 

னன்ளட்டு பள அட்டய ளண ண் - 3.22 இல் யமங்கப்ட்டுள்து . 

கழபளநம் யளரினளக ழ னன்ளட்டு பள இடணப்பு-11 இல் 

ஹகாடுக்கப்ட்டுள்து. 
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அட்ேயடண 3. 22: (Ha) -ல் 10 கிநீ பப்யில் உள் ஆய்வுப் குதினின் 
ிப் னன்ாட்டு பட 

கிபா
மத்தி
ன் 

ஹன
ர் 

ஹநாத்த 

புயினின
ல் குதி 

ய
ப்
கு
தி 

யிய
சானம் 

அல்
ாத 

னன்
ாடுக
ின் 

கீழ் 

குதி 

தரிசு 

& 

சாகு
டி 

ஹசய்
ன 

படி
னாத 

ிப் 

குதி 

ிபந்தப 

வநய்ச்ச
ல் 

ிங்க
ள் 

நற்றும் 

ி 

வநய்ச்ச
ல் ிப் 

குதி 

இதப 

நபப் 

னிர்கி
ன் கீழ் 

ிம் 

பதின
 குதி 

ண்
டுத்த
க்கூடி

ன 

கமிவு 

ிப் 

குதி 

தற்வா
டதன 

தரிசு 

ிம் 

தயிப 

நற் 

தரிசு 

ிம் 

தற்
வா
டத
ன 

ஃா
வா
ஸ் 

கு
தி 

ஹநா
த்த 

ீர்ப்
ாச
ம் 

இல்
ாத 

ிப்
பப்பு 

ஆதா
பம் 

ப
ம் 

ாச
ம் 

ஹறு
ம் 

குதி 

0- 2 

கி.நீ 2384.77 0 353.28 0 4.1 114.9 4.93 1071.64 
273.
41 373.85 188.66 

2 - 5 

கி.நீ 4555.12 0 329.49 85.17 19.72 149.1 130.87 502.98 
1967
.41 879.38 491 

5-10 

கி.நீ 39703.17 
1436

9 4037.85 335.53 141.38 316.66 257.79 10425.18 
5551
.58 

1463.9
1 

2804.2
9 

0-10 

கிநீ 46643.06 
1436

9 4720.62 420.7 165.2 580.66 393.59 11999.8 
7792

.4 
2717.1

4 
3483.9

5 
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ேம் 3. 17: தாங்கல் நண்ேப் குதிக்குள் ிப்பப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 உனிரினல் சூமல்: 

ந்ததயளபே குதழனின் உனிரினல் சூமளப் ற்ழன ஆய்வு, ல்பயறு 

அழயினல் ரீதழனளக தழட்டநழடப்ட்ட தட்ங்கள் பம் அப்குதழகின் மர்கள் 

நற்றும் யிங்கழங்கின் களயக்கள ன்கு தழட்டநழடப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் 

கணக்தகடுப்ள உள்டக்கழனது. 

3.5.1 தாயபங்கள்: 

ஆய்வுப் குதழனின் சுற்றுச்சூமல் ஆய்வு, உனிரிங்கின் ட்டினல் நற்றும் 

தற்பளதுள் அடிப்ளட சூமழனல் ழளளநகள நதழப்டீு தசய்தல் 
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ஆகழனயற்ளக் தகளண்டு டத்தப்ட்டது . கணக்தகடுப்ின் பளக்கம் 

ின்யபேநளறு: 

 ல்பயறு ழப்பப்பு நர் சளர்ந்த ழகழ்வுகின் க 

அயதளிப்புகிழபேந்து ற்கபய உள் தபளய உபேயளக்கவும். 

 அபசுப் தழபயடுகிழபேந்தும் , யத்துள அதழகளரிகள், அழவுள் 

தளதுநக்கள் பளன்யர்கலடன் கந்துளபனளடுயதன் பபம் 

இபண்டளம் ழளத் தபவுகளச் பசகரிக்கவும் . 

 நளற்ங்கள் பதனும் இபேந்தளல், அயற்ள அளடனளம் களண 

உண்ளநனள கடந்த தழவுகலடன் தபளய எப்ிடவும். 

 உனிரினல் அம்சங்கில் தழட்ட தசனல்ளடுகின் தளக்கத்ளத அளடனளம் 

களணவும். 

பநற்கூழன பளக்கங்கள ழளபயற், 10 கழநீ சுற்யில் எபே தளதுச் 

சூமழனல் ஆய்வு டத்தப்ட்டது. தற்பளளதன ழளளன நதழப்ிடுயதற்கு 

ளட்படள -சபகயினல் அம்சங்கலக்களக இடங்கள் அளடனளம் களணப்ட்ட . 

3.5.1.1 நாதிரி பட: 

ஆய்வு குதழக்கு ிபதழழதழத்துய சூமழனல் ழளளன யமங்குயதற்களக, 

ல்லுனிர் நளதழரிக்களக 10-கழநீ ஆபம் தளங்கல் குதழ ளன்கு களளண்டுகளக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து, அதளயது, NE (Q-1), NW (Q-2) SW (Q-3) நற்றும் SE (Q-4). 

நபங்கள் (10x10 நீ), புதர்கள் (5x5 நீ) நற்றும் பழளககள் (1x1 நீ) 

ஆகழனயற்ழற்கள பதளபளனநளக நளதழரினள இபேடிகில் உள் எவ்தயளபே 
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களளண்டுகலம், ழவும் புயினினல் ழளளநகள் நற்றும் ஆய்வுப் குதழனின் 

உனிர்-ன்பகத்தன்ளந அம்சங்களப் தளறுத்து ஆய்வு தசய்னப்ட்டுள். 

டட்வோ-சபகயினல் ஆய்வு : தளயப-சபகயினல் அவுபேக்கள், அதளயது, 

நழகுதழ (அதளயது, அடர்த்தழ), சபளசரி நற்றும் குளந்தட்ச தண்டுகள் இங்கின் 

பயல் மற்றும் சூமழனல் அம்சங்கள தீர்நளிக்க அயிடப்ட்ட. நழகுதழ 

ன்து எபே குழப்ிட்ட குதழக்குள் எபே திப்ட்ட இத்தழன் பயழன் 

அடர்த்தழனின் அயடீு ஆகும். இது எபே இத்தழன் சுபேக்கப்ட்ட ர்களல் 

கணக்கழடப்டுகழது. அளத்து ளல்யளககலக்கும் சபளசரி இங்கின் 

ண்ணிக்ளக கணக்கழடப்டுகழது; இபதபளல், ிபதழழதழத்துயப்டுத்தப்டும் 

ர்கின் குளந்தட்ச ண்ணிக்ளகனளது quadrats அயில் தழவு 

தசய்னப்டுகழது. ளநனப் குதழனில் தநளத்தம் 5 குயளட்பட்டுகள் 

அளநக்கப்ட்ட நற்றும் தளங்கல் குதழனின் ளன்கு களளண்டுகில் (தள 5) 

தநளத்தம் 20 குயளட்பட்டுகள் அளநக்கப்ட்ட. 

குயாட்பட்ஸ் பட : பகளர் பசளிழபேந்து 300 நீ ததளளயில் உள் இளடனக 

நண்டத்தழற்கு தநளத்தம் 100 x 100 நீ கட்டம் பளடப்ட்டது. அந்த கட்டத்தழல் 10 

× 10m துளண-குயளட்பட் பகளர், PIZ நற்றும் 10kms தளங்கல் குதழக்குள் 

பதளபளனநளக அளநக்கப்ட்டது ; எவ்தயளபே ளற்கபபம் நபங்கள 

நதழப்ிடுயதற்களக அளநக்கப்ட்டது (>5 தச.நீ. ஜழிதலச்) நற்றும் 5 × 5 நீ 

துளண ளற்புத்தழல் புதர்கலக்குள் 1 × 1 நீ இபண்டு அடுக்குகள் நற்றும் 

பழளககலக்கு இபண்டு அடுக்குகள் உள். சழழன ஏளட குதழ, சுபங்கப் குதழ, 

பயளக்கழங் குமழ, ளமன குயளரிகள், யியசளனப் குதழகள், ததளட்டி கட்டுகள், 
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ண்ளண யத் பதளட்டங்கள், இனற்ளக யப் குதழ, அதயன்பெ பதளட்டங்கள், 

யடீ்டுக் தகளல்ளப்புங்கள் பளன் நளதழரி பனற்சழகள அதழகப்டுத்தவும், 

இங்கள் எபேளநப்ளட்ளடக் குளக்கவும் ளற்கபங்கள் தித்தினளக 

அளநக்கப்ட்ட . , பதழன. எவ்தயளபே நளதழரி ளற்கபத்தழலும், நபம், புதர் 

நற்றும் பழளக இங்களச் பசர்ந்த ர்கள் தித்தினளக தழவு 

தசய்னப்ட்டு, கத்தழல் அளடனளம் களணப்ட்டுள்ர். ழப்பப்ில் உள் 

எவ்தயளபே இடத்தழற்கும் ழப்பப்பு நற்றும் யளழ்யிடத் தபம் 

குழப்ிடப்ட்டுள்து. 

குினீட்டேப் னன்டுத்தி தாயபயினல் குப்ாய்வு: ரளன் நற்றும் யீர் 

(1963) சூத்தழபத்ளதப் னன்டுத்தழ இங்கின் ன்பகத்தன்ளந ின்யபேநளறு 

கணக்கழடப்டும்: 

 

அபதசநனம், 

H΄ ன்து தளதுயள ன்பகத்தன்ளநனின் ரளன் குழனடீு,  

 ன்து தபேம்ளலும் திர்கின் யிகழதநளகும் ஆர்யத்தழன் 

தபவுத்ததளகுப்ில் உள் இங்கள். 

சநழளக் குழனடீு இவ்யளறு கணக்கழடப்ட்டது: E = H΄/ Hmax , 

அபதசநனம் Hmax = log2 (சதழனில் உள் இங்கின் ண்ணிக்ளக) 

ஏ.வகார் நண்ேம்: 
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குத்தளக குதழ யநற் , தினளர் ழம். குத்தளகப் குதழனின் கழமக்குப் குதழ 

ற்கபய தயட்டிதனடுக்கப்ட்டு, ளளகளல் தயிப்ட்டு, பநற்குப் 

குதழனில் ளகயிடப்ட்ட தளறுக்கழப் தளபேட்கள் உள். குத்தளக குதழனில் 

ப்பபளபசளிஸ் ஜூழஃப்பளபள ஆதழக்கம் தசலுத்துகழது . ளநன நண்டத்தழல் 2 

குடும்ங்கில் இபேந்து 3 நப யளககலம், 4 குடும்ங்கில் இபேந்து 4 தசடிகலம் 

, 3 குடும்த்ளதச் பசர்ந்த 3 பழளககலம் தழவு தசய்னப்ட்டுள். ளநன 

நண்டத்தழல் களணப்டும் தளயபங்கின் யிரியள ட்டினல் அட்டயளண ண் 

- 3.23 இல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

அட்ேயடண 3. 23: டநன நண்ேத்தில் உள் நர் இங்கின் ட்டினல் 

Sl.No இத்தின் ஹனர் ஹாது ஹனர் குடும்ம் 

நபங்கள் 

1 ப்பபளபசளிஸ் ஜூழஃப்பளபள சழளநக்கபேபயல் ஃபபசழபன 

2 அசளடிபளச்டளஇண்டிகள பயம்பு தநழனளசழபன 

3. அகளசழனள ழபளட்டிகள கபேபயன் ஃபபசழபன 

புதர்கள் 

1 சழடள களர்டிஃபளழனள சழடள தசடி நளல்பயசழ 

2 
ந்தள பகநபள உன்ி தசடி 

தயர்தபசழ
பன 

3. 
ஜட்பபளள க்ளன்டுழஃதபள 

தயள்ளக்களட்டுக்
பகளட்ளட 

Euphorbiaceae 

4. 
கபளட்பபளிஸ் ஜழகளண்டினள பேக்கு 

அபளசழபசழ
பன 

பழளககள் 

1 கழிபனளம் யிஸ்பகளசள   ளய் பயள கழிபனளபநசழ 
2 அிபசளதநல்ஸ் இண்டிகள நளபேதழ   ளநழனளசழபன 

3 அகழள இண்டிகள குளபநி கவரி அநபந்பதசழ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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ி. திட்ே தாக்க நண்ேம் (வகார் நண்ேத்தில் இருந்து PIZ-300நீ ஃர்): 

ஜூழஃப்பளபளயின் பட்கள் ழளந்த புதர்களக் தகளண்ட க்பரளப 

உள்டக்கழன யண்ட குதழனளகும் . குத்தளகப் குதழனின் கழமக்குப் குதழனிலும் 

பகசுயரிளயின் சழ தழட்டுகள் களணப்டுகழன் , 10 குடும்ங்கில் இபேந்து 

தநளத்தம் 19 நப யளககலம் அளதத் ததளடர்ந்து 9 குடும்ங்கில் இபேந்து 10 

நபங்கலம் நற்றும் 8 குடும்ங்கில் இபேந்து 12 பழளககலம் PIZ இல் தழவு 

தசய்னப்ட்டுள். நப யளககலக்கு ரளளன் நதழப்பு குழனடீு 2.615 ஆகவும், 

புதர்கலக்கு 2.099 ஆகவும், பழளககலக்கு 2.263 ஆகவும் இபேப்தளக தபவு 

குப்ளய்வு களட்டுகழது. புதர்கள யிட நபங்கள் நற்றும் பழளககின் 

ன்பகத்தன்ளந சழப்ளக இபேந்தளத இது களட்டுகழது. ஆளல் யண்ட குதழ 

களபணநளக எட்டுதநளத்த ன்பகத்தன்ளந குழனடீுகள் குளயளக இபேந்த 

.ஃிரர் ஆல்ள இன்தடக்ஸ் ஆய்வுப் குதழனில் திரின் குளந்த 

ஆதழக்கத்ளதபம் களட்டுகழது. பநப உள் படிவுகில் இபேந்து PIZ ததளந்தபவு 

நற்றும் குளயள ன்பகத்தன்ளந தகளண்டது ன்ளத ததியளக 

களட்டுகழது. பய ஆய்வுப் குதழனின் பதளட்டத்ளத பநம்டுத்துயது 

பக்கழனம். PIZ இல் களணப்டும் தளயபங்கின் ட்டினல் அட்டயளண ண் - 3.24 

இல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. PIZ இல் களணப்டும் தளயபங்கின் யிரியள 

ட்டினல் கவபம தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 
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அட்ேயடண 3. 24: PIZ இல் உள் நபங்கின் டட்வோ-சபகயினல் ஆய்வு 

இங்கள் குடும்ம் அடர்த்தழ அதழர்தயண் ி.ஏ Rd Rdo Rf IV 

அகளசழனள ஆரிகுழஃளர்நழஸ் ஃபபசழபன 6 3 0.53742 5.41 9.2045 6.666667 21.28 

அகளசழனள லுபகளஃப்பளனள ஃபபசழபன 3 3 0.113455 2.70 1.9432 6.666667 11.31 

அகளசழனள ழபளட்டிகள ஃபபசழபன 25 9 1.355494 22.52 23.2158 20.00000 65.74 

அல்ிசழனள அநபள ஃபபசழபன 2 2 0.288615 1.80 4.9432 4.444444 11.19 

அல்ிசழனள ததக் ஃபபசழபன 2 1 0.169188 1.80 2.8977 2.222222 6.92 

அசளடிபளக்டள இண்டிகள தநழனளசழபன 7 5 0.520223 6.31 8.9099 11.11111 26.33 

பளபளசஸ் ஃிளதல்ழஃளர்நழஸ் அபபபகசழபன 4 2 0.457803 3.60 7.8409 4.444444 15.89 

களசழனள குமளய் ஃபபசழபன 2 1 0.258758 1.80 4.4318 2.222222 8.46 

Casuarina equisetifolia பகசுயரிபசழ தழதளபே 3 0.947452 9.91 16.2272 6.666667 32.80 

தநளரிண்டள பேயநளடதல் பைினளசழபன 5 4 0.362261 4.50 6.2045 8.888889 19.60 

தளங்கநழனள ின்டள பைினளசழபன 1 1 0.127389 0.90 2.1818 2.222222 5.30 

ப்பபளபசளிஸ் ஜூழஃப்பளபள ஃபபசழபன 40 10 0.378168 36.04 6.4769 22.22222 64.74 

சநப சநன் ஃபபசழபன 3 1 0.322452 2.70 5.5227 2.222222 10.45 

 
Rd- ரிிட்டிவ் ஹேன்சிட்டி, ஆர்டிஏ - ரிவட்டிவ் ோநிஹன்ஸ் , ஆர்ஃப் - ரிவட்டிவ் 

ஃப்ரீக்ஹயன்சி, யி - பக்கின நதிப்புக் குினீடு 

அட்ேயடண 3. 25: PIZ இல் உள் நபங்கின் இங்கள் ன்பகத்தன்டந 

குினீடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

கவழ் பநல் 

இங்கள் 13 13 13 

திர்கள் 111 111 111 

ஆதழக்கம் 0.2031 0.1585 0.2549 

சழம்சன் 0.7969 0.7451 0.8415 

ரளன் 1.979 1.795 2.14 

சநழள 0.5564 0.4633 0.6539 

ஃிரர் 

ஆல்ள 3.82 3.82 3.82 

தர்கர்-

ளர்க்கர் 0.3604 0.2703 0.4414 
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ேம் 3. 18: PIZ இல் உள் நபங்கலக்கா இங்கள் பக்கின நதிப்பு குினீடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.BUFFER ZONE: 

இளடனக நண்டத்தழல் ஆதழக்கம் தசலுத்தும் இங்கள் அல்ிசழனள ததக் , 

அகளசழனள ஆரிகுழஃளர்நழஸ் , சழஜழஜழனம் cumuni , Borassus flabellifer , Azadirachta 

indica, Prosopis juliflora , பதழன. பதங்களய்த் துண்டுகள் நற்றும் களசுரிள 

ண்ளணகலம் களணப்டுகழன். Bufferzone இல் களணப்டும் தளயபங்கின் 

யிரியள ட்டினல் அட்டயளண எண் - 3.26 இல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 
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அட்ேயடண 3. 26: தாங்கல் நண்ேத்தில் உள் நர் இங்கின் 

ட்டினல் 

Sl.N
o 

இத்தின் ஹனர் குடும்ம் உள்லர் ஹனர் 

நபங்கள் 

1 பர்பப koenigii பேபடசழ கழபயப்ிள 

2 
அகளசழனள 

ஆரிகுழஃளர்நழஸ்   
ஃபபசழபன தன்சழல் நபம் 

3 தநளரிண்டள டிஞ்சர் பைினளசழபன   இப்பளது 

4 
தடர்நழளழனள 

பகட்டப்ள 
களம்ப்பபபடசழ ளதளம் நபம் 

5 Casuarina equisetifolia பகசுயரிபசழ சவுக்கு 

6 Ficus religiosa Moraceae Poarasamaram 

7 Ficus hispida Moraceae Aarasu 

8 Cocus nucifera Arecaceae Tennai 

9 Prosopis juliflora Fabaceae Seemai karuvel 

10 Phyllanthus emblica Euphorbiaceae Nelli 

11 Pithecellobium dulce Fabaceae Kodukkapuli 

12 Polyalthia longifolia Annonaceae Nietilingam 

13 Terminalia arjuna Combretaceae Marudha Maram 

14 Ficus benghalensis Moraceae Aalamaram 

15 Cassia fistula Fabaceae Konrai 

16 Carica papaya Caricaceae Pappali 

17 Caesalpinia pulcherrima Fabaceae Mayilkondrai 

18 Manilkara zapota Sapotaceae Sappota 

19 Mangifera indica Anacardiaceae Maamaram 

20 Albizia amara Fabaceae Vagai 

21 Delonix elata Fabaceae Perungondrai 

22 Musa paradisiaca Musaceae Valzhlai 

23 Pongamia pinnata Fabaceae Pungai 

24 Samanea saman Fabaceae  Amaivagai 

25 Citrus limon Rutaceae Lemon 

26 Annona squamosa Annonaceae Siththa 

27 Aegle marmelos Rutaceae Vilvamaran 

28 Annacordium occidentalae Anacordiaceae     Munthiri 

29 Thespesia populnea Malvaceae Puvarasu 

30 Acacia leucophloea Fabaceae Valvelam 

31 Madhuca longifolia Sapotaceae Iluppai 

32 Peltophorum pterocarpum Fabaceae Kilukiluppai 
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Sl.N
o 

இத்தின் ஹனர் குடும்ம் உள்லர் ஹனர் 

33 Tamarindus indica Fabaceae Puli 

34 Sygygium cumuni Myrtaceae Naval 

35 Psidium guava Myrtaceae Koyya 

36 Tectona grandis Verbenaceae Tekku 

37 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 

38 Mimusops elengi Sapotaceae Magizhamboo 

39 Leucaena leucocephala Fabaceae Subabul 

40 Moringa oleifera Moringaceae Murungai 

41 Acacia nilotica Fabaceae Karuvelan 

42 Borassus flabelliformis Arecaceae Panna-maram 

43 Delonix regia  ஃபபசழபன குல்பநளலர் 

புதர்கள் 

1 
ஜட்பபளள 

க்ளன்டுழஃதபள 
Euphorbiaceae 

தயள்ளக்களட்டுக்பகளட்
ளட 

2 தடபகளநள ஸ்டளன்ஸ் 
ிக்பளினளசழ
பன 

நஞ்சள் க்களம் 

3 களசழனள ஆரிகுட்டள ஃபபசழபன ஆயளபம்பூ 

4 ரிசழஸ் கம்பெிஸ் Euphorbiaceae அநக்கு 

5 சழடள களர்டிஃபளழனள நளல்பயசழ சழடள தசடி 

6 
ஜஸ்டிசழனள 

அதளத்பதளட 
Acanthaceae Adathoda 

7 Ziziphus jujuba Rhamnaceae Elanthai 

8 Datura metel Solanaceae Umatai 

9 Lawsonia inermis Lythraceae Maruthani 

10 Calotropis gigantea Apocynaceae Earukku 

11 Ixora casei  Rubiaceae Idlipoo 

12 Aloe vera   Asphodelaceae Chotthu kathalai 

13 Lantana camara Verbenaceae nuni 

14 Vitex negundo Verbinaceae Vanili 

15 Nerium indicum Apocynaceae Arali 

16 Boerhaavia diffusa    Nyctaginaceae Kagithapoo 

17 Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae Semparuthi 

Herbs 

1 Boerhavia erecta Nyctaginaceae ழநழர்ந்த சழந்தழ 

2 
அிபசளதநல்ஸ் 

இண்டிகள 
ளநழனளசழபன  நளபேதழ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Sl.N
o 

இத்தின் ஹனர் குடும்ம் உள்லர் ஹனர் 

3 பசளகம் involucrata Euphorbiaceae களஞ்பசளரி 

4 
சழடள 

பபளம்ிஃபளழனள 
நளல்பயசழ குபேந்ததளட்டி 

5 
ஆர்தகபநளன் 

தநக்சழகளள 
ளப்ளதயபபசழ தநக்சழகன் ளப்ி 

6 அநபளந்தஸ் யிரிடிஸ்   அநபந்பதசழ க்ரீன் அநபளந்த் 

7 
ஆண்ட்பபளகழபளஃிஸ் 

ளிகுட்டள 
அகந்பதசழ கழபளய்ட் 

8 
அிபசளதநல்ஸ் 

நளரிகள 
ளநழனளசழபன  பய்நபேட்டி 

9 யின்கள பபளசள அபளசழபசழபன ழத்தழனகல்னளணி 

10 
கழிபனளம் 

யிஸ்பகளசள   
கழிபனளபநசழ ளய் பயள 

11 அகழள இண்டிகள அநபந்பதசழ குளபநி கவரி 

12 பசளம் இன்களஸ் பசளபசழபன கரிபல்ழ 
13 Phyllanthus niruri ளளந்பதசழபன கவழ்மீழ 

14 
தகளளனளி 
தநல்ழன பூக்கள் 

ளநழனளசழபன துசழ 

15 சவதள தீயிபநளது நளல்பயசழ  மம்ளசழ 

16 
ளர்த்தீினம் 

லழஸ்டபபளபளபஸ் 
ஆஸ்தடபபசழ ளர்த்தீினம் 

17 கபடுபபடள லுகளஸ் ளநழனளசழபன தம்ஸ் அப் 

18 Tridax procumbens    Asteraceae Vettukai poondu 

19 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 

20 Solanum nigrum    Solanaceae Manatthakalli 

21 Croton sparsiflorus Euphorbiaceae Poodu sedi 

22 Solanum xanthocarpum  Solanaceae Kandangkattari 

23 Tephrosia purpurea    Fabaceae Vayal poondu 

Climbers 

1 Jasminum angustifolium Oleaceae Uccimalligai 

2 Asparagus racemosus Asparagaceae Tannir-vittan 

3 Coccinia indica   Cucubitaceae Kovai 

4 Abrus precatorius Fabaceae Kundumani 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Sl.N
o 

இத்தின் ஹனர் குடும்ம் உள்லர் ஹனர் 

5 Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai 

6 Capparis rotundifolia கப்பபசழபன ததளபட்டி 

னிர்கள் 

1       

2 தளதுயள பசளறு Poaceae தினளக 

3 களசழினம் ரளகழ நளல்பயசழ பேத்தழ 

4 
தசஸ்பினள 

கழபளண்டிஃப்பளபள 
ஃபபசழபன தசனல்கள் 

5 
ளபளடஸ் 

யளளமப்மம் 
பபசசழபன யல்ளம 

6 உபேளக்கழமங்கு பசளபசழபன சழயப்பு நழகளய் 

புற்கள் 

1 குபளரிஸ் ளர்டள   Poaceae பகளளத புல்லு 

2 
ளசபஸ் 

பபளட்டுண்டஸ் 
ளசபபசழ பகளளப புல்லு 

3 
ளசபளடளன் 

டளக்ளடளன் 
Poaceae அபேகம்ில்லு 

4 
கழல்ழங்கள 

தநபளழஸ் 
ளசபபசழ தயலுட்டள ழர்சழ 
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ேம் 3. 19: தாங்கல் நண்ேத்தில் தாயப இங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.5.2 யிங்குகள்: 

பட: யிங்கழங்கள ஆய்வு தசய்ன பபடி நற்றும் நளபக கண்களணிப்பு 

பளகள் னன்டுத்தப்ட்ட. ளயகின் ன்பகத்தன்ளநளன ஆய்வு 

தசய்ன புள்ி சர்பய பள னன்டுத்தப்ட்டது. தயிப, உள்லர் கழபளந 

நக்கலடன் கந்துளபனளடல், அபசு தழபயடுகள் , தயினிடப்ட்ட அழக்ளககள் 

நற்றும் ய அதழகளரிகலடன் கந்துளபனளடல் பம் இபண்டளம் ழள 

தபவுகள பசகரித்தல் , அழவுள் தளதுநக்கள் ஆய்வுக்கு 

னன்டுத்தப்ட்டர். 
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கயிப்பு: 10 கழநீ ஆய்வு குதழக்குள் யயிங்கு சபணளனம் அல்து பதசழன 

பூங்கள இல்ள. சுக்கள், பேளநகள், ளய்கள், பூளகள் பளன் யர்ப்பு 

யிங்குகள் தளதுயளகக் களணப்டுகழன். குத்தளக நற்றும் 10 கழநீ தளங்கல் 

மண்டம் பநற்கு ததளடர்ச்சழ நள ESA ல்ளனில் யபளது . க ஆய்யின் 

பளது ந்த களட்டு ளலூட்டி இபம் பபடினளகக் களணப்டயில்ள. 

இளடனகப் குதழனில் Sehedule I யிங்குகள் இல்ள . ஆய்வுப் குதழனில் உள் 

யிங்கழங்கின் ட்டினல் அட்டயளண ண் - 3.27 இல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

அட்ேயடண 3. 27: தாங்கல் நண்ேத்தில் உள் யிங்கிங்கின் 

ட்டினல் 

ஸ்.ண் ஹாது ஹனர் அியினல் ஹனர் 

IWPA, 

அட்ேய
டண 

ாலூட்டிகள் 
  

1 
தளதுயள இந்தழன 

பனல் 
-tailed பனல் IV 

2 பளட் நக்களக் எபே கதழரினக்க நக்களக் II 

3 இந்தழன ள அணில் 
ள நபங்கின் 

கனிறு 
IV 

4 
தளதுயள இந்தழன 

பனல் 
-tailed பனல் IV 

5 
இந்தழன சளம்ல் 

பங்கூஸ் 
தலர்தஸ் ட்யர்ட்ஸ் II 

டயகள் 
   

1 இந்தழன களக்கள 
களக்கள 

ளநக்பபளப்தடபஸ் 
IV 

2 தளதுயள கழங்ஃிரர் அல்சழபடள இது IV 

3 களல்ளட க்பபட் 
கவ்ளய் ஆகப் 

பளகழரீ்கள் 
IV 
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4 ழட்டில் க்தபட் க்தபட்டள களர்தசட்டள IV 

5 புள்ிப் புள 
ஸ்ட்தபப்படளீழனள 

சழதன்சழஸ் 
IV 

6 
சழயப்பு களற்பளட்டநள 

புல்புல் 

ளக்பளபளடஸ் 

தகளட்ளடயடி ீர் 
IV 

7 தளதுயள களகம் எிபேம் களகம் யி 
8 யடீ்டு குபேயி யடீ்டுக் குபேயி IV 

9 
பபளஜள யளனம் 

தகளண்ட கழி 
ளயகள் கழபளநர் IV 

10 தளதுயள ளநள பசளக தயட்டுக்கழிகள் IV 

11 தளதுயள களளட களளட களளட IV 

12 கபேப்பு ட்பபளங்பகள 
தசளல் பயண்டும் 

பநக்பபளதசர்கஸ் 
IV 

13 
ஊதள ழபள் 

சன்பர்ட் 
தக்டளபன் zeylonica IV 

14 தளதுயள ளப்ர் 
டர்டளய்டுகள் யளல் 

தகளண்ட 
IV 

15 ழட்டில் களர்பநளபண்ட் 
ஃளக்பபளபகளபளக்ஸ் 

ளஜர் 
IV 

ஊர்ய 

1 பதளட்ட ல்ழ ததளப்ிகள் தயர்சழகர் IV 

2 ழ ளம்பு Ptyas சி II 

3 
தளதுயள இந்தழன 

கழபபட் 
ீ ங்களபஸ் II 

ீர்யழீ்ச்சிகள் 

1 
தளதுயள இந்தழன 

பதளப 

புஃபள 

தநபளஸ்டிக்டஸ் 
IV 

ட்ோம்பூச்
சி    

1 
உரிக்கப்ட்ட அல்து 

தளதுயள புழ 
டளஸ் தஜனுடினள IV 
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ேம் 3. 20: தாங்கல் நண்ேத்தில் யிங்கிங்கின் ன்பகத்தன்டந 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இந்தப் குதழனளது, அபேகழலுள் குதழகில் சுபங்க டயடிக்ளககின் 

தளக்கத்ளத நதழப்ிடுயதற்கு ஆய்வுப் குதழனின் ீர்ழளக் களட்சழளன ஆய்வு 

தசய்கழது. இப்குதழனின் தளதுயள ீர்யயினல் ழளளநகின் 

தன்ளநளனப் புரிந்துதகளள் ஆய்வுப் குதழ கபேதப்டுகழது. 

 

2 சழழன புல் நஞ்சள் பபபநள ிரிஜழட்டள IV 

3 தளதுயள களகம் பெப்பளனள பகளர் IV 

4 லுநழச்ளச பன்சழ 
ஜூபளினள 

லுநழச்ளச 
IV 

5 
சுண்ணளம்பு 

யண்ணத்துப்பூச்சழ 
ளிழபனள 

தடபநளழனஸ் 
IV 
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3.5.3 இனற்ினல் நற்றும் யடிகால்: 

உேினல்: சுபங்க குத்தளகக்கு யிண்ணப்ித்த குதழ தநன்ளநனள சநதயி 

ழப்பப்ளகும். குத்தளக குதழனின் எபே குதழ ற்கபய தயட்டி 

டுக்கப்ட்டுள்து. குத்தளக குதழனின் ழப்பப்பு சுநளர் 100m RL யளப உள்து. 

யடிகால்:ளநனப் குதழனில் தரின ீர்ழள துவும் இல்ள. குத்தளகப் 

குதழனின் யடக்குப் குதழனில் யடிகளல் யளய்க்களல் தசல்கழது. அளதப் ற்ழன 

பநலும் யிரியள யியபங்கள் ிரிவு 4.3.3C, அத்தழனளனம்-IV இன் கவழ் 

யமங்கப்ட்டுள். இந்தழன ழப்பப்பு யளபடங்கின் கணக்தகடுப்ில் 

இபேந்து தனளரிக்கப்ட்ட யடிகளல் யளபடம், தடன்ட்ரிடிக் யடியத்தழல் இனங்கும் 

சழ ீபபளளடகள் இபேப்ளதக் களட்டுகழது. 

ேம் 3. 21: யடிகால் யடபேம் 
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3.5.4 புயினினல் நற்றும் புயினினல் 

புயினினல்:ஆய்வுப் குதழனில் உள் ளள உபேயளக்கத்தழன் யளகனளது 

நழக்நளளடட் க்சீழக் யளகம் நற்றும் சளர்பளளகட் க்சீழக் யளகம் 

ஆகழனயற்ளல் ஆது. குத்தளக குதழ நழக்நளளடட் க்சீழக் களம்ப்க்ஸ் 

யளகனின் கவழ் யபேகழது . புயினினல் யளபடம் கவபம டம் ண்.3.22 இல் 

தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

ேம் 3. 22: புயினினல் யடபேம் 
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புயினினல்: ரிபநளட் தசன்சழங் நற்றும் ஜழஸ் தட்த்ளதப் னன்டுத்தழ 

தசனற்ளகக்பகளள் டங்கிழபேந்து தப்ட்ட ஆய்யின் புயினினல் யளபடம். 

பக்கழனநளக இளடனக நண்டம் தடிதநன்ட் ப்ளன் யளகத்தளல் ஆதழக்கம் 

தசலுத்துகழது, பநலும் குத்தளக குதழபம் அபத யளகனின் கவழ் யபேகழது . 

 

ேம் 3. 23: புயினினல் யடபேம் 
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ித்தாஜி: தளங்கல் நண்டத்தழன் ழத்பதளளஜழக்கல் யளபடம் டம் 

ண்.3.24 இல் யமங்கப்ட்டுள்து . இதழழபேந்து, ஆய்வுப் குதழனில் 

பக்கழனநளக Hornblende Biotite Geneiss ஆதழக்கம் தசலுத்துயது ததரிகழது . 

குத்தளக குதழ ழத்தளஜழளனப் தள றுத்தயளப லளர்ன்ப்தண்பட 

பனளளடட் தஜிறழன் கவழ் யபேகழது . 

ேம் 3. 24: ித்தாஜி யடபேம் 
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நண்:ஆய்வுப் குதழ தயர்டிபசளல்ஸ் , அல்ஃிபசளல்ஸ் , ன்டிபசளல்ஸ் நற்றும் 

இன்தசப்டிபசளல் ஆகழனயற்ளல் யளகப்டுத்தப்டுகழது. குத்தளகனளது 

அல்ஃிபசளல்ஸ் யளகனின் கவழ் யபேகழது . நண் யளபடம் டம் ண்.3.25 இல் 

தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

ேம் 3. 25: நண் யடபேம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 அப்குதினின் ீர் வநடச: 

யிபேதுகர் நளயட்டம், பளஜளளனம் ததளகுதழக்கள ஜல் சக்தழ அளநச்சகத்தழன் 

ீர்யத் துளனின் இந்தழனள-டிள்பெஆர்ஸ், இந்தழனள-டிள்பெஆர்ஸ் 

ஆகழனயற்ழழபேந்து தப்ட்ட ஆமம் பதல் ீர் நட்டத் தபவுகின் 

அடிப்ளடனில் ின்யபேயது கயிக்கப்டுகழது. 
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அட்ேயடண 3. 28ஹயம்க்வகாட்டே ஹதாகுதிக்கா ீர்நட்ேத்தின் ஆமத்தின் 

ஹாதுயா வாக்கு 

ஆண்டு 

ீர் நட்ேத்திற்கு ஆமம் (m 

bgl ) 
ஹயல்ஸ் கண்காணிக்கப்ட்ேது 

பன் 

ருயநடம 

ிந்டதன 

ருயநடம 

பன் 

ருயநடம 

ிந்டதன 

ருயநடம 

2015 2.225 4.89 2 2 

2016 5.49 8.03 3 3 

2017 - 7.09 - 2 

2018 7.19 4.7 3 2 

பந்ளதன நற்றும் பேயநளமக்கு ிந்ளதன ீர் ழளகள் டம் ண் .3.26 நற்றும் 

3.27 இல் சழத்தரிக்கப்ட்டுள், பநலும் அளய தழட்டப் குதழனில் ீர்நட்டத்தழன் 

ஆமம் 5.0 பதல் 20.0 நீ ிஜழல் யளப நளமக்களத்தழற்கு பந்ளதன பேயத்தழல் 

( ப்பல்) 2.0 பதல் 10.0 நீ யளப இபேக்கும் ன்ளதக் குழக்கழது. ிஜழல் 

பேயநளமக்கு ிந்ளதன களத்தழல் (யம்ர்). 

ேம் 3. 26: ருயநடமக்கு பந்டதன ீர்நட்ேம் 
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ேம் 3. 27: ிந்டதன ருயநடம ீர் ிட 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சரி சபக்கு தபவு: 

ஆய்வுப் குதழனில், கழணறுகள் நற்றும் ஆழ்துளக் கழணறுகள் ஆய்வு 

தசய்னப்ட்ட, இது ஆழ்துள கழணறுகள் பம் ஆமநற் ீர்ழள நற்றும் 

குமளய் கழணறுகள் பம் ஆமநள ீர்ழள உபேயளகழது ன்ளதக் 

குழக்கழது. ஆமநள நட்டங்கில் சளத்தழனநள லும்பு பழவுகள் 

ற்டுயளத ழத்தடி ீர் தயிப்டுத்தழபள்து. இப்குதழனில் உள் 

ததளட்டிகில் பசகரிக்கப்டும் நளம ீர், பேயநளமக்கு ிந்ளதன களத்தழல் 

ல் ீபளதளபநளக தசனல்டுகழது. கழணறுகில் தண்ணரீ் பக்கழனநளக 

பேயநளமக்குப் ிகு கழளடக்கும் நற்றும் பகளளடனில் அது குளகழது. 
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ஆழ்துள கழணறுகள் 500 அடி ஆமத்தழல் உள், பநலும் ஆமநள ீர் 

நட்டங்கில் நட்டுபந நகசூல் சழப்ளக இபேக்கும் ன்ளத இது 

ிபதழழக்கழது. 

ழத்தடி ீர் பக்கழனநளக தண்ணின நண்ணில் ற்டுயது யளிள 

அடுக்குகள், நழகக் குளயள அவு ழத்தடி ீர் பநளசநளக உளடந்த அடுக்கு 

யமழனளக ஊடுபேயி, அதன் ிகு ழத்தடி ீர் இல்ள. தயிப, சுபங்கப் குதழ 

கடிநள கச்சழதநள ளளகளக் தகளண்டுள்து, சுபங்கத்தழற்குள் தரின ீர் 

கசழவு தழர்ளர்க்கப்டயில்ள. அபேகழலுள் பயள தசய்பம் சுபங்கங்கில் 

இபேந்து, அத்தளகன கசழவு களணப்டயில்ள. 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 
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CHAPTER 4 எதிரப்ார்க்கப்ப ்  சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

ந வடிக்ரககள் 

4.1 ஹபாது 

இந்தத ்திட்டத்தில் , கரடுமுரடான கல் மற்றும் சரளைகளை வெட்டி எடுக்க, அளர 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்தவெைி சுரங்கங்கை் மமற்வகாை்ைப்படும் . 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுளடய வசயல்பாடுகைின் மபாது இந்தச ்

சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகை் காற்று, நீர,் சதத்ம், அதிரவ்ு, நிலம், 

மபாக்குெரத்து மபான்ற பல்மெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகை் வதாடரப்ாக ஆய்வு 

வசய்யப்பட்டு, அதன் விெரங்கை் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிொக 

விெரிக்கப்பட்டுை்ைன. 

4.2 காற்று சூழல்: 

4.2.1 தி ்  ஹசயல்பா ்டின் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

தற்மபாதுை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அதத்ியாயம்-III இல் 

விெரிக்கப்பட்டுை்ைது. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுளடய வசயல்பாடுகை், உடனடி கெனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், திட்டச ்

வசயல்பாட்டிலிருந்து எழும் மாசுபாட்டின் காரணமாக காற்றின் தரம் 

மமாசமளடயக்கூடும். வபாதுொக சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுளடய 

நடெடிக்ளககை் காரணமாக காற்று மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கை்: 

❖ வபாருை் அகழ்ொராய்சச்ி. 

❖ அகழ்ொராய்சச்ிகை், டிப்பரக்ை் மபான்ற HEMM இன் இயக்கம். 

❖ ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் வசயல்பாடு 

❖ மபாக்குெரத்து 

தவிர, டீசலில் இயங்கும் சுரங்க உபகரணங்கை், கம்ப்ரசரக்ை், மபாக்குெரத்து 

ொகனங்கை் மபான்றெற்றின் வசயல்பாட்டின் விளைொக ொயு வெைிமயற்றம் 

ஏற்படும். 
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10 என குறிப்பிடப்படும் 10 ளமக்ரானுக்கும் குளறொன துகை்கை், மூசச்ுக்குழாய் 

மற்றும் நுளரயீரலில் குடிமயறலாம் மற்றும் மூசச்ுக்குழாய் அழற்சி, எம்பிஸிமா, 

மூசச்ுக்குழாய் ஆஸ்துமா, கண்கைின் சைி செ்வுகைின் எரிசச்ல் மபான்ற 

உடல்நலப் பிரசச்ிளனகளை ஏற்படுத்தும். 2.5 ளமக்மராமீட்டருக்கும் குளறொன 

துகை்கை் (PM 2.5 ) , நுளரயீரலுக்குை் ஊடுருவி, மற்ற உறுப்புகளைப் பாதிக்கும் 

ெளகயில் மிகச ்சிறிய துகை்கை் (<100 நாமனாமீட்டரக்ை்) நுளரயீரல் ெழியாகச ்

வசல்லலாம். 

மமமல குறிப்பிடட்ுை்ை தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வுகை் தவிர, டீசல் சுரங்க 

உபகரணங்கை், வெனமரட்டர ் வசட் மபான்றெற்றிலிருந்து SO 2, NO x, CO 

மபான்றெற்றின் உமிழ்வின் விளைொக ெைிமண்டல மாசு ஏற்படலாம் . வபரிய 

இளடநிறுத்தப்பட்ட துகை்கை் வபாதுொக மூக்கு மற்றும் வதாண்ளடயில் 

ெடிகட்டப்படுகின்றன. மற்றும் பிரசச்ளனகளை ஏற்படுத்த மெண்டாம். SO2, NOx, 

CO ஆகியெற்றின் அதிக வசறிவு, வெைிப்படும் மனிதரக்ளுக்கு சில உடல்நலப் 

பாதிப்ளப ஏற்படுத்தலாம். இந்தச ் சுரங்கத்தின் விஷயத்தில், குத்தளகப் 

பகுதியில் சுரங்க நடெடிக்ளககைால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்ளபக் 

கட்டுப்படுதத் பின்ெரும் நடெடிக்ளககை் எடுக்கப்படும்: 

அ ் வரண 4. 1: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு ந வடிக்ரககள் - காற்று சூழல் 

எஸ்.எண் ஹசயல்பாடு விரளவு தணிப்பு ந வடிக்ரககள் 

1 துளையிடுதல் 
தூசி 

வெைிமயற்றம் 

நல்ல நிளலயில் டிரில் பிடக்ைின் 

பயன்பாடு 

துளையிடும் துளைகளை ஈரமான 

துணியால் மூடுதல் 

துளைகளை துளையிடுெதற்கு 

கூரள்மயான துரப்பண பிடக்ைின் 

பயன்பாடு. 

அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகைில் பணிபுரியும் 

வதாழிலாைரக்ளுக்கு தூசி ெடிகட்டிகை் / 

முகமூடிகளை ெழங்குதல். 

2 வெடிதத்ல் 
உடனடி தூசி 
வெைிமயற்றம் 

நன்கு ெடிெளமக்கப்பட்ட பிைாஸ்டிங் 

அைவுரு, சிறந்த உளடப்ளப 
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அளடெதற்கான பயனுை்ை தண்டு 

அபராதம் இல்லாமல் நிகழ்கிறது. 

வெடிப்பதற்கு வபாருத்தமான 

வெடிமருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல் 

மற்றும் குண்டுவெடிப்பு துளைகைில் 

அதிக கட்டணம் ெசூலிப்பளதத ்

தவிரக்்கவும். 

அதிக காற்று வீசும் காலங்கைில் 

வெடிப்பளதத ் தவிரப்்பது சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரதள்த எைிதில் பாதிக்கும். 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குை் தூசி 

உருொக்கம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

அைளெ ளெத்திருக்க மநாவனல் மூலம் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வெடிக்கும் 

நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல் . 

3 
அகழ்ொராய்சச்ி 
மற்றும் ஏற்றுதல் 

தூசி 
வெைிமயற்றம், 

ொயு 
வெைிமயற்றம் 

உற்பத்தியாைரின் 
ெழிகாட்டுதல்கைின்படி HEMM 
இயக்கப்படும் 

ஆபமரட்டர ்மகபினுக்கான அளடப்புகை். 
பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
அைவுருக்கை் குறித்து ஆபமரட்டரக்ளுக்கு 
மபாதுமான பயிற்சி அைித்தல். 
உபகரணங்கைின் சரியான பராமரிப்பு . 
டம்பரக்ைில் அதிக சுளமகளைத் 
தவிரக்்கவும். 

4 மபாக்குெரத்து 

தூசி 
வெைிமயற்றம், 

ொயு 
வெைிமயற்றம் 

வமாளபல் ொட்டர ் மடங்களரப் 
பயன்படுத்தி மபாக்குெரத்து சாளலளய 
ெழக்கமான ஈரமாக்குதல். 
சுரங்கத்ளதயும் அருகிலுை்ை கிரஷளரயும் 
இளணக்கும் சாளலயில் ஏற்கனமெ 
நிளலயான தண்ணீர ் வதைிப்பாளன 
ஆதரொைர ் நிறுவியுை்ைார.் 
(புளகப்படத்ளதப் பாரக்்கவும்) 
சாளல மற்றும் பிற சாளலகளை 
முளறயாக பராமரித்தல் 

மபாக்குெரத்து சாளலயில் டயர ் கழுவும் 
ெசதி அளமத்தல் . 
டிப்பரக்ைில் அதிக பாரம் ஏற்றுெளதத் 
தவிரத்்தல் 

மபாக்குெரத்தின் மபாது ஏற்றப்பட்ட 
டிப்பரக்ளை தாரப்்பாய்கைால் மூடுதல் 
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ெழக்கமான மற்றும் முளறயான தடுப்பு 
பராமரிப்பு அட்டெளணகை் மூலம் ொகன 
உமிழ்வுகை் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 
உமிழ்வு மதிப்புகளை உறுதி 
வசய்ெதற்காக டீசல் புளக மீட்டர ் கருவி 
மூலம் உமிழ்வு மசாதளனகை் 
வசய்யப்படுகின்றன. 

5 மற்றளெகை் 

தூசி 
வெைிமயற்றம், 

ொயு 
வெைிமயற்றம் 

பாதுகாப்பு ெலயத்தில் என்ளனச ்சுற்றி 
பசுளமப் பட்ளட / தளடகளை 
உருொக்குதல் மற்றும் குத்தளக 
பகுதிக்குை் மதாட்டங்களை 
மமற்வகாை்ெது. ஆதரொைர ்ஏற்கனமெ 
அருகிலுை்ை கிரஷர ்பகுதியில் 
மதாட்டத்ளத மமற்வகாண்டுை்ைார ். ( 
புளகப்படதள்தப் பாரக்்கவும்) 
குத்தளக பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 
ெடிகால் ொய்க்கால் 50மீ பாதுகாப்பு தூரம் 
விடப்பட்டுை்ைது. அதற்கான மண் திட்டு 
மற்றும் கிழக்கு குதத்ளக சுற்றைவில் தகர 
தாை் அளமக்கப்படும். குதத்ளக 
சுற்றைளெச ் சுற்றி மற்ற பக்கங்கைிலும் 
பசுளம ெளல அளமக்கப்படும். 
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நிரலயான நீர் ஹதளிப்பான் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மதாட்டம் 
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இந்த அளனத்து நடெடிக்ளககளையும் ஏற்றுக்வகாண்டதன் காரணமாக, இந்த 

முன்வமாழியப்பட்ட திறந்தவெைி சுரங்க நடெடிக்ளகயால் காற்றின் தரத்தில் 

வபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

உற்பத்தி அைவு குளறொக இருப்பதால், 1 அகழ்ொராய்சச்ி இயந்திரம், 8 

டிப்பரக்ை் மட்டுமம ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கை் முளறயாகவும் 

முளறயாகவும் பராமரிக்கப்படும். தவிர, முன்பு குறிப்பிட்டபடி, காரப்ன் 

வெைிமயற்றதத்ால் ஏற்படும் குளறந்த பாதிப்ளப உறுதி வசய்ெதற்காக, 

மபாக்குெரத்து ொகனங்களுக்கு ெழக்கமான ொகன உமிழ்வு மசாதளனகை் 

வசய்யப்படும். காரப்ன் உமிழ்ளெ மமலும் மத்தியஸ்தம் வசய்ய, ஒரு நல்ல 

பசுளம மற்றும் மதாட்டத் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுை்ைது, அதில் 550 தாெரங்கை் 

குத்தளக பகுதியிலும் அளதச ்சுற்றியும் நடப்படும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

தாக்கம் AERMOD View Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி 

மதிப்பிடப்படுகிறது, இது மலக்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் வமன்வபாருைால் 

உருொக்கப்பட்டது, இது நிளலயான நிளல Gaussian plume dispersion ஐ 

அடிப்பளடயாகக் வகாண்டது . மாடலிங் ஆய்வு விெரங்கை் / மாடலிங் நுட்பம் 

மற்றும் பிந்ளதய திட்ட காற்று உை்ைிட்ட மதிப்பீடுகை் தர மதிப்புகை் பின்ெரும் 

பாராக்கைில் விெரிக்கப்பட்டுை்ைன. 

4.2.2 காற்றின் தர தாக்கம் கணிப்பு: 

10 , பிஎம் 2.5 எனப்படும் சுரங்க நடெடிக்ளககைில் இருந்து எழும் காற்று 

மாசுபாட்டிற்காக மாதிரி உருெகப்படுத்துதல்கை் வசய்யப்படுகின்றன . ஒரு 

மணிமநர ொனிளல தரவுகளைப் பயன்படுத்தி தரர ம ்  ஹசறிவு (GLC) 

கணக்கிடப்படுகிறது. 
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அ ் வரண 4. 2: உமிழ்வு ஆதாரங்கள் 

ஹசயல்பாடு மூல வரக 

A. சுரங்க நடெடிக்ளககை் திறந்த குழி 

B. மபாக்குெரத்து ெரி 

4.2.2.1 உமிழ்வு காரணிகள் 

உமிழ்வு காரணி நுட்பதத்ால் துகை் உமிழ்வுகைின் அைவீடு 

மமற்வகாை்ைப்படுகிறது. உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு வசயல்பாட்டின் மபாது 

ஒரு மாசுபாடு வெைியிடப்படும் விகிததத்ின் புை்ைிவிெர சராசரி ஆகும். இந்த 

காரணி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிளலயில் அந்த வசயல்பாட்டின் அைளெப் 

வபருக்கும்மபாது ஒட்டுவமாத்த விளைளெக் வகாடுக்கும். AP-42, USEPA ( 1998), 

நிலக்கரி S&T திட்டம் மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுளடய 

வசயல்பாடுகை் மற்றும் பிற காரணிகைால் வகாடுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட நிளலயான சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி தப்பிமயாடிய 

உமிழ்வுகை் கணிக்கப்பட்டுை்ைன . மமாசமான சூழ்நிளலளய அறிய, உசச் 

உற்பத்திக்காக மாடலிங் வசய்யப்படுகிறது. இதற்குப் பயன்படுதத்ப்படும் 

உமிழ்வு காரணிகைின் விெரங்கை் கீமழ வகாடுக்கப்பட்டுை்ைன: 

அ ் வரண 4. 3: உமிழ்வு காரணிகள் 

எஸ்.எண் ஹசயல்பாடு PM10 PM2.5 அலகு 
1 தாது ஏற்றுதல் 1.5 x 10 -3 2.1 x 10 -4 கிமலா/டி 
2 OB ஏற்றுகிறது 1.4 x 10 -4 1.5 x 10 -5 கிமலா/டி 
3 குத்தளக பகுதிக்குை் 

இழுத்தல் 
0.19 0.019 g/VKT 

4 துளையிடுதல் 0.1 0.04 கிமலா/துளை 

4.2.2.2 உமிழ்வு விகிதங்கள்: 

உமிழ்வு காரணிகைின் அடிப்பளடயில், தூசிளய அடக்குதல், வெசஇ்எம்எம்மின் 

சரியான பராமரிப்பு, சிறந்த தரமான டீசல், சமீபத்திய உபகரணங்களைப் 

பயன்படுத்துதல், சாளலகளை முளறயாகப் பராமரித்தல் மபான்ற மதளெயான 
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கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககளை மமற்வகாண்ட பிறகு, இந்தத் திட்டத்தில் 

பல்மெறு வசயல்பாடுகைால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் உமிழ்வு விகிதம் 

கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கீமழ வகாடுக்கப்பட்டுை்ைது: 

அ ் வரண 4. 4: உமிழ்வு விகிதம் 

ஹசயல்பாடுகள்/மாசுகள் 

PM 10 

(கிராம்/வினாடி) 
PM 2.5 

(கிராம்/வினாடி) 
தாது ஏற்றுதல் 0.03 0.01 

துளையிடுதல் 0.13 0.05 

குத்தளக பகுதிக்குை் 
இழுத்தல் 0.13 0.02 

ஹமாத்தம் 0.29 0.08 

A. உமிழ்வு மூல ஒருங்கிரணப்புகள்: கணித மா லிங்கில் என்னுளடய 

ளமயம் (0, 0) எனக் கருதப்பட்டது. 

B. கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் வானிரல நிரலரமகள் : மணிடநர 

வானிரல தரவுகள் குளிர்காலத்திற்கான ( டிசம்பர் 2021 முதல் பிப்ரெரி 

2022 ெளர) உருொக்கப்பட்டு, கணிப்புகைிலும் பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

4.2.2.3 முடிவுகள் மற்றும் விவாதங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககளுடன் கூடிய பல்மெறு சுற்றுசச்ூழல் 

அைவுருக்களுக்கான பீக் ஜிஎல்சியின் முடிவுகை் கீமழ வகாடுக்கப்பட்டுை்ைன: 

அ ் வரண 4. 5: உசச் அதிகரிப்பு ஹசறிவு 

S.no அளவுருக்கள் உசச் அதிகரிப்பு ஹசறிவு µg/m 3 
1 PM 10 4.42 
2 PM 2.5 1.60 

 

PM 10 , PM 2.5 க்கான உசச் அதிகரிப்பு வசறிவு மூலத்திற்கு மிக அருகில் நிகழ்கிறது. 

மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விளைவுகைால் மதிப்புகை் 

குளறக்கப்படுகின்றன. PM 10 , PM 2.5 ஆகியெற்றின் ஐமசாபிவைத்கை் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககளுக்கான காட்சியும் ெளரயப்பட்டுை்ைன, இளெ 
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ப ம் எண்.4.1 மற்றும் 4.2 இல் ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளன. சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் உை்ை இடங்கைில் அதிகரிக்கும் மற்றும் கணிக்கப்பட்ட வசறிவுகை் 

பின்ெரும் பிரிவில் விொதிக்கப்பட்டுை்ைன. 

ப ம் 4. 1: PM 10 க்கான GLC கணிப்பு ஐடசாப்ஹலத் 

 

   



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 
ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 4-10 

 

ப ம் 4. 2: PM 2.5 க்கான GLC கணிப்பு ஐடசாப்ஹலத் 
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4.2.2.4 கணிக்கப்ப ்  சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: 

10 , பிஎம் 2.5, (ஜிஎல்சி) (அடிப்பளடக் மகாடு + அதிகரிப்பு) ஆகியெற்றின் பிந்ளதய 

திட்ட வசறிவுகை், மதளெயான கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககளை எடுத்த பிறகு 

அ ் வரண எண் - 4.6 முதல் 4.7 வரர ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளது. 

அ ் வரண 4. 6: தி ் ம் ஹசயல்படுத்தப்ப ்  பிறகு PM 10 ஹசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

எ
ஸ். 
எ
ண் 

இ ம் 
பின்னணி 
ஹசறிவு 

கணிக்கப்ப ்
  

அதிகரிக்கும் 
ஹசறிவு 

பிந்ரதய 
தி ்  ஹசறிவு 

ச ் ரதீியான 
வரம்புகள் 

1 
A1-சுரங்க குத்தளக 
பகுதிக்கு அருகில் 74.8 

4.4 79.2 
100 

2 A2-பாளற பட்டி கிராமம் 58.4 <1.0 59.4 
3 A3- நதிக்குடி கிராமம் 55.4 1.5 56.9 

4 
ஏ4- எம்.துளரசாமிபுரம் 
கிராமம் 54.2 

<1.0 55.2 

5 
A5-அசச்ம்தவிரத்்தன் 
கிராமம் 50.2 

<1.0 51.2 

6 
ஏ6-நாகபாளையம் 
கிராமம் 56.1 

<1.0 57.1  

7 
ஏ7-
மகாப்பியரந்ாயக்கன்பட்
டி கிராமம் 52.2 

<1.0 53.2 
 

அ ் வரண 4. 7: தி ் ம் ஹசயல்படுத்தப்ப ்  பிறகு PM 2.5 ஹசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

எ
ஸ். 
எ
ண் 

இ ம் 
பின்னணி 
ஹசறிவு 

கணிக்கப்ப
 ்  

அதிகரிக்கு
ம் ஹசறிவு 

பிந்ரதய 
தி ்  
ஹசறிவு 

ச ் ரதீியா
ன 

வரம்புகள் 

1 
A1-சுரங்க குத்தளக பகுதிக்கு 
அருகில் 35.9 

1.6 37.5  
60 

2 A2-பாளற பட்டி கிராமம் 28.1 <1.0 29.2 
3 A3- நதிக்குடி கிராமம் 26.2 <1.0 27.2 

4 
ஏ4- எம்.துளரசாமிபுரம் 
கிராமம் 27.1 

<1.0 28.2 

5 A5-அசச்ம்தவிரத்்தன் கிராமம் 24.2 <1.0 25.2 
6 ஏ6-நாகபாளையம் கிராமம் 26.6 <1.0 27.6  
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7 
ஏ7-மகாப்பியரந்ாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 24.9 

<1.0 25.9  

மமாசமான சூழ்நிளலயிலும் கூட அடிப்பளட புை்ைிவிெரங்களுடன் கூடிய 

வசறிவுகை், PM 10 ஐப் வபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் மதிப்புகை் 51.2 

g/m3 முதல் 79.2 g/m3 ெளர மற்றும் PM2 ஐப் வபாறுத்த ெளரயில் இருப்பளதக் 

காணலாம். 5 25.2 g/m3 முதல் 37.5 g/m3 ெளரயிலான ெரம்பில் உை்ைன, அளெ 

ஒெ்வொரு சந்தரப்்பத்திலும் சட்டப்பூரெ் ெரம்புகளுக்குை் உை்ைன . இந்தச ்

சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழளலப் பாதுகாப்பதற்காக மமலாண்ளமத் திட்டங்களைக் 

கடுளமயாகச ் வசயல்படுத்துதல் மற்றும் ெழக்கமான காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு ஆகியளெ சரியான நடெடிக்ளககளை எடுப்பதற்காக 

மமற்வகாை்ைப்படும், மதளெயான அைவு. அளனத்து தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளையும் திறம்பட வசயல்படுத்துெதன் மூலம், இந்த குதத்ளக 

பகுதியில் சுரங்க வசயல்பாடு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் எந்த பாதகமான 

தாக்கமும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

4.3 நீர ்சூழல்: 

4.3.1 தண்ணரீ் டதரவ: 

இந்தத் திட்டத்திற்கான வமாத்த நீரத்் மதளெ 10.0 KLD, இதில் குடிநீர ்மற்றும் வீட்டு 

உபமயாகத்திற்கு 1.0 KLD, தூசிளய அடக்குெதற்கு 8.0 KLD மற்றும் கிரீன் 

வபல்ட்டுக்கு 1.0 KLD ஆகியளெ அடங்கும். நீர ்முதலில் வெைி நிறுெனங்கைில் 

இருந்து வபறப்படும். பின்னர ் சுரங்க குழி சம்ப்பில் மசகரிக்கப்படும் மளழநீர ்

இதற்கு பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான நீர ்சமநிளல ெளரபடம் ப ம் எண் 4.2 

இல் காட்டப்பட்டுை்ைது . 

ப ம் 4. 3: நீர் இருப்பு வரரப ம் 
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4.3.2 நீர ்மாசுபா ்டின் ஆதாரங்கள்: 

அப்பகுதியில் உை்ை பல்மெறு மாதிரி நிளலயங்கைில் தற்மபாதுை்ை நீர ்சூழல், 

நீரின் தரத்ளத காட்டுகிறது அத்தியாயம்-III இல் விெரிக்கப்பட்டுை்ைது. 

சுரங்க நடெடிக்ளகயின் விளைொக மமாசமான நீரின் தரம் காரணமாக 

மனிதரக்ளுக்கு மநரடியான தாக்கம் ெயிற்றுப்மபாக்கு, மஞ்சை் காமாளல, 

ெயிற்றுப்மபாக்கு, ளடபாய்டு மபான்ற பல்மெறு நீர ்மூலம் பரவும் மநாய்களுக்கு 

ெழிெகுக்கும். தவிர, மாசுபட்ட நீர ் விலங்குகை் அல்லது மனித நுகரவ்ு, 

தாெரங்கை் மற்றும் தாெரங்களுக்கு பயனுை்ைதாக இருக்காது. தீங்கு 

விளைவிக்கும் மாசுக்களை அகற்ற கழிவுநீர ் முளறயாக 

சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால், நீரெ்ாழ் உயிரினங்களை பாதிக்கும். 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுளடய வசயல்பாடுகைால் வபாதுொக 

வதாடரப்ுளடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கை்: 

a. வீடட்ுக் கழிவுநீர.் 

b. ஏமதனும் இருந்தால் ளகயிருப்பில் இருந்து கழுவுதல். 

c. திட்டப் பகுதியில் ெடிகால் பாளதயில் இளடயூறு 

d. சுரங்க குழி நீரின் உருொக்கம் ஏமதனும் இருந்தால் ஆழமான 

மெளலகைில் இருந்து வெைிமயற்றப்படுகிறது. 

 

 

4.3.3 சிகிசர்ச தி ் ம்: 

A. உள்நா ்டு கழிவுநீர ்உற்பத்தி: 

உை்நாட்டு கழிவுநீர,் ஊறளெக்கும் குழிகளுடன் கூடிய வசப்டிக் மடங்கில் 

மசகரிக்கப்படும். 
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B. அதிக சுரம, தாது ரகயிருப்பு டபான்றவற்றிலிருந்து கழுவுதல். 

இந்த குொரியில் குப்ளப கிடங்குகை் இல்ளல. எனமெ, ளகயிருப்பு 

குவியலாகமொ, கழிவுகை் வகாட்டப்படுெமதா எதுவும் கழுெப்படாது. 

குொரியில் விழும் மளழ நீர ்குொரியின் மிகக் குளறந்த அைவில் உை்ை சம்ப்பில் 

மசகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், வெைிமயறும் முன், வெைிமயற்றத்துடன் 

திடப்வபாருை்கை் வெைிமயறுெளதத ் தடுக்க, தீரவ்ுக் குைமாகச ் வசயல்படும். 

முதலியன. மமற்பரப்பு ஓளட மமலாண்ளமளய மநாக்கி , குொரிளயச ் சுற்றி 

890மீ நீைமுை்ை ஒரு மாளல ெடிகால் கட்டப்பட்டு , ெண்டல் வபாறிகளைக் 

வகாண்ட வசட்டில்லிங் குைத்துடன் இளணக்கப்படும் . வசட்டில்லிங் குைத்தில் 

இருந்து மிதமிஞ்சிய வதைிொன நீர ் கீழ்நிளல பயனரக்ளுக்கு பாய்கிறது. 

மமற்பரப்பு ஓடும் மமலாண்ளம கட்டளமப்புகை் ெளரபடம் ப ம் எண் 4.3 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

C. வடிகால் படிப்புகளுக்கு இர யூறு 

குத்தளகப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் ஒரு ெடிகால் கால்ொய் உை்ைது ( 

புளகப்படதள்தப் பாரக்்கவும்) அதற்காக 50மீ பாதுகாப்பு மண்டலம் 

விடப்பட்டுை்ைது. குத்தளக பகுதிக்கு அருகாளமயில் இந்த ெடிகால் 

ொய்க்காலின் களரமயாரத்தில் மண் திட்டு அளமக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு மண்டல 

பகுதியில் நல்ல மதாட்டம் மமற்வகாை்ைப்படும். குத்தளக பகுதிக்கு அருகில் 

உை்ை கால்ொயின் இருபுறமும் முை்கம்பி மூலம் சரியாக மெலி அளமக்கப்பட்டு, 

இந்த ெடிகால் பாளதயில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் பாரத்்துக் வகாை்ைப்படும் 

. 

காயல்குடி ஆறு SW பக்கத்தில் சுமார ் 1.7km வதாளலவில் அளமந்துை்ை 

பருெகால மளழநீளர சுமந்து வசல்லும் நீமராளட. இந்த ஆற்றில் வபரிய நீர ்

ஓட்டம் காணப்படுெதில்ளல மற்றும் ஆண்டின் வபரும்பகுதி ெறண்டு 

கிடக்கிறது. இந்த குத்தளகப் பகுதியில் சுரங்க நடெடிக்ளகயில் இருந்து 

வெைிமயறும் கழிவுநீர ்அல்லது அதன் வெைிமயற்றம் இருக்காது , மமலும் இந்த 
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ஆற்றின் நீரின் தரதத்ில் எந்த பாதிப்பும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. குழிக்குை் ெரும் 

மநரடி மளழ சுரங்கத் தளர சம்ப்பில் மசகரிக்கப்படும். ளமன் சம்ப் வகாை்ைைவு 

146.5mx41.0mx1.2m முன்வமாழியப்பட்டதாக இருக்க மெண்டும். நீமராளட 

பயனரக்ளுக்கு சம்ப்பில் இருந்து தண்ணீர ் குடிமயற்ற குைத்திற்கு பம்ப் 

வசய்யப்படும் . சுரங்கப் பகுதியில் இருந்து மளழநீர ்புற மாளல ெடிகால் மூலம் 

மசகரிக்கப்படும் - 890 mx 1m x 0.6m முன்வமாழியப்பட்டது. காரல்ண்ட் ெடிகால் 

3.5MX 2.5 MX 1.4 M அைவு மற்றும் 12.25 m3 வகாை்ைைவு வகாண்ட வசட்டில்லிங் 

குைத்துடன் இளணக்கப்படும். குடிமயற்றப்பட்ட குைத்திலிருந்து மமமலாட்டமான 

வதைிொன நீர ்கீழ்நிளல பயனரக்ளுக்கு விடப்படும்.  

இந்த நீரந்ிளலயில் கழிவுநீளர வெைிமயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ளல. திட்ட 

வசயல்பாடுகைால் அருகில் உை்ை நீரந்ிளலகைில் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது. 

ODAI 
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ப ம் 4. 4: டமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் டமலாண்ரம க ் ரமப்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. சுரங்க குழி நீரின் உருவாக்கம் ஏடதனும் இருந்தால் ஆழமான 

டவரலகளில் இருந்து ஹவளிடயற்றப்படுகிறது. 

கடினமான பாளற அளமப்புகைில் நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் 

ொனிளல அளமப்புகைின் நுண்ணிய மண்டலங்கை் மற்றும் முறிவுகை், 

பிைவுகை் மற்றும் மூட்டுகைின் திறந்த அளமப்புகளுக்கு 

கட்டுப்படுதத்ப்படுகிறது. வபாதுொக, கடினமான பாளறப் பகுதிகைில், 

ொனிளல மற்றும் ஆழம் ஆகிய இரண்டிலும் தடிமன் ஏற்படுெது இளடவிடாது. 

எனமெ கடினமான பாளற அளமப்புகைில் நிலத்தடி நீளர ரசீாரெ்் வசய்ெது 

ொனிளலயின் தீவிரம் மற்றும் ஆழதத்ால் பாதிக்கப்படுகிறது. அருகிலுை்ை 
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பகுதியில், சிறிய நுண்ணிய மபாமராசிட்டி மற்றும் எலும்பு முறிவுகளுடன் கூடிய 

ெடிெங்கை் கசச்ிதமானளெ, இது குளறொன ஊடுருவும் தன்ளம மற்றும் 

கடத்தும் தன்ளமக்கு ெழிெகுக்கும். மமலும் இந்த பகுதியில் நிலதத்டி நீர ்மட்டம் 

மமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக உை்ைது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கசச்ிதமான 

பாளறகளைக் வகாண்டுை்ைது, எனமெ வபரிய நீர ் இல்ளல . சுரங்கத்திற்குை் 

கசிவு சுற்றைவில் இருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது . சுரங்கத்தின் இறுதி குழி 

ஆழம் 36 மீ. இப்பகுதியில் நிலதத்டி நீர ்மட்டம் இந்த மட்டதத்ிற்கு கீமழ உை்ைது. 

எனமெ, நிலத்தடி நீர ்குறுக்குவெடட்ு மற்றும் குொரி நடெடிக்ளக காரணமாக 

நிலத்தடி நீர ்குறிப்பிடத்தக்க அைவில் பாதிக்கப்படாது. முன்பு கூறியது மபால், 

சுரங்கத் தளர சம்ப்பில் மளழப்வபாழிவு மசகரிக்கப்பட்டு சாதகமாக 

பயன்படுதத்ப்படும் . சம்ப்பில் ஏமதனும் இருந்தால் அதிகப்படியான நீர ் பம்ப் 

வசய்யப்படும். கீழ்நிளல பயனாைரக்ளுக்கு குைம் அளமக்க. 

4.3.3.1 நிலத்தடி நீர ்வளர்சச்ியின் நிரல 

ஆய்வுப் பகுதியின் நீரந்ிளலக் காட்சியின் விெரங்கை் பாரா 3.6, அத்தியாயம் – III 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. விருதுநகர ் மாெட்டத்தின் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரத் 

தரவு, மத்திய நிலத்தடி நீர ் ொரியம், வதன்கிழக்கு கடமலாரப் பகுதியின் 

வதாழில்நுட்ப அறிக்ளகயில் ெழங்கப்பட்ட தரவுகைிலிருந்து வபறப்பட்டது - 

'மாெட்ட நிலதத்டி நீர ்சிற்மறடு, விருதுநகர ்மாெட்டம்.' 

அ ் வரண 4. 8: நிலத்தடி நீர் ஆதார மதிப்பீடு– ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுகா ( 

M.Cum ) 

நிகர 
நிலத்தடி 

நீர் 

கிர க்கு
ம் 

பாசனத்
திற்கா
ன 

தற்டபா
ரதய 
ஹமாத்த 
வரரவு 

உள்நா ்டு 
மற்றும் 

ஹதாழில்து
ரற நீர் 

விநிடயாகத்
திற்கான 
தற்டபாரத
ய ஹமாத்த 
வரரவு 

அரன
த்து 
பயன்
பாடுக
ளுக்கும் 
தற்டபா
துள்ள 
ஹமாத்த 
வரரவு 

ஒதுக்கீடு 

உள்நா ்டிற்கு 

மற்றும் 
ஹதாழில்துரற 

25 வரு ங்கள் 
(2029) வரர டதரவ 

வழங்கல் 

ஒதுக்கீடு 

உள்நா ்டிற்கு 

மற்றும் 
ஹதாழில்துரற  

டதரவ 

அடுத்த 25 
ஆண்டுகள் 

வரர வழங்கல் 
(2029) 

நிலத்
தடி நீர் 
வளர்ச்
சியின் 
நிரல 

( %) 

ஹதாகுதி 
வரக 

26.82 13.14 23.7 15.51 
24.7 11.22 

58 
பாதுகா
ப்பானது 
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ஆய்வுப் பகுதி விழும் வெம்பக்மகாட்ளடயின் நிலதத்டி நீர ்ெைரச்ச்ியின் நிளல 

58% என்று அட்டெளணயில் இருந்து வதரிகிறது . இளதக் கருத்தில் வகாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் மமம்பாட்டுக் கண்மணாட்டத்தில் இந்தப் பகுதிளய 

'பாதுகாப்பானது' என ெளகப்படுதத்லாம். இதனால் நிலத்தடி நீர ் மமலும் 

மமம்பட ொய்ப்பு உை்ைது. 

4.3.4 பல ஆண்டுகளாக நீர ்நுகர்வு குரறப்பு: 

4.3.4.1 ஹபாது முரறகள்: 

தண்ணீரின் பயன்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு குளறந்தபட்சம் மதளெப்படும் 

அைவிற்கு பயன்படுத்தப்படும். நீர ் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துெம் குறித்து 

ஊழியரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தப்படும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உடனடியாக குழாய் மற்றும் மளழ அளணக்கப்படும் மற்றும் ஏமதனும் கசிவுகை் 

கண்காணிக்கப்பட்டு உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்படும். கிரீன் வபல்ட் மற்றும் 

தூசிளய அடக்குெதற்கான நீர ்மதளெளய, குளறந்த நீர ்மதளெயுளடய பூரவ்ீக 

தாெரங்கை்/மரங்கை் இனங்களை மதரந்்வதடுப்பதன் மூலம் குளறக்கலாம், 

மமலும் பசுளம பட்ளட/மதாட்டத்திற்கான இத்தளகய நிளலளமகைில் 

தக்களெத்துக்வகாை்ைலாம் மற்றும் மதளெயான குளறந்தபட்ச பயன்பாட்டுக்கு 

உகந்தது. தூசியால் ஏற்படும் காற்று மாசுபாட்டிற்கான மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டுக்கான தூசி ஒடுக்கம் ஒரு முக்கியமான முளறயாகும், நீர ்நுகரவ்ு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். தண்ணீர ்மடங்கர ்கசிவுக்கான ஆதாரங்கை் 

ஏமதனும் உை்ைதா என ஆய்வு வசய்யப்பட்டு, கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் 

உடனடியாக சீல் ளெக்கப்படும், இதனால் நீர ் இழப்பு இல்லாமல் தூசிளய 

அடக்குெதற்கு திறம்பட பயன்படுத்த முடியும். 

4.3.4.2 மரழநீர ்டசகரிப்புத் தி ் ம் 

குத்தளகக்கு அருகாளமயில் உை்ை பகுதிகை் குளறந்த நீர ்திறன் வகாண்டளெ 

மற்றும் நிலதத்டி நீளர நிரப்புெதற்கு மளழநீர ்முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதால், 
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பயனுை்ை மளழநீர ் மசகரிப்பு மற்றும் பிற நீர ் வபருக்க நடெடிக்ளககை் 

இத்திட்டத்தில் முன்வமாழியப்பட்டுை்ைன. 

a) வசட்டில்லிங் வதாட்டியுடன் இளணக்கப்பட்ட குொரிளயச ்சுற்றி மாளல 

ொய்க்கால் மமம்பாடு. 

b) ெண்டல் படிெளதத் தடுக்க ெடிகால் அெ்ெப்மபாது சுத்தம் வசய்தல் 

c) குடிமயற்றப்பட்ட குைத்தில் இருந்து மமமலாட்டமான வதைிொன நீர ்

அருகிலுை்ை ெடிகால் ெழியாக வெைிமயறும். 

d) சுரங்க குழியில் மசகரிக்கப்படும் மளழநீளர பயன்படுத்தி திட்டத்தின் நீர ்

மதளெளய பூரத்்தி வசய்தல். 

e) அதிகப்படியான நீர,் உை்ளூர ் கிராம மக்களுடன் கலந்தாமலாசித்து, 

அரசின் நளடமுளறகளுக்கு ஏற்ப, கீழ்நிளலப் பயனாைரக்ளுக்கு 

ெழங்கப்பட மெண்டும். 

 

4.4 சத்தம் மற்றும் அதிர்வு: 

4.4.1 இரரசச்ல் சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இளரசச்ல் அைவுகை் அத்தியாயம் - III இல் 

விொதிக்கப்பட்டுை்ைன. தற்மபாதுை்ை இளரசச்ல் அைவுகை் சட்டப்பூரெ்மாக 

ஏற்றுக்வகாை்ைக்கூடிய ெரம்புகளுக்குை் இருப்பதாக தரவு காட்டுகிறது. சுரங்கம் 

மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுளடய வசயல்பாடுகைால் ஏற்படும் இளரசச்ல் 

சூழலுக்கான தாக்க முன்னறிவிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளக கீமழ 

விெரிக்கப்பட்டுை்ைது: 

 

4.4.1.1 சத்தம் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு கணிப்பு: 

சுரங்க நடெடிக்ளககைில் ஏற்படும் மாசுபாட்டின் தவிரக்்க முடியாத 

காரணங்கைில் சதத்மும் ஒன்றாகும், இது வபரும்பாலும் ஏற்றுக்வகாை்ைப்பட்ட 

விரிொன இயந்திரமயமாக்கல் காரணமாகும். தவிர, துளையிடுதல், வெடிதத்ல், 
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ொகனங்கைின் இயக்கம் மபான்ற பிற வசயல்பாடுகளும் சுரங்க 

நடெடிக்ளககைில் கணிசமான அைவு சதத்த்ளத உருொக்குகின்றன. சத்தத்தின் 

முக்கிய ஆதாரங்கை் மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அைவுகை் அ ் வரண எண் - 

4.9 இல் கீமழ வகாடுக்கப்பட்டுை்ைன . 

அ ் வரண 4. 9: சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள் 

Sl.  Source    inside Noise level atdB(A )   

எண்      டகபின்   10 மீ. மூலத்திலிருந்து 

1  மண்வெட்டி 84-91    59-68    

2. டம்பரக்ை்/  டிப்பரக்ை்    87-96   75-85 

3. துரப்பணம்     88- 95    75-83 

 

  

அதிக இளரசச்லுக்கு நீண்ட மநரம் வெைிப்படுெது மனித வசவிெழி அளமப்புக்கு 

தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் மன மசாரவ்ு, கிைரச்ச்ி மனப்பான்ளம, எரிசச்ல் 

மற்றும் கெனக்குளறவு ஆகியெற்ளற உருொக்கலாம், இது மெளலயில் 

புறக்கணிப்புக்கு ெழிெகுக்கும் மற்றும் விபத்துகளுக்கும் ெழிெகுக்கும். உலக 

சுகாதார அளமப்பின் 1986 அறிவிப்பின்படி இளரசச்ல் அைவின் தாக்கம் 

அ ் வரண எண்-4.10 இல் கீடழ வகாடுக்கப்பட்டுை்ைது . 

அ ் வரண 4. 10: இரரசச்ல் நிரலகளின் தாக்கம் 

ஒலி ம ் ங்கள் பாதகமான விரளவுகள் 

90-115 dB பகுதி காது மகைாளம மற்றும் நரம்பு எரிசச்ல் 

> 115 dB நிரந்தர காது மகைாளம 

மனக்கிைரச்ச்ி சத்தம் (>90dB) அருகில் உை்ை பகுதிகைில் மமய்ந்து ெரும் 

கால்நளடகளை பயமுறுத்துகிறது 

OSHA (வதாழில்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிரெ்ாகம்), USA மற்றும் பிற 

ஒத்த நிறுெனங்கை் , 90 dB(A) ெளரயிலான இளரசச்ல் அைளெ ஒரு நாளைக்கு 

எடட்ு மணிமநர வெைிப்பாடு Leq (சமமான ஒலி நிளல) (8 மணிமநரம்) 
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ஏற்றுக்வகாை்ைலாம். சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம், 1975 ஆம் ஆண்டின் 

சுற்றறிக்ளக எண். DG (வடக்)/18 இல், வதாழிலாைரக்ளுக்கு சுரங்கத ்

வதாழில்கைில் (TLV) இளரசச்ல் அைளெ 8 மணிமநர ஷிப்ட் காலத்தில், 

பாதுகாப்பற்ற காதுகளுடன் 90 dB(A) அல்லது குளறொக. 

உற்பத்தி அைவு குளறொக உை்ைது, எனமெ சில உபகரணங்கை் மட்டுமம 

பயன்படுதத்ப்படும் . தவிர, வசயலில் உை்ை மூலங்களுக்கு அருகில் மட்டுமம 

சத்தம் உணரப்படும். உறிஞ்சுதல் காரணி, சுற்றுப்புறச ் சூழல் மற்றும் பிற 

அட்வடன்யூஷன் காரணிகை் காரணமாக இளரசச்ல் அைவில் கணிசமான 

குளறப்பு இருக்கும். உறிஞ்சுதல் காரணிளயப் வபாறுதத் ெளரயில், 

நிலப்பரப்பில் தாெரங்கை் அல்லது வமன்ளமயான அளமப்பு இருந்தால், 

ஒெ்வொரு முளறயும் மூலத்திற்கும் பாரள்ெயாைருக்கும் இளடமய உை்ை தூரம் 

இரட்டிப்பாகும் மபாது ஒலி 4.5dB(A) என்ற விகிதத்தில் குளறயும். தவிர, 

சுற்றுசச்ூழளலக் கருத்தில் வகாண்டு பாதுகாப்புக் காரணி இருக்கும். அடரந்்த 

நிலப்பரப்பு தாெரங்கைின் ஒெ்வொரு 30மீட்டரிலும், 5dB(A) கூடுதல் 

அட்டன்யூமெஷன் அதிகபட்சமாக 10 dB(A ) ெளர வபறலாம்.எனமெ வதாளலதூர 

இடங்கைில் சத்தத்தின் தாக்கம் உணரப்படாது. 

அகழ்ொராய்சச்ி, டிப்பரக்ை், துரப்பணம் மபான்ற பல்மெறு இயந்திரங்கைின் 

வசயல்பாட்டின் விளைொக எதிரப்ாரக்்கப்படும் இளரசச்ல் அைவுகை் புை்ைி மூல 

மாதிரிளயப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன. மூலதத்ிற்கும் எல்ளலக்கும் 

இளடயில் குளறப்புப் பாளதகை் இல்ளல என்ற அனுமானதத்ின் அடிப்பளடயில் 

அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் ஒட்டுவமாதத் இளரசச்ல் அைளெக் கணக்கிடுதல். 

இளரசச்ல் மாடலிங் பின்ெரும் சூத்திரத்ளதப் பயன்படுத்தி 

மமற்வகாை்ைப்படுகிறது: 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு R2/R1, எங்மக, Lp1 மற்றும் Lp2 ஆகியளெ மூலத்திலிருந்து 

முளறமய R1 மற்றும் R2 வதாளலவில் அளமந்துை்ை புை்ைிகைில் ஒலி அழுதத் 

நிளலகைாகும். ஆய்வு முடிவுகை் பின்ெருமாறு: 
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அ ் வரண 4. 11: பிந்ரதய தி ்  இரரசச்ல் நிரலகள் 

Sl.No இ ம் 

அடிப்பர  
நாள் Eq.in 

dB(A) 

dB(A) இல் 
ப்ராஹெக் ் 

இரரசச்லுக்குப் 
பின் Eq 

MoEF&CC இன் 
படி dB(A) 
வரம்பு 

1. ெட மமற்கு மூளல 51.9 60.1 90 

2. ெடகிழக்கு மூளல 51.9 57.8 90 

3 வதன்கிழக்கு மூளல 51.9 55.4 90 

4 வதன் மமற்கு மூளல 51.9 61.6 90 

5 
A2-பாளற பட்டி 
கிராமம் 

49.8 
49.9 55 

6 A3- நதிக்குடி கிராமம் 48.9 49.1 55 

7 

ஏ4- 
எம்.துளரசாமிபுரம் 
கிராமம் 

47.7 

47.8 55 

8 
A5-அசச்ம்தவிரத்்தன் 
கிராமம் 

44.8 45.0 55 

ஆய்வுகைில் இருந்து, சுரங்க குதத்ளகயின் சுற்றைவில் சுரங்க வசயல்பாடுகை் 

காரணமாக கணிக்கப்படும் சத்தம் அைவுகை் எந்தக் குளறப்பு காரணிளயயும் 

கருத்தில் வகாை்ைாமல் குளறொகமெ இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுை்ைது. 

இருப்பினும், நளடமுளறயில் தாெரங்கை் மபான்றெற்றின் காரணமாகத ்

மதய்மானம் ஏற்படும், மமலும் குதத்ளக எல்ளலக்கு வெைிமய எந்தவிதமான 

பாதகமான இளரசச்ல் பரெலும் இருக்காது . ொழ்விடங்களும் விலகி 

இருப்பதால், சுரங்க நடெடிக்ளககைால் ஏற்படும் சதத்த்தின் தாக்கம் 

உணரப்படாது. சுற்றியுை்ை கிராமங்கை். 

4.4.1.2 சத்தம் சுற்றுசச்ூழலுக்கான க ்டுப்பா ்டு ந வடிக்ரககள்: 

எனமெ, இளரசச்ளலக் கட்டுப்படுத்துெதற்கான தணிப்பு நடெடிக்ளககளைப் 

பின்பற்றுெதன் மூலம், இளரசச்ல் அைவுகைில் ஏற்படும் தாக்கம் அற்பமாக 

இருக்கும்: 

• சாளலகை், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருொக்கும் ளமயங்களைச ்

சுற்றி, ஒலித ்தளடகைாகச ்வசயல்பட, நாட்டு மரங்களை ெரிளசயாக 

நடுதல். 
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• மண்வெட்டி, டிப்பரக்ை் மபான்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி ஆதாரம் 

இயக்குபெரின் அளற . 

• உபகரணங்கைின் முளறயான மற்றும் ெழக்கமான பராமரிப்பு 

குளறந்த சத்தத்ளத உருொக்க ெழிெகுக்கும். 

• ஒலி உமிழ்ளெக் குளறப்பதற்கான உை்ைளமக்கப்பட்ட 

வபாறிமுளறளய ெழங்குதல். 

• அதிக இளரசச்லுக்கு வெைிப்படும் வதாழிலாைரக்ளுக்கு காது 

வசருகிகளை ெழங்குதல். 

• சத்தம் அதிகம் உை்ை பகுதியில் பணிபுரியும் வதாழிலாைரக்ளுக்கு 

ஆடிமயாவமட்ரி மசாதளன உடப்ட ெழக்கமான சுகாதார 

பரிமசாதளனகளை நடத்துதல். 

• இளரசச்ல் அைவின் அைளெ அறியவும், வதாழிலாைி அதிக 

இளரசச்லுக்கு வெைிப்படும் மநரதள்தக் கட்டுப்படுத்தவும் 

இயந்திரங்கைில் வசயல்பாட்டு இயந்திரங்கைின் இளரசச்ல் நிளல 

நிளலளயக் காண்பித்தல். 

• கிழக்குப் பகுதியில் குத்தளகச ் சுற்றைவில் தகரத் தாை் மற்றும் 

மறுபுறத்தில் பசள்ச ெளல ெழங்குதல். 

இப்பகுதியில் சத்தம் மற்றும் தூசி பரவுெளதத ்தடுக்க மமலும் பசுளமப் பட்ளட 

மற்றும் காடு ெைரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு வசயல்படுதத்ப்படும். 

4.4.2 பிளாஸ்டிங் விரளவுகளால் நில அதிர்வு: 

தகுந்த கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககை் எடுக்கப்படாவிட்டால், வெடிப்பினால் 

ஏற்படும் அதிரவ்ுகை் அருகிலுை்ை கட்டளமப்புகளுக்கு மசததள்த ஏற்படுத்தலாம். 

ஃப்ளைராக் என்பது குண்டுவெடிப்பின் விளைளெ ஏற்படுத்தும் மற்வறாரு 

சாத்தியமான மசதமாகும். சிறிய தண்டு வநடுெரிளச, முளறயற்ற சுளம, 
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தைரெ்ான வபாருை் அல்லது கூழாங்கற்கை் மற்றும் துளைகைில் நீண்ட நீர ்

வநடுெரிளசகை் மபான்ற பல காரணிகை் இெற்ளற பாதிக்கின்றன. 

நில அதிரவ்ு நிளலகளை நிளலயான சட்ட ெரம்புகளுக்கு குளறக்க பின்ெரும் 

கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககை் திட்டமிடப்படும்: 

1) மநாவனல் தாமதம் வடட்டமனட்டளரப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வெடிப்ளப மமற்வகாை்ளுதல். 

2) சுளம மற்றும் இளடவெைிக்கு உகந்த ெடிெளமப்பு. 

3) ஒரு தாமதத்திற்கு வெடிக்கும் கட்டணதள்த குளறந்தபட்சமாக 
குளறத்தல். 

4) தளர அதிரவ்ுகைின் உசச் துகை் மெகம் (PPV) மதளெயான புல 
மசாதளனகளுக்குப் பிறகு, உகந்த முளறயில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
வெடிக்கும் நுட்பங்கை் மூலம் மிகக் குளறொக ளெக்கப்படும். 

5) ஈ பாளறகளைக் வகாண்டிருக்க, தண்டு வநடுெரிளச துளையின் 
சுளமளய விட குளறொக இருக்க மெண்டும். மதளெப்பட்டால், ஈ 
பாளறகை் பரவுெளதத் தடுக்க, வெடிக்கும் பகுதியும் முடக்கப்படும். 

6) பலதத் காற்று வீசும் மபாது குண்டு வெடிப்பு மமற்வகாை்ைப்படாது. மதிய 
மநரத்தில் குண்டு வெடிப்பு வசய்யப்படும். 

7) சுரங்கத்தில் உை்ை வபஞ்ச ் சரிவுகைின் ஸ்திரத்தன்ளமக்கு ஆபத்ளத 
விளைவிக்கும் பதற்றமான விரிசல்களைத் தவிரக்்க 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வெடிப்பு. 

8) ஒரு திறளமயான மற்றும் அனுபெம் ொய்ந்த நபரால் குண்டுவெடிப்பின் 
மபாது சரியான கெனிப்பு மற்றும் மமற்பாரள்ெ மமற்வகாை்ைப்பட 
மெண்டும். 

மமற்கூறிய நடெடிக்ளககளை மமற்வகாை்ெதன் மூலம், கீமழ 

வகாடுக்கப்பட்டுை்ை சுற்றறிக்ளக எண். 7 மததியிட்ட 29-08-1997-ன்படி சுரங்கப் 

பகுதிகைில் DGMS, DGMS ஆல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட ெரம்புகளுக்குை் 

வெடிப்பினால் ஏற்படும் தளரமட்ட அதிரவ்ு பராமரிக்கப்படும். 
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அ ் வரண 4. 12: சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்ப ்  உசச் துகள் டவகம் 

(PPV). 

மிமீ/ வசக்கனில் 

க ் ரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிர்ஹவண் ஹெர் ்ஸ் 

<8 
ஹெர் ்ஸ் 

8-25 
ஹெர் ்ஸ் 

 >25 
ஹெர் ்ஸ் 

A. உரிரமயாளருக்குச ்ஹசாந்தமில்லாத க ்டி ங்கள்/க ் ரமப்புகள் 

வீடட்ு வீடுகை் / கட்டளமப்புகை் 5 10 15 

( குசச்ா வசங்கல் மற்றும் சிவமண்ட்)    

வதாழில்துளற கட்டிடங்கை் (RCC மற்றும் 
கட்டளமக்கப்பட்ட கட்டளமப்புகை்) 

10 20 25 

ெரலாற்று முக்கியத்துெம் ொய்ந்த 
வபாருை்கை் மற்றும் உணரத்ிறன் 
கட்டளமப்புகை். 

2 5 10 

B. குரறந்த ஆயு ்காலம் ஹகாண்  உரிரமயாளருக்கு ஹசாந்தமான க ்டி ம் 

வீடட்ு வீடுகை்/கட்டளமப்புகை் 10 15 25 

( குசச்ா வசங்கல் மற்றும் சிவமண்ட்)    

வதாழில்துளற கட்டிடங்கை் 15 25 50 

(RCC மற்றும் கட்டளமக்கப்பட்ட 
கட்டளமப்புகை்) 

   

தவிர, அருகிலுை்ை திட்டங்களுக்கு வெெ்மெறு வெடிப்பு மநரம் 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுளழொயிலில் உை்ை காட்சி 

பலளகயில் மநரதள்த குறிப்பிட மெண்டும். 

4.5 நிலச ்சூழல்: 

3.164 வெக்மடர ் சுரங்க குத்தளக பகுதி முழுெதுமாக உை்ைது பட்டா நிலம். 

குத்தளக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனமெ வெட்டப்பட்டுை்ைது . தற்மபாளதய நில 

பயன்பாட்டு முளற மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ளதய நில பயன்பாட்டு முளற கீமழ 

காட்டப்பட்டுை்ைது: 
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அ ் வரண 4. 13: நில பயன்பா ்டு அ ் வரண 

எஸ்.எண் நில பயன்பாடு 
தற்டபாரதய 
பகுதி (ொ) 

குவாரி காலத்தில் 
பயன்பா ்டில் உள்ள 

பகுதி (Ha) 
1. குொரி குழி 1.15.0 2.41.0 

2. 
உை்கட்டளமப்பு & 
சாளலகை் 

0.10.0 
0.10.0 

3. பசள்ச வபல்ட் 0.05.0 0.54.0 

4. 

வதாந்தரவு இல்லாத 
பகுதி மற்றும் பிற 
பகுதி 

1.95.4 

0.01.4 

5. ஃவபன்சிங் / மற்றளெ -- 0.10.0 

 ஹமாத்தம் 3.16.4 3.16.4 

 

4.5.1 நில மீ ்பு: 

அகழ்ொராய்சச்ிக்குப் பிறகு சரளை ெடிவில் உை்ை மமலடுக்கு மதளெப்பட்டால் 

தற்காலிகமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு மதளெப்படும் ொடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு 

விற்பளன வசய்யப்படும். மதாட்டத் மதளெகளுக்கு மமல் மண் 

பயன்படுதத்ப்படும். அகழ்ொராய்சச்ி வசய்யப்பட்ட அளனத்து வபாருடக்ளும் 

பயன்படுதத்ப்படும் என்பதால், இந்த குொரி வசயல்பாட்டில் எந்தவிதமான 

கழிவு உற்பத்தியும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ளல. எனமெ, வெைிப்புற சுளமகை் 

எதுவும் இல்ளல . சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய கட்டத்தில் , 2.41 வெக்மடர ்சுரங்கப் 

பகுதி முழுெதும் நீரந்ிளலகைாகவும், 0.10 வெக்மடர ்சுரங்கச ்சாளலகை் மற்றும் 

உை்கட்டளமப்புகைாகவும், 0.540 வெக்மடர ் தாெரங்கைால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

மற்றும் 0.10 வெக்மடர ்மெலி அளமக்கப்படும். 
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அ ் வரண 4. 14: பிந்ரதய ஹசயல்பா ்டுக் காலத்தில் நிலப் பயன்பாடு 

எஸ்.எண் விளக்கம் 

நில பயன்பாடு (Ha.) 

டதா ் ம் 
நீர ்

நிரல 
மற்றரவகள் 

ஹமாத்தம் 

1 குொரி குழி -- 2.410 -- 2.410 

2 
உை்கட்டளமப்பு 

மற்றும் 
சாளலகை் 

-- -- 0.100 0.100 

3. பசள்ச வபல்ட் 0.540 -- -- 0.540 

4. 
வதாந்தரவு 

இல்லாத பகுதி 
0.014 -- -- 0.014 

5. 
ஃவபன்சிங் / 
மற்றளெ 

-- -- 0.100 0.100 

 ஹமாத்தம் 0.554 2.410 0.200 3.164 

மனிதரக்ை் மற்றும் விலங்குகை் கெனக்குளறொக நுளழெளதத ் தடுக்க, 

வெட்டப்பட்ட பகுதி முழுெதும் சரியாக மெலி அளமக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்ளதய கட்டத்தில், வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட வெற்றிடத்தில் மசகரிக்கப்படும் 

மளழநீர ்திட்டத்தின் நீர ்மதளெளயப் பூரத்்தி வசய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 

4.6.1 தற்டபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்: 

ளமய மண்டலப் பகுதியானது தரிசு திட்டுகளுடன் கூடிய கடினமான பாளறகை் 

உருொகும் பகுதியாகும். ளமய மற்றும் இளடயக மண்டலங்கைில் உை்ை 

தாெரங்கை்/விலங்கினங்கை் பற்றிய விெரங்கை் அத்தியாயம் - III இல் 

விெரிக்கப்பட்டுை்ைன. 

4.6.2 உயிரியல் சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கம்: 

கீமழ விெரிக்கப்பட்டுை்ை பல்மெறு  முளனகைில் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுளடய வசயல்பாடுகை் காரணமாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் 

தாக்கத்தின் முக்கியத்துெம் : 
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அ ் வரண 4. 15: உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

எஸ்.
எ
ண் 

சிக்கல்கள் 

அவதானிப்புகள் 

1 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 
வதாடரப்ுளடய நடெடிக்ளககை் 
காரணமாக தாெரங்களை 
அகற்றுதல் 

வெட்டப்பட்டு, பாளறகைால் வெைிப்பட்டு , 
மமற்குப் பகுதி ளகவிடப்பட்ட வநாறுக்கிப் 
வபாருடக்ளைக் வகாண்டிருப்பதால் , வபரிய 
தாெரங்களை அகற்றுெதில் ஈடுபடவில்ளல . 

2 

மரத்தின் ெைரச்ச்ியில் 
பின்னளடவு, நுனி எரிதல் 
மபான்றளெ , தூசி படிதல் மற்றும் 
சுரங்க நடெடிக்ளகயில் இருந்து 
உருொகும் துகை்கை் 
ஆகியெற்றின் காரணமாக. 

தூசிளய அடக்குதல், உபகரணங்களை 
முளறயாகப் பராமரித்தல், சாளலகை், தூசி 
உற்பத்திளயத ் தடுக்கும் ெளகயில் 
மதளெயான தணிப்பு நடெடிக்ளககை் 
மமற்வகாை்ைப்படும். 

3 

மதசிய 
பூங்கா/ெனவிலங்குகளுக்கு 
அருகாளமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 
சதுப்புநிலங்கை் / கடற்களர / 
முகத்துொரம் / கடல் 

சுரங்க குதத்ளக பகுதி மற்றும் ளமய 
மண்டலத்தின் சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ 
தாங்கல் மண்டலம் மதசிய பூங்காக்கை், 
உயிரக்்மகாைங்கை், சரணாலயங்கை் மபான்ற 
அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக 
உணரத்ிறன் அம்சங்கை் இல்லாமல் உை்ைது. 

4 

ெனவிலங்குகளுக்கு நீளர 
ெழங்கும் கழிவுநீளர 
நீரந்ிளலகைில் விடுதல் 

அருகில் உை்ை நீரந்ிளலகைில் கழிவுநீளர 
வெைிமயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ளல. 

5 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது 
அருகில் உை்ை பல்லுயிரப்் 
பகுதிளய பாதிக்கும் ெண்டல் 
மண்ளண அதிகரிக்கலாம் 

மமமல விைக்கப்பட்டுை்ைபடி ெடிகால், 
வசட்டில்லிங் குைம் மபான்ற மமற்பரப்பு 
ஓடுபாளத மமலாண்ளம கட்டளமப்புகை் 
கட்டப்படும், மமலும் மமற்பரப்பு நீரின் 
தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் ஏதும் 
ஏற்படாது, இது அப்பகுதியின் உயிர ்
பன்முகத்தன்ளமளய பாதிக்கலாம். 

6 

திட்டத்தின் வசயல்பாடுகை் 
பறளெகை் மற்றும் 
விலங்குகைின் 
இனப்வபருக்கம்/கூடு கட்டும் 
இடங்களை பாதிக்கிறது 

தற்மபாளதய எம்எல் பகுதியில் சதுப்பு நிலம் 
இல்ளல. ஒரு புலம்வபயரந்்த பறளெக்கு 
மபாதுமான உணவு, தங்குமிடம், மசமித்து 
ளெக்கும் இடங்கை் மற்றும் கூடு கட்டும் 
இடங்கை் ஆகியெற்றுடன் மபாதுமான 
ஈரநிலங்கை் மதளெ. 

7 
அரிதான அல்லது அழிந்துெரும் 
உயிரினங்கை் ெசிக்கும் பகுதிக்கு 
அருகில் அளமந்துை்ைது 

அட்டெளண 1 விலங்குகை் இல்ளல 
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8 

திட்ட நடெடிக்ளககைால் ென 
விலங்குகைின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 
அல்லது மரணம் ஏற்படும் 
அபாயம் 

சுரங்கப் பை்ைங்கைில் விலங்குகை் 
விழுெளதத் தடுக்க , வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட 
வெற்றிடத்ளதச ் சுற்றிலும் கம்பி மெலி 
அளமக்க முன்வமாழியப்பட்டது . 

9 

காடு சாரந்்த 
ொழ்ொதாரதள்த/உை்ளூர ்
ொழ்ொதாரம் சாரந்்து இருக்கும் 
எந்தவொரு குறிப்பிட்ட ென 
உற்பத்திளயயும் இந்தத் திட்டம் 
பாதிக்கிறது 

வபாருந்தாது 

10 
இந்த திட்டம் இடம்வபயரவ்ு 
பாளதகளை பாதிக்கும் 

இடம்வபயரவ்ு பாளதகை் எதுவும் 
இப்பகுதியில் இல்ளல. 

11 

இத்திட்டம் மருத்துெப் பயன் 
வகாண்ட ஒரு பகுதியின் 
தாெரங்களை பாதிக்கும் 

ML பகுதியிலும் அதன் அருகிலுை்ை 
பகுதியிலும் குறிப்பிடத்தக்க மருத்துெ 
மதிப்புை்ை இனங்கை் எதுவும் இல்ளல. 

12 

இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கை், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வசய்யும் 
இடங்கை், கடல் சூழலியல் 
ஆகியெற்ளற பாதிக்கும் 

இந்த திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் எம்.எல் 
பகுதிக்கு அருகில் சதுப்பு நிலங்கை், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வசய்யும் இடங்கை், கடல் 
சூழலியல் எதுவும் இல்ளல. 

13 
இத்திட்டதத்ால் இப்பகுதியில் 
விெசாய பணிகை் 
பாதிக்கப்படுகிறது. 

மமாசமான மண்ணின் நிளல மற்றும் 
வபரினியல் நீர ் ஆதாரம் இல்லாததால் , 
குத்தளக பகுதியிலும் அளதச ் சுற்றியுை்ை 
பகுதிகைிலும் வபரிய விெசாய 
நடெடிக்ளககை் எதுவும் 
மமற்வகாை்ைப்படவில்ளல. மளழக்காலத்தில் 
நீர ்இருப்பின் அடிப்பளடயில் சில இடங்கைில் 
மட்டுமம மதாட்டத் திட்டுகை் 
காணப்படுகின்றன. 

புலம்வபயரந்்த தாழ்ொரங்கை், புலம்வபயரந்்த பறளெ-விலங்குகை், அரிதான 

உை்ளூர ்மற்றும் அழிந்துெரும் உயிரினங்கை் எதுவும் இல்ளல. எனமெ , சுரங்க 

நடெடிக்ளககைால் அெற்றின் மீது பாதிப்புகை் ஏற்படாது . திட்ட 

வசயல்பாடுகைால் உயிரியல் பன்முகத்தன்ளம மற்றும் தாெரங்கை் / 

விலங்கினங்கைின் நிளல ஆகியெற்றில் எந்த பாதிப்பும் இல்ளல என்றாலும் , 

அப்பகுதியில் நில நிளலளய மீட்வடடுப்பதற்கான நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 

சீரளமப்பு நடெடிக்ளககைால் சாதகமான தாக்கங்கை் எழும். இறுதியாக, 
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விரிொன திட்டமிடப்பட்ட பசுளம மண்டல மமம்பாட்டு நடெடிக்ளககளுடன் 

உற்பத்தி நில ெளகக்கு. 

4.6.3 உயிரியல் அம்சங்களுக்கான க ்டுப்பா ்டு ந வடிக்ரககள்: 

சுரங்க நடெடிக்ளககைில் இருந்து உருொகும் தூசி படிெதால், அப்பகுதியின் 

தாெரங்கை்/விலங்கு நிளலகைில் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளை குளறக்க, 

தூசி உற்பத்திளய தடுக்க அளனத்து தூசி ொய்ப்புை்ை பகுதிகைிலும் வமாளபல் 

நீர ் மடங்கர ் அளமப்புகை் உறுதி வசய்யப்படும். நிலத்தின் உடனடித் மதளெ, 

முன்னுரிளம மற்றும் கிளடக்கும் தன்ளமளயப் வபாறுத்து முளறயான மற்றும் 

நன்கு திட்டமிடப்பட்ட மதாட்டத ் திட்டம் மமற்வகாை்ைப்படும். குதத்ளக 

எல்ளலயில் படிப்படியாக மதாட்டம் மமற்வகாை்ைப்படும். 

4.6.4பசுரம ப ்ர  மற்றும் டதா ் ம்: 

குத்தளகப் பகுதியில், சுற்றைவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத ்தளடயும், குத்தளகப் 

பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் ெடிகால் ொய்க்கால் 50மீ. பாதுகாப்பு மண்டலப் 

பகுதியில் தாெர ெைரச்ச்ி மற்றும் அழகியளல மமம்படுத்த கிரீன்வபல்ட் / 

மதாட்டம் மமற்வகாை்ைப்படும். குத்தளக பகுதியிலும் அளதச ்சுற்றியுை்ை 

பகுதிகைிலும் சுமார ்550 மரங்கை் நடப்படும் . ஆதரொைர ்ஏற்கனமெ 

அருகிலுை்ை கிரஷர ்பகுதியில் மதாட்டதள்த மமற்வகாண்டார.் 

அ ் வரண 4. 16: முன்ஹமாழியப்ப ்  டதா ் ம் 

ஆண்டு 

ந வு ஹசய்ய 
முன்ஹமாழியப்ப ்  

மரங்களின் எண்ணிக்ரக 

இனத்தின் ஹபயர ்

நான் 110 
புங்ளக , ொளக , மெம்பு , மஞ்சை் 
வகான்ளற , கடற்பளட , பூெரசு 

முதலியன 

II 110 
III 110 
IV 110 

வி 110 

ஹமாத்தம் 550  

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய கட்டத்தில், 2.41 வெக்மடர ்சுரங்கப் பகுதி முழுெதும் 

நீரந்ிளலகைாகவும், 0.10 வெக்மடர ் சுரங்கச ் சாளலகை் மற்றும் 
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உை்கட்டளமப்புகைாகவும், 0.554 வெக்மடர ் தாெரங்கைால் மூடப்பட்டிருக்கும் 

மற்றும் 0.10 வெக்மடர ் மெலி அளமக்கப்படும். காடு ெைரப்்பு மற்றும் 

நீரந்ிளலகளைக் காட்டும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 

படம் எண்- 4.4 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது . 

ப ம் 4. 5: சுரங்க மூ ல் தி ் ம் 

  



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 
ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 4-32 

 

4.7 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

குத்தளகப் பகுதி முழுெதும் ஆதரொைர ்ெசம் உை்ைது. எனமெ, ளமய ெலயப் 

பகுதியில் குடியிருப்புகமைா குடிளசகமைா இல்ளல, புனரெ்ாழ்வு அல்லது 

மீை்குடிமயற்றப் பிரசச்ளனகை் இங்கு எழாது. குதத்ளகப் பகுதிக்கு பருெகால 

ஒளடயின் அருகாளம ஆதரொைரால் வதாந்தரவு வசய்யப்படவில்ளல மற்றும் 

மபாதுமான பாதுகாப்புத ் தளட மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்ளககளும் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுை்ைன. 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தில் சுரங்க நடெடிக்ளககைில் 18 நபரக்ை் 

மநரடியாகவும், சுமார ் 50 மபர ் மளறமுகமாகவும் தைொடங்கை், ெரத்்தகம், 

பழுதுபாரக்்கும் பணிகை் மபான்றெற்றில் வதாடரப்ுளடய ொய்ப்புகை் மூலம் 

மெளலொய்ப்பு வபறுொரக்ை். இந்த பகுதியில் நல்ல மெளல ொய்ப்புகை் 

உருொகும், இது ெருமான நிளலகளையும் தரத்ளதயும் உயரத்்தும் கீழ் 

காட்டப்பட்டுை்ைபடி திட்ட வசயல்பாடுகளுடன் வதாடரப்ுளடய பல்மெறு மசளெ 

வதாடரப்ான வசயல்பாடுகை் மூலம் அப்பகுதியில் ெசிப்பது. 

▪ மபான்றெற்றின் மபாக்குெரத்துக்கான திட்டம் வதாடரப்ான தைொட 

வசயல்பாடுகை் , 

▪ நுகரம்ொர ் வபாருட்கை், உதிரி பாகங்கை், பல்மெறு வபாருடக்ை் 

மபான்றெற்றுக்கான பல்மெறு ெரத்்தக மசளெகை். 

▪ திட்டத்துடன் இளணக்கப்பட்ட ஒப்பந்த மசளெகை். 

▪ திட்டத்தில் பசுளம பட்ளட மற்றும் மதாட்டக்களல பணிகை். 

▪ பல்மெறு நடெடிக்ளககளுக்கு சாதாரண வதாழிலாைர ்மதளெகை். 

தவிர, திட்டத்தின் வசயல்பாட்டின் காரணமாக பின்ெரும் அம்சங்கைில் 

முன்மனற்றம் இருக்கும்: 

❖ அருகிலுை்ை பை்ைிகைில் உை்கட்டளமப்பு ெசதிகளை மமம்படுத்துதல், 

கல்வி உதவிகை் ெழங்குதல் மபான்றளெ 
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❖ குடிநீர ்ெசதிகளை மமம்படுத்துதல். 

❖ இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து மநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் ராயல்டி, 

ெரி, ெரிகை் மபான்றெற்றின் மூலம் நிதி ெருொய் மூலம் மாநில மற்றும் 

மத்திய அரசுகளுக்குப் பயனைிக்கவும். 

மமற்கூறிய விெரங்கைிலிருந்து, திட்டச ் வசயல்பாடுகை் அப்பகுதியில் மிகவும் 

நன்ளம பயக்கும் மநரம்ளறயான தாக்கதள்த ஏற்படுத்தும் என்பது 

வதைிொகிறது. 

அ ் வரண 4. 17: CER ஹசலவு 

தி ் ச ்ஹசலவு (ரூ.) ரூ.2,95,05, 700./ - 

CER ஹசலவுத் டதரவ (தி ் ச ்ஹசலவில் 2%) 

(ரூ.) 

ரூ.5,90,114/- 

உண்ரமயான CER ஹசலவு ஒதுக்கீடு (ரூ.) ரூ.6,00,000/- 

பகுதியின் சமூக வபாருைாதார மமம்பாட்டிற்காக, காரப்்பமரட் சுற்றுசச்ூழல் 

வபாறுப்பின் கீழ் ரூ.6 லட்சதள்த முன்வமாழிந்தெர ்ஒதுக்கியுை்ைார.் CER இன் கீழ் 

கண்டறியப்பட்ட நடெடிக்ளககை், அருகிலுை்ை அரசுப் பை்ைிகைில் ெசதிகளை 

ெழங்குெதில் படிப்படியாக வசயல்படுதத்ப்படும் . 

4.8 ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

4.8.1 அடிப்பர  நிரல: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கை ஆய்வு மூலம் முதன்ளமத் தரவு மசகரிப்பு, 

அப்பகுதியில் வதாழில் சாரந்்த மநாய்கை் எதுவும் பதிொகவில்ளல என்பளத 

வெைிப்படுத்துகிறது. 1961 ஆம் ஆண்டின் வமட்டாலிஃவபரஸ் ளமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுளறகைில் பரிந்துளரக்கப்பட்டுை்ைபடி, வெடித்தல், ஏற்றுதல் மபான்ற 

அபாயகரமான மெளலகளை பாதுகாப்பாகவும் அளனத்து முன்வனசச்ரிக்ளக 

நடெடிக்ளககளுடனும் வசயல்படுதத் திட்டமிடப்பட்டுை்ைது . 
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4.8.2 தி ்  ஹசயல்பாடுகள் காரணமாக ஹதாழில் ஆடராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

சுரங்க நடெடிக்ளககைின் வதாடரச்ச்ியாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் வதாழில் மநாய் 

பின்ெருமாறு இருக்கலாம்: 

• தூசி வதாடரப்ான நிமமானியா 

• காசமநாய் 

• ருமமடிக் ஆரத்்ரிடிஸ் 

• பிரிவு அதிரவ்ு 

• ளமனரஸ்் நிஸ்டகமஸ் 

4.8.3 ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியத்திற்கான தணிப்பு ந வடிக்ரககள்: 

திட்டத்தில் இருந்து வெைிப்படும் மாசுபாட்ளடக் குளறக்க, பின்ெரும் 

நடெடிக்ளககை் எடுக்கப்பட்டு ெருகின்றன: 

▪ இழுத்துச ்வசல்லும் சாளலகை் முதலியெற்றில் தண்ணீர ்வதைித்தல். 

▪ தூசிளயத் தடுக்கவும், சதத்ம் பரவுெளதக் குளறக்கவும் பசள்ச வபல்ட் 

உருொக்கம். 

▪ அத்தியாயத்தில் முன்னர ் குறிப்பிடட்படி காற்று மாசுபாட்ளடக் 

குளறப்பதற்கான நல்ல கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்ளககளை 

ஏற்றுக்வகாை்ெது. 

▪ இயந்திரங்கைின் நல்ல தடுப்பு பராமரிப்பு, பசள்ச வபல்ட் உருொக்கம், 

வதாழிலாைரக்ளுக்கு காது வசருகி ெழங்குதல் மபான்றெற்றின் மூலம் 

இளரசச்ல் அைளெக் கட்டுப்படுத்துதல். 

▪ மமற்கூறிய நடெடிக்ளககளுக்கு மமலதிகமாக, வதாழில்சார ்சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்புச ் சிக்கல்களைக் குளறப்பளத உறுதி 

வசய்ெதற்காகப் பின்ெரும் திருதத்ப் படிகை் வசயல்படுத்தப்பட்டு 

ெருகின்றன. 
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▪ DGMS சுற்றறிக்ளகயின்படி, தகுதி ொய்ந்த மருத்துெரக்ைால் 

வதாழிலாைரக்ைின் மருத்துெ பரிமசாதளன. 

▪ ஊழியரக்ை் மற்றும் வதாழிலாைரக்ை் மத்தியில் ெழக்கமான 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கை் 

▪ DGMS பரிந்துளரதத் தரநிளலகைின்படி, அதிக இளரசச்ல் அைவுகை், 

தூசி உருொக்கம் மற்றும் உை்ைிழுத்தல் மபான்றெற்றிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்காக பணியாைரக்ளுக்கு PPE ெழங்கப்படும். 

4.8.4 பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கான தணிப்பு ந வடிக்ரககள்: 

பணியாைரக்ை் மற்றும் வதாழிலாைரக்ளுக்கு அெரக்ைின் வசயல்பாடு மற்றும் 

பணி மற்றும் மதளெ ஆகியெற்றின் அடிப்பளடயில் பின்ெரும் பாதுகாப்பு 

மகவெட்டுகை் ெழங்கப்படும்: 

எஸ்ஐ 
எண் 

பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் 

1. தளலக்கெசங்கை் 

2. காலணிகை் 

3. கண்ணாடிகை் 

4. தூசி மாஸ்க் 

5. ளக ளகயுளறகை் 

6. பிரதிபலிப்பு 
ொக்வகட்டுகை் 

7. காது மஃப்ஸ் 

8. சிக்னல் 
விைக்குகை்/வகாடிகை் 

வமாதத் ெரவு வசலவுத் திட்டத்தில் மூலதனச ் வசலவின் கீழ் ரூ.50,000 மற்றும் 

வதாழில்சார ் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பட்வெட்டுக்காக ரூ.10,000 

வதாடரச்ச்ியான வசலவின் கீழ் ஒதுக்கப்படுகிறது. 
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4.9 லாஜிஸ்டிக்கல் சிஸ் ம்: 

இந்த முன்வமாழியப்பட்ட குொரியில் இருந்து முழு வெைியீடும் பல்மெறு 

அைவுகைில் கற்களை உற்பத்தி வசய்ெதற்கு அல்லது சாளலகை், பாலங்கை், 

கட்டிடங்கை் மற்றும் பிற ொங்குபெரக்ை் மபான்றெற்ளற நிரம்ாணிப்பதற்காக 

வநாறுக்கி அலகுகளுக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும். 

A. தற்டபாரதய டபாக்குவரத்து சூழ்நிரல: தற்டபாரதய சூழ்நிரலரய 

அறிய, மம்சாபுரம் - மல்லி சாளலயில் மபாக்குெரத்து கணக்வகடுப்பு 

நடத்தப்படுகிறது . மபாக்குெரத்து கணக்வகடுப்பு விெரங்கை் 

அட்டெளண எண் .4.18 இல் ெழங்கப்பட்டுை்ைன. 

அ ் வரண 4. 18:டபாக்குவரத்து கணக்ஹகடுப்பின் விவரங்கள் 

இருந்து டபாக்குவரத்து பாரத டகாபாலபுரம் முதல் வ கரர வரர 

டபருந்துக
ள் & 

மினி/டவன் 

டிரக்குகள் 

(2 அசச்ு & மல்டி 
அசச்ு) 

டமா ்
 ார் 

வாகன
ம் 

டிராக் 
ர் & 

டிஹரய்ல
ர் 

LC
V 

கா
ர் / 
ஜீப் 

ஆ ்
ட ா 

PCU 
அடிப்பர 

யில் 
ஹமாத்தம் 

24 122 132 126 15 16 10 1088 

 

B. தி ் த்திற்குப் பிந்ரதய சூழ்நிரலயில் எதிர்பார்க்கப்படும் 

டபாக்குவரத்து: 

சுரங்கத்திலிருந்து முழுப் வபாருடக்ளும் மதளெயான பயனரக்ளுக்கு வகாண்டு 

வசல்லப்படும். எதிரப்ாரக்்கப்படும் உசச் மபாக்குெரத்து பின்ெருமாறு இருக்கும்: 

அ ் வரண 4. 19: டபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

Sl.no ஹசயல்பா ்டின் விவரங்கள் அளவு 

1 
அதிகபட்ச வபாருை் வகாண்டு 
வசல்லப்பட்டது (m3/ெருடம்) 

69,216 

2 ஒரு ெருடத்தில் நாட்கைின் எண்ணிக்ளக 300 

3 ஒரு நாளைக்கு மபாக்குெரத்து மநரம் 8 

4 டி.யில் டிரக் திறன் 20 

 ஒரு மணி மநரத்திற்கு பயணங்கை் 5 பயணங்கை்/ மணி 

உற்பத்தி குளறொக இருப்பதால், ஒரு மணி மநரத்திற்கு சுமார ் 5 டிரிப்கை் 

இருக்காது. இந்த திட்டத்தின் காரணமாக தற்மபாதுை்ை சாளல இந்த 
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மபாக்குெரதள்த உறிஞ்சிவிடும். பின்ெரும் தணிப்பு நடெடிக்ளககை் 

பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன : 

❖ மபாக்குெரத்தின் மபாது தூசி வதால்ளல ஏற்படாத ெளகயில், 

மபாக்குெரத்து ொகனங்கைில் உை்ை வமட்டீரியல் மீது தண்ணீர ்

வதைிதத்ல் . 

❖ சம்பந்தப்பட்ட துளறயினருடன் கலந்தாமலாசித்து மபாக்குெரத்து 

சாளலயின் இருபுறமும் மதாட்டம். 

❖ மபாக்குெரத்து சாளலகளை முளறயாக பராமரித்தல் 

❖ மபாக்குெரத்து ொகனங்கைின் முளறயான பராமரிப்பு. 

❖ வபாருை் அதிக சுளமகளைத ்தவிரப்்பது 

❖ உத்தரொதமைிக்கும் பட்சத்தில் ஏற்றப்பட்ட ொகனங்களை தாரப்்பாய் 

ஷீட ்மூலம் மூடுதல். 

❖ பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கைில் மபாக்குெரத்து கட்டுப்பாட்டாைரக்ளை 

ளெத்திருத்தல். 

❖ சாளலகை் வநரிசளலத ்தவிரக்்க மபாக்குெரத்து ொகனங்கை் விநிமயாகம் 

❖ மெகத்ளத கட்டுப்படுத்துதல் 

❖ பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கைில் தடுப்புகளை நிறுவுதல் _ 

❖ சுரங்க விற்பளன நிளலயத்தில் டயர ்கழுவும் ெசதிளய ெழங்குதல் 

4.10 கழிவு டமலாண்ரம: 

முழுெதுமாக வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட வபாருை் பயன்படுத்தப்படுெதால், இந்தத ்

திட்டத்தில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. 

திரவக் கழிவுகள்: இந்தச ் சுரங்கத்தில் இருந்து வெைிமயறும் வசயல்முளறக் 

கழிவுகை் எதுவும் இல்ளல. அதனால் திரெக் கழிவுகை் உருொகாது. 
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அபாயகரமான கழிவு டமலாண்ரம: இந்த திட்டத்தில் பின்ெரும் மமலாண்ளம 

நளடமுளறகை் பின்பற்றப்படும்: 

➢ பல்மெறு ெளகயான கழிவுகளை மசகரிக்க பல்மெறு ெண்ண வதாட்டிகை் 

கிளடப்பளத உறுதி வசய்தல் . 

➢ அபாயகரமான கழிவுப் வபாருடக்ளை ஒரு தனி மசமிப்பு பகுதியில் 

மசமித்து ளெப்பது, கழிவு எண்வணய், எண்வணய் மாசுபட்ட ஆளடகை், 

பயன்படுதத்ப்பட்ட ஈய அமில மபட்டரிகை், ஸ்கிராப்புகை், டயர ்மசமிப்பு 

மபான்றெற்றிற்கான ஊடுருொத வகாை்கலன்களுடன். 

➢ அபாயகரமான கழிவுகை் கசிவுகை் / கசிவுகை் எதுவும் இல்ளல என்பளத 

உறுதிப்படுதத்வும். 

➢ தீயளணப்பான் அளமப்பு அபாயகரமான வபாருை் மசமிப்பு பகுதியில் 

இருப்பளத உறுதி வசய்தல். 

அபாயகரமான கழிவுகை் ஏமதனும் இருந்தால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி 

அல்லது மறு-வசயலிகை் மூலம் அெ்ெப்மபாது அகற்றப்படும். அபாயகரமான 

கழிவுகை் விதிகைின்படி வகாண்டு வசல்லப்படும். மமமல கூறப்பட்ட தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளை திறம்பட வசயல்படுத்துெதன் மூலம் அபாயகரமான 

கழிவுகைால் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்: பிைாஸ்டிக் வபாருடக்ளைப் பயன்படுத்துெளதத் தளட 

வசய்ெது வதாடரப்ான GO(Ms) No.84 இன் படி தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியபடி 

தைத்தில் ஒருமுளற பயன்படுத்தும் பிைாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி 

எறியப்படும் பிைாஸ்டிக்குகை் தளடவசய்யப்படும். மக்கும் வபாருை் அல்லது 

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருட்களைப் பயன்படுத்த ஊழியரக்ை் 

ஊக்குவிக்கப்படுொரக்ை். 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 5  -நாற்றுகின் குப்ாய்வு 

5.1 நாற்று ஹதாமில்நுட்ம்: 

இது ஒரு முன்மொறிப்பட்ட கடுமுடொன கல் ற்றும் சளர குலொரி ஆகும், 

இதில் அள இந்திொக்கப்பட்ட திமந்த கொஸ்ட் சுங்கம் 

மற்மகொள்ரப்படும். இது பயொ சுத்தில் துளரிடுதல், மலடித்தல், அகழ்வு 

மசய்தல், கடுமுடொன கல்ளய ஏற்றுதல் ற்றும் நசுக்கும் அயகுகளுக்கு 

மகொண்டு மசல்லது ஆகிலற்ளம உள்ரடக்கிது. இந்த முளம மடக்மனொ 

மபொருரொதொ ரீதிொக நிரூபிக்கப்பட்டதொல், ொற்று மதொறில்நுட்பத்ளத கருத்தில் 

மகொள்ர மலண்டி அலசிில்ளய. 

5.2 நாற்று தம்: 

கனி ளலப்பு இற்ளகில் குமிப்பிட்ட தரம்; எனமல ொற்று தரம் மதடும் 

மகள்லி எறலில்ளய. 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 6  -சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு திட் ம் 

6.1 ஹாது 

இந்த திட்டத்தில், பொருத்தநொ சுற்றுச்சூமல் கண்கொணிப்பு திட்டம் 

யடியமநக்கப்ட்டுள்து. ல்வயறு கட்டுப்ொட்டு டயடிக்மககம 

பெனல்டுத்துயதற்கும் கண்கொணிப்தற்கும் யமக்கநொ, முமனொ நற்றும் 

ீடித்த திட்ட அட்டயமணகள், அப்குதினில் உள் ல்வயறு சுற்றுச்சூமல் தப 

அவுருக்கள் நீது பதொடர்ச்ெினொ கண்கொணிப்ம மயத்திருப்தற்கொ 

ல்வயறு பதொடர்புமடன திட்டங்கின் பதியொ யமிகொட்டுதல்களுடன் 

யடியமநக்கப்ட்டுள். 

சுற்றுச்சூமல் ொதுகொப்புச் ெட்டம், 1986 நற்றும் ல்வயறு நத்தின நற்றும் 

ல்வயறு துமகொல் யகுக்கப்ட்ட தபிமகளுக்கு இணங்குயமத உறுதி 

பெய்யதற்கொக, கொற்று நற்றும் ீரின் தபம், இமபச்ெல் அவுகள் வொன் 

ல்வயறு நொசு ிமகம யமக்கநொ நற்றும் முமனொக ஆய்வு பெய்யமத 

இக்கொகக் பகொண்டு கண்கொணிப்பு அட்டயமணகள் திட்டநிடப்ட்டுள். 

நொி நொசுக் கட்டுப்ொட்டு யொரின யபம்புகள். 

MOEF&CC நற்றும் நொி நொசுக்கட்டுப்ொட்டு யொரினம் யகுத்துள் 

ரிந்துமபக்கப்ட்ட யிதிமுமகின்டி அமத்து சுற்றுச்சூமல் தப 

அவுருக்கின் ல்வயறு யமிமுமகள் நற்றும் ஆய்வுகின் அதிர்பயண் 

இருக்கும். இது ஒரு ெிின குயொரி டயடிக்மக ன்தொல், சுபங்கப் பொறுப்ொர் 

சுற்றுச்சூமல் பதொடர்ொ அமத்து வயமகமமம் கயித்துக்பகொள்யொர். 
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சுற்றுச்சூமல் கட்டுப்ொட்டு டயடிக்மககில் கொற்று, ீர் நற்றும் நண்ணின் தபம், 

இமபச்ெல் அளவுகள், கொடு யர்ப்பு டயடிக்மககள் வொன் கூறுகள் அடங்கும். 

சுபங்கத்தின் யொழ்ொள் முளயதும் சுற்றுச்சூமமக் கண்கொணிப்தற்கொக, தப 

அவுருக்கம ஆய்வு பெய்யதற்கொ ிமனங்கின் பதொகுப்பு உண்மநனொ 

வதமயகள் நற்றும் ிவும். ிவும் நொசு அமயப் பொறுத்து, அவ்யப்வொது 

கட்டமனிடப்டும் சுற்றுச்சூமல் கொபணிகின் ிமமநகள். 

6.2 ல்டயறு அவுருக்களுக்கா கண்காணிப்பு அட் யரணகள் 

சுற்றுச்சூமல் ொதுகொப்புச் ெட்டம் நற்றும் ல்வயறு ெட்ட யபம்புகள் யகுத்துள் 

தபிமகளுக்கு இணங்குயமத உறுதி பெய்யதற்கொக, கொற்று நற்றும் ீர் 

குணங்கள், ெத்தம் அவுகள் வொன்யற்மப் பொறுத்து ல்வயறு நொசு 

ிமகம முமனொக ஆய்வு பெய்ன கண்கொணிப்பு அட்டயமணகள் 

திட்டநிடப்ட்டுள். இருப்ினும், வதமய நற்றும் முன்னுரிமநனின் 

அடிப்மடனில் இது உள்ளூர் அதிகொரிகளுடன் கந்தொவொெித்து பொருத்தநொ 

முமனில் நொற்ினமநக்கப்டொம் / வநம்டுத்தப்டொம் . இந்த குயொரினில் 

ின்ற்ப்டும் கண்கொணிப்பு அட்டயமணகள் கீவம பகொடுக்கப்ட்டுள். 
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அட் யரண 6. 1: சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு அட் யரண 

எஸ்.எண் 

சுற்றுச்சூமல் 

அவுருக்கள் 

கண்காணிக்க 

டயண்டின 

அவுருக்கள் 

குதி கயடபஜ் 

/இ ங்கர 

கண்காணித்தல் 

கண்காணிப்ின் 

அதிர்ஹயண் 

1 கொற்று தபம் 

ெல்ர் மட ஆக்மெடு 

(SO 2 ), மட்பஜின் 

ஆக்மெடுகள் (NO 2 ), 

சுயொெ துகள்கள் (PM 2.5 

நற்றும் PM 10 ). 

இமடனக 

நண்டத்தில் 2 

இடங்கள் நற்றும் 

1 ணி நண்ட 

இடங்கள். 

ஒவ்பயொரு 

இடத்திலும் 

யருடத்திற்கு 

ஒருமும. 

2 ீர் தபம் 

பொது, உடல் நற்றும் 

இபெொன 

அவுருக்கள் 

ித்தடி ீர் 

நொதிரிகள் 

(திட்டப் 

குதிமனச் சுற்ி) 
நற்றும் மநன் 

ிட் ீர் நொதிரிகள் 

யருடத்திற்கு 

ஒருமும 

3 

ீர் 

அட்டயமண 

ற் 

இக்கங்கள் 

ீர் ிமகள் 

அருகிலுள் 

கிணறுகள் 

நற்றும் 

வொர்பயல்கள் 

ஆண்டு 

அடிப்மடனில் 

ருயநமமக்கு 

முந்மதன 

நற்றும் ிந்மதன 

ிம 

4 ெத்தம் 

பக் . அதிகட்ெம் 

Lmin , Leq கல் &Leq 

இபவு dB(A) 

வயம நண்ட 

இடங்கள் நற்றும் 

தொங்கல் நண்ட 

கிபொநங்கள் 

யருடத்திற்கு 

ஒருமும 
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5 அதிர்வு உச்ெ துகள் வயகம் 
ன்னுமடன 

சுற்வு 

ஒருமும 

உகந்த பயடிப்பு 

அவுருக்கம 

அமடன 

6 

ெமூக 

பொருொதொப 

சூமல் 

ெமூக பொருொதொப 

ஆய்வு, CER 

பெனல்ொடுகம 

பெனல்டுத்துயது 

ற்ின ஆய்வு 

முன்பநொமினப்ட்டது 

இமடப்குதி 
ஆண்டு 

அடிப்மடனில் 

7 
பதொமில்ெொர் 

சுகொதொபம் 

வொய்கின் ஆபம் 

ிகழ்வுகமக் 

கண்டியதற்கொ 

பதொமில்ெொர் 

சுகொதொபக் 

கணக்பகடுப்பு, ெத்தம் 

ற்டக்கூடின 

குதினில் உள் 

பதொமிொர்களுக்கு 

ஆடிவனொபநட்ரி 

வெொதம நற்றும் 

ொதுகொப்பு 

யிரனங்கம 

நதிப்ொய்வு பெய்தல். 

திட்டத்தில் 

ஈடுட்டுள் 

ஊமினர்கள் 

நற்றும் 

பதொமிொர்கள் 

யருடத்திற்கு 

ஒருமும 

8 கிரீன்பல்ட் பொநரிப்பு 
குத்தமக 

குதிக்குள் 
யமக்கநொக 
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6.3 சட் ப்பூர்ய நற்றும் ஒழுங்குபர சட் ப் ணிகள்: 

சுற்றுச்சூமமப் ொதுகொப்தற்கும் பொதுப் ொதுகொப்ம உறுதி பெய்யதற்கும் 

அதன் பொறுப்பு நற்றும் உறுதிப்ொட்மட அியிக்கும் சுற்றுச்சூமல் 

பகொள்மகமன இந்தத் திட்டம் பகொண்டிருக்கும். தற்வொதுள் ொிெி ஆமனின் 

அமத்து ெம்ந்தப்ட்ட அதிகொரிகிடமும் கிமடக்கும். MOEF/CPCB/TNPCB 

ஆகினயற்ொல் ரிந்துமபக்கப்ட்ட யமிமுமகின்டி ின்யரும் சுற்றுச்சூமல் 

தபிமகள் இந்தத் திட்டத்தில் பெனல்டுத்தப்டும்: 

அட் யரண 6. 2: சுற்றுச்சூமல் தபிரகள் 

தபிரகள் யமங்கினயர் குிப்பு 

வதெின சுற்றுப்பு கொற்று தர 

தபிமகள் 

நத்தின நொசுக் 

கட்டுப்ொட்டு யொரினம் 

அட்டயமண 

ண் 6.3 

IS 10500:2012 க்கு ீர் தர 

தபிமகள் 

இந்தின தபிமகள் 

ணினகம் 

அட்டயமண 

ண்.6.4 

ஒி தபிமகள் CPCB / MoEF&CC அட்டயமண 

ண்.6.5 

அனுநதிக்கப்ட்ட உச்ெ துகள் 

வயகம் 

DGMS, தன்ொத் அட்டயமண 

ண்.6.6 
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அட் யரண 6. 3: டதசின சுற்றுப்பு காற்ின் தர தபிரகள் 
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அட் யரண 6. 4: IS – 10500 :2012 தபிரகள் 

 

 

 

 

 

 

 



திரு எஸ்.பாதாகிருஷ்ணின் பஃப்ஸ்ட ான் நற்றும் கிபாயல் குயாரிக்கா யரபவு EIA/EMP 

அிக்ரக சர்டய எண் . 886/2, 886/7 நற்றும் 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பப்யில், ஹயம்க்டகாட்ர  தாலுக்கா, யிருதுகர் நாயட் ம், தநிழ்ாடு 

 

 

 

ர ப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆடாசகர்கள்  
REV எண்: 00/AUG/22 

 6-9 

 

 

 

 

அட் யரண எண் - 6.2 ஹதா ர். 
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அட் யரண 6. 5: இரபச்சல் ிர தபிரகள் 

குதி குினீடு குதினின் 

யரக 

dB(A) Leqஇல்யபம்புகள் 

கல் டபம் இபவு டபம் 

(A) பதொமிற்ெொம 

குதி 

75 70 

(B) யணிக குதி 65 55 

(C) குடினிருப்பு 

குதினில் 

55 45 

(D) அமநதி 
நண்டம் 

50 40 

குிப்பு : 

1.  கல் வபம் ன்து கொம 6 நணி முதல் இபவு 10.0 நணி யமப 

2.  இபவு வபம் ன்து இபவு 10.0 நணி முதல் கொம 6 நணி யமப 

3.  ிெப்த நண்டம் ன்து நருத்துயநமகள், கல்யி ிறுயங்கள், 

ீதிநன்ங்கள், மத ஸ்தங்கள் அல்து தகுதியொய்ந்த 

அதிகொரினொல் அியிக்கப்ட்ட ி குதிகமச் சுற்ி 100 

நீட்டருக்குக் குமனொநல் உள் குதி. 

4.  தகுதியொய்ந்த அதிகொரினொல் வநவ குிப்ிட்டுள் ொன்கு 

யமககில் ஒன்ொகப் குதிகின் கப்பு யமககள் ெபொெரினொக 

இருக்கொம். 

* dB(A) Leq ன்து நித பெயித்தினுடன் பதொடர்புமடன A அயில் 

படெில்கில்ஒினின்அயின் வப மடமள் ெபொெரிமனக் குிக்கிது. 

"படெில்" ன்து ெத்தம் அயிடப்டும் ஒரு அகு. 

"A", dB(A) Leqஇல், ெத்தத்தின்அயடீ்டில்அதிர்பயண் மடமனக் குிக்கிது 

நற்றும் நித கொதுகின் அதிர்பயண் நறுபநொமி ண்புகளுக்கு ஒத்திருக்கிது. 
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Leq : இது ஒரு குிப்ிட்ட கொப்குதினில் இமபச்ெல் அயின் ஆற்ல் ெபொெரி. 

அட் யரண 6. 6: CPCB ஆல் யகுக்கப்ட்  ஹதாமில்துர 

ஹதாமிார்களுக்கு அனுநதிக்கப்ட்  சத்தம் 

பயிப்ொடு வபம் (ஒரு ொமக்கு 

நணிவபத்தில்) 

dB(A) இல் யபம்பு 

8 90 

4 93 

2 96 

1 99 

½ 102 

¼ 105 

1/8 108 

1/16 111 

1/32 114 

 

அட் யரண 6. 7: சுபங்கப் குதிகில் அனுநதிக்கப்ட்  உச்ச துகள் டயகம் ( 

PPV). 

நிநீ/பெக்கில் . 

கட் ரநப்பு யரக ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் தூண்டுதல் 

அதிர்ஹயண் ஹெர்ட்ஸ் 

 

<8 

ஹெர்ட்ஸ் 

ான் 8-

25 

ஹெர்ட்
ஸ் 

I  >25 

ஹெர்ட்
ஸ் 

A. உரிரநனாருக்குச் ஹசாந்தநில்ாத கட்டி ங்கள்/கட் ரநப்புகள் 

யடீ்டு யடீுகள் / கட்டமநப்புகள் ( குச்ெொ பெங்கல் 

நற்றும் ெிபநண்ட்) 
5 10 15 

பதொமில்தும கட்டிடங்கள் (RCC 

நற்றும் கட்டமநக்கப்ட்ட 

கட்டமநப்புகள்) 

10 20 25 

யபொற்று முக்கினத்துயம் யொய்ந்த பொருள்கள் 2 5 10 
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நற்றும் உணர்தின் கட்டமநப்புகள். 

B. குரந்த ஆயுட்காம் ஹகாண்  உரிரநனாருக்கு ஹசாந்தநா கட்டி ம் 

யடீ்டு யடீுகள்/கட்டமநப்புகள் 10 15 25 

( குச்ெொ பெங்கல் நற்றும் ெிபநண்ட்)    

பதொமில்தும கட்டிடங்கள் 15 25 50 

(RCC நற்றும் கட்டமநக்கப்ட்ட கட்டமநப்புகள்)    

வநற்கூின கண்கொணிப்பு இடம் நற்றும் கண்கொணிப்ின் அதிர்பயண் ஆகினமய, 

ிவும் நொசு அமயப் பொறுத்து, அவ்யப்வொது கட்டமனிடப்ட்டடி, 

சுபங்கத்தின் உண்மநனொ வதமயகள் நற்றும் ிவும் ிமமநகள் நற்றும் 

சுற்றுச்சூமல் கொபணிகின்டி, வொடல் பஜன்ெிமடன் கந்தொவொெித்து 

பொருத்தநொ முமனில் நொற்ினமநக்கப்டும். வதமய. 

6.4 சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு ஹசவு: 

சுற்றுச்சூமல் கண்கொணிப்புக்கு ட்பஜட்டில் ரூ. இந்த திட்டத்திற்கு ஆண்டுக்கு 

1.00 ட்ெம். சுற்றுச்சூமல் ிர்யொகத்தின் மூதம் நற்றும் பதொடர்ச்ெினொ 

பெவு ற்ின கூடுதல் யியபங்கள் அட்டயமண ண். 10.2, அத்தினொனம்-X இல் 

யமங்கப்ட்டுள். 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 7  -கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 ஹாது: 

இந்த EIA / EMP அமிக்ககக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

1. MoEF&CC ஆகைகரின்படி திட்டத்தின் பபாது ஆலயாசகன. 

2. இடர் அரலிடல் 

3. R&R திட்டம் 

4. சுங்க படல் திட்டிடல் 

7.2 ஹாது ஆடாசர: 

இந்த லகவு EIA/EMP அமிக்ககானது, பபாது லிசாகை நடத்துலதற்கான 

திட்டிடப்பட்ட லததி ற்றும் லநம் குமித்து இண்டு உள்ளூர் 

பசய்தித்தாள்கரில் 30 நாட்களுக்கு பன் அமிலித்த பிமகு, திருபநல்லலயி 

ாலட்ட ஆட்சிர் ற்றும் ாநிய ாசுக்கட்டுப்பாட்டு லாரி அதிகாரிகள் பயம் 

கட்டா நகடபகமகரின்படி பபாது ஆலயாசகனக்கு பலரிப்படுத்தப்படும். 

நகடபகமகள். பபாது லிசாகைின் லபாது பங்குதார்கரின் கருத்துக்கள், 

கலகயகள் ற்றும் ஆட்லசபகனகள் பதிவு பசய்ப்படும். அகனத்து பபாது 

லினலல்களும், திட்ட பன்பாறிபலர் ற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகரின் 

லகள்லிக்கான பதில்களும் பதிவு பசய்ப்பட்டு, திழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அமிக்ககில் இகைக்கப்படும். 
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7.3 இடர்  அளவிடல்: 

ற்படக்கூடி பல்லலறு அபாங்களுக்கு, காைங்கள் ற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடலடிக்கககள் பற்மி லிரிலான பகுப்பாய்வு கீலற பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது: 

 

எஸ்.எண் 
காபணிகள் 

ஆத்துக்கா 

காபணங்கள் 

கட்டுப்ாட்டு 

 யடிக்ரககள் 

1. 
பபாருள் 

அகற்றுதல் 

அ) பபஞ்ச் அதன் 

ஒருங்கிகைக்கப்படாத 

தன்க காைாக 

சரியாம். 

b) பபஞ்சுகரில் 

லாகனங்கரின் 

இக்கம் காைாக 

அதிர்வு. 

DGMS லதகலக்லகற்ப 
ஒட்டுபாத்த பபஞ்ச் 
சாய்வு லகாைம் 
உகந்ததாக 
பாரிக்கப்படும். 

லலகய பசய்பம் பபஞ்ச் 
அகயம் பபஞ்ச் 
உத்கத லிட 
அதிகாக இருக்கும். 

2. துகரிடுதல் 

அ) அளத்தப்பட்ட 

காற்று குறல்கரின் 

அதிக அளத்தம் 

காைாக 

பலடிக்கயாம். 

b) தடிின் பகமற்ம 

பாரிப்பு காைாக 

துகர துகரிடும் 

கம்பி உகடந்து 

லபாகயாம். 

 அபக்கி ற்றும் 
துப்பை 
உபகைங்கரில் உள்ர 
லதய்ான பாகங்ககர 
அவ்லப்லபாது தடுப்பு 
பாரிப்பு ற்றும் 
ாற்றுதல். 

 உற்பத்திாரர்கரின் 
பரிந்துகின்படி 
கம்பிக ாற்ம 
லலண்டும் ற்றும் 
பிட்கள் ாற்மப்படும். 
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எஸ்.எண் 
காபணிகள் 

ஆத்துக்கா 

காபணங்கள் 

கட்டுப்ாட்டு 

 யடிக்ரககள் 

3. பலடித்தல் 

அ) பமக்கும் பாகம, 

தக அதிர்வு, சத்தம் 

லபான்மகல. 

b) பலடிபபாருட்ககர 

பகமற்ம 

பகமில் சார்ஜ் 

பசய்தல் 

 சுக ற்றும் 
இகடபலரி லசாதகன 
அடிப்பகடில் 
உகந்ததாக 
கலக்கப்படும். 

 ஒரு தாதத்திற்கு 
பலடிக்கும் கட்டைம் 
குகமக்கப்படும். 

 லநாபனல் பயம் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
பலடித்தல் 
பன்படுத்தப்படும். 

4. அகழ்லாாய்ச்சி 

அ) அகழ்லாாய்ச்சிின் 

லபாது இளத்துச் 

பசல்லும் ற்றும் 

ற்றும் கருலிகள் ிக 

அருகாகில் 

இருக்கும் 

b)டிப்பரின் உடல் ீது 

லாரிக அகசத்தல் 

c) அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபரின் லாகனம் 

ஓட்டுதல் 

 நபர் ற்றும் 
லாகனங்கள் 
அருகாகில் 
இருக்கும்லபாது 
இக்குபலர் 
இந்தித்கத 
இக்கக்கூடாது. 

 லண்டிின் லல் 
லாரிக ஊசயாடக் 
கூடாது ற்றும் 
ஆபலட்டர் பக்பகட் 
தகில் இருப்பகத 
உறுதிபசய்த பிமகு 
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எஸ்.எண் 
காபணிகள் 

ஆத்துக்கா 

காபணங்கள் 

கட்டுப்ாட்டு 

 யடிக்ரககள் 

இந்தித்கத லிட்டு 
பலரிலறுகிமார். 

 திமகான 
லற்பார்கலின் பயம் 
ந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபகபம் இந்தித்கத 
இக்க அனுதிக்கக் 
கூடாது. 

5. லபாக்குலத்து 

அ) லாகனத்கத 

"பக்கியிருந்து லால்" 

இக்குதல் 

ஆ) பபாருள் அதிக சுக 

c) லாகனத்கத 

ாற்றும்லபாது ற்றும் 

பந்திச் பசல்லும் 

லபாது 

d) டிக்கக ற்றும் 

லபாது அதன் லகபிகன 

லிட்டு பலரிலறும் 

ஆபலட்டர் 

 ஆபலட்டர்களுக்கு 
பிற்சி அரிப்பதன் 
பயம் இந்த 
காைங்கள் அகனத்தும் 
அறிக்கப்படுலது உறுதி 
பசய்ப்படும். 

 ஓலர் லயாடிங் 
பசய்ப்படாது. 

 ஆடிலா லிளுலல் 
ரிலர்ஸ் ஹார்ன் 
லறங்கப்படும். 

 பகமான பிற்சி 
அரிக்கப்படும். 

6. 

ின்சாம் 

ற்றும் 

ண்பைய் 

காைாக தீ 

a)லகபிள்கள் ற்றும் 

பிம ின் பாகங்கரின் 

குறுகி சுற்று 

காைாக 

 உயர் காற்று 
ஊதுகுறயின் 
உதலிபடன் ின்சா 
பாகங்ககர அடிக்கடி 
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எஸ்.எண் 
காபணிகள் 

ஆத்துக்கா 

காபணங்கள் 

கட்டுப்ாட்டு 

 யடிக்ரககள் 

b) டீசல், ண்பைய் 

லபான்ம ரிக்கூடி 

திலத்தின் கசிவு 

காைாக. 

சுத்தம் பசய் லலண்டும் 

 அகனத்து fastening 

பாகங்கள் ற்றும் 
இடங்கள் இறுக்கப்படும் . 

தகுந்த தீகைக்கும் 
கருலிகள் லறங்கப்பட 
லலண்டும். 

7. 
இற்கக 

சீற்மங்கள் 

திர்பாாத 

சம்பலங்கள் 

சுங்க நிர்லாகம் 
நிகயகக 
சாரிக்கும் திமன் 
பகாண்டது. 

7.3.1 டரி ர் டநாண்ரநத் திட் ம்: 

பபாதுலாக, இல்பான பசல்பாட்டின் லபாது பின்லரும் 

இற்கக/பதாறில்துகம ஆபத்துகள் ற்படயாம். 

 பலள்ரம்/அதிக கற காைாக சுங்கப் பள்ரம் பலள்ரம்: 

 குறி ற்றும் கறிவுக் கறிவுகரின் சரிவு லதால்லி 

 கனரக சுங்க உபகைங்கள் காைாக லிபத்து ற்றும் 

 பலடிப்பு ற்றும் பலடிருந்துகரின் பன்பாடு 

இந்த குத்தககில் சுங்க பசல்பாடு ஒரு தகுதிலாய்ந்த சுங்க லயாரரின் 

லயாண்க கட்டுப்பாடு ற்றும் லறிகாட்டுதயின் கீழ் லற்பகாள்ரப்படும். 

லபரிடர் ற்பட்டால் சுங்க நிர்லாகம் பின்பற்ம லலண்டி நிகய ஆகைகள், 
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ாதிரி நிகய ஆகைகள் ற்றும் சுற்மமிக்கககள் பயலற்கம DGMS பலரிிட்டு 

லருகிமது. இந்த உத்தவுகள் அகனத்தும் சட்ட லிதிகள் ற்றும் லிதிபகமகள் 

பின்பற்மப்படும். நிய அதிர்வு திட்ட தரம் மற்றும் ஆய்வு பகுதி ண்டயம் - II இல் 

லிளகிமது ற்றும் குகமந்த பசயில் உள்ர ண்டயாக லிலரிக்கப்படுகிமது. 

குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் பலள்ரம் ற்படுலதற்கு லற்மாத நீர்நிகயகள் 

இல்கய. னலல இந்த திட்டத்தால் ந்த லபறிவும் ற்படாது. லற்கூமி 

ஆபத்து / லபரிடர்ககர கவனித்துக்பகாள்லதற்காக பின்லரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடலடிக்கககள் டுக்கப்பட்டுள்ரன. 

 சுங்கப் பள்ரத்தில் லற்பப்பு நீர் லருலகதத் தலிர்ப்பதற்காக 

ாகய லடிகால் ற்றும் ண் கட்டுககர சரிபார்த்து பதாடர்ந்து 

பாரித்தல். 

 கனான பருலகற காயத்தில் சுங்கத்கதத் தலிர்ப்பது ற்றும் 

கறக் காயத்தில் அகனத்து HEMM ககரபம் லல் பபஞ்சுகளுக்கு 

அைிலகுத்துச் பசல்லது. 

 குமிப்பாக கறக்காயங்கரில் அவசர பம்பிங்கிற்காக லபாதுான 

அரவு டீசல் பகாண்ட பெனலட்டர் பசட்களுடன் கூடி அதிக 

திமன் பகாண்ட காத்திருப்பு பம்புககர லறங்குதல். 

 அகனத்து சுங்க நடலடிக்கககரின் லபாதும் அகனத்து பாதுகாப்பு 

பன்பனச்சரிக்கககள் ற்றும் லிதிபகமகரின் லிதிகள் 

கண்டிப்பாக பின்பற்மப்படும் 
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 அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் தகறலகதத் தகட பசய்தல். 

 சுங்கங்கரில் தீகைப்பு ற்றும் பதலுதலி ற்பாடுககர 

லறங்குதல். 

 பாதுகாப்பு பூட், பஹல்பட், கண்ைாடி, தூசி பகபடிகள், காது 

பிரக்குகள் ற்றும் காது ஃப்ஸ் லபான்ம அகனத்து பாதுகாப்பு 

உபகைங்கரின் ற்பாடுகளும் ஊறிர்கரின் பன்பாட்டிற்காக 

கிகடக்கச் பசய்ப்பட்டுள்ரன. 

 அபாகான லராகங்கரில் பைிபுரிபம் அகனத்து 

ஊறிர்களுக்கும் பிற்சி ற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள் 

 MMR 1961 இன் படி பலடிபபாருட்ககர பலடிக்கச் பசய்லதற்கும் 

லசிப்பதற்கும் அகனத்து பாதுகாப்பு பன்பனச்சரிக்கக 

நடலடிக்ககககரபம் ககடபிடித்தல். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்கரின்படி ன்னுகட லலகய ற்றும் 

சுங்கத் திட்டங்ககரத் பதாடர்ந்து புதுப்பித்தல் 

 ன்னுகட பகங்ககர அடிக்கடி சுத்தம் பசய்தல் 

 பகமான லசிப்பு, திமகான நபர்கள் பயம் 

பலடிருந்துககரப் பன்படுத்துதல். 

 உற்பத்திாரர் லறிகாட்டுதல்கரின்படி அகனத்து சுங்க 

உபகைங்கரின் லறக்கான பாரிப்பு ற்றும் லசாதகன 
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 அடிக்கடி தண்ைரீ் பதரித்து பகாண்டு பசல்லும் சாகயகரில் உள்ர 

தூசிக அடக்குதல். 

 லபாட்டிகள், சுலபாட்டிகள் ற்றும் லருடாந்தி பாதுகாப்பு 

லாங்கள் ற்றும் சுற்றுச்சூறல் லாங்கள் பயம் பாதுகாப்பு 

ற்றும் லபறிவு பற்மி லிறிப்புைர்கல அதிகரிப்பது, 

பபாருத்தான பலகுதிகள் ற்றும் பிம ஒத்த இக்கங்கள் பயம் 

ஊக்குலிக்கப்படுகிமது. 

நிர்லாகபம் EMCபம் சுங்கத்தில் ற்படும் ஆபத்துகரின் ஆதாங்ககரக் 

கருத்தில் பகாண்டு சூழ்நிகயககர திமகாகச் சாரிக்க படிபம். 

7.4 நறுயாழ்வு நற்றும் நீள்குடிடனற்ம் (ஆர் & ஆர்) திட் ம்: 

சுங்க நடலடிக்கககள் சுங்க குத்தகக பகுதிக்குள் ட்டுல 

லற்பகாள்ரப்படும். 3.164 பஹக்லடர் சுங்க குத்தகக பகுதி பளலதும் 

பட்டாநியம். ம்ல் பகுதிக்குள் க்கள் பதாகக இல்கய. னலல, R&R ன்ம 

லகள்லி றலில்கய. 

7.5 சுபங்க மூ ல் திட் ம்: 

5 ஆண்டுகளுக்கு 36 ீட்டர் ஆறம் லக சுங்க நடலடிக்கக லற்பகாள்ர 

உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ரது . சுங்கத்கத படும் கட்டத்தில் சட்டம் ற்றும் 

லிதிகரின்படி லதகலான அகனத்து நடலடிக்கககளும் டுக்கப்படும், பின் 

நிப்புதல், ீட்படடுப்பு ற்றும் றுலாழ்வுக்கான ந்த பன்பாறிவும் இல்கய. 

ன்னுகடய ஆபட்காயம் படிந்த பிமகு குலாரிகள் பலட்டப்பட்ட குறிகளுக்கு 
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பபாதுக்கள் ற்றும் கால்நகடகள் உள்லர தகறலகதத் தடுக்கும் லககில் 

சுற்மிலும் லலயிகள் அகக்கப்பட்டு அகனத்து சட்டத் லதகலகளும் பூர்த்தி 

பசய்ப்படும். ற்கனலல லிரக்கிபடி, நான் சுங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில் 

பலட்டிபடுக்கப்பட்ட பலற்மிடத்தில் லசகரிக்கப்படும் கறநீர் உள்நாட்டில் 

நீர்ப்பாசனம் ற்றும் லடீ்டுத் லதகலகளுக்குப் பன்படுத்தப்படும். சுங்க படல் 

திட்டம்  ம் 4.5 இல் ஹகாடுக்கப்ட்டுள்து. 

7.6 ஒட்டுஹநாத்த தாக்க ஆய்வு: 

இத்திட்டத்தின் 500ீ சுற்மரவுக்குள் அகந்துள்ர ற்ம குலாரிகரின் 

லிலங்கள் இகைப்பு-11ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரது லலும் அது கீலற 

காட்டப்பட்டுள்ரது: 

அட் யரண 7. 1: 500நீ சுற்யில் உள் குயாரிகின் யியபங்கள் 

எஸ்.

எண் 
குயாரி யியபம் கிபாநம் 

SF எண்.8 அவு  

( ஹெக்ட் ) 

 யடிக்ரககள் எண் & 

குத்தரக காம் 

தற்டாதுள் குயாரிகள்: 

1 பி.பொன் _ 

நதிக்குடி , 

பலம்பக்லகா
ட்கட 

866/4A, 812/11, 

பதயின, 

(3.06.5) 

KV1/422/2018 லததி: 9.01.2019. 
08.02.2019 பதல் 07.02.2024 லக 

2 

 
ஆர்சதர்சாதன 

நதிக்குடி 

,பலம்பக்
லகாட்கட 

807/4C (1.62.5) 
KV1/22055/2016 dated: :01.02.2019 

08.02.2019 to 07.02.2024 

3 R.Vishnuprasath 

நதிக்குடி 

,பலம்பக்
லகாட்கட 

886/10, 886/1A 1 , 

886/4 (3.47.0) 

KV1/825/2017 dated:01.02.2019 

08.02.2019 to 07.02.2024 

4 S.Gururaja 

நதிக்குடி 

,பலம்பக்
லகாட்கட 

805/4, 805/3 (2.93.0) 
KV1/29597/2015, Dated:14.11.2018 

28.11.2018 to 27.11.2023 
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எஸ்.

எண் 
குயாரி யியபம் கிபாநம் 

SF எண்.8 அவு  

( ஹெக்ட் ) 

 யடிக்ரககள் எண் & 

குத்தரக காம் 

5 P.Jeyaraman 

நதிக்குடி 

,பலம்பக்
லகாட்கட 

916/4C1, 916/7A 

பதயின, 

(2.97.5) 

KV1/424/2018 லததி:29.01.2019. 
01.02.2019 பதல் 31.01.2024 

லக 
ரகயி ப்ட்  குயாரி: 

1. பி.பொன் 

நதிக்குடி , 

பலம்பக்லகா
ட்கட 

811 (பி), 812/3 
812/4A, 812/6A, 

பதயின, 

(4.23.5) 

KV1/37602/2013, லததி: 19-12-2013 
24.12.2013 பதல் 23.12.2018 

லக. 

2. ல்.காத்திரி 

நதிக்குடி , 

பலம்பக்லகா
ட்கட 

919/28 (0.60.0) 

KV1/ 794 / 2012 DI 12.09.2013 

23.09.2013 பதல் 22.09.2018 

லக 

3. S.Radhakrishnan 

நதிக்குடி 

,பலம்பக்
லகாட்கட 

915/3, 916/4B, 

916/4C2, 916/7B 

(2.88.0) 

KV1 /48749/2013, dated:01.09.2015 

12.09.2015 to 11.9.2018 

Present Proposed Quarry : 

1 S.Radhakrishnan 

நதிக்குடி 

,பலம்பக்
லகாட்கட 

886/2 (P), 886/7, 

886/9 (3.16.4) 
KV1/879/2020 

  TOTAL 24.94.40  

லலய இருந்துபார்த்தால், இந்தத்திட்டத்தின் தனிப்பட்ட குத்தககப் பகுதி 5 

பஹக்லடருக்குக் குகமலாகஇருந்தாலும், 500ீ சுற்மரலிற்குள் இருக்கும் 

ற்ம ற்றும் பன்பாறிப்பட்ட குலாரிகள் இத்திட்டத்துடன் > 5 

பஹக்லடருக்கு லலகயபசய்கிமது. அத்தகக கிரஸ்டர் சூழ்நிகய 

பபாருந்தும்ற்றும் இந்த அமிக்ககதாரிக்கப்பட்டது. குத்தகக பகுதிக்கு 

அருகில் இருக்கும் ற்றும் பன் பாறிப்பட்ட குலாரிககரக் காட்டும் 

லகபடம் கீலற பகாடுக்கப்பட்டுள்ர படம்ண்.7.1: 
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 ம் 7. 1: அருகிலுள்ள யரப ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லற்கூமி அட்டலகைில் இருந்து சுற்மரலில் தற்லபாது 5 குலாரிகள் 

இருப்பது பதரிகிமது. இந்த திட்டத்திற்காக லற்பகாள்ரப்பட்ட அடிப்பகட 

கண்காைிப்பு, தற்லபாதுள்ர இந்த குலாரிின் ஒட்டுபாத்த தாக்கத்கத 

பிதிபயிக்கிமது. தற்லபாதுள்ர குலாரிகரின் குத்தககக் காயம் 

படிலகடலகதக் கருத்தில் பகாண்டு, தற்லபாகத கடுபடான 

லகாரிக்ககககர நிகமலலற்றுலகத உறுதிபசய், தற்லபாதுள்ர குலாரிகளுக்கு 

ாற்மாக உத்லதச குலாரி பசல்படும் . 
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7.7 குமி சாய்வு ிரப்புத் திட் ம் 

 சுங்கத்தின் சரிவு நிகயத்தன்கக பாதிக்கும் காைிகள் 

 டிப், குறுக்கீடு பலட்டு ண்டய உருலாக்கம், கரிண் ஊடுருலல், 

பட்டுகள் / இகடநிறுத்தங்கள், தலறுகள் லபான்மலற்கம 

உள்ரடக்கி புலிில் அகப்பு, 

 உருலாக்கத்தின் யித்தாயெி 

 சாய்வு லடிலில் 

 நியத்தடி நீர் இருப்பு பகத்தில் அதிக அளத்தத்கத ற்படுத்தும் 

 குமிப்பிட்ட தள பகுப்பாய்வு 

 பன்பாறிப்பட்ட பகுதி ன்பது லல் 1 ீ பூி, 5 ீசகர, அகதத் 

பதாடர்ந்து லானிகய பாகம ற்றும் கடினான பாகம ஆகிலற்கம 

உள்ரடக்கி கடினான பாகம சார்லனாககட்நியப்பப்பாகும். 

 உருலாக்கம் ஒல ாதிரிான பாகம லகக ன்பதால் சரிவு 

லதால்லிின் நிகழ்தகவு குகமலாக உள்ரது ற்றும் பகமான 

நடலடிக்கககள் டுக்கப்பட்டால் தலிர்க்கப்படயாம். 

 7.5 ீ அகயபள்ர தடுப்பு ண்டயம் இருக்கும், இது ஒரு லடு பகுதிக 

உருலாக்குகிமது, இது லல் பகுதிகபம் கலனித்துக் பகாள்ர படிபம், 

லலும் இந்த பகப்பில் ந்த ஆபத்தும் ற்படாது. 

 குத்தககப் பகுதிின் கிறக்குப் பகுதி ற்கனலல அதிகபட்சாக 19 ீ 

ஆறத்தில் குறி லதாண்டி டுக்கப்பட்டுள்ரது. வ்லாமாினும், 

குத்தககப்பகுதிின்கிறக்குப் பகுதிில் பசல்லும் ஓகடக்கு , 50ீ 
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பாதுகாப்பு ண்டயம் லிடப்பட்டுள்ரது, லலும் இந்த பாதுகாப்பு 

லயத்தில் ற்கனலல பலட்டிபடுக்கப்பட்ட இந்த பகுதிில் சுங்க 

ஆறான லார்டுகள் துவும் பன்பாறிப்படலில்கய. 

 இந்த 50ீ பாதுகாப்பு ண்டயத்திற்கு அப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுங்கத் திட்டத்தின்படி லலும் பபஞ்ச் பசய்லது உறுதிபசய்ப்பட்டு 

திர்காய சுங்கப் பைிகள் லற்பகாள்ரப்படும். 

 கிறக்கு சுங்க குத்தகக சுற்மரலில் டின் ளீட் அகப்பதற்கும் 

உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ரது, லலும் தற்லபாதுள்ர சுங்கத் தரத்தில் 19ீ 

தக ட்டத்தில் 50ீ பாதுகாப்பு பதாகயலில் பள்கம்பி லலயிககர 

அகக்கவும் உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ரது. இந்த பகுதி திர்காயத்தில் 

லலகய பசய்லதியிருந்து தனிகப்படுத்தப்படும் ற்றும் இந்த 

தனிகப்படுத்தப்பட்ட ண்டயத்தில் னிதர்கள் ற்றும் 

இந்திங்கரின் நடாட்டம் அனுதிக்கப்படாது. 

 இந்த பகுதிில் லதகலான ச்சரிக்கக பயகககளும் கலக்கப்படும். 

 திர்காய லலகயகரின் லபாது பின்லரும் நடலடிக்கககள் உறுதி 

பசய்ப்படும்: 

o சரிலின் நிகயத்தன்கக பாதிக்கக்கூடி பாகம அடுக்குகரில் 

உள்ர தலறுகள், பட்டுகள், கடக், ஊடுருவும் பபாருள் லபான்ம 

கட்டகப்பு அம்சங்கள் துவும் இல்யாதகத உறுதி பசய்லதற்காக 

சுங்க லயாரால் சுங்க பகங்ககர லறக்கான ஆய்வு 

லற்பகாள்ர லலண்டும். 
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o சுங்கத்தின் லல் அல்யது குறி பபஞ்சுகரில் தரர்லான பபாருட்கள் 

அல்யது கற்பாகமககர அடுக்கக்கூடாது. 

o பபஞ்சுகரின் உம் 5 ீ இருக்க லலண்டும். லலகய பசய்பம் 

பபஞ்ச் அகயம் பபஞ்ச் உத்கத லிட குகமந்தது 2.5 டங்கு 

இருக்க லலண்டும். அல்டிலட் குறி பபஞ்ச் அகயம் 5ீ ஆக இருக்கும் 

& சாய்வு நிகயத்தன்கக உறுதி பசய்லதற்காக சாய்வு 45o இல் 

கலக்கப்படும். 

o லபாதி சாகய அகயத்துடன் 16 சரிலில் 1 ன்ம இடத்தில் இளத்துச் 

பசல்லும் சாகய அகக்கப்படும். 

o நியத்தடி நீர்ட்ட சந்திப்பு இருக்காது. 

o உருலாக்கம் காைாக ந்த கசிவும் திர்பார்க்கப்படுகிமது. 

கச்சிதான அடுக்குகரின் பசமிவூட்டகயத் தடுக்க , குலாரி 

பகத்திற்கு லசதம் ற்படுலகதத் தடுக்கவும், நீர் ஓட்டத்கத 

நிர்லகிக்கவும், பபஞ்ச் சாய்லில் பலரிப்பகடான லடிகால், 

கறக்காய நீக ஒளங்குபடுத்தும் லககில் பும ாகய லடிகால், 

பசட்டில்யிங் குரம் ஆகிலற்கம உள்ரடக்கி லபாதுான 

லடிகால் லயாண்க அகப்பு உருலாக்கப்படும் . 

லற்கூமிகல பாதுகாப்பான ற்றும் நிகயான சுங்க லாய்ப்புககர உறுதி 

பசய்பம். 

முடிவுரப: 

சுற்றுப்புமச் சூறயில் ந்தப் பாதகான தாக்கபம் திர்பார்க்கப்படலில்கய, 
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பனனில் இந்தத் தாரிப்கப அகடப் பன்படுத்தப்படும் உபகைங்கரின் 

ண்ைிக்கக குகமலாகவும், பசல்பாட்டின் அரவு குகமலாகவும் உள்ரது. 

குகமந்த கார்பன் பலரிலற்மம் பகாண்ட சான்மரிக்கப்பட்ட லாகனங்கள் 

ட்டுல பன்படுத்தப்படும். இந்த உபகைங்கள் பகமாகவும், 

பகமாகவும் பாரிக்கப்படும். தலி, கார்பன் பலரிலற்மத்தால் ற்படும் 

குகமந்த பாதிப்கப உறுதி பசய்லதற்காக லபாக்குலத்து லாகனங்களுக்கு 

லறக்கான லாகன உிழ்வு லசாதகனகள் பசய்ப்படும். கார்பன் உிழ்கல 

லலும் த்திஸ்தம் பசய், ஒரு நல்ய பசுக ற்றும் லதாட்டத் திட்டம் 

திட்டிடப்பட்டுள்ரது, அதில் 550 தாலங்கள் குத்தகக பகுதிிலும் அகதச் 

சுற்மிபம் நடப்படும். 

புலிில் ரீதிாக குத்தககப் பகுதிிலும் அகதச் சுற்மிபள்ர பகுதிபம் 

பபரும்பாலும் தரிசு நியங்ககரக் பகாண்ட சார்லனாககட் லகக பாகம 

உருலாக்கத்கதக்பகாண்டுள்ரது. னலல, பபரி தாலங்கள் அல்யது லிலசா 

நடலடிக்கககள் துவும் காைப்படலில்கய. பாதுகாக்கப்பட்ட அல்யது 

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் ண்டயம் அல்யது வன நியம் துவும் அருகில் 

இல்கய, அது தாக்கத்கத ற்படுத்தும். 

அகனத்து சட்ட லிதிகள் ற்றும் லிதிபகமகளுக்கு இைங்க சுங்கம் 

லற்பகாள்ரப்படுலது உறுதி பசய்ப்படும், தகுதிலாய்ந்த சுங்க லயாரர், 

பிராஸ்டர் லபான்ம சட்டப்பூர்ல பைிாரர்ககர நிித்தல், சுங்க 
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பாரித்தல் தைிக்கும் நடலடிக்கககள். 

பசுக இல்ய லாபக்கள் (GHG) பலரிிடப்படுலதால், பலப்பநிகய அதிகரிப்பு, 

உள்ளூர் க்கரின் லாழ்லாதாத்கத பாதிக்கிமது , லிலசாம், லனலில் 

ற்றும் பாம்பரி நகடபகமககர இறக்கிமது. இத்தகக லகறுக்கப்பட்ட 

லநாக்கம் லமட்சி, பலள்ரம் லபான்மலற்றுக்கு லறிலகுக்கும் ந்த காயநிகய 

ாற்மத்கதபம் தூண்டாது. 

சுங்க படல் திட்டத் திட்டம் தாரிக்கப்பட்டு ற்கனலல அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுங்கத் திட்டத்தில் லசர்க்கப்பட்டுள்ரது. 

அருகில் லற்மாத நீர்நிகயகள் இல்யாததால், ந்த கடல் சுற்றுச்சூறல் அகப்பும் 

காைப்படுலதால், இந்த பகப்பில் ந்த லிகரவும் திர்பார்க்கப்படலில்கய. 

நீரில் ஆய்வு லற்பகாள்ரப்பட்டது ற்றும் அத்திாம் III இன் பாா 3.6 & பாா 

4.3 அத்திாம் - IV இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ரபடி, இந்தப் பகுதிில் ல்யா 

லநநியத்தடிநீர்ட்டபம்சுங்கட்டத்திற்கு ிகக் குகமலாக இருப்பகதக் 

காட்டுகிமது. னலல, நியத்தடி நீர் குறுக்கீடு திட்டிடப்படலில்கய குலாரி 

நடலடிக்ககால் சுங்கத்தின் பள லாழ்க்ககபம் நியத்தடி நீரும் 

பாதிக்கப்படாது. இதனால், நியத்தடி நீர் ட்டத்தில் ந்த பாதிப்பும் ற்படாது. 

தலி, இது ஒரு சுங்கத் திட்டம் ன்பதால், ந்த பசல்பகம கறிவுகளும் 

இருக்காது. பன்பு குமிப்பிட்டது லபாய, கறப்பபாறிவு சுங்கத் தக சம்ப்பில் 

லசகரிக்கப்பட்டு, CGWA லதகலக்கு ற்ப பன்படுத்தப்படும். சம்ப்பில் உள்ர 

அதிகப்படிான நீர் , குடிலற்மக் குரத்திற்கு பம்ப் பசய்ப்படும் ற்றும் 

கீழ்நிகயப் பனாரர்களுக்கு ிதிஞ்சி பதரிலான நீர் பலரிலற்மப்படும். 



திரு எஸ்.பாதாகிருஷ்ணின் பஃப்ஸ்ட ான் நற்றும் கிபாயல் குயாரிக்கா யரபவு EIA/EMP 

அிக்ரக சர்டய எண் . 886/2, 886/7 நற்றும் 886/9 த்திக்குடி கிபாநத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 

பப்யில், ஹயம்க்டகாட்ர  தாலுக்கா, யிருதுகர் நாயட் ம், தநிழ்ாடு 

 

 

ர ப்ாற்ல் ஹாினார்கள் & 

ஆடாசகர்கள்  
REV எண்: 00/AUG/22 

 7-17 

 

அகனத்து சட்ட லிதிகள் ற்றும் லிதிபகமகளுக்கு இைங்க சுங்கம் 

லற்பகாள்ரப்படுலது உறுதி பசய்ப்படும், தகுதிலாய்ந்த சுங்க லயாரர், 

பிராஸ்டர் லபான்ம சட்டப்பூர்ல பைிாரர்ககர நிித்தல், சுங்க 

நடலடிக்ககககரத் பதாடங்குலதற்கு பன் DGMS க்கு தகலல் அரித்தல் ற்றும் 

பல்லலறு லிதிககர திமம்பட பசல்படுத்துலதன் பயம் சுற்றுச்சூறல் தத்கத 

பாரித்தல் பள குத்தகக காயத்திற்கான தைிப்பு நடலடிக்கககள். 

 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 8  - திட்  ன்கள் 

திரு எஸ்.பாதாகிருஷ்ணின் முன்மநாமினப்ட்ட பஃப்ஸ்டடான் நற்றும் 

கிபாயல் குயாரிஇப்குதினில் உடல் நற்றும் சமூக உள்கட்டமநப்புகம 

டநம்டுத்தும்: 

 18 டருக்கு டபடி டயமயாய்ப்பு. 

 ருக்கு நமமுக டயமயாய்ப்பு. 

 பானல்டி, ஜிஎஸ்டி டான் ல்டயறு யரிகம யசூிப்தன் மூம் 

அபசாங்கங்களுக்கு ிதி ஆதானம். 

 நக்கின் மாது யிமிப்புணர்வு அதிகரிப்பு. 

 உள்ளூர் சமூகத்திற்கா உள்ளூர் யசதிகின் மதாடர்ச்சினா 

டநம்ாடுகள் 

 அருகிலுள் நக்கின் மாது யாழ்க்மகத் தபத்மத டநம்டுத்துதல் 

 HDI இல் ஒட்டுமநாத்த முன்டற்ம் (நித டநம்ாட்டுக் குினடீு) 

 இப்குதினில் மதாடர்புமடன மதாமில்கின் யர்ச்சி. 

 திர் யருநாத்தில் முன்டற்ம். 

 உள்ளூர் ள்ிகள் நற்றும் ஞ்சானத்துகளுக்கு சி யசதிகம 

யமங்குதல் 
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சுருக்கநாக, முன்மநாமினப்ட்ட கபடுமுபடா கல் குயாரி இந்த 

ிபாந்தினத்திற்கு டயம யாய்ப்புகள், உள்ளூர் நக்கின் திர் யருநாம், 

கல்யி, நருத்துய அமநப்புகள், உள்கட்டமநப்பு உருயாக்கம் டான்யற்ில் 

டநம்டுத்தப்ட்ட சமூக நல யசதிகள் டான் துமகில் னிக்கும். 

சமூக-மாருாதாப அியிருத்தி டயடிக்மககம டநற்மகாள்யதன் மூம், 

உள்ளூர் சமூக அியிருத்தி எதிர்ார்க்கப்டுகிது.இமதடன டாக்கி, CER இன்  

 

 

கீழ் ல்டயறு டயடிக்மககளுக்காக ரூ.6.0 ட்சங்கம ஒதுக்கீடு மசய்ன 

முன்மநாமியர் திட்டநிட்டுள்ார். ல்டயறு சமூக ப் ணிகளுக்காக 

ஒதுக்கப்டும் CER டயடிக்மககில் இருந்து, குத்தமக குதிக்கு அருகில் உள் 

கிபாநங்கள் னமடமம். 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 9  - சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான கட்டமமப்மப 

விவரிக்கும் 14.09.2006 தததியிட்ட MoEF அறிவிப்பின் SO 1533 இன் இமணப்பு-III, 

'சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' அத்தியாயம் ஸ்தகாப்பிங் கட்டத்தில் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டால் அது பபாருந்தும் என்று கூறுகிறது. 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ToR, SEIAA, தமிழ்நாட்டிடம் இருந்து அவரக்ளின் கடிதம் 

எண். SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 தததி 23.03.2022 இல் பபறப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு நன்மம பகுப்பாய்வு குறிப்பு விதிமுமறகளில் 

பரிந்துமரக்கப்படவில்மல. எனதவ, இந்த திட்டத்திற்கு இது பபாருந்தாது. 

 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 10 - சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம  தி ் ம் 

10.1 அறிமுகம்: 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் குறிப்பிடத்தக்க 

தொக்கங்ககளக் குகறக்கு ் நநொக்கத்திற்கொக இந்த EIA/EMP அறிக்ககயின் 

மூல ் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க  நடவடிக்கககளின் 

மசயலொக்க உத்திககள இந்த அத்தியொய ் விவரிக்கிறது. 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் நிர்வாகத்தின் கூறுகள்  தி ் ம : 

சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க த் திட்ட ொனது, திட்டச ் மசயல்பொடுகள்  ற்று ் 

அவற்றின் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் மபரு ் பொதிப்புககள 

அகடயொள ் கொணு ். (அத்தியொய ்-IV இல் விரிவொன முகறயில் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது) நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மகொள்ககயின் 

அடிப்பகடயில், சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க க் குழு இந்தத் தணிப்பு 

நடவடிக்ககககளச  ் மசயல்படுத்துவகத ந ற்பொரக்வயிடு ். 

முன்ம ொழிபவரின் சுற்றுசச்ூழல் மகொள்கக, சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க  பிரிவு 

 ற்று ் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க  நடவடிக்கககளுக்கொன படம்ெட் 

ஒதுக்கீடு பற்றிய விவரங்கள் இந்த அத்தியொயத்தில் விரிவொக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.1 சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரக: 

முன்ம ொழிபவர ்நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் மகொள்கககய 

உருவொக்குவொர.் இந்தக் மகொள்ககயின் முக்கிய அ ்சங்கள் இருக்கு ். 

❖ உநலொகச ்சுரங்க ஒழுங்குமுகற, கனி ப் பொதுகொப்பு  ற்று ் ந  ்பொட்டு 

விதிகள் நபொன்றவற்றில் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள அகனத்து விதிகள் 

 ற்று ் நிபந்தகனககளப் பின்பற்றுவதன் மூல ் ஆபத்து இல்லொத 

 ற்று ் பொதுகொப்பொன சுரங்க நடவடிக்ககககள உறுதி மசய்தல்  



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 

ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 10-2 

 

 

நபொன்றவற்கறக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொன தீரவ்ு நடவடிக்ககககள 

ந ற்மகொள்வதன் மூல ் சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்கப உறுதி மசய்தல் . 

❖ உள்ளூர ் சமூகதத்ின் நலனுக்கொக உடல்  ற்று ் சமூக 

உள்கட்டக ப்புககள ந  ்படுத்துதல் நபொன்ற பல்நவறு 

நன்க களுக்கொக உள்ளூர ் சமூகத்தின் நதகவககளப் பூரத்்தி மசய்ய 

CER மசயல்பொடுககள விரிவுபடுத்துதல். 

❖ HEMM பயன்படுத்துதல், துகளயிடுதல்  ற்று ் மவடிப்புச ்மசயல்பொடுகள் 

நபொன்ற அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளு ் கண்டிப்பொக 

ஒழுங்குமுகற தரநிகலகளுக்கு உடப்ட்டு  ற்று ் அப்பகுதியில் 

பொதுகொப்பொன பணிசச்ூழகலப் நபணுவகத உறுதி மசய்தல். 

❖ அகனத்து பணியொளரக்ளுக்கு ் பொதுகொப்பு, சுகொதொர ்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழல் குறிதத் கொலமுகற பயிற்சிககள வழங்குதல். 

❖ எந்தமவொரு விதிமீறல் / மீறல் அல்லது பொதுகொப்பற்ற சுரங்க 

நடவடிக்கககளு ் சுரங்க ந லொளரிட ் புகொரளிக்கப்பட நவண்டு ், 

மபரிய நபரழிவுககளத ் தவிரப்்பதற்கு உடனடி சரிமசய்தல் 

நடவடிக்ககககள ந ற்மகொள்வொரக்ள். அறிக்ககயொனது, மிகக் குகறந்த 

 ட்டத்தில் இருந்து உயரந்்த நிகலகள் வகர, ந ல்நநொக்கி படிநிகல 

மதொடரப்ொடல் நசனல்கள் மூல ், விகரவொன நநரத்திற்குள் 

உரிக யொளகர மசன்றகடயு ். 

❖ சுரங்க ந லொளர ்முழு சுரங்க ்  ற்று ் இகணக்கப்பட்ட மசயல்பொடுகள் 

மீது ஒட்டும ொதத் கட்டுப்பொட்கடக் மகொண்டிருப்பொர ்  ற்று ் 

பொதுகொப்பற்ற மசயல்பொடுகள், சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுகலவு நபொன்றவற்றின் 

அகனத்து மீறல்கள்  குவொரியின் உரிக யொளரின் கவனத்திற்கு 

மகொண்டு வரப்பட நவண்டு ். இத்தககய மீறல்கள்  ற்று ் 

விலகல்களுக்கொன தீரவ்ு நடவடிக்கககள் சுரங்க ந லொளரொல் 
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கவனிக்கப்பட நவண்டு ், சுரங்க ்  ற்று ் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

ஏநதனு ் ஆபத்துகள் அல்லது நபரழிவுககளத ் தவிரக்்க நவண்டு ். 

இத்தககய மீறல்களுக்கு மபொறுப்பொன நபரக்ள் தகுந்த ஒழுக்கொற்று 

தண்டகன நடவடிக்கககள் மூல ் தண்டிக்கப்படுவொரக்ள். 

❖ EC நிபந்தகனகள்  சுரங்க ந லொளரொல் கண்டிப்பொக ககடபிடிக்கப்படு ். 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு அட்டவகணகள், 

குண்டுமவடிப்பு கொரண ொக அதிரவ்ு ஆய்வுககள நடத்துதல், பசுக  

பட்கடகய உருவொக்குதல், மவட்டப்பட்ட பகுதியின் ந லொண்க , 

மதொழில்சொர ்சுகொதொர ஆய்வு நபொன்றகவ. 

❖ இந்த வககயில் மீறல்கள் விலகல்ககள விகளவிக்கு ் மதொடரச்ச்ியொன 

அலட்சியத்தின் சந்தரப்்பங்களில் முன்ம ொழிபவரொல் தண்டகன 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படு ். 

❖ இந்த விஷயத்தில் நதகவயொன சரியொன  ற்று ் விகரவொன திருத்த 

நடவடிக்கககளுக்கொக, ந நல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து மசயல்பொட்டு 

கொரணிககளயு ்  திப்பொய்வு மசய்ய 90 நொட்களுக்கு ஒரு முகற கொல 

அட்டவகண அ ல்படுத்தப்பட நவண்டு ். 

10.2.2 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம ஹசல்: 

சுரங்க ந லொளர/்சுரங்கப் மபொறுப்பொளர ்பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்ககககள உடனடியொகவு ் திற ்படவு ் கண்கொணித்து 

மசயல்படுத்துவொர ் ற்று ் கொற்றின் தரக் கட்டுப்பொடு, நீர ்தர நிகல, ஒலி நிகல 

கட்டுப்பொடு, நதொட்டத் திட்ட ், சமூக ந  ்பொட்டுத் திட்டங்கள் நபொன்ற பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க  திட்டங்ககள ந ற்பொரக்வயிடுவொர ் .  அதற்கொன 

நிறுவன விளக்கப்பட ் கீநழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
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ப ம் 10. 1: ஸ்தாபன வரரப ம் 

உரிரமயாளர ்

 

சுரங்க டமலாளர/் 

ரமன்ஸ் இன்சார்ஜ்  

 

பிளொஸ்டர ்நதொழர ்

   

 

டிரில்லர ்                    ஆபநரட்டரக்ள் 

சுரங்க ந லொளர/்சுரங்கப் மபொறுப்பொளர ் சுரங்கத்தில் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் 

நடவடிக்கககளுக்கு நநரடியொகப் மபொறுப்பொவொரக்ள். EMP இல் உள்ள 

வழிகொட்டுதல்களுக்கு இணங்க, உரிக யொளர ் சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககள் 

 ற்று ் அவற்கற திற ்பட மசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்கற மதொடரப்ுபடுத்தி 

ந ற்பொரக்வயிடுவொர.் சுரங்க ந லொளர/்சுரங்கப் மபொறுப்பொளர ் சுரங்கத்தில் 

சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ொகத்கத ந ற்பொரக்வயிடுவொர ் ந லு ் அவர ் சுற்றுசச்ூழல் 

நிரவ்ொகத்தின் அகனத்து மசயல்பொடுககளயு ் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகளில் 

நநரடியொக ந ற்பொரக்வயிடுவொர.் துகண அதிகொரிகள், மவளி ஆநலொசகரக்ள் 

 ற்று ் ஆய்வகங்களில் இருந்து நதகவயொன உதவிகள் மபறப்படு ். 

சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் நிலச ்சிகதவு, கொற்று, நீர ் ற்று ் 

 ண்ணின் தர ், இகரசச்ல் அளவுகள், அகழ்வொரொய்சச்ி மசய்யப்பட்ட 

பகுதிகளுக்கு பயனுள்ள நில மீட்பு, கொடு வளரப்்பு நடவடிக்கககள் நபொன்ற 

பல்நவறு கொரணிககள உள்ளடக்கு ். நிரவ்ொக மசயல்பொடுகள் கீநழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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❖ சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்துவகத 

அவதொனிக்க. 

❖ சுற்றுசச்ூழலில் திட்ட நடவடிக்கககளின் விகளவுககள ஆய்வு 

மசய்தல். 

❖ நதொட்டத் திட்டதக்த மசயல்படுத்துவகத உறுதி மசய்ய. விரு ்பிய 

முடிகவ அகடய தொவரங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிதத்தின் வழக்க ொன 

கண்கொணிப்பு ந ற்மகொள்ளப்படுகிறது. 

❖ கண்கொணிப்பு முதலியவற்றின் பதிவுககள, முகறயொன முகறயில் 

கவத்திருப்பது, அதனொல் எளிதொக அணுகுவதற்கு வசதியொக, 

சட்டப்பூரவ் முகவரக்ளொல் நதகவப்படு ்நபொது, முதலியன. ந லு ் 

சட்டப்பூரவ் அதிகொரிகளுக்கு பரிந்துகரக்கப்பட்ட வரு ொனதக்த 

அனுப்பவு ். 

❖ பொதுகொப்பு வலயங்களில் நபொது ொன நவலிகள்  ற்று ் நதொட்டங்கள் 

ந ற்மகொள்ளப்படுவகத உறுதி மசய்ய நவண்டு ். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுககள நடத்துதல்  ற்று ் SPCB க்கு அறிக்கக 

மசய்தல். 

❖ அரசொங்க திகணக்களங்களுடன் மதொடரப்ு மகொள்ளவு ். 

❖ தற்நபொதுள்ள  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு கருவிகள்  ற்று ் அக ப்புகளின் 

மசயல்திறகன அவ்வப்நபொது  திப்பீடு மசய்து, கருவிககள அதன் 

உகந்த மசயல்திறன் நிகலயில் கவத்திருக்க சரியொன நநரத்தில் 

நடவடிக்கக எடுக்கவு ். 

❖ இந்த திட்டத்தொல் எதிரப்ொரொத சுற்றுசச்ூழல்  ொசு ஏற்பட்டொல் 

உடனடியொக தடுப்பு நடவடிக்கக எடுக்க நவண்டு ். 
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❖ மதொழிலொளரக்ள்/ ஊழியரக்ளிட ் பொதுகொப்பு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுதத் பொதுகொப்பு தணிக்கககள்  ற்று ் திட்டங்ககள நடத்துதல் . 

❖ மதொழிலொளரக்ள்/ஊழியரக்ளுக்கு ஏநதனு ் உடல்நலப் 

பிரசச்கனககள உடனுக்குடன் கண்டறிய வருடொந்திர சுகொதொர 

தணிக்ககககள நடத்துதல். இதனொல் மதொழில் சொரந்்த உடல்நலப் 

பிரசச்கனகள் குகறயு ். 

❖ பொதுகொப்பு குறித்த பயிற்சி அளிப்பது  ற்று ் ஊழியரக்ளுக்கு கல்வி 

அளிக்க பொதுகொப்பு பயிற்சிககள நடத்துதல். தீயகணக்கு ் கருவிகள் 

 ற்று ் அக ப்புககள 'தயொரொன நிகலயில்' கவத்திருக்க நவண்டு ். 

❖ இத்திட்டத்தின் மூல ் சமுதொய ் அகடந்த பலன்ககளக் கண்டறியவு ், 

குகறபொடுகள் இருப்பின் உடனடியொகப் பூரத்்தி மசய்யவு ் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் சமூகப் மபொருளொதொர ஆய்கவ ந ற்மகொள்வது. 

❖ முகறயொன சுரங்க மூடல் ஏற்பொடுககள உறுதி மசய்தல் 

10.2.3 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்ரம PLAN: 

10.2.1.1 ஹபாது: 

முகறயொன கண்கொணிப்பு அக ப்புகள்  ற்று ் நன்கு வடிவக க்கப்பட்ட 

 ற்று ் திறக யொன சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க த் திட்ட ் ஆகியகவ திட்டச ்

மசயல்பொட்டின் நபொது, பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் சட்டப்பூரவ் ொக 

நிகலயொன வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ். கொற்று, நீர,் சத்த ், 

நில ், உயிரியல் சூழல் நபொன்றவற்றின் அடிப்பகடயில் திட்டத்தின் பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககள கவத்திருக்க முன்ம ொழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் கீநழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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10.2.2.2 காற்றின் தரம்: 

கொற்றின் தரதக்தப் மபொறுத்த ட்டில், சுரங்க ்  ற்று ் அதனுடன் 

மதொடரப்ுகடய நடவடிக்கககளின் விகளவொக மவளிநயறு ்  ற்று ் வொயு 

உமிழ்கவத ் தணிக்க, பின்வரு ் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் 

ந ற்மகொள்ளப்பட நவண்டு ்: 

▪ நபொக்குவரத்துச ் சொகலகளில் தூசிகய அடக்குவதற்கொக ம ொகபல் 

நடங்கரக்களப் பயன்படுத்தி வழக்க ொன தண்ணீர ்மதளிக்கப்படுகிறது. 

▪ NONEL உடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கு ் நுட்பங்கள். 

▪ அதிக தூசி  ற்று ் பொதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியு ் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகள் / முகமூடிககள வழங்குதல். 

▪ துரப்பண துகளககள ஈர ொன துணியொல் மூடுதல், கூரக் யொன 

துரப்பண ் பிட்டுகள் 

▪ அதிக கொற்று வீசு ் கொலங்களில் மவடிப்பகதத ் தவிரப்்பது சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தரதக்த எளிதில் பொதிக்கு ். 

▪ நபொக்குவரத்து  மசல்லு ் சொகலகள், மெசஇ்எ ்எ ்  ற்று ் ட ்பரக்கள 

முகறயொகப் பரொ ரித்தல். 

▪ நபொக்குவரத்தின் நபொது ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள தொரப்்பொய்களொல் 

மூடுதல் 

▪ வழக்க ொன  ற்று ் முகறயொன தடுப்பு பரொ ரிப்பு அட்டவகணகள் 

மூல ் வொகன உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படு ்  ற்று ் உமிழ்வு 

 திப்புககள உறுதி மசய்வதற்கொக டீசல் புகக மீட்டர ் கருவி மூல ் 

உமிழ்வு நசொதகனகள் மசய்யப்படுகின்றன. 

▪ தவிர, சுரங்க சுற்றளவு  ற்று ் பொதுகொப்பு  ண்டலத்தில் நல்ல பசக்ச 

மபல்ட் கவர ்உருவொக்கப்படு ். 
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▪ குத்தகக பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் வடிகொல் வொய்க்கொல் 50மீ 

பொதுகொப்பு தூர ் விடப்பட்டுள்ளது. அதற்கொன  ண் திட்டு  ற்று ் கிழக்கு 

குத்தகக சுற்றளவில் தகர தொள் அக க்கப்படு ். குத்தகக சுற்றளகவச ்

சுற்றி  ற்ற பக்கங்களிலு ் பசுக  வகல அக க்கப்படு ். 

10.2.2.3 நீர ்சூழல்: 

இந்த திட்டத்தில் இருந்து எந்த மசயல்முகற கழிவுகளு ் உருவொக்கப்படொது. 

உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உள்நொட்டு கழிவுநீர,் ஊறகவக்கு ் குழி 

அக ப்புகளுடன் மசப்டிக் நடங்கில் நசகரிக்கப்படு ். தவிர, ம ொத்தப் 

மபொருடக்ளு ் நநரடியொக நுகரந்வொருக்கு அனுப்பப்படுவதொல் , குத்தககப் 

பகுதிக்குள் கழிவுக் கிடங்குகள் அல்லது இருப்புக்கள் இருக்கொது . 

 கழ நீகரச ்நசகரிக்க குவொரிகயச ்சுற்றி 890 மீட்டர ்நீளமுள்ள வடிகொல் நபொன்ற 

ந ற்பரப்பு ஓடு ் ந லொண்க  கட்டக ப்புகள் அக க்கப்படு ் . குடியிருக்கு ் 

குளத்திலிருந்து ந நலொட்ட ொன மதளிவொன நீர ் அருகிலுள்ள கீழ்நிகல 

பயனரக்ளுக்கு வழங்கப்படு ்.  கழநீர ் நசகரிப்கப நநொக்கி, சுரங்கத்தில் 

நசகரிக்கப்படு ்  கழநீரொனது, சுரங்கத்தின் நபொது நீரத்்நதகவ  ற்று ் உபரி 

நீகர கிரொ   க்களுடன் கலந்தொநலொசித்து, அரசு நகடமுகறகளுக்கு ஏற்ப, 

அருகிலுள்ள ஓகடயில் மவளிநயற்றப்படு ் அல்லது அருகிலுள்ள 

கிரொ ங்களுக்கு விநிநயொகிக்கப்படு ். அவரக்ளின் நதகவக்நகற்ப. 

குத்தககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் வடிகொல் வொய்க்கொல் மசல்கிறது, 

அதற்கொக 50 மீட்டர ்பொதுகொப்பு  ண்டல ் விடப்பட்டுள்ளது. குத்தகக பகுதிக்கு 

அருகொக யில் இந்த வடிகொல் வொய்க்கொலின் ககரநயொரத்தில்  ண் திட்டு 

அக க்கப்பட்டு பொதுகொப்பு  ண்டல பகுதியில் நல்ல நதொட்ட ் 

ந ற்மகொள்ளப்படு ். குதத்கக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள நசனலின் இருபுறமு ் 

முள்நவலி மூல ் சரியொக நவலி அக க்கப்பட்டு, இந்த வடிகொல் பொகதயில் எந்த 
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பொதிப்பு ் ஏற்படொ ல் பொரத்்துக் மகொள்ளப்படு ். இது மதொடரப்ொன விரிவொன 

விவரங்கள் பிரிவு 4.3.3, அத்தியொய ்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

10.2.2.4 இரரசச்ல் சூழல்: 

திட்டச ் மசயல்பொட்டின் நபொது, சுரங்க ்  ற்று ் அதனுடன் மதொடரப்ுகடய 

மசயல்பொடுகளொல் உருவொகு ் இகரசச்ல் கொரண ொக ஏற்படு ் பொதக ொன 

தொக்கதக்தத ் தணிக்க கீநழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் ந ற்மகொள்ளப்படு ்: 

▪ குத்தககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 50 மீட்டர ் விட்டு, சுரங்கப் 

பகுதியில் 7.5 மீட்டர ் பொதுகொப்பு  ண்டலப் பகுதிகளில் நல்ல நதொட்ட ் 

ந ற்மகொள்ளப்படு ். 

▪ இகரசச்ல் பொதுகொப்பொளரக்ள், ஆபநரட்டர ் நகபின்களின் கொப்பு, 

இயந்திரங்களில் கசலன்சரக்கள நிறுவுதல் நபொன்றகவ. 

▪ உபகரணங்களின் முகறயொன  ற்று ் வழக்க ொன பரொ ரிப்பு 

▪ அதிக இகரசச்லுக்கு மவளிப்படு ் மதொழிலொளரக்ளுக்கு கொது 

மசருகிககள வழங்குதல். 

▪ ஒலி உமிழ்கவக் குகறப்பதற்கொன உள்ளக க்கப்பட்ட மபொறிமுகறகய 

வழங்குதல். 

▪ சத்த ் அதிக ் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியு ் மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

ஆடிநயொம ட்ரி நசொதகன உட்பட வழக்க ொன சுகொதொர 

பரிநசொதகனககள நடத்துதல். 

▪ இகரசச்ல் அளவின் அளகவ அறியவு ், மதொழிலொளி அதிக இகரசச்லுக்கு 

மவளிப்படு ் நநரதக்தக் கட்டுப்படுத்தவு ் இயந்திரங்களில் 

மசயல்பொட்டு இயந்திரங்களின் இகரசச்ல் நிகல நிகலகயக் 

கொண்பிதத்ல். 
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பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 

ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 10-10 

 

 

10.2.2.5 தரர அதிர்வு 

திட்டச ்மசயல்பொட்டின் நபொது, மவடிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் நில அதிரவ்ு 

கொரண ொக ஏற்படு ் பொதக ொன தொக்கதக்தத ் தணிக்க கீநழ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் 

ந ற்மகொள்ளப்படு ்: 

❖ டிஜிஎ ்எஸ் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அளகவ விட உசச் துகள் நவகத்கத 

(பிபிவி) பரொ ரிக்க கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிக்கு ் நுட்பங்கள். 

❖ சிறந்த முகறயில் துகளயிடுதல்  ற்று ் சொரஜ்ிங் முகறகய 

உருவொக்குதல்  ற்று ் ஒரு தொ ததத்ிற்கு குகறந்த கட்டணதக்தப் 

பயன்படுத்துவகத உறுதி மசய்தல். 

❖ பறக்கு ் பொகறகய  தடுக்க , தண்டு மநடுவரிகச துகளயின் சுக கய 

விட குகறவொக இருக்கொது. நதகவப்பட்டொல், பறக்கு ் பொகறகய 

பரவுவகதத ்தடுக்க, மவடிக்கு ் பகுதியு ் முடக்கப்படு ். 

❖  க்கள் வசிக்கு ் பகுதிககள நநொக்கி பலதத் கொற்று வீசு ் நபொது குண்டு 

மவடிப்பு ந ற்மகொள்ளப்பட  ொட்டொது. பகலில் மவடிப்பு நடத்தப்படு ், 

இரவில் ஒருநபொது ். 

❖ ஒரு திறக யொன  ற்று ் அனுபவ ் வொய்ந்த நபரொல் மவடிப்பின் நபொது 

சரியொன கவனிப்பு  ற்று ் ந ற்பொரக்வ. 

❖ தவிர, அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு மவவ்நவறு மவடிப்பு நநர ் 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது  ற்று ் அந்தந்த சுரங்க நுகழவொயிலில் உள்ள 

கொட்சி பலககயில் நநரதக்த குறிப்பிட நவண்டு ். 

இது மதொடரப்ொன கூடுதல் விவரங்கள் பிரிவு 4.4.2, அத்தியொய ்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 

ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 10-11 

 

 

10.2.2.6 உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்க குத்தகக பகுதி  ற்று ் 10 கிமீ தொங்கல்  ண்டல ் ஆகியகவ நதசிய 

பூங்கொக்கள், சரணொலயங்கள் நபொன்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ரீதியொக 

உணரத்ிறன் அ ்சங்கள் இல்லொ ல் உள்ளன. தவிர, க ய  ற்று ் இகடயக 

 ண்டலத்தில் அட்டவகண-I விலங்குகள் எதுவு ் கொணப்படவில்கல. இந்தத ்

திட்டத்தில் தொவரங்களுக்கு மபரிய அளவில் அனு தி இருக்கொது. 

எவ்வொறொயினு ், குத்தகக பகுதிக்குள் நல்ல பசுக   ற்று ் நதொட்டத ்

திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

குத்தகக பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 7.5 மீட்டர ் பொதுகொப்புத ் தடுப்பு, குத்தகக 

பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் வடிகொல் வொய்க்கொல் 50 மீட்டர ்விடப்பட்டுள்ளது. 

பொதுகொப்பு  ண்டலப் பகுதியில் தொவர வளரச்ச்ி  ற்று ் அழகியகல 

ந  ்படுதத் கிரீன்மபல்ட் / நதொட்ட ் ந ற்மகொள்ளப்படு ். இது இப்பகுதியின் 

உயிரியல், கொட்சி  ற்று ் அழகியல் கண்நணொட்டத்கத அதிகரிக்கு ் . இது 

மதொடரப்ொன விரிவொன விவரங்கள் பிரிவு 4.6.4, அத்தியொய ்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.2.7 சமூக-ஹபாருளாதார சூழல்: 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட மசயல்பொடு, இப்பகுதியில் நவகலவொய்ப்பு பகுதி 

 ற்று ் உடல்  ற்று ் சமூக உள்கட்டக ப்பு நிகல ஆகியவற்றில் சொதக ொன 

தொக்கங்ககள வழங்கு ். துகண அலகுகள், வரத்த்க நடவடிக்கககள், ஒப்பந்தத ்

நதகவகள், சொதொரண மதொழிலொளரக்ள், பசுக ப் பட்கட ந  ்பொடு 

நபொன்றவற்றின் கொரண ொக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர ் க்கள் பல 

உறுதியொன நன்க ககளப் மபறுவொரக்ள். சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக 

மபொருளொதொர வளரச்ச்ிகய நநொக்கி, முன்ம ொழிபவர ் ஒரு கொரப்்பநரட் 

சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பின் கீழ் ரூ.6.0 லட்ச ். CER இன் கீழ் அகடயொள ் 

கொணப்பட்ட நடவடிக்கககள் படிப்படியொக மசயல்படுத்தப்படு ். 
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10.3 சுற்றுசச்ூழல் மாசுக் க ்டுப்பா ்டு ஹசலவு: 

குவொரியில் ந நல கூறப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ககககள 

மசயல்படுத்துவது மூலதன ்  ற்று ் மதொடர ் மசலவுககள உள்ளடக்கியது. 

சொத்திய ொன மூலதன ்  ற்று ் மதொடரச்ச்ியொன சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பொட்டு 

மசலவு கணக்கிடப்பட்டு அ ் வரண எண் - 6.5 கீநழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அ ் வரண 10. 1: சுற்றுசச்ூழல் க ்டுப்பா ்டு ஹசலவு 

ரூ. ல ்சங்களில் 

Sl. 

இல்
ரல 

ஹசயல்பாடு 
மூலதன 

ஹசலவு 

ஹதா ர் 
ஹசலவு/ஆண்டு 

1 ம ொகபல் நீர ்மதளித்தல் 10.0 1.0 

2 குத்தகக சுற்றளவின் கிழக்குப் பகுதியில் 

தகரத ்தொள்  ற்று ் சுரங்கச ்சுற்றளகவச ்

சுற்றி பசக்ச வகல அக த்தல் 

4.0 - 

3 பசுக  பட்கட  ற்று ் நதொட்ட ் (500 

எண்ணிக்கக ) 

1.0 0.2 

4 ந ற்பரப்பு ரன்ஆஃப் ந லொண்க  

கட்டக ப்புகள் -  ொகல வடிகொல், 

குடிநயறு ் குள ் 

0.5 0.1 

5 டயர ்கழுவு ் வசதிகய வழங்குதல் 0.3 - 

6 சுரங்க நுகழவொயிலில் EC நிபந்தகன 

கொட்சி பலகக வழங்குதல் 

0.3 - 

7 பொதுகொப்பு நகமெட்கள் மகொள்முதல் 

 ற்று ் சுகொதொர நசொதகன 

0.5 0.3 

8 சுற்றுசச்ூழல் தரத்கத கண்கொணித்தல் - 1.0 

9 நநொமனகலப் பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிக்கு ் 

மதொழில்நுட்பத்கத ஏற்றுக்மகொள்வது 

- 4.0 

10 சுரங்க நவகலகளில் நிகர இயக்கப்பட்ட 

சிசிடிவி நக ரொக்ககள வழங்குதல் 

0.3 - 

11 சட்டப்பூரவ் நபரக்ளுக்கொன ஊதிய ் - 7.0 

 ஹமாத்தம் 16.9 13.6 

EMP நடவடிக்ககககள நநொக்கி, ரூ. 16.9 லட்ச ் மூலதனச ் மசலவின் கீழ் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, மதொடர ் மசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.13.6 லட்ச ் 
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மசலவிடப்படு ்.  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள், சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கொணிப்பு நபொன்றவற்றின் பரொ ரிப்புக்கொன அகனத்து மதொடரச்ச்ியொன 

மசலவுகளு ் வருவொயில் இருந்து ஈடுமசய்யப்படு ் . 

10.4 முடிவுரர: 

ந ற்கூறியவொறு பல்நவறு திட்ட அட்டவகணகள்  ற்று ் சரியொன நநரத்தில் 

மசயல்படுத்து ் நநொக்கங்களுடன் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

ந லொண்க த ்திட்ட ், அப்பகுதியில் எதிரக்ொல சுற்றுசச்ூழல் தர ் சட்டப்பூரவ் 

வர ்புகளுக்குள் பரொ ரிக்கப்படுவகத உறுதி மசய்யு ். ந நல 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் ந லொண்க  உதத்ி மதொழில்துகற 

வளரச்ச்ிகய நிரூபிக்கு ். அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் கவகலகள்  ற்று ் 

மபொருதத் ொன தீரவ்ு நடவடிக்கககள் சரியொக திட்டமிடப்பட்டொல், திட்டத்கதச ்

சுற்றியுள்ள உள்ளூர ் சமூகத்தின் வொழ்க்கக முகற  ற்று ் வொழ்க்கக 

நிகலக ககள ந  ்படுத்துவதற்கு நீண்ட தூர ் மசல்ல முடியு ். 

 

* * * * * * * 
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CHAPTER 11 சுருக்கம் & முடிவு 

11.1 அறிமுகம் : 

நதிக்குடி கிராமதத்ில் 3.164 ஹெக்டேர ் பரப்பளவில் சரட்ே எண் 886/2, 886/7 

மற்றும் 886/9 ஆகிய இேங்களில் கரடுமுர ான கல் மற்றும் சரரள குவாரிரய 

இயக்க திரு.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன் முன்ஹமாழிந்தார ் . ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

2,64,480 m3 ரஃப் ஸ்டோன் மற்றும் 64,780m3 சரளள உற்பத்தி திறன் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுேதற்கான நேேடிக்ளகளய ஹதாேங்கியுள்ளது. 

இந்தத் திே்ேத்தின் தனிப்பே்ே குத்தளகப் பகுதி 5 ஹெக்டேருக்குக் குளறோக 

இருந்தாலும், 500மீ சுற்றளவுக்குள் இருக்கும் மற்ற குோரிகளும் இந்தத் திே்ேத ்

திே்ேத்துேன் 13.49.90 ஹெக்டேர ் ேளர ஹசயல்படுகின்றன, டமலும் இந்த 

முன்ஹமாழிவு ேளக – பி1-ன் கீழ் பரிசீலிக்கப்படுகிறது. 

11.1.1 ச ் ப்பூர்வ ஒப்புதல்கள்: 

• சுரங்க குத்தரக: 24.02.2021 அன்று, மாேே்ே ஆே்சியர ்விருதநகர ்வீடிடயா 

கடிதம் KV1/879/2018-கனிமம், துல்லியமான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் 

ஹபறப்பே்ேது (இரணப்பு-1) 

• சுரங்கத் தி ்  ஒப்புதல்: இந்தத ் திே்ேத்திற்கான சுரங்கத ் திே்ேத்திற்கு, 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துளற விருதுநகர ் உதவி இயக்குநரால் 

09.07.2021 டததியன்று KV1/879/2018 இல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பே்ேது 

(இரணப்பு-2) 

11.1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விண்ணப்பம்: 

• குறிப்பு விதிமுரறகள்: குறிப்பு விதிமுளறகள் SEIAA தமிழ்நாடு மூலம் 

23.03.2022 டததியிே்ே கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8867/SEAC/TOR-1124/2021 

மூலம் ேழங்கப்பே்ேது. 
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• அடிப்பர  தரவு டசகரிப்பு: இந்த திே்ேத்திற்கான அடிப்பளே தரவு 

டசகரிப்பு குளிரக்ாலத்தில் (டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரேரி 2022 ேளர) 

டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது 

• வரரவு EIA/EMP அறிக்ரக: இந்த ேளரவு EIA/EMP அறிக்ளக, EIA அறிவிப்பு 

2006 இன் விதிகள் மற்றும் நளேமுளறகளின்படி, ஹபாது விசாரளணக்காக 

சமரப்்பிக்கப்படும், இதில் ஹதாேரப்ுளேய ஹபாதுமக்கள் மற்றும் பிற 

பங்குதாரரக்ளின் கருத்துகள், கேளலகள் மற்றும் ஆே்டசபளனகள் ஏடதனும் 

இருந்தால் கருத்தில் ஹகாள்ளப்படும். அதற்கான அறிக்ளக, தமிழ்நாடு SEIAA 

க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் இறுதி EIA/EMP அறிக்ளகயில் இளணக்கப்படும். 

11.2 தி ் த்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

அ ் வரண 11. 1: தள விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

திே்ேத்தின் ஹபயர ்
திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் கரடுமுரோன கல் 
மற்றும் சரளள குோரி 

அளவு 3.164 ஹெக்டேர ்

முன்ஹமாழியப்பே்ே 5 
ஆண்டு உற்பத்தி 

2,64,480 மீ 3 கரடுமுரோன கல் மற்றும் 64,780 மீ 3 
சரளள 

கிராமங்கள் நதிக்குடி 

ஹதெசில் ஹேம்பக்டகாேள்ே 

மாேே்ேம் விருதுநகர ்

நிளல தமிழ்நாடு 

அே்சடரளக 9°26'21.8” N முதல் 9°26'26.0” N ேளர 

தீரக்்கடரளக 77°41'32.0” E முதல் 77°41'44.5”E ேளர 

டோடபாஷீே ் 58 ஜி/11 

நிலத்தின் ேளக பே்ோ நிலம் 

நிலப்பரப்பு 

சுரங்க குதத்ளகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி 
ஹமன்ளமயான சமஹேளி நிலப்பரப்பாகும். குதத்ளக 
பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனடே ஹேே்டி 
எடுக்கப்பே்டுள்ளது. குத்தளக பகுதியின் நிலப்பரப்பு 
சுமார ்125m RL ேளர உள்ளது. 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

அணுகல் 

குத்தளக பகுதி சிேகாசிக்கு ஹதன்கிழக்டக 10 கிமீ 
ஹதாளலவில் உள்ளது. SH-42 (ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ் - 
சிேகாசி) உேன் இளணக்கும் மல்லிபுத்தூர ் - 
பாளறப்பே்டி சாளலயில் இருந்து இளத அணுகலாம். 
அருகிலுள்ள விமான நிளலயம் மதுளரயில் உள்ளது, 
இது ேேகிழக்கு பகுதியில் சுமார ்62 கிமீ ஹதாளலவில் 
உள்ளது. 

அருகிலுள்ள டமஜர ்
ஆர.்எஸ் 

குத்தளக பகுதியின் ேேகிழக்கு பகுதியில் 10கிமீ 
ஹதாளலவில் சிேகாசி ரயில் நிளலயம் 
அளமந்துள்ளது. 

அருகில் உள்ள 
விமான நிளலயம் 

மதுளர விமான நிளலயம் குத்தளக பகுதியின் 
ேேகிழக்கு பகுதியில் 62 கிமீ ஹதாளலவில் 
அளமந்துள்ளது. 

அ ் வரண 11. 2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள முக்கிய நீரந்ிளலகள் 

• பருே ஓளே- ஈ 

• ஓளே-165m-W, 
• காயல்குடி ஆறு -1.7கிமீ (SW) 
• ஹநடுங்குளம் ஓளே - 3.1கிமீ (SW) 
• மருகல் ஓளே - 7.0கிமீ-(SW) 

ஹதால்லியல் முக்கியத்துேம் ோய்ந்த 

இேங்கள், நிளனவுச ் சின்னங்கள் 

அறிவிக்கப்பே்ேது 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ளல. 

ேரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா ஆரே்முள்ள 

உள்ளூர ்இேங்கள் 
10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ளல 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு சே்ேம், 1972 

இன் படி பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகள் 

(புலிகள் காப்பகம், யாளனகள் 

காப்பகம், உயிரக்்டகாளங்கள், டதசிய 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ளல 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

பூங்காக்கள், ேனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள், சமூக இருப்புக்கள் 

மற்றும் பாதுகாப்பு இருப்புக்கள்)  

ஒதுக்கப்பே்ே / பாதுகாக்கப்பே்ே 

காடுகள் 
10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ளல 

பாதுகாப்பு இேமாற்றங்கள் 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ளல 

நில அதிரவ்ு மண்ேலம் மண்ேலம் - II (குளறந்த ஹசயலில்) 

பகுதியில் உள்ள பிற ஹதாழில்கள் 

கிரஷரக்ள், ரஃப்ஸ்டோன் குோரிகள், 
தீப்ஹபே்டி, தீயளணப்புத் 
ஹதாழிற்சாளலகள் தவிர டேறு எந்த 
ஹபரிய ஹதாழிற்சாளலகளும் ஆய்வுப் 
பகுதியில் இல்ளல. 

அ ் வரண 11. 3: ஹதாழில்நு ்ப விளக்கம் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

புவியியல் 

இருப்பு 
ரஃப் ஸ்டோன் - 8,64,240 cum , சரளள - 1,09,785 cum 

சுரண்ேக்கூடிய 

இருப்பு 
ரஃப் ஸ்டோன் - 2,64,480 cum , சரளள - 64,780 cum 

சுரங்க முளற 

ஆழமற்ற சுத்தியல் துளளயிடுதல், ஹேடித்தல், 

அகழ்ோராய்சச்ி, ஏற்றுதல் மற்றும் ரஃப்ஸ்டோளன 

டதளேப்படும் ோங்குபேரக்ளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்ேதன் 

மூலம் திறந்த ோரப்்பு இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க 

முளற. 

உற்பத்தி 
ஆண்டு 

டமல் மண்.  
CUM 

CU.M இல் 
கிராவல் 

CU.M இல் 
கடினமான 

கல் 

I 3280 16400 47,988 

II 3280 16400 48,372 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

III 3280 16400 48,816 

IV 3116 15580 50,088 

V --- --- 69,216 

ஹமாத்தம் 12,956 64,780 2,64,480 
 

கழிவு 

உருோக்கம் 

மற்றும் 

டமலாண்ளம 

அகழ்ோராய்சச்ி ஹசய்யப்பே்ே அளனத்து ஹபாருேக்ளும் 

பயன்படுதத்ப்படும் என்பதால், இந்த குோரி ஹசயல்பாே்டில் 

எந்தவிதமான கழிவு உற்பத்தியும் எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்ளல. 

கிராேல் ேடிவில் உள்ள டமல் சுளமகள் டிப்பரில் ஏற்றப்பே்டு, 

டதளேப்படும் ோடிக்ளகயாளரக்ளுக்கு டதளேயான 

சீனிடயாடரஜ் கே்ேணதள்த அரசுக்குச ் ஹசலுத்தி 

சந்ளதப்படுதத்ப்படும். டமல் மண், கே்டுகள் 

அளமப்பதற்கும், டதாே்ேத ் டதளேகளுக்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும். டதாண்டிஹயடுக்கப்பே்ே கரடுமுரோன 

கல் டதாண்ேப்பே்டு, டதளேப்படும் ோங்குபேரக்ளுக்கு, எம் 

சாண்ே் உற்பத்தி ஹசய்ேதற்காக, டிப்பரில் ஏற்றப்படும். 

ஆழம் 
சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 36 மீே்ேர ் ேளர 

கே்டுப்படுதத்ப்பே்டுள்ளது. 

மனித சக்தி டநரடி – 18, மளறமுக – 50 

டபாக்குேரத்து 

முளற 
சாளல ேழியாக 

தண்ணீர ்

டதளே 
10 KLD 

நீர ்ஆதாரம் 

ஹதாேக்கத்தில் ஹேளி நிறுேனங்களில் இருந்து டதளேயான 

தண்ணீர ் ஹகாள்முதல் ஹசய்யப்படும். பின்னர,் சுரங்க 

குழியில் டசகரிக்கப்படும் தண்ணீர ் டதளேகளள பூரத்்தி 

ஹசய்ய பயன்படுதத்ப்படும். 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

சக்தி டதளே 

அளனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும். 

சுரங்க நேேடிக்ளகக்கு மின்சாரம் டதளேயில்ளல. 

அலுேலகம் டபான்றேற்றுக்கான குளறந்தபே்ச மின்டதளே 

மாநில கிரிே் மூலம் பூரத்்தி ஹசய்யப்படும். 

சுரங்க   

ோழ்க்ளக 
5 ஆண்டுகள் 

திே்ே ஹசலவு ரூ.2.95 டகாடி 

11.3 தற்டபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழல்: 

11.3.1  ஹபாது: 

, டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரரயிலான குளிர்காலத்தில் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே ToR இன் படியும் ஆய்வுகள் மற்றும் தரவு டசகரிப்பு 

முளறயாகவும் துல்லியமாகவும் டமற்ஹகாள்ளப்பே்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் 

டநாக்கத்திற்காக, பகுதி பிரிக்கப்பே்டுள்ளது. இரண்டு மண்ேலங்கள், அதாேது, 

ளமய மற்றும் இளேயக மண்ேலங்கள். ளமய மண்ேலம் ஹமாதத் குத்தளகப் 

பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது, அடத சமயம் இளேயக மண்ேலம் ளமய 

மண்ேலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் தூரத்ளத உள்ளேக்கியது. 

11.3.2 சமூக  -ஹபாருளாதார நிரல: 

விருதுநகர ் மாேே்ேம், ஹேம்பக்டகாே்ளே தாலுகா, நத்திக்குடி கிராமத்தில், 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ரஃப்ஸ்டோன் மற்றும் சரளள குோரி உள்ளது. 2011 மக்கள் 

ஹதாளக கணக்ஹகடுப்பின்படி, 10 கிடலாமீே்ேர ் சுற்றளவில் ராஜபாளளயம், 

சிேகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ் ஆகிய மூன்று தாலுகாக்களிலிருந்து 28 கிராமப்புற 

கிராமங்கள் மற்றும் 7 நகரப்்புறங்கள் உள்ளன. 
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அ ் வரண 11. 4: ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, ஹபாருளாதார மற்றும் 

மக்கள்ஹதாரக விவரக்குறிப்பு 

விவரங்கள் மக்கள் ஹதாரக சதவிதம் 

A. பாலினம் வாரியான விநிடயாகம் 

ஆண் மக்கள் ஹதாளக 134570 49.67 

ஹபண் மக்கள் ஹதாளக 136384 50.33 

ஹமாத்தம் 270954 100 

B. ஜாதி வாரியாக மக்கள் ஹதாரகப் பரவல் 

பே்டியல் சாதி 48390 17.86 

பே்டியல் பழங்குடியினர ் 292 0.11 

மற்றளே 222272 82.03 

ஹமாத்தம் 270954 100 

C. கல்வியறிவு மற்றும் படிப்பறிவற்ற மக்கள் ஹதாரக 

எழுத்தறிவு ஹபற்ற ஆண்கள் 107012 39.49 

எழுத்தறிவு ஹபற்ற ஹபண்கள் 91000 33.59 

ஹமாத்த எழுத்தறிவு மக்கள் 
ஹதாரக 

198012 73.08 

மற்றளே ஆண்கள் 27558 10.17 

மற்றளே ஹபண்கள் 45384 16.75 

மற்ற மக்கள் ஹதாரக 72942 26.92 

ஹமாத்தம் 270954 100 

D. ஹதாழில் அரமப்பு 

முக்கிய ஹதாழிலாளரக்ள் 119491 44.10 

விளிம்புநிளல ஹதாழிலாளரக்ள் 10992 4.06 

ஹமாத்த ஹதாழிலாளர்கள் 130,483 48.16 

ஹமாத்த ஹதாழிலாளர ்
அல்லாதவர்கள் 

140471 51.84 

ஹமாத்தம் 270954 100 

11.3.2.1  மாதிரி ஆய்வு: 

அளனத்து சமூக-ஹபாருளாதார அம்சங்கள் மற்றும் மக்களின் டதளேகள் 

குறித்து மாதிரி கிராம கணக்ஹகடுப்பு நேத்துேதற்காக அருகிலுள்ள 

கிராமங்களுக்குச ்ஹசன்றது. தற்டபாதுள்ள சமூக-ஹபாருளாதார சூழ்நிளல ஆய்வு 
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ஹசய்யப்பே்டு, CER ஹசயல்பாடுகளும் முன்ஹமாழிபேருக்கு 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆய்வு விேரங்கள் பாரா 3.2.4, அத்தியாயம் - III இல் 

ஹகாடுக்கப்ப ்டுள்ளன . 

11.3.3 தற்டபாதுள்ள  சுற்றுசச்ூழல் தரம்: 

டிசம்பர ்2021 முதல் பிப்ரேரி 2022 ேளரயிலான குளிரக்ாலதத்ில் அடிப்பளே 

கண்காணிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பே்ேது. அதன் விேரங்கள் கீடழ 

ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன: 

 

அ ் வரண 11. 5: அடிப்பர  தரவு 

A) வானிரல தரவு 
கண்காணிப்பு இ ம் - சுரங்க குத்தளக 
பகுதிக்கு அருகில் 

அளவுருக்கள் குரறந்தப ்சம் அதிகப ்சம் 

o C இல் ஹேப்பநிளல 19.0 36.0 

% இல் ஈரப்பதம் 21.8% 99.0% 

காற்றின் டேகம் கிமீ/மணி <1.8 25.9 

பிரதான காற்றின் திளச 
(இருந்து) NE 

B) சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிப்பு இ ம் - 7 இேங்கள் 

அளவுரு முடிவு (µg/m3) 
*வரம்பு 
(µg/m3) இ ம் முக்கிய 

மண் லம் 

இர ப்பகுதி 

நுண்துகள்கள் (அளவு <10 µm) 52.2 - 74.8 39.9 - 58.4 100 

நுண்துகள்கள் (அளவு <2.5 µm) 25.1 - 35.9 18.8 - 28.1 60 

சல்பர ்ளே ஆக்ளசடு (SO 2 ஆக ) 5.1 - 7.6 3.8 - 8.5 80 

ளநே்ரஜன் ளே ஆக்ளசடு (NO 2 

ஆக ) 

6.9 - 9.2 4.6 - 10.2 80 

முடிவு: PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியேற்றிற்கான தற்டபாளதய சுற்றுப்புற 
காற்றின் தர நிளலகள், 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3 என்ற NAAQ 
தரநிளலகள் பரிந்துளரக்கப்பே்ே CPCB ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன. எல்லா 
இேங்களிலும் உள்ள CO மதிப்புகள் கண்ேறியக்கூடிய ேரம்புக்குக் கீடழ இருப்பது 
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கண்ேறியப்பே்ேது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சிலிக்கா மதிப்புகள் 
கண்ேறியக்கூடிய ேரம்புக்குக் கீடழ காணப்படுகின்றன. (கண்ேறிதல் ேரம்பு - 
0.05 mg/m3) 
C) நீர் தரம் கண்காணிப்பு இ ம் - 6 இேங்கள் 

அளவுரு விரளவாக *வரம்பு (µg/m3) 
pH 25˚C இல் 7.24 - 8.2 6.5-8.5 

ஹமாதத் களரந்த 
திேப்ஹபாருள்கள், mg/L 

236 – 1002 
2000 

Cl-, mg/L ஆக குடளாளரடு 34.2 - 342 1000 

ஹமாதத் கடினதத்ன்ளம 
(CaCO3 ஆக), mg/L 

171 - 431 
600 

ஹமாதத் காரதத்ன்ளம (CaCO3 
ஆக), mg/L 

147– 326 
600 

சல்டபே்டுகள் SO42-, mg/L 13.6 – 208 400 

Fe, mg/L ஆக இரும்பு 0.04 - 0.15 0.3 

ளநே்டரே் NO3, mg/L 1.8 - 9.60 45 

F, mg/L ஆக ஃவுளூளரடு 0.13 - 0.58 1.5 

முடிவு: குடிநீர ் விேரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத நிளலயில், 
நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுளறகளின் பரிந்துளரக்கப்பே்ே 
அனுமதிக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்ேறியப்பே்ேது. 

D) இரரசச்ல் நிரலகள் கண்காணிப்பு இ ம் - 7 இேங்கள் 

அளவுரு 
முடிவு dB(A) 

*வரம்பு (µg/m3) 
நாள் சமமானது இரவு சமமான 

முக்கிய 
மண்ேலம் 

51.9 
39.4 

90 

இளேப்பகுதி 44.8 - 50.6 37.3 - 43.1 
சமமான நாள் - 55dB(A), 
இரவு சமமான - 45dB(A) 

* CPCB ேகுத்துள்ளபடி ஹதாழில்துளற ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பே்ே 
சத்தம் (8 மணிடநர ஹேளிப்பாடு டநரத்தில்). MoEF&CC விதிமுளறகளுேன் ஒப்பிடும் 
டபாது, கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுப்புற இளரசச்ல் அளவுகள் ஹபாதுோக ேரம்பு 
மதிப்புகளுக்குள் இருக்கும். 

E) மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு இ ம் - 3 இேங்கள் 

அளவுரு மதிப்புகளின் வரம்பு 

pH 6.89 - 7.35 
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மின் கேத்துத்திறன் (µmho/cm) 98.4 - 181.6 

கரிமப் ஹபாருேக்ள் (%) 1.56 - 2.55 

ஹமாதத் ளநே்ரஜன் (மிகி/கிடலா) 590 - 751 

பாஸ்பரஸ் (மிகி/கிடலா) 1.34 - 1.59 

டசாடியம் (மிகி/கிடலா) 199 - 235 

ஹபாே்ோசியம் (மிகி/கிடலா) 592-766 

மண் ேண்ேல் மண் ேளகளயச ்டசரந்்தது. 

F) நிலச ்சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நில பயன்பாே்டு முளற குறித்த தற்டபாளதய ஆய்வுக்கு, 

ஹதாளலநிளல உணரத்ிறன் ஹசயற்ளகக்டகாள் தரவு பயன்படுத்தப்பே்டுள்ளது. 

10 கிமீ தாங்கல் மண்ேலத்ளதச ் சுற்றியுள்ள நில பயன்பாே்டு ேளககளின் 

மதிப்பிேப்பே்ே பகுதி கீடழ ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது: 

அ ் வரண 11. 6: 10 கிமீ தாங்கல் மண் லத்தில் நில பயன்பாடு 

எஸ்.எண் நில பயன்பாடு அம்சம் பகுதி (ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விேசாயம்/ டதாே்ேம் 87.07 26.91 

2 தரிசு நிலம் 144.71 44.72 

3 ஸ்க்ரப் ஹகாண்ே நிலம் 38.87 12.01 

4 ஸ்க்ரப் இல்லாத நிலம் 22.97 7.10 

5 நீரந்ிளலகள் 5.27 1.63 

6 சுரங்கம் 9.28 2.87 

9 தீரவ்ு 15.40 4.76 

 ஹமாத்தம் 323.57 100 

 டமடல உள்ள அே்ேேளணயில், 26.91% தாங்கல் பகுதி விேசாயம்/டதாே்ேத்தின் 

கீழ் ேளகப்படுதத்ப்பே்டுள்ளது, அளதத் ஹதாேரந்்து 44.72 % தரிசு நிலம், 12.01 % 

துரந்ாற்றம் ஹகாண்ே நிலம், 7.10 % புதர ்மண் இல்லாத நிலம் மற்றும் மீதமுள்ள 

நிலம் மற்ற நில பயன்பாே்டின் கீழ் ேருகிறது. ேளககள். விேரங்கள் 

அே்ேேளண 3.21, அத்தியாயம் - III இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளன. 
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G) உயிரியல் சூழல்: 

தாவரங்கள்: குத்தளக பகுதி ேனமற்ற, தனியார ்நிலம். குத்தளகப் பகுதியின் 

கிழக்குப் பகுதி ஏற்கனடே ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்டு, பாளறகளால் ஹேளிப்பே்டு, 

டமற்குப் பகுதியில் ளகவிேப்பே்ே ஹநாறுக்கிப் ஹபாருேக்ள் உள்ளன. குதத்ளக 

பகுதியில் ப்டராடசாபிஸ் ஜூலிஃப்டளாரா ஆதிக்கம் ஹசலுத்துகிறது. ளமய 

மண்ேலத்தில் 2 குடும்பங்களில் இருந்து 3 மர ேளககளும், 4 குடும்பங்களில் 

இருந்து 4 ஹசடிகளும், 3 குடும்பதள்தச ் டசரந்்த 3 மூலிளககளும் பதிவு 

ஹசய்யப்பே்டுள்ளன. ளமய மண்ேலத்தில் காணப்படும் தாேரங்களின் 

விரிோன பே்டியல் அே்ேேளண எண் - 3.23 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது. தாங்கல் 

மண்ேலத்தில் ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கள் அல்பிசியா ஹலஹபக், அகாசியா 

ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ், சிஜியம் குமுனி, டபாராசஸ் ஃபிளாஹபல்லிஃபர,் 

அசாடிராக்ோ இண்டிகா, ப்டராடசாபிஸ் ஜூலிஃப்டளாரா டபான்றளே. 

ஹதன்ளன மற்றும் காசுரினா பண்ளணகளின் திே்டுகளும் காணப்படுகின்றன. 

விலங்குகள்: 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ேனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது 

டதசிய பூங்கா இல்ளல. பசுக்கள், எருளமகள், நாய்கள், பூளனகள் டபான்ற 

ேளரப்்பு விலங்குகள் ஹபாதுோகக் காணப்படுகின்றன. குத்தளக மற்றும் 10 கிமீ 

தாங்கல் மண்ேலம் டமற்கு ஹதாேரச்ச்ி மளல ESA எல்ளலயில் ேராது. கள 

ஆய்வின் டபாது எந்த காே்டு பாலூே்டி இனமும் டநரடியாகக் காணப்பேவில்ளல. 

ளமய & இளேயக மண்ேலத்தில் அே்ேேளண I இனங்கள் எதுவும் இல்ளல. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் பே்டியல் அே்ேேளண எண் - 3.27 

இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது.   

H) நீரியல் ஆய்வு: 

சுரங்க குத்தளகக்கு விண்ணப்பிதத் பகுதி ஹமன்ளமயான சமஹேளி 

நிலப்பரப்பாகும். குத்தளக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனடே ஹேே்டி 

எடுக்கப்பே்டுள்ளது. ளமயப் பகுதியில் ஹபரிய நீரந்ிளல எதுவும் இல்ளல. 

குத்தளகப் பகுதியின் ேேக்குப் பகுதியில் ேடிகால் ோய்க்கால் ஹசல்கிறது. 

அளதப் பற்றிய டமலும் விரிோன விேரங்கள் பிரிவு 4.3.3C, அத்தியாயம்-IV இன் 
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கீழ் ேழங்கப்பே்டுள்ளன. இந்திய நிலப்பரப்பு ேளரபேங்களின் 

கணக்ஹகடுப்பில் இருந்து தயாரிக்கப்பே்ே ேடிகால் ேளரபேம், ஹேன்ே்ரிடிக் 

ேடிேத்தில் இயங்கும் சில நீடராளேகள் இருப்பளதக் காே்டுகிறது. 

தமிழ்நாடு, விருதுநகர ்மாேே்ேம், ராஜபாளளயம் ஹதாகுதிக்கான ஆழம் முதல் 

நீரம்ே்ேத்திற்கான ஹபாதுோன டபாக்கு, இந்தியா-WRIS, நீரே்ளத ்துளற, ஜல் சக்தி 

அளமசச்கத்திலிருந்து ஹபறப்பே்ே தரவுகளிலிருந்து ஹபறப்பே்ேது. 

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழ்துளளக் கிணறுகள் மூலம் ஆழமற்ற நீரந்ிளலயும், 

குழாய் கிணறுகள் மூலம் ஆழமான நீரந்ிளலயும் உருோக்கப்படுகிறது. 

ஆழமான மே்ேங்களில் சாத்தியமான எலும்பு முறிவுகள் ஏற்படுேளத நிலதத்டி 

நீர ்ஹேளிப்படுத்தியுள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள ஹதாே்டிகளில் டசகரிக்கப்படும் 

மளழ நீர,் பருேமளழக்கு பிந்ளதய காலத்தில் நல்ல நீராதாரமாக 

ஹசயல்படுகிறது. கிணறுகளில் தண்ணீர ் முக்கியமாக பருேமளழக்குப் பிறகு 

கிளேக்கும் மற்றும் டகாளேயில் அது குளறகிறது. ஆழ்துளள கிணறுகள் 500 அடி 

ஆழத்தில் உள்ளன, டமலும் ஆழமான நீர ் மே்ேங்களில் மே்டுடம மகசூல் 

சிறப்பாக இருக்கும் என்பளத இது பிரதிபலிக்கிறது. 

நிலத்தடி நீர ் முக்கியமாக நுண்ணிய மண்ணில் ஏற்படுேது ோனிளல 

அடுக்குகள், மிகக் குளறோன அளவு நிலத்தடி நீர ்டமாசமாக உளேந்த அடுக்கு 

ேழியாக ஊடுருவி, அதன் பிறகு நிலதத்டி நீர ் இல்ளல. தவிர, சுரங்கப் பகுதி 

கடினமான கசச்ிதமான பாளறகளளக் ஹகாண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள் ஹபரிய 

நீர ் கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்ளல. அருகிலுள்ள டேளல ஹசய்யும் 

சுரங்கங்களில் இருந்து, அத்தளகய கசிவு காணப்பேவில்ளல. 

11.4 எதிரப்ார்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

ந வடிக்ரககள்: 

11.4.1 ஹபாது: 

இது ஒரு முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேமாகும், டமலும் கரடுமுரோன கல் மற்றும் 

சரளளகளள ஹேே்டுேதற்காக அளர-இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே திறந்தஹேளி 
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சுரங்கம் டமற்ஹகாள்ளப்படும் . சுரங்கம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுளேய 

நேேடிக்ளககளின் டபாது இந்த சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் காற்று, நீர,் 

சத்தம், அதிரவ்ு, நிலம், டபாக்குேரத்து டபான்ற பல்டேறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகள் 

ஹதாேரப்ாக ஆய்வு ஹசய்யப்பே்டுள்ளன. 

11.4.2 காற்று சூழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுளேய நேேடிக்ளககள் காரணமாக 

இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள், ஹபாருள் 

அகழ்ோராய்சச்ி, ஹெசஇ்எம்எம் இயக்கம், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் 

டபாக்குேரத்து நேேடிக்ளககள் டபான்ற பல்டேறு ஹசயல்பாடுகளால் 

சுரங்கத்தில் உற்பதத்ியாகும் .. தவிர, ோயு ஹேளிடயற்றமும் ஏற்படுகிறது. 

டீசலில் இயங்கும் சுரங்க உபகரணங்கள், கம்ப்ரசரக்ள், ஹஜனடரே்ேர ் ஹசே் 

டபான்றேற்றிலிருந்து SO2, NOx, CO டபான்றேற்றின் உமிழ்வின் விளளோக. 

குத்தளகப் பகுதியில் சுரங்க நேேடிக்ளககளால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

பாதிப்ளபக் கே்டுப்படுத்த பின்ேரும் நேேடிக்ளககள் டமற்ஹகாள்ளப்படும்: 

அ ் வரண 11. 7: தணிப்பு ந வடிக்ரககள் - காற்று சூழல் 

எஸ்.எண் ஹசயல்பாடு தணிப்பு ந வடிக்ரககள் 

1 துளளயிடுதல் 

நல்ல நிளலயில் டிரில் பிேக்ளின் பயன்பாடு 

துளளயிடும் துளளகளள ஈரமான துணியால் 

மூடுதல் 

துளளகளள துளளயிடுேதற்கு கூரள்மயான 

துரப்பண பிேக்ளின் பயன்பாடு. 

அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பே்ே பகுதிகளில் 

பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி 

ேடிகே்டிகள் / முகமூடிகளள ேழங்குதல். 

2 ஹேடிதத்ல் 

நன்கு ேடிேளமக்கப்பே்ே பிளாஸ்டிங் அளவுரு, 

சிறந்த உளேப்ளப அளேேதற்கான பயனுள்ள 

தண்டு அபராதம் இல்லாமல் நிகழ்கிறது. 

ஹேடிப்பதற்கு ஹபாருத்தமான 

ஹேடிமருந்துகளளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் 
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குண்டுஹேடிப்பு துளளகளில் அதிக கே்ேணம் 

ேசூலிப்பளதத ்தவிரக்்கவும். 

அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் ஹேடிப்பளதத ்

தவிரப்்பது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ளத எளிதில் 

பாதிக்கும். 

பரிந்துளரக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் தூசி 

உருோக்கம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு அளளே 

ளேத்திருக்க டநாஹனல் மூலம் 

கே்டுப்படுதத்ப்பே்ே ஹேடிக்கும் நுே்பங்களளப் 

பயன்படுத்துதல். 

3 
அகழ்ோராய்சச்ி 
மற்றும் ஏற்றுதல் 

HEMM இன் சரியான பராமரிப்பு 

ஆபடரே்ேர ்டகபினுக்கான அளேப்புகள். 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் 
குறித்து ஆபடரே்ேரக்ளுக்கு டபாதுமான பயிற்சி 
அளித்தல். 

இழுத்துச ்ஹசல்லும் உபகரணங்களின் சரியான 
பராமரிப்பு. 

ேம்பரக்ளில் அதிக சுளமகளளத ்தவிரக்்கவும். 

4 டபாக்குேரத்து 

ஹமாளபல் ோே்ேர ் டேங்களரப் பயன்படுத்தி 
டபாக்குேரத்து சாளலளய ேழக்கமான 
ஈரமாக்குதல். சுரங்கத்ளதயும் அருகிலுள்ள 
கிரஷளரயும் இளணக்கும் சாளலயில் 
ஏற்கனடே நிளலயான தண்ணீர ்ஹதளிப்பாளன 
ஆதரோளர ்நிறுவியுள்ளார.் 

டபாக்குேரத்து சாளலயில் ேயர ் கழுவும் ேசதி 
அளமத்தல். 

டபாக்குேரத்து சாளல மற்றும் பிற சாளலகளள 
முளறயாக பராமரித்தல் 

டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுேளதத ்
தவிரத்்தல் 

டபாக்குேரத்தின் டபாது ஏற்றப்பே்ே டிப்பரக்ளள 
தாரப்்பாய்களால் மூடுதல் 

ேழக்கமான மற்றும் முளறயான தடுப்பு 
பராமரிப்பு அே்ேேளணகள் மூலம் ோகன 
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உமிழ்வுகள் கே்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 
உமிழ்வு மதிப்புகளள உறுதி ஹசய்ேதற்காக 
டீசல் புளக மீே்ேர ் கருவி மூலம் உமிழ்வு 
டசாதளனகள் ஹசய்யப்படுகின்றன. 

5 மற்றளேகள் 

பாதுகாப்பு ேலயத்தில் என்ளனச ் சுற்றி 
பசுளமப் பே்ளே / தளேகளள உருோக்குதல் 
மற்றும் குத்தளக பகுதிக்குள் டதாே்ேங்களள 
டமற்ஹகாள்ேது. 

குத்தளக பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 

ேடிகால் ோய்க்கால் 50மீ பாதுகாப்பு தூரம் 

விேப்பே்டுள்ளது. அதற்கான மண் திே்டு மற்றும் 

கிழக்கு குத்தளக சுற்றளவில் தகர தாள் 

அளமக்கப்படும். குத்தளக சுற்றளளேச ் சுற்றி 

மற்ற பக்கங்களிலும் பசுளம ேளல 

அளமக்கப்படும். 

இந்த அளனத்து நேேடிக்ளககளளயும் ஏற்றுக்ஹகாண்ேதன் காரணமாக, இந்த 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திறந்தஹேளி சுரங்க நேேடிக்ளகயால் காற்றின் தரத்தில் 

ஹபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்போது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

தாக்கம், டலக்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் ஹமன்ஹபாருளால் உருோக்கப்பே்ே AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பிேப்படுகிறது, இது 

நிளலயான காசியன் ப்ளூம் சிதறளல அடிப்பளேயாகக் ஹகாண்ேது. பிஎம் 10 

மற்றும் பிஎம் 2.5 துகள்களுக்கு மணிடநர ோனிளல தரவுகளளப் பயன்படுதத்ி 

தளர மே்ே ஹசறிவு (ஜிஎல்சி) கணக்கிேப்படுகிறது. 

ஹபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் மதிப்புகள் 51.2 g/m3 முதல் 79.2 g/m3 

g/m3 ேளர மற்றும் PM2.5 ஐப் ஹபாறுத்தேளரயில் உள்ளன என்பளதக் 

காே்டுகிறது. 25.2 g/m3 முதல் 37.5 g/m3 ேளரயிலான ேரம்பில் அளே ஒே்ஹோரு 

ேழக்கிலும் சே்ே ேரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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இந்தச ் சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழளலப் பாதுகாப்பதற்காக, டதளேக்டகற்ப, 

சரிஹசய்தல் நேேடிக்ளககளள டமற்ஹகாள்ேதற்காக, நிரே்ாகத் திே்ேங்களின் 

கடுளமயான அமலாக்கம் டமற்ஹகாள்ளப்படும். அளனத்து தணிப்பு 

நேேடிக்ளககளளயும் திறம்பே ஹசயல்படுத்துேதன் மூலம், இந்த குதத்ளக 

பகுதியில் சுரங்க ஹசயல்பாடு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் எந்த பாதகமான 

தாக்கமும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

11.4.3  நீர ்சூழல்: 

தண்ணரீ் டதரவ: இந்த திே்ேத்திற்கான ஹமாத்த நீர ் டதளே 10.0 KLD, இதில் 

குடிநீர ்மற்றும் வீேட்ு உபடயாகத்திற்காக 1.0 KLD, தூசிளய அேக்குேதற்கு 8.0 KLD 

மற்றும் பசுளம மண்ேலத்திற்கு 1.0 KLD. முதலில் ஹேளி நிறுேனங்களில் இருந்து 

தண்ணீர ்ஹபறப்படும். பின்னர ்சுரங்க குழி சம்ப்பில் டசகரிக்கப்படும் மளழநீர ்

இதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

மாசுபாே்டின் ஹசயல்பாடு / ஆதாரம், அதன் தாக்கம் / விளளவு, 

முன்ஹமாழியப்பே்ே கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்ளககள் கீடழ விளக்கப்பே்டுள்ளன: 

அ ் வரண 11. 8: தணிப்பு ந வடிக்ரககள் - நீர ்மாசுபாடு 

எஸ்
.எ
ண் 

ஆதார
ம் 

விரளவு தணிப்பு ந வடிக்ரககள் 

ஏ 

உள்நாே்
டு 

பயன்
பாடு 

கழிவு நீர ்
உருோக்கம் 

திே்ேத்தில் இருந்து உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் வீே்டு 
கழிவுநீர,் ஊறளேக்கும் குழிகளுேன் கூடிய ஹசப்டிக் 
டேங்கில் டசகரிக்கப்படும். 

பி 

மளழப்
ஹபாழி
வு 

குப்ளப 
கிேங்கு 
மற்றும் 

அடுக்கிலிருந்
து 

ஹேளிடயறும் 

டமற்பரப்பு ஓளே டமலாண்ளமளய டநாக்கி, 
குோரிளயச ்சுற்றி 890மீ நீளமுள்ள ஒரு மாளல ேடிகால் 
கே்ேப்பே்டு, ேண்ேல் ஹபாறிகளளக் ஹகாண்ே ஒரு 
ஹசே்டில்லிங் குளத்துேன் இளணக்கப்படும். 
குடியிருக்கும் குளதத்ில் இருந்து மிதமிஞ்சிய ஹதளிோன 
நீர ்கீழ்நிளல பயனரக்ளுக்கு பாயும். 
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மளழநீர ்
டசகரிப்பு 

குோரியில் விழும் மளழ நீர ்குோரியின் மிகக் குளறந்த 
அளவில் உள்ள சம்ப்பில் டசகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், 
ஹேளிடயறும் முன், ஹேளிடயற்றத்துேன் 
திேப்ஹபாருள்கள் ஹேளிடயறுேளதத ் தடுக்க, தீரவ்ுக் 
குளமாகச ்ஹசயல்படும். முதலியன 

சி 
ேடிகால் 
பாளத 

ேடிகால் 
பாளதயில் 
இளேயூறு 

• குத்தளகப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் ேடிகால் 
ோய்க்கால் ஹசல்கிறது, அதற்காக 50 மீே்ேர ்
பாதுகாப்பு மண்ேலம் விேப்பே்டுள்ளது. 

• குத்தளக பகுதிக்கு அருகாளமயில் இந்த ேடிகால் 
ோய்க்காலின் களரடயாரத்தில் மண் திே்டு 
அளமக்கப்பே்டு பாதுகாப்பு மண்ேல பகுதியில் நல்ல 
டதாே்ேம் டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

• குத்தளக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள ேடிகால் 
கால்ோயின் இருபுறமும் முள்கம்பி மூலம் முளறயாக 
டேலி அளமக்கப்பே்டு, இந்த ேடிகால் பாளதயில் 
எந்த பாதிப்பும் ஏற்போமல் பாரத்்துக் ஹகாள்ளப்படும். 

• இந்த நீரந்ிளலயில் கழிவுநீளர ஹேளிடயற்றும் திே்ேம் 
எதுவும் இல்ளல. திே்ே ஹசயல்பாடுகளால் அருகில் 
உள்ள நீரந்ிளலகளில் ஹபரிய பாதிப்பு எதுவும் 
ஏற்போது. 

• நிலத்தடி நீர ்டமம்பா ்டின் நிரல: விருதுநகர ்மாேே்ேத்தின் நிலதத்டி நீர ்

ஆதார தரவு மத்திய நிலத்தடி நீர ் ோரியம், ஹதன்கிழக்கு கேடலார 

மண்ேலத்தின் ஹதாழில்நுே்ப அறிக்ளகயில் ேழங்கப்பே்ே 

தரவுகளிலிருந்து ஹபறப்பே்ேது - 'மாேே்ே நிலதத்டி நீர ் சிற்டறடு, 

விருதுநகர ் மாேேே்ம்.' அறிக்ளகயின் அடிப்பளேயில் நிலதத்டி நீர ்

டமம்பாே்டுக் கண்டணாே்ேத்தில் இந்தப் பகுதி 'பாதுகாப்பானது' என 

ேளகப்படுத்தப்பேலாம் என்று ஹதரிகிறது. 

• சுரங்க குழி நீரின் உருவாக்கம்: கடினமான பாளற அளமப்புகளில் 

நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் ோனிளல அளமப்புகளின் 

நுண்துளள மண்ேலங்கள் மற்றும் முறிவுகள், பிளவுகள் மற்றும் 

மூேட்ுகளின் திறந்த அளமப்புகளுக்கு கே்டுப்படுதத்ப்படுகிறது. 

ஹபாதுோக, கடினமான பாளறப் பகுதிகளில், ோனிளல மற்றும் ஆழம் 
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ஆகிய இரண்டிலும் தடிமன் ஏற்படுேது இளேவிோது. எனடே கடினமான 

பாளற அளமப்புகளில் நிலதத்டி நீளர ரசீாரஜ்் ஹசய்ேது ோனிளலயின் 

தீவிரம் மற்றும் ஆழத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது. அருகிலுள்ள பகுதியில், 

சிறிய நுண்ணிய டபாடராசிே்டி மற்றும் எலும்பு முறிவுகளுேன் கூடிய 

ேடிேங்கள் கசச்ிதமானளே, இது குளறோன ஊடுருேக்கூடிய தன்ளம 

மற்றும் கேத்தும் மதிப்புகளுக்கு ேழிேகுக்கிறது, டமலும் இந்த பகுதியில் 

நிலத்தடி நீர ்மே்ேம் டமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி 

கடினமான கசச்ிதமான பாளறகளளக் ஹகாண்டுள்ளது, எனடே 

சுரங்கத்திற்குள் ஹபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுேதில்ளல. சுரங்கதத்ின் இறுதி குழி ஆழம் 36 மீ. 

இப்பகுதியில் நிலதத்டி நீர ்மே்ேம் இந்த மே்ேத்திற்கு கீடழ உள்ளது. எனடே, 

கல்குோரி நேேடிக்ளகயால் நிலதத்டி நீர ் எதிரப்ாரக்்கப்போத மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்குறிப்பிேத்தக்க அளவில் பாதிக்கப்போது. 

11.4.4 இரரசச்ல் சூழல்: 

அகழ்ோராய்சச்ி, டிப்பரக்ள், துரப்பணம் டபான்ற பல்டேறு இயந்திரங்களின் 

ஹசயல்பாே்டின் விளளோக எதிரப்ாரக்்கப்படும் இளரசச்ல் அளவுகள் புள்ளி மூல 

மாதிரிளயப் பயன்படுத்தி கணக்கிேப்படுகின்றன. மூலதத்ிற்கும் எல்ளலக்கும் 

இளேயில் குளறப்புப் பாளதகள் இல்ளல என்ற அனுமானதத்ின் அடிப்பளேயில் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஒே்டுஹமாதத் இளரசச்ல் அளளேக் கணக்கிடுதல். 

ஆய்வுகளில் இருந்து, சுரங்க குதத்ளகயின் சுற்றளவில் சுரங்க ஹசயல்பாடுகள் 

காரணமாக கணிக்கப்படும் சத்தம் அளவுகள் எந்தக் குளறப்பு காரணிளயயும் 

கருத்தில் ஹகாள்ளாமல் குளறோகடே இருக்கும் என்று கண்ேறியப்பே்டுள்ளது. 

இருப்பினும், நளேமுளறயில் தாேரங்கள் டபான்றேற்றின் காரணமாகத ்

டதய்மானம் இருக்கும், டமலும் குத்தளக எல்ளலக்கு ஹேளிடய எந்தவிதமான 

பாதகமான இளரசச்ல் பரேலும் இருக்காது. குடியிருப்புகளும் ஹதாளலவில் 

இருப்பதால், சுரங்க நேேடிக்ளககளால் ஏற்படும் சத்தத்தின் தாக்கம் சுற்றியுள்ள 

கிராமத்தில் உணரப்போது. எனடே, இளரசச்ளலக் கே்டுப்படுத்துேதற்கான 
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பின்ேரும் தணிப்பு நேேடிக்ளககளளச ்ஹசயல்படுத்துேதன் மூலம், இளரசச்ல் 

அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கம் ஹதாேரந்்து அற்பமாக இருக்கும்: 

• சாளலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருோக்கும் ளமயங்களளச ்

சுற்றி, ஒலித ்தளேகளாகச ்ஹசயல்பே, நாே்டு மரங்களள ேரிளசயாக 

நடுதல். 

• மண்ஹேே்டி, டிப்பரக்ள் டபான்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி ஆதாரம் 

இயக்குபேரின் அளற. 

• உபகரணங்களின் முளறயான மற்றும் ேழக்கமான பராமரிப்பு 

குளறந்த சத்தத்ளத உருோக்க ேழிேகுக்கும். 

• ஒலி உமிழ்ளேக் குளறப்பதற்கான உள்ளளமக்கப்பே்ே 

ஹபாறிமுளறளய ேழங்குதல். 

• அதிக இளரசச்லுக்கு ஹேளிப்படும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 

ஹசருகிகளள ேழங்குதல். 

• சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஆடிடயாஹமே்ரி டசாதளன உே்பே ேழக்கமான சுகாதார 

பரிடசாதளனகளள நேத்துதல். 

• இளரசச்ல் அளவின் அளளே அறியவும், ஹதாழிலாளி அதிக 

இளரசச்லுக்கு ஹேளிப்படும் டநரதள்தக் கே்டுப்படுத்தவும் 

இயந்திரங்களில் ஹசயல்பாே்டு இயந்திரங்களின் இளரசச்ல் நிளல 

நிளலளயக் காண்பித்தல். 

• கிழக்குப் பகுதியில் குத்தளகச ் சுற்றளவில் தகரத் தாள் /பசள்ச 

ேளலயும் , மறுபுறம் பசள்ச ேளலயும் ேழங்குதல். 

இப்பகுதியில் சத்தம் மற்றும் தூசி பரவுேளதத ்தடுக்க டமலும் பசுளமப் பே்ளே 

மற்றும் காடு ேளரப்்பு திே்ேமிேப்பே்டு ஹசயல்படுதத்ப்படும். 
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11.4.5. அதிர்வு: 

நில அதிரவ்ு நிளலகளளக் குளறக்க, 8-25 ஹெரே்்ஸ் அதிரஹ்ேண் ேரம்பிற்கு 10 

மிமீ/விக்குக் கீடழ பிபிவிளய ளேத்திருப்பது, குளறந்த ஹேடிக்கும் 

கே்ேணத்துேன் துளளயிடுதல் மற்றும் சாரஜ்ிங் ேடிேதள்த உருோக்குதல், 

ேரிளசளயத ்ஹதாேங்குதல் மற்றும் டநான்ளலப் பயன்படுத்துதல், குளறந்தபே்ச 

கே்ேணத்துேன் ஹேடித்தல் டபான்ற பல்டேறு கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்ளககள் 

ஹசயல்படுத்தப்படும். தாமதம், பலத்த காற்றின் டபாது ஹேடிப்பளதத ்தவிரத்த்ல் 

டபான்றளே. டமற்கூறிய நேேடிக்ளககளள டமற்ஹகாள்ேதன் மூலம், 29-08 

டததியிே்ே சுற்றறிக்ளக எண். 7இன்படி, DGMS, DGMS, DGMS மூலம் சுரங்கப் 

பகுதிகளில் நிரண்யிக்கப்பே்ே ேரம்புகளுக்குள் நிலதத்டி அதிரவ்ுகள் 

பராமரிக்கப்படுேது உறுதி ஹசய்யப்படும். -1997. தவிர, அருகிலுள்ள 

திே்ேங்களுக்கு ஹேே்டேறு ஹேடிப்பு டநரம் பரிந்துளரக்கப்படுகிறது மற்றும் 

அந்தந்த சுரங்க நுளழோயிலில் உள்ள காே்சி பலளகயில் டநரத்ளத குறிப்பிே 

டேண்டும். இது ஹதாேரப்ான விரிோன விேரங்கள் பிரிவு 4.4.2, அத்தியாயம்-IV 

இன் கீழ் ேழங்கப்பே்டுள்ளன. 

11.4.6 நிலச ்சூழலின் மீதான தாக்கம்:  

3.164 ஹெக்டேர ் சுரங்க குதத்ளக பகுதி முழுேதும் ஹசாந்த பே்ோ நிலம். 

குத்தளக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனடே ஹேே்ேப்பே்டுள்ளது.  சுரங்க   

ஹசய்யப்பே்ே அளனத்து ஹபாருேக்ளும் பயன்படுத்தப்படும் என்பதால், இந்த 

குோரி ஹசயல்பாே்டில் எந்தவிதமான கழிவு உற்பத்தியும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்ளல. எனடே, ஹேளிப்புற சுளமகள் எதுவும் இல்ளல. இந்த 

பாதுகாப்பு ேலயப் பகுதியில் டதாே்ேம் டமற்ஹகாள்ளப்படும். சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்ளதய கே்ேதத்ில், 2.41 ஹெக்டேர ் சுரங்கப் பகுதி முழுேதும் 

நீரந்ிளலகளாகவும், 0.10 ஹெக்டேர ் சுரங்கச ் சாளலகள் மற்றும் 

உள்கே்ேளமப்புகளாகவும், 0.554 ஹெக்டேர ் தாேரங்களால் மூேப்பே்டிருக்கும் 

மற்றும் 0.10 ஹெக்டேர ்டேலி அளமக்கப்படும். மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் 

கேனக்குளறோக நுளழேளதத ்தடுக்க, ஹேே்ேப்பே்ே பகுதி முழுேதும் சரியாக 
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டேலி அளமக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய கே்ேத்தில், 

ஹேே்டிஹயடுக்கப்பே்ே ஹேற்றிேத்தில் டசகரிக்கப்படும் மளழநீளரப் 

பயன்படுதத் டேண்டும். 

11.4. 7 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தளக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனடே ஹேே்ேப்பே்டு ஹபரிய தாேரங்கள் 

இல்லாமல் உள்ளது. குதத்ளகப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதி ஏற்கனடே 

ஹேே்ேப்பே்டு, பாளறகளால் ஹேளிப்பே்டு, டமற்குப் பகுதி ளகவிேப்பே்ே 

ஹநாறுக்கிப் ஹபாருேக்ளளக் ஹகாண்டிருப்பதால், ஹபரிய தாேரங்களள 

அகற்றுேதில் ஈடுபேவில்ளல. தூசிளய அேக்குதல், உபகரணங்களள 

முளறயாக பராமரித்தல், கிரீன் ஹபல்ே் மற்றும் டதாே்ேம் டபான்ற டதளேயான 

தணிப்பு நேேடிக்ளககள், தூசி உருோக்கம் மற்றும் தாேரங்களில் டமலும் 

பாதிப்பு ஏற்போமல் இருக்க டமற்ஹகாள்ளப்படும். குதத்ளக பகுதியில், 

சுரங்கத்ளத சுற்றிலும் பாதுகாப்பு தடுப்பு டபாேப்பே்டுள்ளது. பாதுகாப்பு 

மண்ேலப் பகுதியில் தாேர ேளரச்ச்ி மற்றும் அழகியளல டமம்படுத்த 

கிரீன்ஹபல்ே் / டதாே்ேம் டமற்ஹகாள்ளப்படும். இறுதியாக 2.410 ஹெக்டேர ்

சுரங்கம் அகற்றப்பே்ே பகுதி நீரந்ிளலகளாகவும், 0.10 ஹெக்டேர ் சுரங்க 

சாளலகள் மற்றும் உள்கே்ேளமப்புகளாகவும், 0.554 ஹெக்டேர ்தாேரங்களால் 

மூேப்பே்டிருக்கும் மற்றும் 0.10 ஹெக்டேர ்டேலி அளமக்கப்படும். ஆதரோளர ்

ஏற்கனடே அருகிலுள்ள கிரஷர ்பகுதியில் டதாே்ேதள்த டமற்ஹகாண்ோர.் 

11.4.8 சமூகப் ஹபாருளாதாரச ்சூழல்: 

குத்தளக பகுதி முழுேதும் தனியார ் பே்ோ நிலம். எனடே, ளமய ேலயப் 

பகுதியில் குடியிருப்புகடளா குடிளசகடளா இல்ளல, புனரே்ாழ்வு அல்லது 

மீள்குடிடயற்றப் பிரசச்ளனகள் இங்கு எழாது. குதத்ளக பகுதிக்கு அருகாளமயில் 

உள்ள பருேகால ஓளே ஆதரோளரால் ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பேவில்ளல மற்றும் 

டபாதுமான பாதுகாப்பு தளேயும் விேப்பே்டுள்ளது. அளத டநாக்கி, கிழக்குப் 

பகுதியில் டேலியுேன் கூடிய டபன்ே் அளமக்க உத்டதசிக்கப்பே்டுள்ளது. 



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 
ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 11-22 

 

உத்டதச குோரியில் சுரங்க நேேடிக்ளககளில் சுமார ் 18 டபர ்

பணியாற்றுோரக்ள். தளோேங்கள், ேரத்்தகம், பழுதுபாரக்்கும் பணிகள் 

டபான்றேற்றில் ஹதாேரப்ுளேய ோய்ப்புகள் மூலம் இந்த பகுதியில் நல்ல டேளல 

ோய்ப்புகள் உருோகும், இது திே்ே ஹசயல்பாடுகளுேன் ஹதாேரப்ுளேய பல்டேறு 

டசளே ஹதாேரப்ான நேேடிக்ளககள் மூலம் அப்பகுதியில் ேருமான நிளலகள் 

மற்றும் ோழ்க்ளகத ்தரத்ளத உயரத்்தும். 

சுற்றுேே்ோரப் பகுதியின் சமூகப் ஹபாருளாதார ேளரச்ச்ிக்காக, 

முன்ஹமாழிபேர ்ரூ. காரப்்படரே் சுற்றுசச்ூழல் ஹபாறுப்பின் கீழ் 6.0 லே்சம். CER 

இன் கீழ் அளேயாளம் காணப்பே்ே நேேடிக்ளககள் படிப்படியாக 

ஹசயல்படுத்தப்படும் . டதளே மற்றும் முன்னுரிளம அடிப்பளேயில் உள்ளூர ்

மக்களுேன் கலந்தாடலாசித்து ஹசயல்படுத்தப்படும். 

11 4. .9  ஹதாழில்சார ்ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: 

திே்ேச ் ஹசயல்பாே்டில் ஹதாழில்சார ் ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புச ்

சிக்கல்களளக் குளறப்பளத உறுதி ஹசய்ேதற்காக, ஹபாருந்தக்கூடிய 

தரநிளலகளுக்கு இணங்க, திே்ேச ்ஹசயல்பாடுகளில் பின்ேரும் தடுப்புத் தீரவ்ு 

நேேடிக்ளககள் திறம்பே ஹசயல்படுதத்ப்படும். 

• DGMS சுற்றறிக்ளககளின்படி, குளறந்தபே்சம் ஆண்டுக்கு ஒருமுளற 

அளனத்துத ் ஹதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளளயும் அே்ேப்டபாது 

பரிடசாதித்து, தகுதிோய்ந்த மருத்துேரக்ளால், ஹதாழிலாளரக்ளின் 

நுளழவுக்கு முந்ளதய நிளலயில் உள்ள ஹதாழிலாளரக்ளின் மருத்துேப் 

பரிடசாதளன. 

• ஊழியரக்ள் மற்றும் ஹதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் ேழக்கமான 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கள் 

• DGMS பரிந்துளரத்த தரநிளலகளின்படி, அதிக இளரசச்ல் அளவுகள், தூசி 

உருோக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் டபான்றேற்றிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்காக பணியாளரக்ளுக்கு PPE ேழங்கப்படும். 
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• ஹமாதத் ேரவு ஹசலவுத் திே்ேத்தில் மூலதனச ் ஹசலவின் கீழ் ரூ.50,000 

மற்றும் ஹதாழில்சார ் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பே்ஹஜே்டுக்காக 

ரூ.10,000 ஹதாேரச்ச்ியான ஹசலவின் கீழ் ஒதுக்கப்படுகிறது. 

11.4.10 தி ் த்தின் காரணமாக உள்ளூர் லாஜிஸ்டிக்கல் சிஸ் த்தில் 
ஏற்படும் பாதிப்பு: 

இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே குோரியில் இருந்து முழு உற்பத்தியும் நுகரட்ோருக்கு 

ஹேே்டேறு அளவுகளில் கற்களள உற்பத்தி ஹசய்ேதற்கு அல்லது சாளலகள், 

பாலங்கள், கே்டிேங்கள் மற்றும் பிற ோங்குபேரக்ள் டபான்றேற்றின் 

கே்டுமானத்திற்காக ஹேளிப்புற கிரஷர ்யூனிே்களுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

உற்பத்தித்திறன் குளறோக இருப்பதால், ஒே்ஹோருேருக்கும் சுமார ் 5 

பயணங்கள் இருக்கும். மணி. இந்த திே்ேத்தின் காரணமாக டபாக்குேரத்து 

பாளத இந்த மிகக்குளறந்த டபாக்குேரதள்த எளிதில் உறிஞ்சிவிடும். திே்ேத்தின் 

தளோே அம்சத்தில் ஏற்படும் பாதகமான தாக்கங்களளத் தணிக்க பின்ேரும் 

தணிப்பு நேேடிக்ளககள் பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன: 

❖ டபாக்குேரத்து ோகனங்களில் உள்ள கரடுமுரோன கல் மீது 

தண்ணீர ் ஹதளித்து, டபாக்குேரத்தின் டபாது தூசு ஹதால்ளல 

ஏற்போது. 

❖ டபாக்குேரத்து சாளலகளள முளறயாக பராமரித்தல் 

❖ டபாக்குேரத்து ோகனங்களின் முளறயான பராமரிப்பு. 

❖ ஹபாருள் அதிக சுளமகளளத ்தவிரப்்பது 

❖ உத்தரோதமளிக்கும் பே்சத்தில் ஏற்றப்பே்ே ோகனங்களள 

தாரப்்பாய் ஷீே ்மூலம் மூடுதல். 

11.4.11 கழிவு டமலாண்ரம: 

டதாண்டிஹயடுக்கப்பே்ே முழுப் ஹபாருளும் பயன்படுத்தப்படுேதால், இந்தத ்

திே்ேத்தில் திேக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து 

ஹேளிடயற்றும் ஹசயல்முளற எதுவும் இல்ளல. அதனால் திரேக் கழிவுகள் 

உருோகாது. 
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இந்தச ் சுரங்கத்தில் உருோகும் அபாயகரமான கழிவுகள் , கழிவு எண்ஹணய், 

எண்ஹணய் கலந்த துணிகள், பயன்படுத்தப்பே்ே ஹலே ் ஆசிே ் டபே்ேரிகள், 

ஸ்கிராப்புகள், ேயர ் டசமிப்பு டபான்றேற்றுக்கு ஊடுருே முடியாத 

ஹகாள்கலன்களுேன் தனி டசமிப்புப் பகுதியில் டசமிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே மறுசுழற்சி அல்லது மறு-ஹசயலிகள் மூலம் அே்ேப்டபாது 

அகற்றப்படும். அபாயகரமான கழிவுகள் விதிகளின்படி ஹகாண்டு 

ஹசல்லப்படும். டமடல கூறப்பே்ே தணிப்பு நேேடிக்ளககளள திறம்பே 

ஹசயல்படுத்துேதன் மூலம் அபாயகரமான கழிவுகளால் ஹபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்போது. 

பிளாஸ்டிக் ஹபாருே்களின் பயன்பாே்ளே தளே ஹசய்ேது ஹதாேரப்ாக 

GO(Ms)No.84 இன் படி தமிழ்நாடு அரசு ேழிகாே்டுதலின்படி தளத்தில் ஒருமுளற 

பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி எறியப்படும் 

பிளாஸ்டிக்குகள் தளேஹசய்யப்படும். மக்கும் ஹபாருள் அல்லது மீண்டும் 

பயன்படுதத்க்கூடிய ஹபாருேக்ளளப் பயன்படுதத் ஊழியரக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுோரக்ள். 

11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு தி ் ம்: 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சே்ேம் மற்றும் பல்டேறு சே்ே ேரம்புகள் ேகுத்துள்ள 

தரநிளலகளுக்கு இணங்குேளத உறுதி ஹசய்ேதற்காக, காற்று மற்றும் நீர ்

குணங்கள், சதத்ம் அளவுகள் டபான்றேற்ளறப் ஹபாறுத்து பல்டேறு மாசு 

நிளலகளள முளறயாக ஆய்வு ஹசய்ய கண்காணிப்பு அே்ேேளணகள் 

திே்ேமிேப்பே்டுள்ளன. 

கண்காணிப்பு இருப்பிேம் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிரஹ்ேண் ஆகியளே, 

சுரங்கத்தின் உண்ளமயான டதளேகள் மற்றும் நிலவும் நிளலளமகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் காரணிகளின்படி, டதளேப்பே்ோல், நிலவும் மாசு அளளேப் 

ஹபாறுத்து, அே்ேப்டபாது கே்ேளளயிேப்பே்ேபடி, டநாேல் ஏஹஜன்சியுேன் 

கலந்தாடலாசித்து ஹபாருத்தமான முளறயில் மாற்றியளமக்கப்படும். 
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EMP நேேடிக்ளககளுக்கு, மூலதனச ் ஹசலவின் கீழ் ரூ.16.9 லே்சம் 

ஒதுக்கப்படுகிறது. தவிர, ஹதாேர ் ஹசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.13.6 லே்சம் 

ஹசலவிேப்படும். மாசுக்கே்டுப்பாே்டு நேேடிக்ளககள், சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு டபான்றேற்றின் பராமரிப்புக்கான அளனத்து ஹதாேரச்ச்ியான 

ஹசலவுகளும் ேருோயில் இருந்து ஈடுஹசய்யப்படும் . சுற்றுசச்ூழல் நிரே்ாகத்தின் 

மூலதனம் மற்றும் ஹதாேரச்ச்ியான ஹசலவு பற்றிய கூடுதல் விேரங்கள் 

அே்ேேளண எண். 10.2, அத்தியாயம்-X இல் ேழங்கப்பே்டுள்ளன. 

11.6 கூடுதல் படிப்புகள்: 

இந்த EIA / EMP அறிக்ளகக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

1. MoEF&CC ஆளணகளின்படி திே்ேத்தின் ஹபாது ஆடலாசளன. 

2. இேர ்அளவிேல் 

3. R&R திே்ேம் 

4. சுரங்க மூேல் திே்ேம் 

இந்த ேளரவு EIA/EMP அறிக்ளகயானது, ஹபாது விசாரளண நளேமுளறகளள 

நேத்துேதற்கான திே்ேமிேப்பே்ே டததி மற்றும் டநரத்ளத இரண்டு உள்ளூர ்

ஹசய்தித்தாள்களில் 30 நாே்களுக்கு முன் அறிவிதத் பிறகு, மாேே்ே ஆே்சியர ்

மற்றும் மாநில மாசுக்கே்டுப்பாே்டு ோரிய அதிகாரிகள் மூலம் கே்ோய 

நளேமுளறகளின்படி ஹபாது ஆடலாசளனக்கு ஹேளிப்படுத்தப்படும். ஹபாது 

விசாரளணயின் டபாது பங்குதாரரக்ளின் கருத்துக்கள், கேளலகள் மற்றும் 

ஆே்டசபளனகள் பதிவு ஹசய்யப்படும். அளனத்து ஹபாது வினேல்களும், திே்ே 

முன்ஹமாழிபேர ் மற்றும் சம்பந்தப்பே்ே அதிகாரிகளின் டகள்விக்கான 

பதில்களும் பதிவு ஹசய்யப்பே்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP 

அறிக்ளகயில் இளணக்கப்படும். 

இேர ்மதிப்பீடு மற்றும் சுரங்க மூேல் திே்ேம் ஹதாேரப்ான விரிோன விளக்கம் 

அத்தியாயம் - VII இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுள்ளது . 
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11.7 முடிவுரர: 

முளறயான மற்றும் அறிவியல் பூரே்மான சுரங்கங்கள் அளனத்து சே்ே 

விதிமுளறகளளயும் களேப்பிடிப்பதன் மூலமும், இந்த அறிக்ளகயில் 

குறிப்பிேப்பே்டுள்ள டமற்கூறிய தணிப்பு நேேடிக்ளககளள அமல்படுத்தி, 

கண்டிப்பாக ஹசயல்படுத்துேதன் மூலமும், பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் 

ஏற்போது. முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் இப்பகுதிக்கு சாத்தியமான 

டேளல ோய்ப்புகள், உள்ளூர ்மக்களின் தனிநபர ்ேருமானம், கல்வி, மருத்துே 

சுகாதார அளமப்புகள் டபான்றேற்றில் சமூக நல ேசதிகளள டமம்படுத்துதல் 

மற்றும் ராயல்டி மூலம் அரசுக்கு ேருோய் டபான்ற துளறகளில் பயனளிக்கும்.  

ேரிகள் டபான்றளே. தவிர, கே்டுமானத ் துளறயின் மூலப்ஹபாருள் 

டதளேளயயும் இது பூரத்்தி ஹசய்யும். 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 12 - ஈடுப ்டுள்ள ஆடலாசகர்களின் ஹவளிப்பாடு 

கிரிடய ்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல் ன் ்ஸ், சென்னன - 600 059, NABL 

அங்கீகாரம் செற்ற சொதனன ஆய்வகம் மற்றும் NABET அங்கீகாரம் செற்ற 

ஆச ாெனனயுடன் ISO 9001:2015 ொன்றிதழ் செற்ற அனமெ்ொகும் . மக்கள் குழு 

கீசழ சகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது: 

நிபுணர் ஹபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

திரு. பி. கிரி AMIE (சுரங்கம்) 

EIA 

ஒருங்கினைெ்ொளர ்

& செய ்ொட்டு 

ெகுதி நிபுைர ்( 

AP,NV ,HW), 

EIA/EMP அறிக்னக, 

சுரங்கத் திட்டம் 

தயாரிதத் ், மாடலிங் 

உட்ெட 30 

ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 

அனுெவம் 

திரு. சக. ெங்கர ்
எம்.எஸ்சி 

(புவியிய ்). PGMEMG 

செய ்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்(GEO, HG, 

SHW, RH) & IBM 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

RQP. 

EIA/EMP அறிக்னக, 

சுரங்கத் திட்டம், நீரிய ் 

அறிக்னக தயாரித்த ் 

ஆகியவற்றி ் 25 

ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 

அனுெவம் 

டாக்டர ்என். 

ராதாகிருஷ்ைன் 

எம்.எஸ்சி., எம்.சடக் ., 

பிஎெ.்டி 

செய ்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்(நி  

ெயன்ொடு) 

GIS சூழலி ் சமம்ெட்ட 

இடவிய ் ெகுெ்ொய்வு 

நுட்ெங்கனளெ் 

ெயன்ெடுத்துவதி ் 25 

ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 

அனுெவம். ஸ்செஷிய ் 

இன்ஃெரச்மஷன் 
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நிபுணர் ஹபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

சடக்னா ஜி மற்றும் 

அெ்ளிசகஷன்ஸ் (ரிசமாட் 

சென்சிங், ஜிஐஎஸ்) 

ஆகியவற்றி ் 

நிபுைத்துவம் செற்றது 

திருமதி. 

எஸ்.ராசேந்திரன் 

எம்.எஸ்சி. (மருந்து 
சவதியிய ்) 

ஆய்வகத ்தன வர ்

சுற்றுெச்ூழ ் 

ஆய்வகத்தி ் 9 

ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 

அனுெவம். 

திருமதி 

வி.சிவரஞ்ெனி 
எம்.எஸ்சி. (Env. Sci.) 

செய ்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்

( AQ,WP ) 

EIA / EMP அறிக்னககனளத ்

தயாரிெ்ெதி ் 8 

ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 

அனுெவம் 

திரு. ஆர.் ொபு 

ராே் 

எம்.ஏ (ெமூகவிய ்), 
B.Com (YL&Cost), 

ஐடிஐ, அட்வான்ஸ் 
டிெ்ளசமா இன் 
கம்ெ்யூட்டர ்
அெ்ளிசகஷன் 

செய ்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்

(ெமூக 

சொருளாதாரம்) 

சிதற ் மாடலிங், கைினி 

ெயன்ொடுகளி ் 13 

ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 

அனுெவம். CAD மற்றும் 

கைினி சமன்சொருள், 

ெயன்ொடுகளி ் 

நிபுைத்துவம் செற்றவர ் . 

ெமூக சொருளாதாரம் 

மற்றும் அதனுடன் 

சதாடரப்ுனடய அறிக்னக 



திரு எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் ரஃப்ஸ்ட ான் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரக சர்டவ எண் . 886/2, 886/7 மற்றும் 886/9 நத்திக்குடி கிராமத்தில் 3.164 ஹெக்ட ர் 
பரப்பளவில், ஹவம்பக்டகா ்ர  தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவ ் ம், தமிழ்நாடு 

 

 

பர ப்பாற்றல் ஹபாறியாளர்கள் & 
ஆடலாசகர்கள்  

REV எண்: 00/AUG/22 

 12-3 

 

 

நிபுணர் ஹபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

தயாரிெ்பி ் 4 வருட 

அனுெவம். 

திரு.பி.சகாவிந்த
ராமன் _ 

பி.எஸ்சி. கள சதாழி ்நுட்ெ 
வ ்லுநர ்

20 ஆை்டுகளுக்கும் 
சம ான கள 
கை்காைிெ்பு மற்றும் 
தரவு செகரிெ்பு அனுெவம் 

டாக்டர ்
பி.சுவாமிநாதன் 

எம்.எஸ்சி (சூழலிய ் 
மற்றும் சுற்றுெச்ூழ ் 
அறிவிய ்), 
எம்.பி ் 
(தாவரவிய ்), 
Ph.D (சூழலிய ் & 
சுற்றுெச்ூழ ் 
அறிவிய ்) 

குழு உறுெ்பினர ்

(EIA 
ஒருங்கினைெ்ொளர்

) 

சுற்றுெச்ூழ ் மற்றும் 
சதாடரப்ுனடய 
துனறகளி ் 6 
ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 
அனுெவம். 

செ ்வி 
ஜி.ெந்தியா 

பி.சடக் சகமிக்க ் 
இன்ஜினியரிங் 

செய ்ொட்டு ெகுதி 
அசொசிசயட் (AQ, 

WP) 

EIA/EMP அறிக்னககனளத ்
தயாரிெ்ெதி ் 4 
ஆை்டுகளுக்கும் சம ான 
அனுெவம் 

 

* * * * * * * * * 


