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EIA Consultant Undertaking 

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

 

M/s. The Ramco Cements Limited (RCL) have applied for prior Environmental Clearance of following 

2 Nos. Kankar Quarry Leases which are in Cluster : 

 

1. Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I - Extent 498.870 Ha; Proposed Production –@ 

1.333 MTPA ROM or Clean Kankar @ 0.6 MTPA after Beneficiation and Clay (Others) @ 0.06 

MTPA in Suddhamadam village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, TN. 

2. Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease V - Extent 123.265 Ha; Proposed Production – ROM 

Lime Kankar 0.5 MTPA & Clay (Black Cotton Soil) 0.025 MTPA in Vadakkunatham village, 

Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District of Tamil Nadu. 

 

The Proposals were deliberated in 4th Expert Appraisal Committee (EAC) Meeting held during 23-

24.04.2019 as Agenda Sl. No. 2.7 (QL-I) and Sl. No. 2.6 (QL-V). The Hon’ble Committee awarded 

the Terms of References (TORs) for conducting Environmental Impact Assessment (EIA) Study 

with Public Hearing vide Letters F. No. J-11015/39/2019.IA.II(M) dated 15.05.2019 for QL-I and F. 

No. J-11015/40/2019.IA.II(M) dated 14.05.2019 for QL-V stating that “Single EIA/EMP needs to be 

prepared for mining leases in cluster. Single Public Hearing needs to be conducted for the mining 

lease in cluster”. With Notification SO 1886(E) dated 20.04.2022, the Proposals now fall under 

Category ‘B’ for obtaining prior Environmental Clearance from State Level EIA Authority-Tamil Nadu 

(SEIAA-TN). 

 

The EIA Consultant, M/s.ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai has been accredited for 

various Sectors including Sector-1 (Mining Projects) for Category ‘A’ by the National Accreditation 

Board for Education & Training (NABET), Quality Council of India vide Certificate 

NABET/EIA/1922/RA 0155 (Sl. No. 3 of QCI/NABET List dated 09.05.2022). ABC Techno Labs 

India Private Limited Laboratory is also recognised by MoEF&CC vide Letter F. No. Q-

15018/04/2019-CPW dated 14.10.2019 with validity of 5 years. 

 

The Environmental Impact Assessment (EIA) Report and Summary Environmental Impact 

Assessment Reports have been prepared in compliance with the awarded TORs and as per the 

generic structure proposed in EIA Notification 2006 and submitted. The data submitted in the EIA 

Report are factually correct. 

  For ABC Techno Labs India Private Limited 

 
Date : 24.06.2022        

Place : Chennai             Authorised Signatory 
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F.No. 3-11015/39/2019-IA. II (M) 

Government of India 

Ministry of Environment, Forest and Climate Change 

IA Division 
*** 

1stFloor, Agni Block, 

Indira Paryavaran Bhawan, 

Jor Bagh Road, Aliganj, 

New Delhi-110003 

Dated: 15.05.2019 

To, 

The Ramco Cements Limited, 

5th Floor, Auras Corporate Centre 

PinCode-600004 

E-Mail- ramcoenv@ramcocements.co.in  
Phone: 044-28478666 

Subject: - Quarrying of Minor Minerals in Cluster - (1) Maravarperungudi Lime 

Kankar Quarry Lease-I- Extent 498.87 Ha & Production ROM @ 1.333 MTPA 

(Lime Kankar & Clay-others) along with Mineral Beneficiation Plant of 1.85 

MTPA throughput quantity- in S.F. Nos. Parts of 14, 15, 19 to 22, 30 to 33, etc. 

Suddhamadam village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu 

by The Ramco Cements Environment (File No. 3-11015/39/2019-IA. II (M); 

Proposal No. IA/TNIMIN/99682/2019Re-Consideration of TOR Regarding. 

The proposal of The Ramco Cements Limited is for Quarrying of Minor Minerals in 

Cluster - (1) Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I- Extent 498.87 Ha & 

Production ROM @ 1.333 MTPA (Lime Kankar & Clay-others) along with Mineral 

Beneficiation Plant of 1.85 MTPA throughput quantity- in S.F. Nos. Parts of 14, 15, 19 

to 22, 30 to 33, etc. of Suddhamadam village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar 

District, Tamil Nadu. The Mining Lease area is a part of the Survey of India Topo-Sheet 

No. 58 K/3. The site falls between Latitude 9°19'42" N - 9°52138" and Longitude 

78°10103"E - 78°12' 39" E with an altitude varying from 302 to 334 m above MSL and 

falls in seismic zone-III. 

2. 	As per EIA Notification dated 14th September, 2006 as amended from time to 

time, the project falls under Category "A", Project or Activity 1(a) as the Mining lease 

area is more than 100 Ha. The PP applied online vide proposal No. 

IA/TN/MIN/99682/2019 dated 18.03.2019 in Schedule 1(a) & 2(b) as beneficiation is 

also involved in the proposal and submitted the Form-1, Pre-feasibility Report. The 

proposal is now placed in EAC meeting held during 24-25 April, 2019. The PP submitted 

that the letter of Intent (LOI) has been issued by the Tamil Nadu State Industries 

Department vide Letter No/14547/MMC.2/2016-1 dated 21.04.2017 for a period of 10 

years. The PP submitted that the area covered under mining is non-forest type. The 

The Ramco Cements Limited- Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I -ToR 
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entire area applied for Quarry Lease is patta land owned by RCL since 1993. There is 

no Rehabilitation & Resettlement (R&R) issue due to the proposal. There is no 

litigation/pending case against the proposal. Although Project Proponent initially 

proposed for installation of beneficiation plant 1.85 MTPA throughput but later on 

requested the Ministry to consider the proposal for mining only i.e. in Schedule 1(a) 

only. 

3. The Project Proponent submitted that the Mining Plan has been approved by the 

Department of Mining & Geology, Govt. of Tamil Nadu, Chennai vide Letter No. 

7012/MM10/2016/LK/Vnr dated 11.05.2018. As per approved Mining Plan, the 

proposed production of Lime Kankar & Clay from this Lease by Strip Mining would be 

about 1.333 Million Tonnes per Annum (MTPA) as Run-Off Mine (ROM) basis (or) 0.600 

MTPA as Clean Kankar and Clay (Others) © 0.060 MTPA. RCL is also proposing to 

establish a Wet Beneficiation Plant over an extent of 29.0 Ha in Quarry Lease I 

(Washing, Grinding and Floatation) for the ROM Kankar from the Quarry Leases to 

reduce the Silica Content and enhance the quality of ROM Kankar in meeting the 

cement plants quality requirement. Throughput quantity of the Washing Plant will now 

be 1.85 MTPA and the ROM material from other & future leases will be fed. In the total 

QL area of 498.87.0 Ha, about 371.575 Ha is only available for effective mining after 

leaving the prescribed safety barriers of about 127.295 Ha. It is estimated that 45, 

98,241 Tonnes of Lime Kankar is recoverable from the estimated Geological Reserves 

of 1, 02, 18,313 Tonnes from this Quarry. In-situ Geological Clay Reserves is 91, 

96,481 Tonnes. Out of which about 459,824 Tonnes Clay (Others) will be utilized for 

the cement manufacturing process and balance 87,36,657 Tonnes Clay will be used for 

simultaneous refilling of the mined out portion. Mechanized Opencast Mining, without 

Drilling and Blasting, with deployment of heavy earth moving machineries of low HP 

will be adopted. The average depth of over burden black cotton soil is 1.5 m. The 

maximum depth of the Mine will be of 3.0 m only. It is calculated that about 1,200,000 

Tonnes of over burden soil will have to be removed every year to win 6,00,000 Tonnes 

of clean Kankar. The ratio of ore (clean Kankar) to 0.B works out to be 1:2. The 

deposit will be mined by a simple system of simultaneous development, production and 

refilling by the same excavator called strip mining. Simultaneous reclamation activities 

will be continued up to the end of mine life. Thus, there will be no Top Soil/OB Dump 

as the entire Top Soil will be refilled in the mined out pit simultaneously. Life of the 

Mine is 8 years only. 

4. Project Proponent initially submitted that water requirement for the Beneficiation 

Plant will be about 2,500 KLD. The required water will be sourced from existing Captive 

Mine Pits in Pandalgudi Region. The concentrate (product) in the form of dewatered 

cakes shall be transported to factory and dewatered tailings shall be dumped within the 

lease / re-used effectively towards achieving Zero Waste Mining. Till the Wet 

Beneficiation Plant is commissioned, the existing practice of simple Dry Screening as in 

Maravarperungudi Mines will be continued to screen-off the interstitial Clay. The 

existing Screening Plant will be shifted to this quarry lease area. The ROM material 

from the mine will be transported to the Screen Plant. This is a single deck screen 

normally having the mesh size of +25 mm (or) +15 mm. The mesh size is changeable. 

Based on the moisture content of the ROM material, the screen mesh size will be 

The Ramco Cements Limited- Marayarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I -ToR 
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decided. After screening, the product material will be dispatched to Pandalgudi Crusher 

for further processing. The screened reject will be separately stacked in the mine itself. 

During this screening, about 55% of the interstitial reject will be screened off from 

ROM material and the product Kankar will be upgraded to 70% to 75% TC. RCL has its 

own black top road for 10 km from existing Kankar Mine nearby to the centralized 

Crusher at Pandalgudi. The same road will be extended to this Lease for transport of 

the Minerals. The PP before the Meeting submitted a letter to Ministry wherein it was 

informed that RCL has dropped the plan for installation of beneficiation plant in Quarry 

Lease-I and the same will be installed in future outside the Mining lease area and EC 

shall be obtained for the same. 

5. The Project Proponent submitted that as it is a shallow mining up to a depth of 

3.0 m BGL and simultaneous refilling is proposed, there will not be any water seepage 

or water harvesting in the Mine Pit. The mine requires about 3 KLD drinking water for 

domestic consumption which will be supplied from the RO Plant at Pandalgudi Mine. 

Domestic sewage generation will be about 2.5 KLD which will be biologically treated in 

a Septic Tank followed by a Dispersion Trench. No workshop is proposed and thus, no 

effluent generation from the Mine. 

6. The Project Proponent submitted that out of the total area of Quarry Lease 

(498.870 Ha.), Green Belt and Afforested Area will be about 120 Ha with 24.05% 

coverage at Conceptual Stage. 

7. The Project Proponent submitted that this mine will employ about 30 persons 

directly and 50 persons indirectly. The capital cost of the Project is Rs.45.00 Crones. An 

amount of Rs.30.00 Lakhs has been earmarked as Capital EMP Budget and Rs.20.00 

Lakhs per Annum is the Operating Cost towards EMP measures, Green Belt 

maintenance, Environmental Monitoring, etc. Also, an amount of Rs.1.00 Lakhs per 

Annum has been earmarked for Occupational Health & Safety Measures. A budget of 

1% of the Project Cost will be allotted as CER Budget. In addition, for the mandatory 

District Mineral Fund (DMF © 10% of Royalty Amount) will also be contributed. 

8. Based on the discussion held and documents submitted the Committee 

recommended the proposal of The Ramco Cements Limited for Quarrying of Minor 

Minerals from Quarry I [ML Area 498.87] in Cluster with RCL Quarry Lease-V ( ML 

Area 123.26.5 Ha) with production capacity 1.333 MTPA ROM [Lime Kankar Production 

& Clay ( Black Cotton Soil)] from mining lease located at Suddhamadam village, 

Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu for grant of Standard Term of 

Reference as per Annexure-1 and following additional term of reference: 

9. The proposal was considered in the EAC meeting held during 24-25 April, 2019. 

The EAC, after detailed deliberations recommended the proposal for prescribing 

following Additional & Standard Term of Reference (ToRs) to The Ramco Cements 

Limited for Quarrying of Minor Minerals from Quarry I [ML Area 498.87] in Cluster with 

RCL Quarry Lease-V ( ML Area 123.26.5 Ha) with production capacity 1.333 MTPA ROM 

[Lime Kankar Production & Clay ( Black Cotton Soil)] from mining lease located at 

Suddhamadam village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu as per 

the provision of EIA Notification 2006 (as amended time to time): 

The Ramco Cements Limited- Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I -ToR 
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A. Standard ToR (Mining): 

1) The Environmental Clearance will not be operational till such time the Project 

Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of 

Hontle Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil)  
No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and 
Ors. 

2) Department of Mining & Geology, State Government shall ensure that 

mining operation shall not commence till the entire compensation levied, for 

illegal mining paid by the Project Proponent through their respective 

Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble 

Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 

of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. 

3) Year-wise production details since 1993-94 should be given, clearly stating 

the highest production achieved in any one year prior to 1993-94. It may 

also be categorically informed whether there had been any increase in 

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

highest production achieved prior to 1993-1994. The production details 

need to submit since inception of mine duly authenticated by Department 
of Mines & Geology, State Government. 

4) A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the 
rightful lessee of the mine should be given. 

5) All documents including approved mine plan, ETA 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. 

6) All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High 

Resolution Imagery/topo-sheet, topographic sheet, geomorphology and 

geology of the area should be provided. Such an Imagery of the proposed 

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

7) 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. 

8) Details about the land proposed for mining activities should be given with 

information as to whether mining conforms to the land use policy of the 

State; land diversion for mining should have approval from State land use 
board or the concerned authority. 

The Ramco Cements Limited- Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I -ToR 
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9) 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 proposed safeguard measures in each 

case should also be provided. 

10) 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. 

11) 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. 

12) 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. 

13) 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. 

14) A Certificate from the Competent Authority in the State Forest 

Department should be provided, confirming the involvement of forest 

land, if any, in the project area. In the event of any contrary claim by the 

Project Proponent regarding the status of forests, the site may be 

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office 

of the Ministry to ascertain the status of forests, based on which, the 

Certificate in this regard as mentioned above be issued. In all such cases, 

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

assist the Expert Appraisal Committees. 

15) 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. 

16) 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. 

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

18) 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. 

19) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife 

Corridors, Ramsar site Tiger/Elephant Reserves/(existing as well as 

proposed), if any, within 10 km of the mine lease should be clearly 

indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife 

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

to proximity of the ecologically sensitive areas as mentioned above, should 

be obtained from the Standing Committee of National Board of Wildlife and 

copy furnished. 

20) 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. 

21) 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 Dept. Should be secured and furnished to the effect that 

the proposed mining activities could be considered. 

22) 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). 

23) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should 

be furnished. While preparing the R&R Plan, the relevant State/National 

Rehabilitation & Resettlement Policy should be kept in view. In respect of 

SCs /STs and other weaker sections of the society in the study area, a 

need based sample survey, family-wise, should be undertaken to assess 

their requirements, and action programmes prepared and submitted 

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of 

the State Government. It may be clearly brought out whether the 

village(s) located in the mine lease area will be shifted or not. The issues 

relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-economic 

aspects should be discussed in the Report. 
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24) 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 AA(] 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. 

25) 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 modelling should be 

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

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

and the habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction 

may also be indicated on the map. 

26) 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. 

27) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite 

quantity of water for the Project should be provided. 

28) 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. 

29) 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. 

30) 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. 

31) 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. 

32) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. 

Should be provided both in AMSL and BGL. A schematic diagram may also 
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be provided for the same. 

33) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in 

a tabular form (ind(cating 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. 

34) 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 (3uidelines. 

35) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine 

workers should be included in the EIA Report. 

36) 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. 

37) 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. 

38) 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. 

39) 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. 

40) 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. 

41) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on 
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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. 

42) Details of litigation pending against the project, if any, with direction 

/order passed by any Court of Law against the Project should be given. 

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

towards implementation of EMP should be clearly spelt out. 

44) A Disaster Management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

45) 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. 

46) The activities and budget earmarked for Corporate Environmental 

Responsibility (CER) shall be as per Ministry's 0.M No 22-65/2017-IA. II 

(M) dated 01.05.2018 and the action plan on the activities proposed under 

CER shall be submitted at the time of appraisal of the project included in 

the EIA/EMP Report. 

47) The Action Plan on the compliance of the recommendations of the CAG as 

per Ministry's Circular No. J-11013/71/2016-IA.I (M), dated 25.10.2017 

needs to be submitted at the time of appraisal of the project and included 

in the EINEMP Report. 

48) Compliance of the Ministry's Office Memorandum No. F: 3-50/2017-IA.III 

(Pt.), dated 30.05.2018 on the judgment of Hontle Supreme Court, dated 

the 2nd  August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter 

of Common Cause versus Union of India needs to be submitted and 

included in the EIA/EMP Report. 

49) Besides the above, the below mentioned general points are also to be 

followed: 

a)All documents to be properly referenced with index and continuous page 

numbering. 

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

in which the data were collected and the sources should be indicated. 

c) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, 

air, soil, noise etc. using the MoEF&CC/NABL accredited laboratories. All 

the original analysis/testing reports should be available during appraisal 

of the Project. 

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

English translation should be provided. 

e) The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as 

devised earlier by the Ministry shall also be filled and submitted. 
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f)While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and 

instructions for the Consultants issued by MoEF vide O.M. No. J-
11013/41/2006-IA. II (I) dated 4th  August, 2009, which are available 
on the website of this Ministry, should be followed. 

g) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as 

submitted in Form-I and the PFR for securing the TOR) should be 

brought to the attention of MoEF&CC with reasons for such changes and 

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

Post Public Hearing changes in structure and content of the draft 

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

entail conducting the PH again with the revised documentation. 

h) As per the circular no. 3-11011/618/2010-IA. II (I) dated 30.5.2012, 

certified report of the status of compliance of the conditions stipulated 

in the environment clearance for the existing operations of the project, 

should be obtained from the Regional Office of Ministry of Environment, 

Forest and Climate Change, as may be applicable. 

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

contours of main topographic features, drainage and mining area, (ii) 

geological maps and sections and (iii) Sections of the mine pit and 

external dumps, if any, clearly showing the land features of the 
adjoining area. 

B). Additional Term of Reference: 

1) Single EIA/EMP needs to be prepared for mining leases in cluster. Single Public 

Hearing needs to be conducted for the mining lease in cluster. 

2) PP should submit an undertaking by way of affidavit as required as per Ministry's 

0.M No 3-50/2017 -IA. II(M) dated 30.05.2018 to comply with all the statutory 

requirements and judgment of Hon`ble Supreme Court dated the 2nd August 

2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause 

versus Union of India and Ors. 

) PP should provide in the EIA Report details of all the statutory clearances, 

permissions, No objection certificates, consents etc. required for this project 

under various Acts, Rules and regulations and their status or estimated timeline 

after grant of EC. 

4) The PP should submit the revenue plan for mining lease, revenue plan should be 

superimposed on the satellite imaginary clearly demarcate the Govt. land, 

private land, agricultural land etc. 

5) The PP should submit the detailed plan in tabular format (year-wise for life of 

mine) for afforestation and green belt development in and around the mining 

lease. The PP should submit the number of saplings to be planted, area to be 

covered under afforestation & green belt, location of plantation, target for 
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survival rate and budget earmarked for the afforestation & green belt 

development. In addition to this PP should show on a surface plan (5-year 

interval for life of mine) of suitable scale the area to be covered under 

afforestation & green belt clearly mentioning the latitude and longitude of the 

area to be covered during each 5 years. The capital and recurring expenditure to 

be incurred needs to be submitted. 

6) The PP should submit the quantity of surface or ground water to be used for this 

project. The complete water balance cycle need to be submitted. In addition to 

this PP should submit a detailed plan for rain water harvesting measures to be 

taken. The PP should submit the year wise target for reduction in consumption of 

the ground/surface water by developing alternative source of water through rain 

water harvesting measures. The capital and recurring expenditure to be incurred 

needs to be submitted. 

7) The PP should clearly bring out the details of the manpower to be engaged for 

this project with their roles /responsibilities/designations. In addition to this PP 

should mention the number and designation of person to be engaged for 

implementation of environmental management plan (EMP). The capital and 

recurring expenditure to be incurred needs to be submitted. 

8) The PP should submit the year-wise, activity wise and time bound budget 

earmarked for EMP, occupational health surveillance & Corporate Environmental 

Responsibility needs to be submitted. The capital and recurring expenditure to 

be incurred needs to be submitted. 

9) PP should submit the measures/technology to be adopted for prevention of 

illegal mining and pilferage of mineral. 

10) PP should submit the detailed mineralogical and chemical composition of the 

mineral and percentage of free silica from a NABL/MoEF&CC accredited 

laboratory. 

11) PP should clearly show the transport route of the mineral and protection and 

mitigative measure to be adopted while transportation of the mineral. The 

impact from the center line of the road on either side should be clearly brought 

out supported with the line source modelling and isopleth. Further, frequency of 

testing of Poly Achromatic Hydrocarbon needs to be submitted along with 

budget. Based on the above study the compensation to be paid in the event of 

damage to the crop and land on the either side of the road needs to be 

mentioned. The PP should provide the source of equations used and complete 

calculations for computing the emission rate from the various sources. 

12) PP should clearly bring out that what is the specific diesel consumption and steps 

to be taken for reduction of the same. Year-wise target for reduction in the 

specific diesel consumption needs to be submitted. 
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13) PP should bring out the awareness campaign to be carried out on various 

environmental issues, practical training facility to be provided to the 

environmental engineer/diploma holders, mining engineer/diploma holders, 

geologists, and other trades related to mining operations. Target for the same 

needs to be submitted. 

14) The budget to be earmarked for the various activities shall be decided after 

perusal of the Standard EC Conditions published by the Ministry. 

15) The PP should ensure that only NABET accredited consultant shall be engaged 

for the preparation of EIA/EMP Reports. PP shall ensure that accreditation of 

consultant shall be valid during the collection of baseline date, preparation of 

EIA/EMP report and during the appraisal process. The PP and consultant should 

submit an undertaking the information and data provided in the EIA Report and 

submitted to the Ministry are factually correct and PP and consultant are fully 

accountable for the same. 

16) The PP should submit the photograph of monitoring stations & sampling 

locations. The photograph should bear the date, time, latitude & longitude of the 

monitoring station/sampling location. In addition to this PP should submit the 

original test reports and certificates of the labs which will analyze the samples. 

17) PP should submit the District Survey Report as per 5.0. 3611(E) dated 

25.07.2018. 

18) All the certificates viz. Involvement of Forest land, distance from protected area, 

list of flora & fauna should be duly authenticated by Chief Wildlife Warden & 

Forest Department. The Certificate should bear the name, designation, official 

seal of the person signing the certificate and dispatch number. 

10. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the 

proposal in accordance with the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 

and further amendments thereto and hereby accords the above mentioned Specific & 

Standard Term of Reference (ToR) as recommended by EAC during its meeting held on 

24-25 April, 2019, 2019 for the proposal under the provision of Notification 1530 (E) 

dated 14.09.2006 of The Ramco Cements Limited for Quarrying of Minor Minerals from 

Quarry I [ML Area 498.87] in Cluster with RCL Quarry Lease-V ( ML Area 123.26.5 Ha) 

with production capacity 1.333 MTPA ROM [Lime Kankar Production & Clay ( Black 

Cotton Soil)] from mining lease located at Suddhamadam village, Aruppukottai Taluk, 

Virudhunagar District, Tamil Nadu. The prescribed TOR would be valid for a period of 3 

years for submission of the EIA/EMP reports, as per the 0.M. No. 3-11015/39/2019-IA. 

II (M) dated 29.08.2017. The TOR is valid up to 14.05.2022. 

11. After preparing the draft EIA (as per the generic structure prescribed in 

Appendix- III of the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned issues, the 

proponent will get the public hearing conducted and take further necessary action for 
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obtaining environmental clearance in accordance with the procedure prescribed under 

the EIA Notification, 2006. 

Yours faithfully, 

42 
( ‘ndeen 

Directir/Scientist 'F' 

Email: sundeep.moef(d)gmail.com  

Phone/Fax:011-24695339 

Copy to: 

1. The Secretary, Ministry of Mines, Government of India Shastri Bhawan, New 

Delhi. 

2. The Secretary, Department of Environment, Government of Tamil Nadu, 

Chennai. 

3. The Secretary, Department of Forests, Government of Government of Tamil 

Nadu, Chennai 

4. The Secretary, Department of Mines and Geology, Government of Tamil 

Nadu, Chennai 

5. The Additional Principal Chief Conservator of Forests, Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (SEZ), 1st  and 2nd  

Floor, Handloom Export Promotion Council, 34, Cathedral Garden Road, 

Nungambakkam, 'Chennai - 34 

6. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, CBD-cum-

Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110032. 

7. The Chairman, Tamil Nadu Pollution Control Board, 76, Mount Salai, Guindy, 

Chennai- 600 032, Tamil Nadu. 

8. The Member Secretary, Central Ground Water Authority, A2, W- 3 Curzon 

Road Barracks, K.G. Marg, New Delhi-110001. 

9. The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhavan, Civil Lines, 

Nagpur- 440 001 

10. The District Collector, Virudhunagar District, State of Tamil Nadu. 

11. Guard File. 

12. PARIVESH Portal. 
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The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Standard TOR & their incorporation in EIA Report 
 

Sl.  
No. TOR Condition 

Incorporation in EIA 
Report- Page No. 

QL-I QL-V 

1 The Environmental Clearance will not be operational till such 
time the Project Proponent complies with all the statutory 
requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court dated 
the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in 
the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. 

New 
Lease; Not 
Applicable 

74 

New 
Lease; Not 
Applicable 

74 

2 Department of Mining & Geology, State Government shall 
ensure that mining operation shall not commence till the entire 
compensation levied, for illegal mining paid by the Project 
Proponent through their respective Department of Mining & 
Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme 
Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 
114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of 
India and Ors. 

New 
Lease; Not 
Applicable 

New 
Lease; Not 
Applicable 

3 Year-wise production details since 1994 should be given, 
clearly stating the highest production achieved in ant one year 
prior to 1994. It may also be categorically informed whether 
there had been increase in production after the EIA Notification 
1994 came into force, w.r.t. the highest production achieved 
prior to 1994. The production details need to submit since 
inception of mine duly authenticated by Department of Mines 
& Geology, State Government. 

New 
Lease; Not 
Applicable 

New 
Lease; Not 
Applicable 

4 A copy of the document in support of the fact that the 
Proponent is the rightful lessee of the mine should be given. 

Doc-3 
269, 63 

Doc-5 
287, 69 

5 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 and mining technology and should be in the 
name of the lessee. 

Complied 
with 

Complied 
with 

6 All corner coordinates of the mine lease area, superimposed 
on a high Resolution Imagery/Topo sheet, topographic sheet, 
geomorphology and geology of the area should be provided. 
Such an Imagery of the proposed area should clearly show the 
land use and other ecological features of the study area (core 
and buffer zone). 

66 
74 
76 
77 

71 
76 
77 
78 

7 Information should be provided in Survey of India Top sheet in 
1:50,000 scale indicating geological map of the area, 
geomorphology of land forms of the area, existing mineral and 
mining history of the area, important water bodies, streams 
and rivers and soil characteristics. 

76 76 

8 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 mining should have 
approval from State land use board or the concerned authority. 

63 69 

9 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 

53-54 53-54 
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Sl.  
No. TOR Condition 

Incorporation in EIA 
Report- Page No. 

QL-I QL-V 

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 
shareholders at large, may also be detailed in the proposed 
safeguard measures in each case should also be provided. 

10 Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in 
case of underground mining and slope in case of opencast 
mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed 
safeguard measures in each case should also be provided. 

215 215 

11 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. 

105-106 
95 

105-106 
102 

12 Land use of the study area delineating forest area, agricultural 
land, grazing land, wildlife sanctuary and 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. 

147 & 149 
95-96 

190-191 

147 & 149 
102-103 
190-191 

13 Details for the land 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. 

No R&R 
62 

No R&R 
62 

14 A Certificate from the Competent Authority in the State Forest 
Department should be provided, confirming the involvement of 
forest land, if any, in the project area. In the event of any 
contrary claim by the Project Proponent regarding the status 
of the forests, the site may be inspected by the State Forest 
Department along with the Regional office of the Ministry to 
ascertain the status of forests, based on which, the Certificate 
in this regard as mentioned above be issued. In all such cases, 
it would be desirable for representative of the State Forest 
Department to assist the Expert Appraisal Committees. 

Doc-1 
265 

No Forest 
land is 

involved 

Doc-2 
267 

No Forest 
land is 

involved 

15 Status of forestry clearance for the broken up area and virgin 
forestland involved in the Project including deposition of net 
present value (NPV) and compensatory afforestation (CA) 
should be indicated. A copy of the forestry clearance should 
also be furnished. 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

16 Implementation status of recognition of forest rights under the 
Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

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

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 
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Sl.  
No. TOR Condition 

Incorporation in EIA 
Report- Page No. 

QL-I QL-V 

18 A study shall be got done to ascertain in the impact of the 
Mining Project on wildlife of the study area and details 
furnished. Impact of the project on the wildlife in the 
surrounding and any other protected area and accordingly, 
detailed mitigative measures required, should be worked out 
with cost implications and submitted. 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

19 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 location map 
duly authenticated by Chief Wildlife Warden. Necessary 
Clearance as may be applicable to such projects due to the 
proximity of ecologically sensitive areas as mentioned above, 
should be Obtained from the Standing Committee of National 
Board of Wildlife and copy furnished. 

Nil. 
Not 

Applicable 

Nil. 
Not 

Applicable 

20 A detailed biological study for 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, duly 
authenticated, separately for core and buffer zone should be 
furnished based on 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 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. 

150-157 
 

222-229 
 

150-157 
 

222-229 
 

21 Proximity to Area 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 clarifications from 
the Prescribed authorities, such as the SPCB or State Mining 
Department should also be secured and furnished to the effect 
that the proposed mining activities could be considered. 

Nil. 
105 

Nil. 
105 

22 Similarly, for coastal projects, a CRZ map duly authenticated 
by one of the authenticating 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 approved of the concerned Coastal Management 
Authority) 

Nil. 
105 

Nil. 
105 

23 R&R Plan/compensation details for the Project Affected 
People (PAP) should be furnished. While preparing the R&R 
Plan the relevant State/National Rehabilitation & Resettlement 
Policy should be kept in view. In respect of SCs/STs and other 
weaker sections of the society in the study area, a needbased 
sample survey, family-wise, should undertaken to assess their 
requirements, and action programmes prepared and 
submitted accordingly, interacting with sectoral departments of 

No R&R 
Issue 

62 

No R&R 
Issue 

62 
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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 issue relating to shifting of village(s) inducing their 
R&R and Socio-Economic aspects should be discussed in the 
report. 

24 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 fauna shall be collected and AAQ 
and other data so compiled presented date-wise in the EIA and 
EMP Report.  
Site-specific Metrological data should also be collected.  
The locations 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 atleast 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. 

Chapter 3 
105-188 

 
 
 
 
 

113-118 
118 

 
 
 
 
 

137 
 

Chapter 3 
105-188 

 
 
 
 
 

113-118 
118 

 
 
 
 
 

137 
 

25 Air quality modeling should be carried out for prediction of 
impact of the project on the air quality of the area. It should 
also take into account the impact of movement of vehicles for 
transportation of mineral. The details of the model used and 
input parameters used for modeling should be provided. The 
air quality contours may be shown on a location map clearly 
indicating the location of the site, location of sensitive 
receptors, if any and the habitation. The wind roses showing 
predominant wind direction may also be indicated on the map. 

198-203 198-203 

26 The water requirement for the project, its availability and 
source to be furnished. A detailed water balance should also 
be provided. Fresh water requirement for the project should be 
indicated. 

96-97 103-104 

27 Necessary clearance from the Competent Authority for drawl 
of requisite quantity of water for the project should be provided. 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

28 Description of water conservation measures proposed to be 
adopted in the project should be given. Details of rainwater 
harvesting proposed, if any, in the project should be provided. 

191-194 191-194 

29 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. 

204-205 204-205 

30 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 the 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 the mining activities on these aquifers. 

80 
No 

intersection 
of GWT 

80 
No 

intersection 
of GWT 

39



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Sl.  
No. TOR Condition 

Incorporation in EIA 
Report- Page No. 

QL-I QL-V 

Necessary permission from Central Groundwater Authority for 
working below ground water and for pumping of groundwater 
should also be obtained and furnished. 

31 Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through 
lease area and modification / diversion proposed, if any and 
the impact of the same on the hydrology should be brought 
out. 

63 69 

32 Information on site elevation, working depth, groundwater 
table etc. should be provided both in AMSL and bgl. A 
schematic diagram may also be provided for the same. 

80 80 

33 A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall 
be prepared in a tabular form (indicating the linear 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 with local and 
native species which are tolerant to pollution. 

94 
207 
220 

101 
207 
220 

34 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 increased 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. 

195-197 195-197 

35 Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the 
mine workers should be included in the EIA Report. 103 103 

36 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. 

94 
95 

101 
103 

37 Occupational health impact of project should be anticipated 
and preventive measures initiated. Details in this regard 
should be provided. Details of preplacement 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 detailed. 

208 209 

38 Public health implication 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 allocation. 

208 208 

39 Measures of socio economic significance and influence to the 207-208 207-208 
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local community proposed to be provided by project proponent 
should be indicated. As far as possible, quantitative 
dimensions may be given with time frame for implementation. 

40 Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate 
the environmental 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. 

218-231 218-231 

41 Public hearing points raised and commitment of the project 
proponent on the same along with time bound action plan to 
implement the same should be provided and also incorporated 
in the final EIA/EMP Report of the Project. 

Will be 
complied 

Will be 
complied 

42 Details of litigation pending against the project, if any, with 
direction /order passed by any Court of Law against the project 
should be given. 

Nil 
62 

Nil 
62 

43 The cost of the project (capital cost and recurring cost) as well 
as the cost towards implementation of EMP should clearly be 
spelt out. 

230 230-231 

44 A Disaster Management Plan shall be prepared and included 
in the EIA/EMP of Report. 215-216 215-216 

45 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. 

217 217 

46 The activities and budget earmarked for Corporate 
Environmental Responsibility (CER) shall be as per Ministry's 
0.M No 22-65/2017-IA. II.(M) dated 01.05.2018 and the action 
plan on the activities proposed under CER shall be submitted 
at the time of appraisal of the project included in the EIA/EMP 
Report. 

Will be 
complied 

231 

Will be 
complied 

231 

47 The Action Plan on the compliance of the recommendations of 
the CAG as per Ministry's Circular No. J-11013/71/2016-IA.I 
(M), dated 25.10.2017 needs to be submitted at the time of 
appraisal of the project and included in the EIA/EMP Report. 

EIA Report 
is prepared 

in 
compliance 

with the 
conditions 

EIA Report 
is prepared 

in 
compliance 

with the 
conditions 

48 Compliance of the Ministry's Office Memorandum No. F: 3-
50/2017-IA.III.(Pt.), dated 30.05.2018 on the judgment of 
Hon’ble Supreme Court, dated the 2nd August, 2017 in Writ 
Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common 
Cause versus Union of India needs to be submitted and 
included in the EIA/EMP Report. 

Not 
Applicable 

74 

Not 
Applicable 

74 

49 Besides the above, the below mentioned general points should 
also be followed:-   

(a) All documents may be properly referenced with index and 
continuous page numbering. 

Complied 
with 

Complied 
with 

(b) Where data are presented in the report especially in tables, 
the period in which the data were collected and the sources 
should be indicated. 

Complied 
with 

Complied 
with 

41



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Sl.  
No. TOR Condition 

Incorporation in EIA 
Report- Page No. 

QL-I QL-V 

(c) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports 
of water, soil, noise, etc. using the MoEF&CC/NABL 
accredited laboratories. All the original/testing reports should 
be available during the appraisal of Project. 

Complied 
with 

Complied 
with 

(d) Where the documents provided are in a language other than 
English, an English translation should be provided. 

Complied 
with 

Complied 
with 

(e) The Questionnaire for environmental appraisal of mining 
projects as prescribed by the Ministry shall also be filled and 
submitted. 

Complied 
with 

Complied 
with 

(f) While preparing the EIA report, the instructions for the 
Proponents and instructions for the Consultants issued by 
MoEF&CC vide O.M. NO. J-11013/41/2006-Ia.II(I) dated 4th 
August, 2009, which are available on the website of this 
Ministry, should be followed. 

Complied 
with 

Complied 
with 

(g) Changes, if any made in the basic scope and project 
parameters (as submitted in Form-I and the Feasibility Report 
for securing the TOR) should be brought to the attention of 
MoEF&CC/SEIAA 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 PH process) will entail conducting the PH again with the 
revised Documentation. 

Complied 
with 

Complied 
with 

(h) As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 
30.05.2012, 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 many be applicable. 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

(i) EIA report should also include (i) surface plan of the area 
indicating contours of main topographic features, drainage and 
mining area, (ii) geological maps and sections and (iii) sections 
of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the 
land features of the adjoining area. 

Complied 
with 

Complied 
with 

 
*** 
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1 Single EIA/EMP needs to be prepared for mining leases in cluster. 

Single Public Hearing needs to be conducted for the mining lease in 
cluster. 

Complied. 

2 PP should submit an undertaking by way of affidavit as required as per 
Ministry's 0.M No 3-50/2017 -IA. II(M) dated 30.05.2018 to comply with 
all the statutory requirements and judgment of Hon`ble Supreme Court 
dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in 
the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. 

Not Applicable 
74 

3 PP should provide in the EIA Report details of all the statutory 
clearances, permissions, No objection certificates, consents etc. 
required for this project under various Acts, Rules and regulations and 
their status or estimated timeline after grant of EC. 

74 

4 The PP should submit the revenue plan for mining lease, revenue plan 
should be superimposed on the satellite imaginary clearly demarcate 
the Govt. land, private land, agricultural land etc. 

65 

5 The PP should submit the detailed plan in tabular format (year-wise for 
life of mine) for afforestation and green belt development in and around 
the mining lease. The PP should submit the number of saplings to be 
planted, area to be covered under afforestation & green belt, location 
of plantation, target for survival rate and budget earmarked for the 
afforestation & green belt development. In addition to this PP should 
show on a surface plan (5-year interval for life of mine) of suitable scale 
the area to be covered under afforestation & green belt clearly 
mentioning the latitude and longitude of the area to be covered during 
each 5 years. The capital and recurring expenditure to be incurred 
needs to be submitted. 

220 
230 

6 The PP should submit the quantity of surface or ground water to be 
used for this project. The complete water balance cycle need to be 
submitted. In addition to this PP should submit a detailed plan for rain 
water harvesting measures to be taken. The PP should submit the year 
wise target for reduction in consumption of the ground/surface water 
by developing alternative source of water through rain water 
harvesting measures. The capital and recurring expenditure to be 
incurred needs to be submitted. 

96-97 

7 The PP should clearly bring out the details of the manpower to be 
engaged for this project with their roles /responsibilities/designations. 
In addition to this PP should mention the number and designation of 
person to be engaged for implementation of environmental 
management plan (EMP). The capital and recurring expenditure to be 
incurred needs to be submitted. 

81 
96 

8 The PP should submit the year-wise, activity wise and time bound 
budget earmarked for EMP, occupational health surveillance & 
Corporate Environmental Responsibility needs to be submitted. The 
capital and recurring expenditure to be incurred needs to be submitted. 

230-231 

9 PP should submit the measures/technology to be adopted for 
prevention of illegal mining and pilferage of mineral. 

74 
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10 PP should submit the detailed mineralogical and chemical composition 

of the mineral and percentage of free silica from a NABL/MoEF&CC 
accredited laboratory. 

89 
137 

11 PP should clearly show the transport route of the mineral and 
protection and mitigative measure to be adopted while transportation 
of the mineral. The impact from the center line of the road on either 
side should be clearly brought out supported with the line source 
modelling and isopleth. Further, frequency of testing of Poly 
Achromatic Hydrocarbon needs to be submitted along with budget. 
Based on the above study the compensation to be paid in the event of 
damage to the crop and land on the either side of the road needs to be 
mentioned. The PP should provide the source of equations used and 
complete calculations for computing the emission rate from the various 
sources. 

84 
198-199 

Own 
Transport 
Routes 

12 PP should clearly bring out that what is the specific diesel consumption 
and steps to be taken for reduction of the same. Year-wise target for 
reduction in the specific diesel consumption needs to be submitted. 

97 

13 PP should bring out the awareness campaign to be carried out on 
various environmental issues, practical training facility to be provided 
to the environmental engineer/diploma holders, mining 
engineer/diploma holders, geologists, and other trades related to 
mining operations. Target for the same needs to be submitted. 

227 

14 The budget to be earmarked for the various activities shall be decided 
after perusal of the Standard EC Conditions published by the Ministry. 

220 

15 The PP should ensure that only NABET accredited consultant shall be 
engaged for the preparation of EIA/EMP Reports. PP shall ensure that 
accreditation of consultant shall be valid during the collection of 
baseline date, preparation of EIA/EMP report and during the appraisal 
process. The PP and consultant should submit an undertaking the 
information and data provided in the EIA Report and submitted to the 
Ministry are factually correct and PP and consultant are fully 
accountable for the same. 

Complied 

16 The PP should submit the photograph of monitoring stations & 
sampling locations. The photograph should bear the date, time, 
latitude & longitude of the monitoring station/sampling location. In 
addition to this PP should submit the original test reports and 
certificates of the labs which will analyze the samples. 

119 
Test Reports 

of ABC 
Techno Labs 
are used in 

Ch. 3 
17 PP should submit the District Survey Report as per 5.0. 3611(E) dated 

25.07.2018. 
Submitted 

18 All the certificates viz. Involvement of Forest land, distance from 
protected area, list of flora & fauna should be duly authenticated by 
Chief Wildlife Warden & Forest Department. The Certificate should 
bear the name, designation, official seal of the person signing the 
certificate and dispatch number. 

Doc-1 
265 
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1 Single EIA/EMP needs to be prepared for mining leases in cluster. 

Single Public Hearing needs to be conducted for the mining lease in 
cluster. 

Complied. 

2 PP should submit an undertaking by way of affidavit as required as per 
Ministry's 0.M No 3-50/2017 -IA. II(M) dated 30.05.2018 to comply with 
all the statutory requirements and judgment of Hon`ble Supreme Court 
dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in 
the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. 

Not Applicable 
74 

3 PP should provide in the EIA Report details of all the statutory 
clearances, permissions, No objection certificates, consents etc. 
required for this project under various Acts, Rules and regulations and 
their status or estimated timeline after grant of EC. 

74 

4 The PP should submit the revenue plan for mining lease, revenue plan 
should be superimposed on the satellite imaginary clearly demarcate 
the Govt. land, private land, agricultural land etc. 

70 

5 The PP should submit the real-time aerial footage & video of the 
mining lease area and of the transportation route. 

72 

6 The PP should submit the detailed plan in tabular format (year-wise for 
life of mine) for afforestation and green belt development in and around 
the mining lease. The PP should submit the number of saplings to be 
planted, area to be covered under afforestation & green belt, location 
of plantation, target for survival rate and budget earmarked for the 
afforestation & green belt development. In addition to this PP should 
show on a surface plan (5-year interval for life of mine) of suitable scale 
the area to be covered under afforestation & green belt clearly 
mentioning the latitude and longitude of the area to be covered during 
each 5 years. The capital and recurring expenditure to be incurred 
needs to be submitted. 

220 
230-231 

7 The PP should submit the quantity of surface or ground water to be 
used for this project. The complete water balance cycle need to be 
submitted. In addition to this PP should submit a detailed plan for rain 
water harvesting measures to be taken. The PP should submit the year 
wise target for reduction in consumption of the ground/surface water 
by developing alternative source of water through rain water 
harvesting measures. The capital and recurring expenditure to be 
incurred needs to be submitted. 

103-104 

8 The PP should clearly bring out the details of the manpower to be 
engaged for this project with their roles /responsibilities/designations. 
In addition to this PP should mention the number and designation of 
person to be engaged for implementation of environmental 
management plan (EMP). The capital and recurring expenditure to be 
incurred needs to be submitted. 

81 
102 

9 The PP should submit the year-wise, activity wise and time bound 
budget earmarked for EMP, occupational health surveillance & 
Corporate Environmental Responsibility needs to be submitted. The 
capital and recurring expenditure to be incurred needs to be submitted. 

230-231 
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10 PP should submit the measures/technology to be adopted for 

prevention of illegal mining and pilferage of mineral. 
74 

11 PP should submit the detailed mineralogical and chemical composition 
of the mineral and percentage of free silica from a NABL/MoEF&CC 
accredited laboratory. 

89 
137 

12 PP should clearly show the transport route of the mineral and 
protection and mitigative measure to be adopted while transportation 
of the mineral. The impact from the center line of the road on either 
side should be clearly brought out supported with the line source 
modelling and isopleth. Further, frequency of testing of Poly 
Achromatic Hydrocarbon needs to be submitted along with budget. 
Based on the above study the compensation to be paid in the event of 
damage to the crop and land on the either side of the road needs to be 
mentioned. PP should provide source of equations used and complete 
calculations for computing emission rate from various sources. 

84 
198-199 

Own 
Transport 
Routes 

13 PP should clearly bring out that what is the specific diesel consumption 
and steps to be taken for reduction of the same. Year-wise target for 
reduction in the specific diesel consumption needs to be submitted. 

104 

14 PP should bring out the awareness campaign to be carried out on 
various environmental issues, practical training facility to be provided 
to the environmental engineer/diploma holders, mining 
engineer/diploma holders, geologists, and other trades related to 
mining operations. Target for the same needs to be submitted. 

227 

15 The budget to be earmarked for the various activities shall be decided 
after perusal of the Standard EC Conditions published by the Ministry. 

220-221 

16 The PP should ensure that only NABET accredited consultant shall be 
engaged for the preparation of EIA/EMP Reports. PP shall ensure that 
accreditation of consultant shall be valid during the collection of 
baseline date, preparation of EIA/EMP report and during the appraisal 
process. The PP and consultant should submit an undertaking the 
information and data provided in the EIA Report and submitted to the 
Ministry are factually correct and PP and consultant are fully 
accountable for the same. 

Complied 

17 The PP should submit the photograph of monitoring stations & 
sampling locations. The photograph should bear the date, time, 
latitude & longitude of the monitoring station/sampling location. In 
addition to this PP should submit the original test reports and 
certificates of the labs which will analyze the samples. 

119 

18 PP should submit the District Survey Report as per 5.0. 3611(E) dated 
25.07.2018. 

119 
Test Reports 

of ABC 
Techno Labs 

are used. 
19 All the certificates viz. Involvement of Forest land, distance from 

protected area, list of flora & fauna should be duly authenticated by 
Chief Wildlife Warden & Forest Department. The Certificate should 
bear the name, designation, official seal of the person signing the 
certificate and dispatch number. 

Doc-2 
267 

*** 
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1.0   Introduction 
 
1.1 Purpose of the Report 
 
M/s. The Ramco Cements Limited (RCL) (formerly M/s. Madras Cements Limited-MCL) is 
operating its Ramasamy Raja Nagar (RR Nagar) Cement Plant of 2.0 Million Tonnes per Annum 
(MTPA) (being expanded to 2.7 MTPA) cement capacity at Tulukkappatti, Thammanayakkanpatti 
and Vachchakkarappatti Villages, Taluk & District Virudhunagar, Tamil Nadu. Its Limestone 
requirements are met from Captive Limestone Mines in Pandalgudi Region. These Captive Mines 
are located at a distance of 17-32 km in southeast direction from RR Nagar Cement Plant. The 
Common Centralised Crushing Plant with Optical Ore Sorting Facility (2.0 MTPA Throughput 
capacity) are located at Pandalgudi. 
 
RCL has recently received Precise Area Communications for  Five (5) Nos. Lime Kankar Quarry 
Leases (Minor Mineral) in Virudhunagar District from the State Government which have about 
22.42 Million Tonnes Kankar Reserves. These Lime Kankar Deposits, are shallow occurring 
secondary origin, formed due to capillary rise of the Lime bearing rocks in solution cavities.  
 
Lime Kankar is suitable as a sub-grade mineral for addition in the Raw Mix in Cement 
manufacturing. ROM Kankar is occurring with impurities of Siliceous Clay and Quartz. It has low 
quality sub grade mineral with 25% Silica (max.) and 32% CaO. Thus, Lime Kankar (ROM) has 
to be Upgraded/Beneficiated for its quality as with Silica at 12-15% and CaO at 41-44%. 
Accordingly, RCL has proposed Pandalgudi Lime Kankar Beneficiation Plant (Throughput 
Capacity 2.00 MTPA) as a centralised Stand Alone Facility near centralized Crusher. 
 
The existing Captive Limestone Mines at Pandalgudi and Kankar Mine at Maravarperungudi are 
nearing Conceptual Stage. RR Nagar Cement Plant has to sustain by blending the Limestone 
with low grade Lime Kankar. Thus, RCL is proposing Lime Kankar Quarrying from awarded 
Leases in Pandalgudi Region. Accordingly, RCL now proposes the following 2 Kankar Quarry 

Leases which are (homogeneous Mineral) in Cluster i.e. located at 0.1 km distance between them: 
 
1. Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I - Extent 498.870 Ha; Proposed Production – 

Run-Off Mine (ROM) @ 1.333 MTPA or Clean Kankar @ 0.6 MTPA after Beneficiation and Clay 

(Others) @ 0.06 MTPA. 
2. Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease V - Extent 123.265 Ha; Proposed Production – ROM 

Lime Kankar 0.5 MTPA & Clay (Black Cotton Soil) 0.025 MTPA. 
 
Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I (QL-I) of 498.870 Ha Own Patta Land falls in S.F 
Nos. Parts of 14, 15, 19 to 22, 30 to 33, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 79, 80, 
84, 86 to 91, 93 to 101, 103 to 109, 111 to 122, 124, 130, 202, 205 to 218, 222 to 224, 227 to 
229, 232 to 240, 244 to 248, 253 to 257, 263, 295 to 305, 340, 349, 352, 353, 356 to 358, 362 to 
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373, 376, 377, 398, 403, 404, 409 to 411 & 414 to 417 of Suddhamadam village, Aruppukottai 
Taluk, Virudhunagar District. Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease-V (QL-V) of 123.265 
Ha Own Patta Land falls in S.F. Nos. parts of 7 to 15, 17 to 32, 34, 40, 101 to 103, 107 to 109, 
113, 118, 124 to 130, 132, 138 to 139 & 213 to 215 of Vadakkunatham village, Aruppukottai 
Taluk, Virudhunagar District of Tamil Nadu State (Fig. 1.1). There is no Rehabilitation & 
Resettlement (R&R) issue due to the Proposals. There is no litigation/pending case against the 
Proposals. Lease details are given in Table 1. 
 

Table : 1  Quarry Lease Details 
 

Quarry Lease 
QL 

Extent, 
Ha 

Mineral to 
be 

Quarried 

Precise Area 
Communication 
(PAC) Reference 

Validity 
of QL 

Mining Plan 
Approval Letters 

Maravarperungudi 
Lime Kankar 
Quarry Lease-I 

498.870 
(Own 
Patta 
land) 

Lime 
Kankar 
and Clay 
(Others) 

TN State 
Industries Dept 
Lr. No. 
14547/MMC.2/20
16-1 dated 
21.04.2017 

10 
years 

Department of 
Geology & Mining, 
Govt. of Tamil Nadu 
Letter No. 
7012/MM10/2016/LK
/ Vnr dated 
11.05.2018 

Vadakkunatham 
Lime Kankar 
Quarry Lease-V 

123.265 
(Own 
Patta 
land) 

Lime 
Kankar 
and Clay 
(Black 
Cotton 
Soil) 

TN State 
Industries Dept. 
Lr. No. 
2169/MMC.2/201
8-1 dated 
02.04.2018 

10 
years 

Department of 
Geology & Mining, 
Govt. of Tamil Nadu 
Letter No. 
584/MM10/2018/LK/ 
Vnr dated 08.06.2018  

 
The Kankar bed of 1.0-1.5 m thick is overlain by 0.4 m thick of nodular Kankar intermixed with 
clay and in turn by around 1.25-1.5 m thick block cotton soil. Non-Conventional Mechanized 

Opencast Quarrying (without Drilling & Blasting) is proposed. The deposits will be quarried by a 
simple system of simultaneous development, production and backfilling called Strip Mining.  
Excavators will be deployed for quarrying in 8 m wide and 25 m long strips. The maximum depth 
of Quarrying will be only upto 3.0 m below ground level (BGL).  Quarrying will not intersect the 

Ground Water-table. The ratio of ore (clean Kankar) to OB works out to be 1:2. Simultaneous 
reclamation activities will be continued till the end of quarrying. Thus, there will be no Solid Wastes 

and Dump as entire OB will be backfilled in the quarried out Strips simultaneously.  Quarry Profiles 
are given in Table 2. 
 
RCL has initially proposed a Wet Beneficiation Plant (1.85 MTPA Throughput) over an extent of 
29.0 Ha in QL-I, dropped it and proposed a Centralised Kankar Beneficiation Plant at Pandalgudi.  
Till the Kankar Beneficiation Plant is commissioned, existing practice of simple Dry 

Screening/Sizer, as in Maravarperungudi Mines, will be continued to screen-off the interstitial 
Clay. After screening, the product material will be dispatched to Pandalgudi Facility for further 
processing. The rejects will be separately stacked in the Quarry itself.  
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Table : 2  Quarry Profiles 
 

Particulars Quarry Lease-I Quarry Lease-V 

Total Extent 
Safety Barrier, Ha 

498.870 
127.295 

123.265 
35.020 

Effective Quarry Area, Ha 371.575 88.245 
Proposed Green Belt & Afforested Area, Ha 120.00 (24.05%) 45.00 (36.50%) 

Reserves 
Lime Kankar, Tonnes 102,18,313 33,89,788 
Clay/BC Soil, Tonnes 91,96,481 25,88,565 

Recoverable / 
Usable 
Reserves 

Lime Kankar, Tonnes 45,98,241 24,26,738 

Clay/BC Soil, Tonnes 4,59,824 18,53,145 

Proposed Production (max.), MTPA 

ROM @ 1.333 MTPA 
or Clean Kankar @ 

0.6 MTPA after 
Beneficiation & Clay 

(Others) @ 0.06 
MTPA 

Sizer @ 115 TPH 

 
ROM Kankar@ 0.5 

MTPA & Clay (Black 
Cotton Soil) @ 0.025 

MTPA 
 

Ore:OB Ratio 1:2 1:0.75 
Life of Quarry, Years 8 10 
No. of working days/annum 300 (3 shifts) 300 (3 shifts) 

Pit Configuration 

Strips Size, m 25 (L) x 8 m (W) 25 (L) x 8 m (W) 
Bench Height, m No Benches No Benches 
Bench Width, m Not Applicable Not Applicable 
Bench Slope, Deg. Not Applicable Not Applicable 

Ultimate Quarrying Depth (BGL), m 3.0 3.0 
Ground Water-table (BGL), m 20-25 20-25 
Ground Water-table Intersection No No 
Water Demand, KLD 5+50 (for GB) 5+50 (for GB) 
Water Source Nearby Captive Mines Nearby Captive Mines 
Direct & Indirect Employment 30 & 50 30 & 30 

Project Cost 
Rs.6.00 Crores 

(Less : Beneficiation 
Plant Cost) 

Rs.4.20 Crores 

CER Budget Rs.12,00,000/- Rs.8,40,000/- 
 

RCL has its own black top road from existing nearby Maravarperungudi Kankar Mine to 
Pandalgudi Crusher & Plant. The same road will be extended to these Leases for transport of the 
Mineral. 
 

There are no eco sensitive areas like National Parks, Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserves, 
Reserved Forests, Elephant Corridor, Mangroves, Archaeological/Historical Monuments, Heritage 
sites, etc. within 10 km from the site boundary. Seasonal Uppu Odai drains the region. Seasonal 
Vaippar River flows at a distance of 17 km in Southwest. Gulf of Mannar is at 33.0 km in SE and 
Gulf of Mannar Marine National Park is at 38.0 km distance in SE. 
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With Precise Area Notification and approved Mining Plan for the Leases, RCL has to apply and 
obtain prior Environmental Clearances (ECs) for Lease Grant and its Execution. Initially, Minor 
Mineral Quarry Leases (and also in Cluster) of >100 Ha falls under Sl. No. 1(a), Category A of 
EIA Notification 2006 (as amended) and requires EC from the Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change (MoEF&CC).  Accordingly, RCL have applied Online to the Ministry vide 
Application No. IA/TN/MIN/99682/2019 dated 18.03.2019 for QL-I and Application No. 
IA/TN/MIN/99698/2019 dated 18.03.2019 for QL-V. 
 
The Proposals were deliberated in 4th Expert Appraisal Committee (EAC) Meeting held during 
23-24.04.2019 as Agenda Sl. No. 2.7 (QL-I) and Sl. No. 2.6 (QL-V). The Hon’ble Committee 
awarded the Terms of References (TORs) for conducting Environmental Impact Assessment 
(EIA) Study with Public Hearing vide Letters F. No. J-11015/39/2019.IA.II(M) dated 15.05.2019 for 

QL-I and F. No. J-11015/40/2019.IA.II(M) dated 14.05.2019 for QL-V stating that “Single EIA/EMP 
needs to be prepared for mining leases in cluster. Single Public Hearing needs to be conducted for 
the mining lease in cluster”. 
 
On account of Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic, Baseline Data (BLD) was collected 
during July-September 2021 (Premonsoon Season for this Region) for the EIA Study.  Single EIA 

Report (for both Quarry Leases QL-I & QL-V) has been prepared and submitted as per awarded 
TORs. Summary EIA Reports (both in English and Tamil) along with Draft EIA Report are also 
submitted for Public Consultation & Public Hearing.  
 
Meanwhile, MoEF&CC has notified ‘All mining lease area in respect of minor mineral mining 

leases and ≤ 250 ha mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal’ 
under Category ‘B’ for obtaining prior EC from SEIAA vide Notification SO 1886(E) dated 
20.04.2022. Thus, the Proposals now fall under Category ‘B’ for obtaining prior Environmental 

Clearance from State Level EIA Authority-Tamil Nadu (SEIAA-TN). 
 

EIA Consultant : EIA Consultant engaged, M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, 

Chennai has been accredited for various Sectors including Sector-1 (Mining Projects) for 
Category ‘A’ by the National Accreditation Board for Education & Training (NABET), Quality 
Council of India vide Certificate NABET/EIA/1922/RA 0155 validity extended till 07.11.2022 (Sl. 
No. 3 of QCI/NABET List dated 05.07.2022). ABC Techno Labs India Private Limited Laboratory 
is accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) 
vide Certificate No. TC-5770 dated 03.04.2020. The Lab is also recognised by the Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) vide Letter F. No. Q-15018/04/2019-CPW 
dated 14.10.2019 with validity of 5 years. 
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1.2 Project Proponent 
 
Ramco Group is one of the leading, highly reputed and Second Largest Industrial Group in South 
India. It is well diversified in the fields of Cement, Ready Mix Concrete, Cement Fiber Products, 
Cotton and Synthetic Yarn, Software Systems, Wind Farms, Research & Development, Dry 
Mortar Plants, Cotton Textiles and Surgical. The total employees are about 15,700 and the 
Turnover of the Group is Rs.8,000  Crores. The main companies of RAMCO Group are: 
 
 M/s. The Ramco Cements Limited (formerly M/s. Madras Cements Limited). 
 M/s. Rajapalayam Mills Limited. 
 M/s. Ramco Industries Limited. 
 M/s. Ramco Systems Limited. 
 
The Ramco Cements Limited (RCL) is one of the reputed Cement Companies in India. The 
Company is the Second Largest cement producer in South India and sixth largest manufacturer 
of cement in the Country. The cement production of RCL is about 17.70 million tons per annum 
(MTPA) from their Cement Plants in India.  
 
 Ramasamy Raja Nagar near Virudhunagar, Tamil Nadu (established in 1961) - 2.0 MTPA (2 

Lines) and being expanded with 3rd Kiln - 2.7 MTPA cement. 
 Kumarasamy Raja Nagar, near Jaggayapeta, Andhra Pradesh (1986)-3.65 MTPA (3 Lines). 
 Alathiyur near Vriddhachalam, Tamil Nadu (1997): 3.0 MTPA (2 Lines). 
 Mathod near Chithradurga, Karnataka : 0.3 MTPA (2000; not in operation now). 
 Govindapuram near Ariyalur, Tamil Nadu-5.5 MTPA (2009) (2 Lines). 
 Kolimigundla, Andhra Pradesh (Clinker Capacity -3.15 MTPA). 
 
RCL is operating Cement Grinding Units at: 
 
 Kolaghat (2.0 MTPA) in West Bengal.  
 Kattuputtur (0.75 MTPA) near Chennai, Tamil Nadu. 
 Valapadi (2.0 MTPA) near Salem, Tamil Nadu. 
 Vizag (2.0 MTPA) near Anakapalli, Andhra Pradesh. 
 Haridaspur (0.9 MTPA), Jajpur District, Odisha. 
 
It is also operating a Packing Plant at Nagercoil.  
 
RCL is producing Ordinary Portland Cement (OPC), Portland Pozzolana Cement (PPC), Slag 
Cement (PSC), Composite Cement (CC), Masonry Cement (MC), etc. The cement produced by 
RCL is marketed in the brand name of ‘RAMCO’.  The market centers are mainly in Tamil Nadu, 
Andhra Pradesh, Telangana,  Kerala, Karnataka, Odisha and West Bengal States.  
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RCL which has always been striving for Total Quality, possesses International Certificate 
ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 and ISO:50001. The company has achieved various awards for 
'Best Performance' in the Cement Industry. 
  
The Ramco Cements Limited is managed by a Board of Directors comprising of eminent 
personalities as its members. Under the dynamic leadership of Late Shri.P.R.Ramasubrahmaneya 

Rajha, the company has grown into a massive organization. Shri.P.R.Venketrama Raja is the 

Managing Director (MD) of the Board. Shri.A.V.Dharmakrishnan, Chief Executive Officer (CEO) is 
heading the Cement Division dealing with the environmental issues and EC compliances. Each 
Unit is headed by a Unit Head in the President/Vice President Level. 
 
RCL has the well laid down Safety, Health and Environmental (SHE) Policy approved by the 
CMD. The units are having their Integrated Management System (IMS) Policy. The Environmental 
Management Plan (EMP) Cell is functioning under the Unit Head and Corporate Social 
Responsibility (CSR) Committee is functioning under the Corporate Office. There is a Hierarchical 

System in the company to deal with the environmental issues and for ensuring compliance with 
the environmental clearance conditions.  
 
Any non-compliance/violations of environmental norms and corrective actions taken will be 
reported by the Unit Heads to CEO and by CEO to the Chairman, the Board and the 
Shareholders. Periodic Internal Audits will be done to identify the non-compliances as part of 
Environmental Management System. 
 
Internal Audit In-charge is responsible for: 
 Implementation of this procedure and he is Administrator for the “On-Line Audit Module”. 
 Review for final closing of Audit Report in absence of Management Representative. 
 Provide information/reports on the results of audit for Management Review. 
 
Internal Auditors are responsible for: 
 Conducting the auditing in the assigned auditee area/function as per schedule. 
 Preparation of audit report on observations made during audits and entering mutually agreed 

target date in Audit report for closure of NC. 
 Recommending for closure of NCs after verification of the effectiveness of corrective action 

taken and preventive action taken/planned by auditee and entering the follow up remarks in 
audit report. 

 
Auditors findings are classified as Non-Conformance (NC) or Compliance & findings categorized 
as follows: 
 
‘Major’ : Non-conformity will be given for the absence of the system & repetition of the particular 
case of ‘Minor’ Non-conformity in one particular area under scope of audit. 
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‘Minor’ : Non-conformity will be given for some minor deviation from the requirements of standard 
or procedures. 
 
‘Compliance’ : Those findings which indicate neither any deviation nor any non-conformance are 
classified as “Compliance”. 
 
Auditee implements the corrective actions & preventive action against the Non-Conformities and 
follows up with the same Auditor to close the NCs. In the case of non-availability of the same 
auditor, non-conformity can be closed by any other qualified auditor on verifying the effectiveness 
of corrective action taken and preventive action taken/planned by auditee.  
 
Audit report will finally be closed only after the review of the same by Internal Audit In-charge. 
Non-conformities observed (if any) will be addressed by HOD (Environment) in consultation with 
Unit Head who in turn reports the same to the ED (Operations), CEO and Board of Directors. The 
Contact information of RCL Corporate Office is : 
 

Shri.M.Srinivasan,  
Executive Director (Operations), 
The Ramco Cements Limited, 
5th Floor, Auras Corporate Centre,  
No. 98A, Dr.Radhakrishnan Road, 
Mylapore, Chennai-600 004. 
Tel. No. : 044-28478666/28478661/28478656 
Fax No. : 044-28478676 
e-Mail   : ramcoenv@ramcocements.co.in 

 
1.3 Ramasamy Raja Nagar Cement Plant 
 
RCL is operating the Ramasamy Raja Nagar (RR Nagar) Cement Plant in Tulukkappatti, 
Thammanayakkanpatti & Vachchakkarappatti Villages, Virudhunagar District. The Plant was 
established in the Year 1959 and commenced production from Year 1961-62. With Lines I & II 
now, Clinker production from the Plant is 1.09 MTPA and Cement production is 2.0 MTPA of 
various grades. Utilization of Clinker from other Units of 0.28 MTPA was also permitted. The Plant 
has 25 MW Captive Thermal Power Plant (CPP) (since 2012), Occupational Health Centre (OHC) 
and a well established Township within its Complex.  
 
RCL is undertaking the Modernization of RR Nagar Cement Plant with the New Kiln of 3000 TPD 

in-lieu-of existing Line-II Kiln of 1400 TPD. On Modernization & Expansion, Clinker production of 
the Plant will be1.44 MTPA and Cement production will be 2.7 MTPA of various grades (Table 

1.1). OPC (43 & 53 Grades), PPC, Rapid Hardening Portland Cement (RHPC), etc. are being 
manufactured at this Plant. 
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Table : 1.1   Production on Modernization & Upgradation 
 

Production 

Existing Proposed Change on 
Modernisation 

Cumulative on 
Modernisation 

Line-I Line-II Total Line-I 
Line-II 
(New 
Kiln) 

Lines I & II 

Clinker Mfg., MTPA 0.61 0.48 1.09 0.48 0.96 1.44 
Clinker Imported, MTPA - - 0.28 0.42-0.50 0.50 

Cement 
Mfg., 
MTPA 

Own 
Clinker 0.90 0.70 

2.00 
0.80 1.50 

2.70 
Import 
Clinker 0.40 0.40 

Cement Waste Heat 
Recovery (CWHR) 
Boilers 

- - - 

1 PH 
Boiler & 1 

AQC 
Boiler 

No 
WHRB 

1 PH Boiler & 
1 AQC Boiler 

Standby 
Power 
Generation 

Standby 
DG Sets 

1x7 MW; 2x4 
MW 

15.0 
MW No addition 15.0 MW 

 
About 40-45% of cement produced from RR Nagar Cement Plant is being dispatched to the 
marketing centres in Southern Districts of Tamil Nadu and about 55-60% to the marketing centres 
in South Kerala including Thiruvananthapuram.  The Contact Information of RR Nagar Cement 
Plant and Organization Chart are appended. 
 
  The President (Mfg.), 
  The Ramco Cements Limited, 
  Ramasamy Raja Nagar Post, 

Virudhunagar District, 
Tamil Nadu-626 204. 

  Tel. Nos. : 04562-256201 to 256203; Fax-04562-256268 
  Email : srl@ramcocements.co.in 
 

 
  

Managing Director
Shri.P.R.Venketrama Raja

Chief Executive Officer
Shri  A.V.Dharmakrishnan

Executive Director (Operations)
Mr. M. Srinivasan

President (Mfg.) & Unit Head
Mr.S.Ramalingam

Head-MinesHead/SGM-Works Head-
Env. & CSR

Medical OfficerHead-Admin.

Sr. Vice President (ESG-Corp.)
Mr.C.Ravichandran

Organization Chart
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1.4 Captive Limestone Mines & Quarries 
 
RR Nagar Cement Plant’s Limestone requirement are met from Captive Limestone Mines in 
Pandalgudi Region viz. Pandalgudi, Sivalarpatti, Melvenkateswarapuram Limestone Mines and 
a Lime Kankar Mine at Maravarperungudi and are located in Virudhunagar and Thoothukudi 
Districts. The Mines are in operation since 1976. EC & Consent Quantity of Run-Off Mine (ROM) 
Production from these Mines is about 2.80 MTPA  of Low to High Grade Limestone (Table 1.2). 
 

Table : 1.2   Captive Mines and their Production 
 

Sl. 
No. 

RCL Mines (GO No.) 
& (Mineral) 

Extent, 
Ha 

EC Qty. of 
Production, 

MTPA 
Environmental 

Clearances  Reference 
TNPCB CTO Order 

References 

1 
Pandalgudi Lease 
(26) 
(Limestone) 

186.680 0.3050 

J-11015/544/2007- 
IA-II(M) dt: 
26.03.2009, 
12.02.2014 & 
01.01.2015 for 
0.305 MTPA 

1908121478377 
(Water) & 
1908221478377 (Air) 
dt.07.06.2019  valid 
till 31.03.2024 

2 
Pandalgudi Lease 
(28) 
(Limestone) 

9.460 0.0278 

SEIAATN/ 
F.No.631/1(a)/EC 
-Amdnt/2014 dt: 
01.04.2015 for 
27778 TPA 

1908121473263 (W) &  
1908221473263 (A) 
dt. 07.06.2019 valid 
till 31.03.2024 

3 
Pandalgudi Lease 
(33) 
(Limestone) 

4.745 0.0560 

SEIAATN/ 
F.3262/VRD/1(a)/ 
EC-2084/2015 dt: 
01.04.2015 for 
55556 TPA 

2008131388051 (W) & 
2008231388051 (A) 
dt. 11.05.2020 valid till 
31.03.2025 

4 

Sivalarpatti Lease I 
(334) 
(Limestone) 
(New GO 34) 

150.110 0.6900 

EC NO. J- 
11015/192/2005-
IAII(M) dt: 02.02.2006 
for 0.69 MTPA 

2008131231706 (W) & 
2008231231706 (A) 
dt.14.05.2020 valid till 
31.03.2025 

5 
Sivalarpatti Lease II 
(5) 
(Limestone) 

129.720 0.2400 

EC NO. 
F.No.11015/126/2016
.IA.II(M) dated 
23.06.2021 

2204141859876 (W) & 
2204241859876 (A)  
dt. 07.01.2022 valid till 
31.03.2026 

6 

Sivalarpatti Lease 
III (247) 
(Limestone) 
(New GO 34) 

7.665 0.0625 

SEIAA-
TN/F.No.407/1(a)/EC
-1061/2014 dated 
18.02.2014 

2008131213981 (W) &  
2008231216272  (A)  
dt. 14.05.2020 valid tiil 
31.03.2025 

7 

Sivalarpatti Lease 
IV (145) 
(Limestone) 
(New GO 34) 

7.340 0.0625 

SEIAA-
TN/F.No.408/1(a)/EC
-1062/2014 dated 
18.02.2014 

2008131216272 (W) & 
2008231216272 (A)     
dt. 14.05.2020 valid till 
31.03.2025 

8 

Melvenkateswara-
puram 
(168) (Limestone) 
(New GO 98) 

98.620 0.7200 

EC NO. No-J- 
11015/136/2013-
IAII(M) dt: 11.01.2019 
for 0.72 MTPA 

1907127686410 (W) & 
1907227686410 (A) 
dt. 27.09.2019 valid 
till 31.03.2024 

9 

Maravarperungudi 
(15823) 
(Lime Kankar & 
Clay) 

198.515 0.6400 

EC NO. J- 
11015/69/2008-
IAII(M) Dt: 
26.03.2009 
for 0.64 MTPA 

2008131389823 (W) &  
2008231389823 (A) 
dt. 11.05.2020 valid till 
31.03.2025 

Total 792.855 2.8038     
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The Limestone Deposit at Pandalgudi Region are Crystalline-Metamorphic in origin and steeply 
dipping with narrow width, unlike the Sedimentary Flat Deposits. The reserves are limited to 
minimal in nature by virtue of narrow lenticular deposition. The area also has Lime Kankar 
Deposits which are suitable as a sub-grade mineral for addition in the Raw Mix in Cement 
manufacturing. These Lime Kankar Deposits, are shallow occurring secondary origin, formed due 
to capillary rise of the Lime bearing rocks in solution cavities. RCL has recently received the 
Precise Area Communications for  Five (5) Nos. Lime Kankar Quarry Leases (Table 1.3).  
 

Table : 1.3   RCL Lime Kankar Quarry Leases in Pandalgudi  Region 
 

Sl. 
No. 

Name of the  
Quarry Lease (QL) 

QL 
Extent, 

Ha 

Mineable 
Kankar 

Reserves, 
Million 
Tonnes 

Proposed 
ROM 

Production, 
MTPA 

Life of 
the 

Quarry, 
years 

EC Status 

1 Maravarperungudi 
QL-I 498.870 10.22 1.333 8 

TOR Obtained 
vide F.No. J-
11015/39/ 
2019.IA.II(M) 
dated 15.05.2019 

2 Maravarperungudi 
QL-II 23.290 0.55 0.254 5 

TOR Obtained 
vide Lr. No. 
SEIAA-
TN/F.No.6717/ 
SEAC/TOR-
670/2019 dated 
19.11.2019; Final 
EIA submitted 

3 Maravarperungudi 
QL-III 158.865 3.07 0.750 10 To be applied 

4 Koppuchithampatti 
QL-IV 294.185 6.15 1.227 10 

TOR Obtained 
vide F.No. J-
11015/41/ 
2019.IA.II (M) 
dated 16.05.2019 

5 
Vadakkunatham  
QL-V 
(in Cluster with QL-I) 

123.265 2.43 0.500 10 

TOR Obtained 
vide F.No. J-
11015/40/ 
2019.IA.II (M) 
dated 14.05.2019 

Total 22.42 4.064 5-10 - 
 
From RR Nagar Cement Plant, these Lime Kankar Quarry Leases are located at :- QL-I : 28-34 
km (in SE), QL-II : 26-27 km (ESE), QL-III : 25-28 km (ESE), QL-IV : 20-23 km (E) and QL-V at  
33-36 km (in SE driection). It is proposed to Quarry the Lime Kankar in staggered manner from 

these QLs based on the Kankar demand of the Cement Plant. These Captive Limestone Mines, 
Crusher and RR Nagar Cement Plant are shown in Regional Map (Plate-I) and with proposed 
Kankar Quarry Leases in Google Earth Imagery (Plate-II). Photographs of the existing Mines and 
Screening Plant are shown in Plate III. 
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The common Centralised Crushing Plant with Optical Ore Sorting Facility (2.0 MTPA Throughput 
capacity) is located at Pandalgudi and Thummakkundu Villages with awarded EC for Pandalgudi 
Lease GO No. 434 (vide J-11011/544/2007.IA.II(M) dated 26.03.2009 and amended ECs even 
Reference dated 12.02.2014 & 01.01.2015). The Centralised Crusher has separate CTOs from 
TNPCB vide Orders 2108137659374 (Water Act) 2108237659374  (Air Act) dated 11.05.2021 
valid till 31.03.2026. 
 

From the Crusher, Pandalgudi Mine Pits are located at about 0.1-6.6 km distance from northwest 
to southeast with National Highway (NH)-38 & Pandalgudi Bypass separate them northwesterly 
and southeasterly. Sivalarpatti Mine with North & South Blocks, separated by Sivalarpatti Leases 
No. 3 & 4, is located at a distance of 4.4 km southeast of Pandalgudi Mine. 
Melvenkateswarapuram Mine is at a distance of 0.8 km in southeast of Sivalarpatti Mine. 
Maravarperungudi Kankar Mine is located at a distance of 6 km in the east from Pandalgudi 
Mines and 4.2 km northeast of Sivalarpatti Mine.  
 
Pandalgudi Mine is at 17-22 km (ESE), Sivalarpatti Mine is at 26-30 km (SE), 
Melvenkateswarapuram Mine is at 30-32 km (SE) and Maravarperungudi Kankar Mine is at 28-
30 km distance from RR Nagar Cement Plant. There are 2 Colonies for Mine Employees and 
Workers along with a Middle School and a Community Hall located at Pandalgudi. 
 
The Captive Mines in Pandalgudi Region and Pandalgudi Crusher are connected with RCL’s own 

Tar Road (40+10 km) for transportation of the Ore. There is a Road-over-Bridge (ROB) on NH-38 
at Pandalgudi and a Road Underpass in the NH-44 at RR Nagar to fully avoid the impact on Public 
Transport System. RCL Security Personnel manage the guard at the Public Road intersections. 
 
ROM Kankar is occurring with impurities of Siliceous Clay and Quartz for about 40% and size 
ranges from nodules and upto 500 mm stones. It has low quality sub grade mineral with 25% 
Silica (max.) and 32% CaO. Thus, the Lime Kankar (ROM) has to be Upgraded/Beneficiated for its 

quality in blending with low/high grade Limestone as to be used in the Raw Mix which requires 
Limestone quality as with Silica at 12-15% and CaO at 41-44%. 
 
So far, a simple Dry Screening/Sizer method has been adopted to remove the contaminated 
Silica from Lime Kankar. Even after Screening, the product quality is still low, thereby restricting 
the Kankar usage for blending upto 20% only. Usable Mineral is wasted as Screen Rejects.  
 
RCL has initially proposed to establish a Wet Beneficiation Plant in Maravarperungudi Quarry 
Lease-I (QL-I). However, RCL is now proposing the Pandalgudi Lime Kankar Beneficiation Plant 

(PLKBP) (Throughput 2.00 MTPA) as a centralised Stand Alone Facility near Crusher Plant at 
Pandalgudi, with existing Infrastructures like dedicated Haul Roads, Water & Power Sources, 
Mined out Pits for Disposal of Tailings, etc. 
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1.5 Need for the Projects 
 
RR Nagar Cement Plant requires both Cement Grade Limestone and Lime Kankar. Kankar is 
required for blending with High/Low grade Limestone to meet the Raw Mix requirement for 
Cement Manufacturing. Existing Maravarperungudi Lime Kankar Mine supplies only about 0.64 
MTPA Lime Kankar & Clay for blending in the Cement Plant.  RR Nagar Cement Plant is being 
Modernised for Clinker production of 1.44 MTPA from existing 1.09 MTPA which would increase 
these Raw Materials demand. 
 
The existing Captive Limestone Mines at Pandalgudi Region are nearing Conceptual Stage which 
will support the Plant for another 6 years only. Other than proposed Sivalarpatti ML-II, there is no 
Limestone Deposit nearby. RR Nagar Cement Plant has to sustain by blending the Limestone 
with low grade Lime Kankar to be quarried from the proposed Kankar Quarries. Thus, RCL is 
proposing Lime Kankar Quarrying from awarded Leases in Pandalgudi Region. Accordingly, RCL 
now proposes the following 2 Quarry Leases which are (homogeneous Mineral) in Cluster i.e. 
located at 0.1 km distance between them : 
 
1. Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I - Extent 498.870 Ha; Proposed Production – 

Run-Off Mine (ROM) @ 1.333 MTPA or Clean Kankar @ 0.6 MTPA after Beneficiation and Clay 

(Others) @ 0.06 MTPA. 
2. Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease V - Extent 123.265 Ha; Proposed Production – ROM 

Lime Kankar 0.5 MTPA & Clay (Black Cotton Soil) 0.025 MTPA. 
 
The mineral Lime Kankar & Clay (Black Cotton Soil/Interstitial Clay-Others) will be utilized as raw 
material for Cement manufacture by blending with Limestone from Pandalgudi, 
Melvenkateswarapuram and Sivalarpatti Mines which is marginally plus cement grade quality. 
 

1.6 Quarries Land Details 
 

Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I (QL-I) of 498.870 Ha Own Patta Land falls in S.F 
Nos. Parts of 14, 15, 19 to 22, 30 to 33, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 79, 80, 
84, 86 to 91, 93 to 101, 103 to 109, 111 to 122, 124, 130, 202, 205 to 218, 222 to 224, 227 to 
229, 232 to 240, 244 to 248, 253 to 257, 263, 295 to 305, 340, 349, 352, 353, 356 to 358, 362 to 
373, 376, 377, 398, 403, 404, 409 to 411 & 414 to 417 of Suddhamadam village, Aruppukottai 
Taluk, Virudhunagar District.  
 
Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease-V (QL-V) of 123.265 Ha Own Patta Land falls in S.F. 
Nos. parts of 7 to 15, 17 to 32, 34, 40, 101 to 103, 107 to 109, 113, 118, 124 to 130, 132, 138 to 
139 & 213 to 215 of Vadakkunatham village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District of Tamil 
Nadu State. There is no Rehabilitation & Resettlement (R&R) issue due to the Proposals. There 
is no litigation/pending case against the Proposals.  
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There is no Forest Land involved and no Reserved Forest (RF) exists within 1 km of Lease Areas 
and nearest Forest Area is at 22 km and 27 km from QL-I & QL-V respectively. In this regard, the 
Principal Chief Conservator of Forests, Chennai Letters WL5(A)/44461/2019 dated 13.01.2021 
for QL-I (Doc-1) and WL5(A)/44460/2019 dated 13.01.2021 for QL-V (Doc-2) are annexed. 
 
There is no habitation within 300 m radius area of the Leases. VAO Certificate is also appended. 
 
The entire Lease areas are patta land owned by RCL since 1990s. If the Dry Fields are kept as 
barren, unwanted weeds like invasive Prosophis species, etc. are grown very fast and their 
eradication becomes very difficult. Thus, RCL ploughs the area periodically to keep away the 
invasive species and allows villagers & own labourers, whose livelihood is not depending on 
these activities, to raise some seasonal crops like maize, etc. once in 3 or 4 years period. 
Permitted persons enjoy the additional income from these activities due to Company’s gesture. 
 
QL-I : Precise Area Communication (PAC) has been issued by the Tamil Nadu State Industries 
Department vide Letter No/14547/MMC.2/2016-1 dated 21.04.2017 for a period of 10 years (Doc-

3). RCL has obtained the approval for Mining Plan from Department of Mining & Geology (Tamil 
Nadu) vide Letter No. 7012/MM10/2016/LK/Vnr dated 11.05.2018 (Doc-4). Thus, RCL is the 

rightful Lessee for the Lease. 
 
QL-I Lease Plan in Revenue FMB Sketch is given as Plate IV, superimposed in Google Earth 
Imagery as Plate V and QL Area Photographs taken by Drone as Plate VI. 
 
Water Courses : The area is almost flat and plain terrain with a gentle slope towards south east. 
The seasonal Uppu Odai drains the area. There are about 5 Nos. Seasonal First and Second order 

streams originating from the QL Area and join Uppu Odai in the east. As per PAC, safety barrier 

of 50 metres on either side of streams/odais are provided and their flows will be maintained as such 

till the Conceptual Stage. 
  
Non-Lease Lands : QL Area has been divided into 3 Blocks for effective Quarrying (Quarry Layout 

as Plate VII). There are 8 Non Lease Area Blocks to an extent of 33.27.5 Ha (including 1.11 Ha 
Poramboke Land) (2 in Block-1, 4 in Block-2 and 2 in Block-3). Access and right of way has been 

provided to these lands through existing cart tracks/roads.  
 
Safety barrier has also been provided as per the condition of PAC. In the total QL area of 498.87.0 
Ha, about 371.575 Ha is only available for effective quarrying after leaving the prescribed safety 

barriers of about 127.295 Ha as detailed below : 
 
 7.5 meters safety distance all along the boundary of the area applied for Quarry lease as 

indicated in the Lease Plan.  
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 50 metres safety distance all around the Oorani (Pond) situated in S.F.Nos.14/1, 207/7, 220 
and 224/3 of Suddhamadam Village.  

 50 metres safety distance on either side of Odai (Streams) flowing through the S.F.Nos.60, 61, 
64, 65/1, 66/1, 67/2, 92, 94/2, 102, 105/4, 106/2, 107/6, 108/6, 110, 117/1, 120/4, 122/3, 
129/1, 202/2, 205/5, 206/3, 207/2, 211/6, 212/2, 225/1, 226, 230, 258, 259, 388, 396, 397, 
399, 302/2, 402/4, 404/8, 406/3, 407/5, 409/1, 412/3 and 413/4 of Suddhamadam Village.  

 10 meters safety distance on either side of Nilaviyal Salai (Cart track) passing through 
S.F.Nos. 30, 31, 32, 20, 21, 36, 239, 65, 63, 59, 58, 56, 55, 89, 88, 87, 85, 62, 298, 299, 91, 
92, 93, 94, 101, 100, 111, 112, 404, 303, 305, 244, 247, 365, 366 and 410 of Suddhamadam.  

 50 metres safety distance on either side of Low Tension Electric Power line running in the 
direction of North East -South West passing through the S.F.Nos.353/1, 2, 108/3, 4A, lB, 
109/2,3, 121/3, 402 of Suddhamadam Village.  

 10 metres on either side of the Cart Track in S.F.No.115/6 of Suddhamadam Village. 

QL-V : Precise Area Communication (PAC) has been issued by Tamil Nadu State Industries 
Department vide Letter No/2169/MMC-2/2018 dated 02.04.2018 for a period of 10 years (Doc-5). 
RCL has obtained the approval for Mining Plan from Department of Mining & Geology (Tamil 
Nadu) vide Letter No. 584/MM10/2018/LK/Vnr, dated 08.06.2018 (Doc-6). Thus, RCL is the 

rightful Lessee for the Lease. 
 
QL-V Lease Plan in Revenue FMB Sketch is given as Plate VIII, superimposed in Google Earth 
Imagery as Plate IX and QL Area Photographs taken by Drone as Plate X. 
 
Water Courses : The area is almost flat and plain terrain with a gentle slope towards south east. 
The seasonal Uppu Odai drains the area. Seasonal First and Second order streams originating 

from QL Area join Uppu Odai in the east. As per PAC, safety barrier of 50 metres on either side 

of streams/odais are provided and their flows will be maintained as such till the Conceptual Stage. 
  
Non-Lease Lands : RCL has applied to Grant Lease for an area of 174.355 in Vadakkunatham 
village. Subsequently, PAC has been issued for an extent of 123.26.5 Ha after deleting Others’ 
Patta Lands and RCL’s own lands which are not contiguous (about 4 pockets of Non-Lease 
Areas). The Quarry Layout is given as Plate XI). In the total QL area of 123.26.5 Ha, about 88.245 

Ha is only available for effective quarrying after leaving prescribed safety barrier of 35.02 Ha as 
detailed below : 
 
 7.5 meters safety distance all along the boundary of the area as indicated in Lease Plan.  
 50 metres safety distance on either side of Odai (Streams) flowing through the QL area. 
 10 meters safety distance on either side of Cart track passing through QL area. 

 
The one season crop practiced in this area depends entirely on Rainfall in monsoon period.  Since 
access is not disturbed and very small area is only exposed, there is no impact to adjoining lands. 
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Plate : VIII    Quarry Lease-V in Revenue Map 
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1.7 Applicability of Statutory Requirements 
 

Hon’ble Supreme Court judgment dated 02.08.2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the 
matter of ‘Common Cause versus Union of India & Ors.’ for production violation is not applicable 

to this new Quarry Leases. Thus, submission of undertaking by way of an Affidavit as required 
as per Ministry's O.M No. 3-50/2017-IA. II(M) dated 30.05.2018 is also not required. 
 
With Precise Area Notifications and approved Mining Plans for the Leases, RCL has to obtain 
the Environmental Clearances (ECs). With ECs & Leases will be Granted and the Lease Deeds 

will be executed. Consents to Establish (CTEs) and Consents to Operate (CTOs) shall also be 
applied and obtained from TNPCB for operating the Quarries. It will take one year from the date 
of award of ECs to comply these statutory requirements. ECs will not be operational till such time 

that all required Statutory requirements are fulfilled. 
 
There is no illegal mining in the Lease Areas as permitted to raise seasonal crops (partly) during 
monsoon season. Being a new Quarries and yet to be operated, submission of Yearwise 

Production since 1993-94 is not required. 
 

1.8 Environmental Setting 
 

Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I is located in Suddhamadam village between the 
Coordinates 09o19’42” - 09o21’38” N Latitudes and 78o10’03 - 78o12’39” E Longitudes; Survey of 
India Topo Sheet No.58 K/3 (Fig. 1.2).  QL-I Boundary Pillars’ Coordinates are given in Table 1.4. 
 

Table : 1.4   QL-I - Boundary Pillars Coordinates 
 

Boundary Pillar 
No. North Latitude East Longitude 

BP-1 N  09°21'02" E 78°10'03'' 

BP-2 N  09°21'14" E 78°10'04'' 

BP-3 N 09°21'20" E 78°10'20'' 

BP-4 N  09°21'29" E 78°10'53'' 

BP-5 N  09°21'33" E 78°11'16'' 

BP-6 N  09°21'38" E 78°11'25'' 

BP-7 N  09°21'32" E 78°11'56'' 

BP-8 N  09°21'21" E 78°12'03'' 

BP-9 N  09°21'12" E 78°12'03'' 

BP-10 N  09°21'05" E 78°11'53'' 

BP-11 N  09°20'56" E 78°11'50'' 

BP-12 N 09°20'50" E 78°12'06'' 

BP-13 N  09°20'36" E 78°12'04'' 

BP-14 N  09°20'31" E 78°12'11'' 

74



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Boundary Pillar 
No. North Latitude East Longitude 

BP-15 N  09°20'22" E 78°12'23'' 

BP-16 N  09°20'16" E 78°12'37'' 

BP-17 N  09°20'08" E 78°12'39'' 

BP-18 N  09°19'58" E 78°12'38'' 

BP-19 N  09°19'47" E 78°12'37'' 

BP-20 N  09°19'42" E 78°12'14'' 

BP-21 N  09°19'46" E 78°11'58'' 

BP-22 N  09°19'53" E 78°11'53'' 

BP-23 N  09°20'09" E 78°11'48'' 

BP-24 N  09°20'21" E 78°11'31'' 

BP-25 N  09°20'26" E 78°11'49'' 

BP-26 N  09°20'37" E 78°11'36'' 

BP-27 N  09°20'52" E 78°11'10'' 

BP-28 N  09°20'57" E 78°10'47'' 

BP-29 N  09°20'31" E 78°10'45'' 

BP-30 N  09°20'43" E 78°10'28'' 

BP-31 N  09°20'51" E 78°10'31'' 

BP-32 N  09°20'59" E 78°10'25'' 
 
There is no environmental issue about the Mines location. There are no eco sensitive areas like 
National Parks, Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserves, Reserved Forests, Elephant Corridor, 
Mangroves, Archaeological/Historical Monuments, Heritage sites, etc. within 10 km from the site 
boundary (Fig. 1.3).   
 
The site is free from seismic effects (Seismic Zone III). General elevation of QL area is 60-65 m 
aMSL. Seasonal Uppu Odai drains the region (flows at 1.1 km in E). Seasonal Vaippar River flows 
at a distance of 17.5 km in Southwest. Gulf of Mannar is at 33.0 km in SE and Gulf of Mannar 
Marine National Park is at 38.0 km distance in SE. Single crop (dry) occupies larger part of the 
study area. 
 
The distance of nearest village Krishnapuram is about 0.2 km in south and Thavasilingapuram is 
at 0.8 km in South-southwest from Lease boundary. Suddhamadam is at 1.0 km in NE and 
Maravarperungudi is at 3.0 km in North-northwest. Pandalgudi is at 7.6 km in northwest. Taluk 
Headquarters Aruppukottai Town is at 17 km in North-northwest and District Headquarters 
Virudhunagar is at 31 km in NW direction from the Lease Area. 
 
Madurai-Thoothukudi Section of NH-38 passes at a distance of 7.0 km in WNW. A road from 
Pandalgudi is passing through the Lease Area to Koppuchithampatti and Maravarperungudi 
villages which is also connected to RCL’s dedicated Mine Haulage Road.  
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Southern Railway Line of Virudhunagar-Aruppukottai-Manamathurai Section runs at 19.8 km 
distance in NNW from the Lease Area. Madurai Airport is at 53 km in NNW direction, Thoothukudi 
Airport is at 69.5 km in SSW and Chennai Airport is at 455 km in NE. VOC Port at Thoothukudi 
is at 62 km in S direction from the Lease Area. 
 
Cluster : Vadakkunatham Quarry Lease-V (123.26.5 Ha) is located adjacent to Maravarperungudi 
QL-I (498.870 Ha) i.e, 0.1 km in SE direction. From Maravarperungudi QL-I, Maravarperungudi 
Quarry Lease-II (23.290 Ha) is located at a distance of 4.5 km in NW, Maravarperungudi Quarry 
Lease-III (158.865 Ha) is at 3.7 km in NW and T.Koppuchitampatti Quarry Lease-IV (294.185 Ha) 
is at 7.1 km in NW. Proposed Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I also shares 
common boundary with existing RCL Maravarperungudi Kankar Mine in northwest. 
 

Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease is located in Vadakkunatham village between the 
Coordinates 9o19’04” - 9o20’07” N Latitudes and 78o12’32- 78o13’38” E Longitudes; Survey of 
India Topo sheet No.58 K/3.  QL-V Boundary Pillars’ Coordinates are given in Table 1.5. 
 

Table : 1.5   QL-V - Boundary Pillars Coordinates 
 

Boundary Pillar No. North Latitude East Longitude 

BP-1 N 09° 19' 39" E 78° 12' 32" 

BP-2 N 09° 19' 42" E 78° 12' 49" 

BP-3 N 09° 19' 58" E 78° 12' 48" 

BP-4 N 09° 20' 07" E 78° 12' 53" 

BP-5 N 09° 20' 03" E 78° 13' 09" 

BP-6 N 09° 20' 02" E 78° 13' 21" 

BP-7 N 09° 20' 02" E 78° 13' 27" 

BP-8 N 09° 19' 55" E 78° 13' 32" 

BP-9 N 09° 19' 43" E 78° 13' 35" 

BP-10 N 09° 19' 29" E 78° 13' 38" 

BP-11 N 09° 19' 18" E 78° 13' 31" 

BP-12 N 09° 19' 04" E 78° 13' 28" 

BP-13 N 09° 19' 07" E 78° 13' 09" 

BP-14 N 09° 19' 20" E 78° 13' 17" 

BP-15 N 09° 19' 26" E 78° 13' 23" 

BP-16 N 09° 19' 41" E 78° 13' 21" 

BP-17 N 09° 19' 34" E 78° 13' 11" 

BP-18 N 09° 19' 23" E 78° 13' 03" 

BP-19 N 09° 19' 16" E 78° 13' 02" 

BP-20 N 09° 19' 19" E 78° 12' 54" 

BP-21 N 09° 19' 27" E 78° 12' 53" 

BP-22 N 09° 19' 31" E 78° 12' 43" 
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There is no environmental issue about the Mines location. There are no eco sensitive areas like 
National Parks, Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserves, Reserved Forests, Elephant Corridor, 
Mangroves, Archaeological/Historical Monuments, Heritage sites, etc. within 10 km from the site 
boundary.   
 
The site is free from seismic effects (Seismic Zone III).  The general elevation of the QL area is 
64-65 m aMSL. Seasonal Uppu Odai drains the region (flows at 0.05 km in east).  Seasonal 
Vaippar River flows at a distance of 18.5 km in Southwest. Gulf of Mannar is at 30.5 km in SE 
and Gulf of Mannar Marine National Park is at 36 km distance in SE. 
 
Single crop (dry) occupies larger part of the study area. The current land use of the proposed QL 
area is predominantly dry crop and undeveloped/barren land. 
 
The distance of the nearest village Vadakkunatham is about 0.15 km in south and Suddhamadam 
is at 1.6 km in north-northwest from the Lease boundary. Pandalgudi is at 13.0 km in NW. Taluk 
Headquarters Aruppukottai Town is at 22 km in North-northwest and District Headquarters 
Virudhunagar is at 37.0 km in NW direction from the Lease Area. 
 
Madurai-Thoothukudi Section of NH-38 passes at a distance of 12.4 km in the WNW. A road from 
Pudur to Paralachi is passing through Vadakkunatham Village and is 0.5 km south of the Lease 
Area. The road  is also connected to the RCL dedicated Mine Haulage Road. Southern Railway 
Line of Virudhunagar-Aruppukottai-Manamathurai Section runs at 22.0 km distance in N from the 
Lease Area. 
 
Madurai Airport is at 56.0 km in NNW direction, Thoothukudi Airport is at 68.0 km in SSW and 
Chennai Airport is at 455 km in NE. VOC Port at Thoothukudi is at 61.0 km in S direction from 
the Lease Area. 
 
Cluster : There is Minor Mineral Quarry within 500 m from QL-V viz. Maravarperungudi Quarry 
Lease I (498.87 Ha) is located at a distance of 0.1 km in SE. Maravarperungudi Quarry Lease-II 
(23.29 Ha) is at 8.7 km in NW, Maravarperungudi Quarry Lease-III (158.865 Ha) is at 7.8 km in 
NW and T.Koppuchitampatti Quarry Lease-IV (294.185 Ha) is at 12.2 km in NW direction. 
 
1.9 Proposals 
 
Non-Conventional Mechanized Opencast Quarrying (without Drilling and Blasting) is proposed to 
quarry the Kankar bed of around 1.0-1.5 meter thick which is overlain by 0.4 m thick of nodular 
Kankar intermixed with clay and in turn by around 1.5 m thick block cotton soil. The deposit will 
be mined by a simple system of simultaneous development, production and backfilling by the 
same excavator called Strip Mining (8 m wide and 25 m long strips). Thus, the maximum depth 
of the Quarry will be of 3.0 m below ground level (BGL) only. A meager quantity of Clay 
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(Others)/Block Cotton Soil will be used for quality corrections in the Cement Plant and balance 
quantity will be backfilled in the Leases. Screening/Sizing is required to remove the fines before 
dispatch. Thus, there will be no Top Soil/OB Dump in the Leases. Life of the Quarry will be 8/10 

years only. The ratio of Ore (Clean Kankar) to OB works out to be 1:2. Simultaneous reclamation 
activities will be continued till the end of quarrying. Quarry Profiles are given in Table 1.6. 
Schematic Quarrying Method is appended. 
 

Table : 1.6  Quarry Profiles 
 

Particulars Quarry Lease-I Quarry Lease-V 

Total Extent 
Safety Barrier, Ha 

498.870 
127.295 

123.265 
35.020 

Effective Quarry Area, Ha 371.575 88.245 
Proposed Green Belt & Afforested Area, Ha 120.00 (24.05%) 45.00 (36.50%) 

Reserves 
Lime Kankar, Tonnes 102,18,313 33,89,788 
Clay/BC Soil, Tonnes 91,96,481 25,88,565 

Recoverable / 
Usable 
Reserves 

Lime Kankar, Tonnes 45,98,241 24,26,738 

Clay/BC Soil, Tonnes 4,59,824 18,53,145 

Proposed Production (max.), MTPA 

ROM @ 1.333 MTPA 
or Clean Kankar @ 0.6 

MTPA after 
Beneficiation & Clay 

(Others) @ 0.06 MTPA 
Sizer @ 115 TPH 

 
ROM Kankar@ 0.5 

MTPA & Clay (Black 
Cotton Soil) @ 0.025 

MTPA 
 

Ore:OB Ratio 1:2 1:0.75 
Life of the Quarry, Years 8 10 
No. of working days/annum 300 (3 shifts) 300 (3 shifts) 

Pit Configuration 

Strips Size, m 25 (L) x 8 m (W) 25 (L) x 8 m (W) 
Bench Height, m No Benches No Benches 
Bench Width, m Not Applicable Not Applicable 
Bench Slope, Deg. Not Applicable Not Applicable 

Ultimate Quarrying Depth (BGL), m 3.0 3.0 
Ground Water-table Intersection Nil Nil 
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Geology & Quarrying operations in nearby Kankar Mine is shown in Plate XII. Existing 
infrastructures are shown in Plate XIII. 
 
RCL has its own black top road from existing nearby Maravarperungudi Kankar Mine to 
Pandalgudi Crusher & Cement Plant. The same own road will be extended to these Leases for 
transport of the Mineral (Plate XIV). 
 

1.10 Project Cost 
 

QL-I : The capital cost of the Project is Rs.6.00 crores (Less Beneficiation Plant Cost declared in 

TOR Application).  An amount of Rs.10.00 Lakhs has been earmarked as Capital EMP Budget and 
Rs.20.00 Lakhs per Annum is the Operating Cost towards EMP measures, Green Belt 
maintenance, Environmental Monitoring, etc.  Also, an amount of Rs.5.00 Lakhs per Annum has 
been earmarked for Occupational Health & Safety Measures. RCL is carrying out in number of 
social activities in and around the villages of its Mines and Factory under the Corporate Social 

Responsibility (CSR) Budget which will be continued. 

 
QL-V : The capital cost of the Project is Rs.4.20 crores.  An amount of Rs.5.00 Lakhs has been 
earmarked as Capital EMP Budget and Rs.15.32 Lakhs per Annum is the Operating Cost towards 
EMP measures, Green Belt maintenance, Environmental Monitoring, etc.  Also, an amount of 
Rs.3.00 Lakhs per Annum has been earmarked for Occupational Health & Safety Measures. RCL 
is carrying out in number of social activities in and around the villages of its Mines and Factory 
under the Corporate Social Responsibility (CSR) Budget which will be continued. 

 
1.11 Project Benefits 
 

Environmental Benefits : Effective utilization of Minor Minerals for blending with raw materials 
in Cement Manufacturing is a Mineral Conservation Measure. 
 
Social Benefits : QL-I will employ about 30 persons directly and 50 persons indirectly. QL-V will 
employ about 30 persons directly and 30 persons indirectly. A budget of 2% of the Project Cost 
will be allotted as Corporate Environment Responsibility (CER) Budget (Rs.12,00,000/- for QL-I & 

Rs.8,40,000/- for QL-V) for Suddhamadam and Vadakkunatham villages. In addition, for the 
mandatory DMF/Seigniorage Fee @ 30% of Royalty Amount and Green Fund contribution @ 10% 

of Seigniorage Fee for each Tonnes of Kankar will also be contributed. 
 

Financial Benefits : Improve the local and regional economy. Royalty and other Taxes to the 
Exchequer. The direct & indirect employment, CER & CSR activities, DMF Fund, etc. will have a 
positive impact on the Socio-economic Structure of the area. 
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1.12 EIA Study 
 
With Precise Area Notification and approved Mining Plan for the Leases, RCL has to apply and 
obtain prior ECs for Lease Grant and its Execution. Initially, Minor Mineral Quarry Leases (and 
also in Cluster) of >100 Ha falls under Sl. No. 1(a), Category A of EIA Notification 2006 (as 
amended) and requires EC from MoEF&CC.  Accordingly, RCL have applied Online to the 
Ministry vide Application No. IA/TN/MIN/99682/2019 dated 18.03.2019 for QL-I and Application 
No. IA/TN/MIN/99698/2019 dated 18.03.2019 for QL-V. Virudhunagar District Survey Reports 

(DSR) for Lime Kankar as well as for Clay were submitted along with TOR Applications (available 
on Website). 
 
The Proposals were deliberated in 4th Expert Appraisal Committee (EAC) Meeting held during 
23-24.04.2019 as Agenda Sl. No. 2.7 (QL-I) and Sl. No. 2.6 (QL-V). The Hon’ble Committee 
awarded the Terms of References (TORs) for conducting Environmental Impact Assessment 
(EIA) Study with Public Hearing vide Letters F. No. J-11015/39/2019.IA.II(M) dated 15.05.2019 for 

QL-I and F. No. J-11015/40/2019.IA.II(M) dated 14.05.2019 for QL-V stating that “Single EIA/EMP 
needs to be prepared for mining leases in cluster.  Single Public Hearing needs to be conducted 
for the mining lease in cluster”. 
 
On account of Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic, Baseline Data (BLD) was collected 
during July-September 2021 (Premonsoon Season for this Region) for the EIA Study.  Single EIA 

Report (for both Quarry Leases QL-I & QL-V) has been prepared and submitted as per awarded 
TORs. Summary EIA Reports (both in English and Tamil) along with Draft EIA Report are also 
submitted for Public Consultation & Public Hearing. Meanwhile, MoEF&CC has notified ‘All 

mining lease area in respect of minor mineral mining leases and ≤ 250 ha mining lease area in 
respect of major mineral mining lease other than coal’ under Category B for obtaining prior EC 
from SEIAA vide Notification SO 1886(E) dated 20.04.2022. Thus, the Proposal now falls under 

Category ‘B’ for obtaining ECs from SEIAA-TN. 
 

EIA Consultant : EIA Consultant engaged, M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, 

Chennai has been accredited for various Sectors including Sector-1 (Mining Projects) for 
Category ‘A’ by the National Accreditation Board for Education & Training (NABET), Quality 
Council of India vide Certificate NABET/EIA/1922/RA 0155 validity extended till 07.11.2022 (Sl. 
No. 3 of QCI/NABET List dated 05.07.2022). ABC Techno Labs India Private Limited Laboratory 
is accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) 
vide Certificate No. TC-5770 dated 03.04.2020. The Lab is also recognised by MoEF&CC vide 
Letter F. No. Q-15018/04/2019-CPW dated 14.10.2019 with validity of 5 years. 
 
Project Proponent and the Consultants have strictly followed the Advisories/SOPs issued by both 
State and Central Governments on account of COVID-19 Pandemic for the Study and Report. 

*** 
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2.0   Project Profile 
 

2.1 Type of the Project 
 
Initially, Minor Mineral Quarry Leases (and also in Cluster) of >100 Ha falls under Sl. No. 1(a), 
Category A of EIA Notification 2006 (as amended) and requires EC from MoEF&CC.  MoEF&CC 
has now notified ‘All mining lease area in respect of minor mineral mining leases and ≤ 250 ha 
mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal’ under Category B for 
obtaining prior EC from SEIAA vide Notification SO 1886(E) dated 20.04.2022. Thus, the 

Proposal now falls under Category ‘B’ for obtaining ECs from SEIAA-TN. Application/Form-1, Pre 
Feasibility Report, proposed Terms of Reference (TOR), Approved Mining Plan and DSRs are 
submitted to the Ministry for obtaining TORs. Now, EC Applications is being filed to SEIAA-TN. 

 
2.2 Technology & Magnitude of Operation 
 
Mechanized Opencast Quarrying, without Drilling and Blasting, with deployment of heavy earth 
moving machineries of low HP will be adopted.  The deposits will be quarried by a simple system 
of simultaneous development, production and backfilling by the same excavator called Strip 

Mining (8x25 m Strips). The maximum depth of the Quarry will be of 3.0 m only. Simultaneous 
reclamation activities will be continued up to the end of Lease life. 
 
The proposed production of Lime Kankar & Clay (Others) from QL-I by Strip Mining would be 
about 1.333 Million Tonnes per Annum (MTPA) as Run-Off Mine (ROM) basis (or) 0.600 MTPA as 

Clean Kankar after Beneficiation and Clay (Others) @ 0.060 MTPA. In the total QL area of 498.87.0 
Ha, about 371.575 Ha is only available for effective quarrying after leaving the prescribed safety 
barriers of about 127.295 Ha. There will be no Top Soil/OB Dump as the entire Overburden will 
be backfilled in the quarried out pit simultaneously. Life of the Quarry is 8 years only. 
 
The proposed maximum production from QL-V by Strip Mining would be Lime Kankar @ 0.50 
Million Tonnes per Annum (MTPA) as Run-Off Mine (ROM) basis and Clay (Black Cotton Soil) @ 
0.025 MTPA. In the total area of 123.26.5 Ha, about 88.24.5 Ha is only available for effective 

quarrying after leaving the prescribed safety barriers of about 35.02.0 Ha. There will be no Top 
Soil/OB Dump as the entire Overburden will be backfilled in the quarried out pit simultaneously. 
Life of the Quarry is 10 years only. 
 
RCL has initially proposed a Kankar Beneficiation Plant to reduce Silica Content in enhancing the 
quality of ROM Kankar in QL-I and is going to be established at Pandalgudi. Till the Wet 
Beneficiation Plant is commissioned and stabilized, existing practice of simple Screening/ Sizer 

Plant operations will be continued to screen-off the fines/interstitial Clay.  The Screener @ 330 TPH 

and Sizer @ 115 TPH will be established in the QL-I. 
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2.3 Project Description 
2.3.1 Geology 
 
This area geologically falls under a part of the Archaean and Quaternary formations of South 
Indian Peninsula. The integration of geological maps (Geological Survey of India) and the 
interpretation of the satellite data followed by field checks show that the rocks of the Archaean 
era in this area is made up of Quartz vein. The Precambrian of peninsular India has been 
classified into Cratons and mobile belts. In all these places Archaean to Proterozoic highly 
deformed amphibolites facies to granulite facies mobile belts. The litho assemblage of 
Charnockite, Khondalite (Southern Granulite Complex) and Peninsular Gneissic Complex of 
Archaean to Palaeoproterozoic age besides Quaternary calcretes are exposed in the area. 
Quartzite, calc granulites associated with crystalline limestone bands and garnet-sillimanite 
gneiss belonging to Khondalite and Charnockite Group occur as enclaves within the country rock 
of hornblende-biotite gneiss.   The general geological formations met with in the area are as 
follows : 
 

Recent and Sub-recent  

  
  
  
  
  
  
  
  

Alluvium, of the Vaippar. 
Black soils, laterite, Kankar and tufa etc. 

Pre-Cambrian Metamorphic 
Group 

6. Younger granitic injections, pegmatite etc. 
5. Charnockites and associated hybrid types. 
4. Mixed Gneisses - Garnetiferous, granitoid and 
mica gneiss and other composite types.  
3. Crystalline limestone, calciphyre and calc-
granulites.  
2.    Quartzite. 
1. Basic metamorphic rocks such as amphibolites, 
epidiorites, pyroxene and biotite schist and 
pyroxene-granulite.  

 

Black-cotton soil : The Archaean gneisses are covered with thick black-cotton soil almost all 
over the area. The black soil thickness is 1.0-1.5 m BGL (average between 1.25-1.5 m BGL). 

 
Kankar and Tufa : The black cotton soil contains a large amount of loose, nodules of Kankar 
widely scattered in it. They are probably derived from the soil and deposited by ground water. 
The Kankar usually contains a large amount of siliceous impurities. 
 

Lime Kankar: A hard layer of Lime Kankar is seen covering the gneisses in a few small patches. 
The Lime Kankar is seen as a capping about one foot thick and contains large amount visible 
siliceous inclusions. It is underlain by a layer of loose, sandy soil, rich in calcareous material 
which again grades into the gneissic bed-rock. Kankar layer thickness (average) is about 1.25 m.  
Kankar beds of around 1.0 to 1.50 meter thick (Average-1.25 m) is overlain by around 0.4 m thick 
of nodular Kankar intermixed with clay and in turn by around 1.5 m thick block cotton soil. Thus, 
the maximum depth of the quarry will be 3.0 m BGL. 
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 The lithological succession is illustrated below: 

 
 
2.3.2 Resources 
 
The existence of mineralization in the area applied for Quarry Lease has been ascertained from 
the nearby working mines. Detailed exploration has been carried out and the reserves has been 
estimated & Scheme of Mining also approved by Dept. of Geo & Mining in respect of existing 
granted Lease area located just opposite to the applied area. The working mine located adjacent 
to the Leases shows the evidence for the existence of mineralization. Hence the reserve has 
been estimated for the area applied for Quarry Leases from the exploration details of the adjacent 
mines. Based on the exploration done in the existing Mining Lease area, the reserves of Lime 
Kankar and Clay has been estimated under Probable mineral reserves. Since the deposit is flat, 
simple and shallow in nature, average area method was used for Reserves estimation.  Block 
wise area is estimated then multiplied with average thickness of the ore to get the volume.  The 
volume is multiplied with the bulk density to arrive the insitu Geological reserves then multiplied 
with Recovery factor to get the Recoverable reserves. Based on the volume of excavation and 
its weight, the Bulk Density of both litho unit was measured. Bulk Density of 1.65 Tons/cu.m and 
2.20 Tonnes/cu.m is considered for Black cotton Soil and Lime Kankar respectively. 
 
QL-I : It is estimated that 45,98,241 Tonnes of Lime Kankar is recoverable from the estimated 

ROM Reserves of 1,02,18,313 Tonnes from QL-I (Table 2.1). The total Clay reserves estimated in 

QL-I is about 91,96,481 Tonnes (Table 2.2).  Out of which about 4,59,824 Tonnes will be utilized 
for cement manufacturing process and balance 87,36,657 Tonnes will be used for simultaneous 
backfilling of the quarried out voids. Screened/Sizer Rejects of 56,20,072 Tonnes will be stored 
in a Dump in the earmarked area.  
 
QL-V : The estimated In-situ Geological Reserves are 33,89,788 Tonnes Lime Kankar and 
25,88,565 Black Cotton Soil (Table 2.3). For quarrying quarriable 24,26,738 Tonnes of Lime 
Kankar as ROM. 18,53,145 Tonnes of Clay (Black Cotton Soil) as OB will be generated. With 
consumption of 25,000 TPA in the Cement Plant, 16,03,145 Tonnes OB will be backfilled 
simultaneously.  
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Table : 2.1 Statement of Mineable Kankar Reserves in QL-I 
 

Block 

Area Avg. 
Kankar 

Thickness, 
m 

Volume, 
m3 

Insitu 
Geological 
Reserves, 

Tonnes 

Reco-
very, % 

Recoverable 
Reserves, 

Tonnes Ha m2 

Block-1 76.960 769600 1.25 962000 2116400 45% 952380 
Block-2 166.675 1666750 1.25 2083438 4583563 45% 2062603 
Block-3 127.940 1279400 1.25 1599250 3518350 45% 1583258 

Total 371.575 3715750 - 4644688 1,02,18,313 - 45,98,241 

 
Table : 2.2  Statement of Recoverable Clay Reserves in QL-I 

 

Block 
Area Avg. Clay 

Thickness, m Volume, m3 Insitu Geological 
Reserves, Tonnes Ha m2 

Block-1 76.960 769600 1.50 1154400 19,04,760 
Block-2 166.675 1666750 1.50 2500125 41,25,206 
Block-3 127.940 1279400 1.50 1919100 31,66,515 

Total 371.575 3715750 - 5573625 91,96,481 
 

Table : 2.3  Assessed Resources in QL-V 
 

Sl. 
No. Particulars Extent in Ha. 

Reserves, Tonnes 

Lime Kankar Clay 

1 In-situ Geological Reserves 123.26.5 33,89,788 25,88,565 
2 Blocked up Reserves 35.02.0 9,63,050 7,35,420 
3 Mineable Reserves 88.24.5 24,26,738 18,53,145 

 

2.3.3 Quality 
 
The avg. chemical characteristics of Lime Kankar, as analysed in the NABL Lab, is as follows : 
 

Parameter T.CO3 MgCO3 LOI SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
Percentage (%) 72.50 3.95 30.59 15.78 4.02 1.38 39.06 4.82 0.26 0.38 

 
The chemical characteristics of Top Soil Clay is as follows : 
 

Parameter T.CO3 MgCO3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
Percentage (%) 11.78 2.96 36.25 10.48 7.65 16.45 2.25 0.05 0.16 

 
The cut of grade is a grade below which ore will not be economical. The cut of grade for Lime 
Kankar is fixed as +35% CaO.  Lime Kankar is suitable as a sub-grade mineral for addition in the 
Raw Mix in Cement manufacturing. It is low quality sub grade mineral with 25% Silica (max.) and 
32% CaO. Thus, Lime Kankar (ROM) has to be Upgraded/Beneficiated for its quality (for Silica 
at 12-15% and CaO at 41-44%). 
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2.4 Profile of Maravarperungudi Quarry Lease-I 
 
Quarrying : Mechanized Opencast Quarrying, without Drilling and Blasting, with deployment of 
heavy earth moving machineries of low HP will be adopted. The maximum depth will be of 3.0 m 

only. About 1,200,000 Tonnes of over burden (OB) will be removed every year to win 6,00,000 
Tonnes of Clean Kankar.  The ratio of Ore (Clean Kankar) to OB works out to be 1:2. The deposit 
will be quarried by a simple system of simultaneous development, production and backfilling by 
the same excavator called Strip Mining. Thus, there will be no Top Soil/OB Dump as the entire 
Top Soil will be backfilled in the quarried out pit simultaneously. Life of the Mine is 8 years only. 
In the Screening/Sizer Plant, ROM Lime Kankar shall be fed to the receiving Hopper. The sized 
ore shall be crushed to required size in a Twin Shaft Sizer @ 115 TPH using auxiliary feed 

equipments such as Wobbler Feeder, Apron Feeder and Belt Conveyors. Crushed product will 
be fed to a Dry Screen for size separation. Bag Filters will be provided for the Sizer and Dry 
Screen to control PM Emission <30 mg/Nm3. The Screened Mineral will be dispatched to the Wet 
Beneficiation Plant and R R Nagar Cement Plant for Cement manufacturing.   
 
QL-I Layout-Surface/Geological Plan with Sections, End of Fifth Year Plan & Conceptual Plan, 
as approved, are given as Figs. 2.1-2.4. 

 
Yearwise Production : ROM Kankar quantity is 1,02,18,313 Tonnes and its production will be 
1,333,333 TPA. By Screening/Sizing process, Clean Kankar (4,59,824 Tonnes) will be recovered 
@ 600,000 TPA i.e. 45% recovery.  In addition, it is also proposed to use Clay in Developmental 
Quantity for the cement manufacturing process @ 60,000 Tonnes per annum. The ratio of ROM 

to OB Ratio is 1:0.855 and Clean Ore to Waste Ratio works out to be 1:3.12.  Table 2.4 shows the 
production and development Quantity for the Plan period. 
 

Table : 2.4   Proposed Development & Production of QL-I 
 

Year 

Develop-
ment,  
(OB 

Removal) 
Tonnes 

Production, Tonnes 
Mineral 
Rejects, 
Tonnes 

Clay 
Consum
-ption, 
Tonnes 

Develop-
mental 

Rejects, 
Tonnes 

Total 
Wastes 

 (OB and 
Mineral 

Rejects), 
Tonnes 

Clean 
Ore: 

Waste 
Ratio 

ROM Clean 
Kankar 

I 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

II 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

III 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

IV 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

V 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

Total 60,00,000 66,66,665 30,00,000 36,66,665 3,00,000 57,00,000 93,66,665 1:3.12 
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The  proposed Quarrying will  be  in 3 shifts and  will be fully mechanized.  The estimated 
Reserves and proposed Production are detailed below :  
 
 Total Reserves : 10.21 Mil. T ROM or 4.60 Mil.T Clean Kankar
 Proposed production/year : 1.33 Mil. T ROM or 0.60 Mil.T Clean Kankar 
  Life of the Quarry : 7.67 years (say 8 years). 
 
Solid Wastes : For the ROM reserves quantity of 1,02,18,313 Tonnes, OB generation will be 
91,96,481 Tonnes. After consumption of Clay @ 4,59,824 Tonnes in the Cement Plant, balance 
87,36,657 Tonnes OB will be backfilled simultaneously. With Screening/Sizing Plant operations 
in QL-I, Clean Kankar production with 45% Recovery will be 45,98,241 Tonnes and Rejects will 
be 56,20,072 Tonnes. The mineral rejects from Screening Plant/Sizer will be dumped in the 
Kankar exhausted area upto a maximum height of 10 m between grids G2-H2 and G3-H3 
(420x390 m). Plan Period ROM Production is 66,66,665 Tonnes and OB generation is 60,00,000 
Tonnes. OB of 57,00,000 Tonnes, after Clay consumption of 3,00,000 Tonnes in the Plant, will 
be backfilled simultaneously. With Screening/Sizing Plant operations, Clean Kankar production 
will be 30,00,000 Tonnes and Rejects will be 36,66,65 Tonnes. The mineral rejects will be 
dumped in the Kankar exhausted area as earmarked and approved. 
 
Proposed Land Use :  In total area of 498.870 Ha, effective Quarry area will be 371.575 Ha. At 
Conceptual Stage, about 252.08 Ha will be backfilled, 127.30 Ha will be in Safety barriers & partly 
afforested, 28.49 Ha area will be under mineral rejects storage, 1.50 Ha under Roads, 29.50 Ha 
under Infrastructures and 60.00 Ha will be under Green Belt. With 60.00.0 Ha of Safety Zone 
covered under Green Belt, total Green Belt Area will be about 120.00.0 Ha with 24.05% coverage 
(Table 2.5). 

 
Table : 2.5   Land Use Pattern – QL-I 

 

Activities Existing 
Land Use, Ha 

At the End of Plan 
Period, Ha 

At Conceptual  
Stage, Ha 

Area of excavation 

- 169.50

Quarry Area : 
48.480 
Backfilled : 
121.020 

252.08 
Quarry Area : 0 
Backfilled : 
252.080 

Storage of Top Soil - - - 
Overburden/dump - - - 
Mineral Rejects Storage - 18.50 28.49 
Infrastructures 
(Building/Screening/Sizer Plant) - 29.50 29.50 

Roads - 1.50 1.50 
Green belt / Afforestation - 54.85 60.00 
Others (Safety Barriers) - 127.30 127.30 
Unused 498.870 97.72 - 

Total 498.870 498.87 498.87 
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The Quarry will not have permanent installations of machine, but only mobile Quarrying 
equipments will be utilized. All the machinery including Screening Plant will be disposed-off or 
shifted to other operating mines on need based. 

 
List of Machineries: The Quarry will deploy the machineries as given in Table 2.6. 

 
Table : 2.6   Quarry Machineries 

 
Sl. No. Name of the Machine Nos. Capacity 

1 TATA Hitachi EX 200 3 1.8 M³ 
2 ZL 50 G Wheel Loader 1 3.2 M³ 
3 Taurus tippers 12 20 Tons 
4 Twin Shaft Sizer along with all accessories 1 115 TPH 
5 Water Tanker 1 10 KL 

 
Competent Mining Personnel : The Quarry will be operated with the required Statutory Officials 

and Competent Persons mandatorily appointed as per the provisions of Mines Act 1952 and 
Metalliferrous Mines Regulations 1961. 
 
Site Facilities : All the services like Site Office, First Aid Room, Rest Shelters, potable water and 
other necessary amenities will be provided at the site. To facilitate the maintenance of all 
equipments, there is a central workshop available at Pandalgudi Mines for electrical, mechanical 
and instrumentation repairs.  Occupational Health Center is established at Pandalgudi Mines with 
required Paramedical staffs. Central store is located at centralized location at Pandalgudi Mines 
area to facilitate storage and issue of materials along with lifting, loading and unloading facilities. 
 
A licensed fuel storage tanks is established at our Pandalgudi Mine premises and the daily 
requirement of HSD and other lubricants will be met by a licensed mobile browser. 

 
Water Demand & Source : The Quarry will employ about 30 persons directly and 50 persons 
indirectly. It requires about 3 KLD drinking water for domestic consumption which will be supplied 
from the RO Plant at Pandalgudi Mine. The Quarry will also require about 2 KLD for Dust 
suppression measures and another 50 KLD for the development and maintenance of Green Belt. 
The required water will be sourced from existing Captive Mine Pits in Pandalgudi Region. 
 
Domestic sewage generation will be about 2.5 KLD which will be biologically treated in a Septic 
Tank followed by a Dispersion Trench. No workshop is proposed and thus, no effluent generation 
from the Quarry. As it is a shallow mining upto a depth of 3.0 m BGL and simultaneous backfilling 
is proposed, there will not be any water seepage in the Pit and its discharge. Ground Water-table 
in the vicinity is at 20 m BGL (Postmonsoon) & 25 m BGL (Premonsoon). Since the quarry is 
shallow in nature and the Quarrying will not intersect the water table. 
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The Water Balance Diagram is appended. 
 

Water Balance Diagram-QL-I 
 

Nearby existing Mine Pits Water (52 KLD) 
         RO Plant Water  

(3 KLD) 
 
 Dust Suppression  Green Belt   Domestic Use 
 (2 KLD)   (50 KLD)   Domestic Sewage 
          (2.5 KLD) 
         Septic Tank- 
         Dispersion Trench 

 
Power Demand & Source : 5000 KVA industrial supply is required for the Screening Plant and 
lighting. TANGEDCO Grid will be the source. There will be no standby DG set. 
 
Fuel Demand : HSD demand for mining equipments will be 170 Litres/hr.  i.e. 2,720 lits./day.  

 
2.5 Profile of Vadakkunatham Quarry Lease-V 
 
Quarrying : Mechanized Opencast Quarrying, without Drilling and Blasting, with deployment of 
heavy earth moving machineries of low HP will be adopted. The deposit will be quarried by a 
simple system of simultaneous development, production and backfilling by the same excavator 
called strip mining. Simultaneous reclamation activities will be continued upto the end of Lease. 
The proposed maximum production of Lime Kankar from the Quarry is 0.5 Million Tonnes per 
Annum ROM and 0.025 Million Tonnes Clay (Black Cotton Soil). Screening/Sizing is required to 
remove the fines before dispatch to the Wet Beneficiation Plant and R R Nagar Cement Plant for 
Cement manufacturing.  The maximum depth of the Mine will be of 3.0 m only.Thus, there will be 
no Top Soil/OB Dump as the entire Top Soil will be backfilled in the quarried out pit simultaneously. 
Life of the Mine is 10 years only.  
 
The QL-V Layout-Surface/Geological Plan with Sections, End of Fifth Year Plan and Conceptual 
Plan, as approved in the Mining Plan, are given as Figs. 2.5-2.8. 

 
Yearwise Production : The estimated Mineable Lime Kankar reserves is 2.427 million Tonnes. 
During the Plan Period, it is proposed to win 15,01,500 Tonnes of Lime Kankar with 11,26,125 
Tonnes of OB generation.  The ratio of Ore to OB works out to be 1:0.75. About 1,25,000 Tonnes 
of OB will be utilized for cement manufacturing and balance OB of 10,01,125 Tonnes will be 

backfilled simultaneously. Table 2.7 shows the production and development Quantity for the Plan 
Period. 
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Table : 2.7   Proposed Development & Production of QL-V 
 

Year 
Development  

(OB Removal), 
Tonnes 

Lime Kankar 
ROM, 

Tonnes 

Clay 
Consumption 

from 
Development, 

Tonnes 

Balance 
Developmental 

Qty. for 
Backfilling, 

Tonnes 

Ore: OB 
Ratio 

I 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 
II 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 
III 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 
IV 3,75,375 5,00,500 25,000 3,50,375 1:0.75 
V 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 

Total 11,26,125 15,01,500 1,25,000 10,01,127 1:0.75 
 
The  proposed Quarrying will  be  in three shifts and  will be fully mechanized.  The estimated 
Lime Kankar reserve is 2.427 million Tonnes and the same will be last for about 10 years. 
 
 Total reserves   : 2.427 Mil.T   
 Proposed production – Plan Period : 1.502 Mil.T 
 Prop. production from 6th-10th year : 0.185 MTPA (total 0.925 Mil. T) 
  Life of the Quarry  : 10 years. 
 
Competent Mining Personnel : The Quarry will be operated with the required Statutory Officials 

and Competent Persons mandatorily appointed as per the provisions of Mines Act 1952 and 
Metalliferrous Mines Regulations 1961. 
 
Solid Wastes :  For quarrying quarriable 24,26,738 Tonnes of Lime Kankar as ROM, 18,53,145 
Tonnes of Clay (Black Cotton Soil) as OB will be generated. With consumption of 25,000 TPA in 
the Cement Plant, 16,03,145 Tonnes OB will be backfilled simultaneously. During the Plan 
Period, 11,26,125 Tonnes of OB will be generated. About 1,25,000 Tonnes of OB will be utilized 
for cement manufacturing and balance OB of 10,01,125 Tonnes will be backfilled simultaneously. 
 
Proposed Land Use :  The total Lease Area is 123.265 Ha. Out of which the effective area 
available for Quarrying will be 88.245 Ha. At Conceptual Stage, about 56.245 Ha will be the 
quarried area and will be backfilled fully. About 45.00 Ha will be under Green Belt, 1.500 Ha 
under Roads and 0.500 Ha under Infrastructures. The total Green Belt Area will be about 45.000 
Ha with 36.50% coverage (Table 2.8). 
  
List of Machineries: The Quarry will not have permanent installations of machine, but only mobile 
Quarrying equipments will be utilized. All the machinery including Screening Plant will be 
disposed-off or shifted to other operating mines on need based.  The Quarry will deploy the 
machineries as given in Table 2.9. 
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Table : 2.8   Land Use Pattern – QL-V 
 

Activities 
Existing 

Land Use, 
Ha 

At the End of Plan Period, 
Ha 

At Conceptual  
Stage, Ha 

Area of excavation 

- 40.600 

Quarry Area: 
0.500 
Backfilled : 
40.100 

56.245 
Quarry Area: 0 
Backfilled : 
56.245 

Storage of Top Soil - - - 
Overburden/dump - - - 
Mineral Rejects Dump - - - 
Infrastructure(Workshop/Building) - 0.500 0.500 
Roads - 1.495 1.500 
Green belt / Afforestation - 12.000 30.000 
Others (Safety Barrier; partly 
afforested) - 35.020 35.020 

Unused 123.26.5 33.65 - 
Total 123.26.5 123.26.5 123.26.5 

 
Table : 2.9   Quarry Machineries 

 
Sl. No. Name of the Machine Nos. Capacity 

1 TATA Hitachi EX 200 2 1.8 M³ 
2 ZL 50 G Wheel Loader 1 3.2 M³ 
3 Taurus tippers 7 20 tonnes 
4 Water Tanker 1 10 KL 

 
 
Site Facilities : All the services like Site Office, First Aid Room, Rest Shelters, potable water and 
other necessary amenities will be provided at the site. To facilitate the maintenance of all 
equipments, there is a central workshop available at Pandalgudi Mines for electrical, mechanical 
and instrumentation repairs.  Occupational Health Center is established at Pandalgudi Mines with 
required Paramedical staffs. Central store is located at centralized location at Pandalgudi Mines 
area to facilitate storage and issue of materials along with lifting, loading and unloading facilities. 
A licensed fuel storage tanks is established at our Pandalgudi Mine premises and the daily 
requirement of HSD and other lubricants will be met by a licensed mobile browser. 

 
Water Demand & Source : The Quarry will employ about 30 persons directly and 30 persons 
indirectly. It requires about 3 KLD drinking water for domestic consumption which will be supplied 
from the RO Plant at Pandalgudi Mine. The Quarry will also require about 2 KLD for Dust 
suppression measures and another 50 KLD for the development and maintenance of Green Belt. 
The required water will be sourced from existing Captive Mine Pits in Pandalgudi Region. 
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Domestic sewage generation will be about 2.5 KLD which will be biologically treated in a Septic 
Tank followed by a Dispersion Trench. No workshop is proposed and thus, no effluent generation 
from the Quarry.  
 
The Water Balance Diagram is appended. 
 

Water Balance Diagram-QL-V 
 

Nearby existing Mine Pits Water (52 KLD) 
         RO Plant Water  

(3 KLD) 
 
 Dust Suppression  Green Belt   Domestic Use 
 (2 KLD)   (50 KLD)   Domestic Sewage 
          (2.5 KLD) 
         Septic Tank- 
         Dispersion Trench 

 
As it is a shallow mining upto a depth of 3.0 m BGL and simultaneous backfilling is proposed, 
there will not be any water seepage in the Pit and its discharge. Ground Water-table in the vicinity 
is at 20 m BGL (Postmonsoon) & 25 m BGL (Premonsoon). Since the quarry is shallow in nature 
and the Quarrying will not intersect the water table. 
 
Power Demand & Source : 5000 KVA industrial supply is required for the Screening Plant and 
lighting (100 KVA). TANGEDCO Grid will be the source. There will be no standby DG set. 
 
Fuel Demand : HSD demand for mining equipments will be 110 Litres/hr.  i.e. 1,760 lits./day.  
 

2.6 Occupational Health & Safety 
 
RCL is operating an Occupational Health Centre at the Factory and Mines for supporting the health 
care needs of employees & their families as well as local Public on emergency. Periodic Health 
tests (Pulmonary test, Audiometric test, blood test, chest x-ray examination etc.) have been 
conducted every year for the employees. Supported by test observations, adequate and need 
based treatment has been offered to employees. No incidence of occupational related diseases 
reported during the observation of staff so far. Existing practices will be continued for the Quarries 
also. 
 

*** 
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3.0   Description of the Environment 
(Baseline Status) 

 

3.1 Study Area 
 
The study area of 10 km radius (Fig. 3.1) has been considered for assessing the baseline 
environmental status. The monitoring stations are selected in such a way that the baseline 
environmental data reflects the Cumulative Impact of existing Industries/Mines in the Study area. 
Sri Parameswari Spinning & Textile Mills are located at Pandalgudi. Gulf of Mannar is at 45.0 km 
and the Area does not fall in CRZ Area. Project Area does not fall in Critically Polluted Industrial 

Clusters listed by CPCB.   
 
Physiography : The general elevation of the Study Area ranges from  25 m to 97 m above MSL 
(aMSL) (Fig. 3.2). The elevation contour indicates the area is sloping towards southeast. The 
general elevation of the QL-I area is 60-65 m aMSL. The general elevation of the QL-V area is 
64-65 m aMSL. 
 
Drainage Pattern : Seasonal Uppu Odai drains the region (flows at 1.3 km in east from QL-I and 
0.05 km in east from QL-V). Seasonal First and Second order streams originating from the QL 
Areas join the Uppu Odai so as to confluence with Seasonal Vaippar River in the south. Seasonal 
Melakarandai Odai drains the eastern region. Seasonal Vaippar River flows at a distance of >15 
km in southwest. There are numerous irrigation Tanks in the Study Area which are rainfed. 
 
3.2 Environmental Components 
 
Considering environmental setting of the project, activities and their interaction, environmental 
regulations and Standards, following Environmental Attributes have been included in EIA Study: 
 
 Site specific Micrometeorological Data from Core Zone for a Season on wind speed, wind 

direction (wind roses), temperature, humidity, cloud cover, atmospheric pressure, rainfall, etc. 
 Ambient Air Quality Monitoring at 12 locations on 1/8/24-hourly basis, continuously for 2 days 

in a week for 4 weeks in a month for 3 months in the Season for all 12 parameters as per 
NAAQ Norms revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009. 

 Noise Level Measurements at 12 stations for Leq, Lday and Lnight values once in the season. 
 Water Quality Monitoring – grab sampling once in the Season for Surface Waters (8 locations) 

as per CPCB Norms & Ground Waters (8 Locations) as per IS:10500 Norms. 
 Soil Quality Monitoring at 6 locations for Textural & Physical Parameters and Nutrients. 
 Land use pattern based on Satellite Imagery. 
 Biotic Attributes for : Flora & Fauna. 
 Socio-Economic Profile, based on 2011-Census and also Household Survey once in the 

study period. 
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3.3 Methodology Adopted 

 
Micrometeorology : As a part of the study, the micrometeorology and microclimatic parameters 
were recorded by installing a weather monitoring station (Envirotech WM 200) at the Site at 10 m 
height.  Data of wind velocity, wind direction, ambient temperature, relative humidity, cloud cover 
and atmospheric pressure were recorded at hourly intervals along with rainfall during the 
monitoring period. 
 

Ambient Air Quality :  The study area represents the Industrial, Residential, Rural and other Areas 
with respect to Revised National Ambient Air Quality (NAAQ) Norms stipulated by CPCB. 
Calibrated Fine Particulate Samplers (Envirotech APM 550) & Respirable Dust Samplers 
(Envirotech APM 460)  were used for monitoring of PM2.5 & PM10. Gaseous samples are collected 
by integrated gas sampling assembly (Envirotech APM 411). A tapping provided in the hopper of 
the sampler is utilised for sampling of SO2 and NOx, etc. with proper flow controller and a flow of 
1.0 l/min.  
 

PM2.5 & PM10 : APM 550 system is a manual method for sampling fine particles and is based on 

impactor designs standardized by EPA for Ambient Air Quality Monitoring. Ambient Air enters the 
APM 550 system through an omni-directional inlet designed to provide a clean aerodynamic cut 
point for particles greater than 10 microns. Particles in the air stream finer than 10 microns proceed 
to a second impactor that has an aerodynamic cut point at 2.5 microns. The air sample and the fine 
particulates existing from the PM2.5 impactor is passed through a 47 mm dia filter. Teflon filter 
membrane that retains the FPM. APM 550 system allows removal of the PM2.5 impactor from the 
sample stream so that the same system may be optionally used as a PM10 sampler also.    
 

SO2 : Modified West & Gaeke method (spectrophotometric) was adopted. SO2 was collected in 
a scrubbing solution of sodium tetrachloro mercurate (TCM) and was allowed to react with 
sulphamic acid, formaldehyde and then with pararosaniline hydrochloride. The absorbance of 
product red-violet dye was measured using UV Visible Spectrophotometer at a wavelength of 
560 nm. Concentration of SO2 was calculated by multiplying the absorbance with calibration 
factor and dividing by volume of air sampled. 
 
NOx : Jacob and Hocheiser modified method was adopted. Nitrogen oxides as nitrogen dioxide 
were collected by bubbling air through sodium hydroxide-sodium arsenite solution to form a stable 
solution of sodium nitrite. The nitrite ion produced during sampling was determined 
spectrophotometrically (at 540 nm) by reacting the exposed absorbing reagent with phosphoric 
acid, sulphanilamide and N (1-naphthyl) ethylamine dihydrochloride. Concentration of NOx was 
calculated as described in SO2 measurement.  
 
Ammonia : Indophenols method (APHA Method 401, Air Sampling and Analysis, 3rd Edition) was 
adopted. Ammonia in the atmosphere is collected by bubbling a measured volume of air through a 

109



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

dilute solution of sulphuric acid to form ammonium sulphate. The ammonium sulphate formed in 
the sample is analysed colorimetrically by reaction with phenol and alkaline sodium hypochlorite to 
produce indophenols. The reaction is accelerated by the addition of Sodium nitroprusside as 
catalyst. 

Ozone : IS:5182 Part IX (Methods for Measurement of Air Pollution - Oxidants)/ APHA Method 410 
was adopted. Micro amounts of ozone and the oxidants liberate iodine when absorbed in a 1% 
solution of potassium iodine buffered at pH 6.8 ±0.2. The iodine is determined 
spectrophotometrically by measuring the absorption of tri-oxide ion at 352 nm.  
 
CO : Envirotech APM 850 Organic Vapour Samplers are used for CO monitoring. Standard MSA 
tubes are used for monitoring carbon monoxide. A measured volume of air is passed at the flow 
rate of 100 to 200 ml/min for 1 to 8 hours and the colour change (yellow to green) in indicating 
gel filled in the detector tubes and is matched with the colour chart provided with detector tubes 
for finding out CO concentration. Drager Multiwarn Detector was also used for real time value. 
 
Benzene : The charcoal tubes are available in different sizes and contain varying amount of 
activated charcoal. The ambient air was sucked through the tube using a low flow sampler used for 
collection of BTX sample in a way that results in an enrichment of the relevant substances in the 
activated charcoal. Desorption of the adsorbed benzene was done using Carbon disulphide (CS2). 
The substances desorbed in CS2 were analyzed by capillary Gas Chromatography. 
 
Benzo (a) Pyrene (BaP) is one of the most important constituent of PAH compounds and also one 
of the most potent carcinogens. This can be measured in both particulate phase and vapour phase. 
In the vapour phase the concentration of B(a)P is significantly less than the particulate phase. 
Therefore, more care to be taken for the measurement of Benzo(a) Pyrene in the particulate phase. 
It is based on BIS method IS 5182 (Part XII). This method is designed to collect particulate phase 
PAHs in ambient air and fugitive emissions and to determine individual PAH compounds using 
capillary Gas Chromatography equipped with flame ionization detector.  

Nickel and Arsenic : The Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) technique makes use of 
absorption spectrometry to assess the concentration of an analyte in the sample. The method is 
based on active sampling using PM10 High Volume Sampler and then sample analysis is done by 
atomic absorption spectroscopy. 
 
Particulate Lead : The exposed glass fibre filter papers were cut into small pieces and to it 100 ml 
distilled water and 10 ml nitric acid were added and heated on a hot plate for 4-6 hours. The clear 
solution obtained after digestion was filtered and made upto 25 ml and were analysed on the 
Analytic Jena Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) employing Lead Hollow Cathode Lamp. 
Concentration of lead was calculated by taking the result obtained from AAS analysis and dividing 

it with the volume of air sampled. 
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The detectable range of the Air Pollutants are as follows: 
 

Parameter Method Range 
Respirable Particulate 
Matter (less than 10 μm or 
PM10) 

IS 5182: (Part 23)  : 2006 RA: 2017  5-1000 µg/m3 

Particulate matter (less 
than 2.5 μm or PM2.5) 

USEPA Quality Assurance Handbook Vol II Part II - 
Guidance Documents 2.12 issue year: Nov-1998   10-1000 µg/m3 

Sulphur Dioxide IS 5182: (Part 2), 2001 RA: 2017   5-1000 µg/m3 
Nitrogen Dioxide IS 5182: (Part 6), 2006 RA: 2017  6-750  µg/m3 

Carbon Monoxide IS 5182: (Part 10), 1999 RA: 2014  1-200 mg/m3 

Ammonia Indophenol Method (Method of Air sampling and 
analysis 3rd edition method 401) 5-700 µg/m3 

Ozone  IS 5182: (Part 9), 1974, RA 2014  10-19000 µg/m3 
Benzene (C6H6) IS 5182 (Part 11), 2006 RA: 2017 1-1000 µg/m3 
Banzo (ᾳ) Pyrene  
Particulate Phase only IS 5182: (Part 12): 2004, RA: 2014  1-10,000 ng/ m3 

Nickel 
IS 5182: (Part 22), 2004, RA: 2014 /NAAQS 
Monitoring & Analysis Guidelines Volume-I  

2.0 -50 ng/m3 
Arsenic  2.0-10 ng/ m3 
Lead  0.02-50 μg/m3 

 
Noise Levels : Noise levels were monitored at all air monitoring locations during day time as well 
as night time in a day . A totally portable measurement systems, Lutron SL 4001 with an internal 
calibrator and wind screen was used. The built-in internal oscillation system 1 KHz sine wave 
generator is used for on the spot calibration at 94.0 dB(A) at 1000 Hz. The basic unit of 
measurement is A-weighted sound level, the most widely used scale. The measurements are 
taken in the fast mode and were sampled to yield statistical informations such as Leq (equivalent 
noise level). 
 
Water Quality : Water samples of both surface and ground waters were collected during the 
survey period and analysed for physico-chemical and bacteriological parameters. Parameters 
like pH, conductivity, temperature, DO, etc. were measured in the field itself while collecting the 
samples using a microprocessor based Portable Water Analysis Kit (Elico Model PE136). 
Samples for chemical analysis were collected as per IS:2488. Sterilised bottles were used for 
collection of water samples for bacteriological analysis. 
 
Soil Quality : Samples at 3 depths viz. 0-30 cm, 30-60 cm and 60-90 cm were collected using 
sampling augers and field capacity apparatus. Soil extraction (10%) were used for analysis. 
 
Calibration : The monitoring and analytical instruments are being calibrated periodically. The 

correction factors, if any, are being used in computation of the data. 
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Methodology Adopted for Water Analysis 
 

Sl. 
No. Parameter Unit Reference Method 

1 Taste & Odour As perceived IS:3025 (5/7)* As perceived 
2 pH - IS:3025 (11) Digital pH meter 
3 Colour Hazen units IS:3025 (4) Comparison with Standards 
4 Turbidity NTU IS:3025 (10) Nephelometric 
5 Total Dissolved Solids mg/l IS:3025 (16) Gravimetric 
6 Total Hardness mg/l IS:3025 (21) Titrimetric (EDTA) 
7 Iron (as Fe) mg/l 32 of IS3025 Colorimetric (Phenonthroline) 
8 Chlorides (as Cl) mg/l IS:3025 (32) Titrimetric (Argentometric) 
9 Residual Chlorine mg/l IS:3025 (26) Titrimetric 

10 Calcium (as Ca) mg/l IS:3025 (40) Titrimetric (EDTA) 

11 Magnesium (as Mg) mg/l IS:3025 (46) Titrimetric (by difference between 
Total Hardness and Cal. Hardness) 

12 Alkalinity (as CaCO3) mg/l IS:3025 (23) Colour indicator titration 

13 Dissolved Oxygen mg/l IS:3025 (38) Winkler titrimetric-azide 
modification 

14 Sulphate (as SO4) mg/l IS:3025 (24) Turbidimetric/Gravimetric 

15 Fluoride (as F) mg/l IS:2488 (II)+ Distillation followed by Colorimetric 
(SPADNS) 

16 Nitrate (as NO3) mg/l IS:3025 (34) Colorimetric (PDA) 

17 Cyanide (as CN) mg/l IS:3025 (27) Colorimetric (Pyridine-
Bispyrazolone) 

18 Pesticides mg/ IS:2488 (III) Gas chromatograph 

19 Phenols (as C6H5OH) mg/l IS:3025 (43) Distillation followed by colorimetric 
(4-Aminoantipyrine) 

20 Manganese (as Mn) mg/l 35 of IS3025 Colorimetric (Persulpahte) 
21 Chromium (as Cr6+) mg/l IS:2488 (II) Colorimetric (Diphenyl carbazide) 

22 Copper (as Cu) mg/l IS:3025 (42) Atomic Absorption 
Spectrophotometric 

23 Selenium (as Se) mg/l IS:2488 (II) Atomic Absorption 
Spectrophotometric 

24 Cadmium (as Cd) mg/l IS:3025 (41) Atomic Absorption 
Spectrophotometric 

25 Arsenic (as As) mg/l IS:3025 (37) Atomic Absorption 
Spectrophotometric 

26 Boron (as B) mg/l IS:2488 (III) Colorimetric (Curcumin) 
27 Mercury (as Hg) mg/l IS:3025 (48) Mercury analyser 

28 Lead (as Pb) mg/l IS:3025 (47) Atomic Absorption 
Spectrophotometric 

29 Zinc (as Zn) mg/l IS:3025 (49) Colorimetric (Dithizone) 
30 Percent sodium % IS:2488 (V) From Na, K, Ca & Mg values 
31 BOD-3 days@27 oC mg/l IS:3025 (44) 3 days @ 27oC 
32 COD mg/l IS:2488 (V) Dichromate reflux 
33 Oil & Grease mg/l IS:3025 (39) Gravimetric 
34 Coliforms MPN/100 ml IS:1622 Multiple tube fermentation (5 tubes) 

35 Plate Counts No. of 
Colonies/ml IS:1622 Colony count in Agar-agar medium 

* : IS:3025 (Parts)-Methods of Sampling and Test  (Physical and Chemical) for Water and Wastewater;  
+ : IS:2488 (Parts)-Methods of Sampling and Test for Industrial Effluents. 
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Flora-Fauna :  A general ecological survey covering an area of 10 km radius area were 
conducted and reported. Faunal survey covers the Terrestrial Fauna, Avian Fauna and Aquatic 
Fauna. The survey was based on personal observation, enquiry with local population and records 
available. This study included the identification of endangered and rare species as per Red Book.  
 
Socio-Economic Survey : The Socio-Economic profile of the population living in study area has 
been prepared based on Census 2011 data for : Total Population / Household Size, Gender 
Composition, SC / ST Population, Literacy Levels, Occupational Structure, etc. 
 
3.4 Micrometeorology 
3.4.1 Regional Status 
 
Sub-tropical climate prevails over the study area. The temperature is maximum during March to 
May and it drops from June onwards. The maximum temperature ranges from 40 °C to 44 °C and 
minimum temperature from 22 °C to 27 °C.  The nearest IMD station is Madurai Airport and its 
Annual Wind Rose is appended. 

 

 
 
3.4.2 Site Specific Status 
 
The abstract of collected hourly meteorological data are presented in Tables 3.1-3.3. Based on the 
wind parameters, wind rose is drawn and presented as Fig. 3.4.  
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Table : 3.1   Micrometeorological Data – July 2021 
 

Location : Pandalgudi 
 

Date 
Mean Wind 

Velocity, 
kmph 

Pred. 
Wind 

Direction 
(from) 

Temperature, oC Relative 
Humidity 
(Mean), 

%  

Cloud 
Cover, 
oktas 

Atm. 
Pressure 
(Mean), 

mm of Hg 

Rain-
fall, 
mm Min. Max. Mean 

01.07.2021 7.6 NE 24.5 38.5 32.7 65 2.1 1006 0 

02.07.2021 7.2 ENE 24.5 38.0 32.4 68 2.3 1006 0 

03.07.2021 6.1 NE 25.0 37.5 32.3 67 2.6 1007 0.5 

04.07.2021 6.5 NNE 24.0 37.0 32.6 65 2.3 1007 0 

05.07.2021 6.1 NE 24.0 38.5 33.0 62 2.1 1007 0 

06.07.2021 5.0 NNE 25.0 38.0 32.8 64 1.8 1007 0 

07.07.2021 6.1 NNW 25.0 38.0 32.9 65 2.1 1006 0 

08.07.2021 5.9 NW 24.0 37.5 32.4 63 2.3 1007 0 

09.07.2021 7.1 NW 24.0 37.0 32.5 62 2.0 1006 0 

10.07.2021 6.0 WNW 25.0 37.0 32.3 65 2.6 1006 0 

11.07.2021 6.5 WSW 26.0 36.5 32.7 67 2.4 1006 0 

12.07.2021 6.1 WNW 25.5 36.0 32.4 63 2.3 1006 0 

13.07.2021 6.6 NW 26.0 37.0 32.1 65 2.2 1007 0 

14.07.2021 5.5 WSW 25.5 37.0 32.5 62 2.4 1007 0 

15.07.2021 7.1 WNW 26.0 36.0 32.7 64 3.0 1006 0 

16.07.2021 9.0 NW 25.5 36.5 33.1 62 2.7 1005 0 

17.07.2021 5.8 NW 25.0 36.0 32.8 60 2.4 1006 0 

18.07.2021 6.2 WNW 25.0 37.0 32.4 63 2.3 1006 0 

19.07.2021 6.1 NW 25.5 36.5 32.7 61 2.1 1007 0 

20.07.2021 6.6 WSW 25.0 36.0 32.1 58 1.8 1005 0 

21.07.2021 7.6 WNW 26.0 35.5 31.8 60 2.2 1006 0 

22.07.2021 6.9 SSE 26.5 36.0 32.2 63 2.4 1006 0 

23.07.2021 7.0 NW 26.5 36.0 32.4 65 2.6 1006 0 

24.07.2021 9.1 WNW 25.0 35.5 32.8 62 3.2 1007 0.5 

25.07.2021 6.1 ENE 25.5 36.0 32.9 60 2.8 1006 0 

26.07.2021 5.8 NNW 26.0 36.5 32.5 62 2.4 1005 0 

27.07.2021 5.5 NW 26.5 36.0 33.0 61 2.2 1005 0 

28.07.2021 6.3 NW 26.0 37.0 32.8 57 2.6 1006 0 

29.07.2021 5.8 WSW 26.0 36.0 32.5 60 2.3 1006 0 

30.07.2021 7.5 WNW 25.5 36.0 32.6 62 2.7 1007 0 

31.07.2021 8.7 WNW 26.0 36.5 32.7 65 2.4 1006 0 
Monthly 
Abstract 6.6 NW/WNW 24.0 38.5 32.6 62.8 2.4 1006.2 1.0 

Note : Abstract values are taken from the hourly readings (00:00-24:00 hrs.) recorded continuously during the 
monitoring period. 
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Table : 3.2   Micrometeorological Data – August 2021 
 

Location : Pandalgudi 
 

Date 

Mean 
Wind 

Velocity, 
kmph 

Pred. 
Wind 

Direction 
(from) 

Temperature, oC Relative 
Humidity 
(Mean), 

%  

Cloud 
Cover, 
oktas 

Atm. 
Pressure 
(Mean), 

mm of Hg 

Rain-
fall, 
mm Min. Max. Mean 

01.08.2021 6.1 NW 25.5 35.0 31.8 60 3.6 1006 0.5 

02.08.2021 6.3 WNW 25.0 36.0 32.2 62 2.9 1007 0 

03.08.2021 6.6 NW 25.0 36.5 32.7 58 2.6 1006 0 

04.08.2021 6.2 NW 25.5 37.5 32.4 55 2.6 1006 0 

05.08.2021 6.5 WNW 26.0 37.0 32.8 57 3.2 1006 0 

06.08.2021 6.2 NW 25.0 36.0 31.6 53 2.8 1007 0 

07.08.2021 6.8 NW 25.5 36.5 32.0 58 2.8 1006 0 

08.08.2021 6.1 WNW 25.0 36.0 31.9 57 2.9 1007 0 

09.08.2021 6.5 W 25.0 35.5 32.4 55 2.8 1007 0 

10.08.2021 4.8 NW 25.5 36.0 32.7 53 3.0 1008 0 

11.08.2021 4.8 NW 26.0 36.5 32.5 54 2.4 1007 0 

12.08.2021 5.1 WNW 25.5 37.0 33.0 57 3.2 1007 0 

13.08.2021 7.4 NNW 25.0 36.5 32.6 55 2.9 1006 0 

14.08.2021 7.9 WNW 25.5 36.0 32.5 62 3.1 1006 0 

15.08.2021 7.4 WSW 26.0 37.0 32.8 59 3.0 1007 0 

16.08.2021 6.4 WNW 25.0 37.5 33.1 57 2.7 1006 0 

17.08.2021 6.4 W 26.0 37.5 32.7 55 2.8 1006 0 

18.08.2021 7.1 W 25.5 37.0 32.5 58 2.9 1006 0 

19.08.2021 6.6 WNW 25.0 37.5 32.6 60 2.9 1006 0 

20.08.2021 6.1 NW 25.0 37.0 32.3 57 2.9 1007 0 

21.08.2021 6.4 NW 25.0 36.5 32.5 54 3.3 1006 0 

22.08.2021 6.5 W 24.5 36.0 32.0 56 2.9 1006 0 

23.08.2021 6.4 W 24.5 36.5 31.8 59 3.0 1007 0 

24.08.2021 6.3 WNW 25.0 36.5 32.2 62 2.8 1007 0 

25.08.2021 6.2 NW 24.5 35.0 31.6 58 3.0 1006 0 

26.08.2021 5.7 WNW 25.5 36.0 31.8 55 3.1 1006 0 

27.08.2021 6.4 W 25.0 36.0 32.1 54 2.5 1006 0 

28.08.2021 7.0 WSW 26.0 35.5 32.4 63 3.2 1008 0 

29.08.2021 7.0 W 25.5 36.5 32.6 60 3.2 1007 0 

30.08.2021 6.6 W 25.0 36.0 32.1 57 2.8 1007 0 

31.08.2021 6.8 NW 25.0 36.5 32.0 63 3.6 1007 0 
Monthly 
Abstract 6.4 W/NW 24.5 37.5 32.3 57.5 2.9 1006.5 0.5 

Note : Abstract values are taken from the hourly readings (00:00-24:00 hrs.) recorded continuously during the 
monitoring period. 
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Table : 3.3   Micrometeorological Data – September 2021 
 

Location : Pandalgudi 
 

Date 

Mean 
Wind 

Velocity, 
kmph 

Pred. 
Wind 

Direction 
(from) 

Temperature, oC Relative 
Humidity 
(Mean), 

%  

Cloud 
Cover, 
oktas 

Atm. 
Pressure 
(Mean), 

mm of Hg 

Rain-
fall, 
mm Min. Max. Mean 

01.09.2021 5.7 NW 25.0 37.0 32.5 60 3.0 1007 0 

02.09.2021 6.0 NW 25.5 36.5 32.7 57 2.2 1007 0 

03.09.2021 5.8 NW 25.0 36.0 33.1 54 2.6 1008 0 

04.09.2021 6.3 NNW 25.5 36.5 32.6 55 2.7 1008 0 

05.09.2021 6.4 NW 25.5 37.0 32.8 58 2.3 1009 0 

06.09.2021 5.0 WNW 25.0 36.5 33.0 53 2.1 1009 0 

07.09.2021 4.7 W 25.5 36.5 33.2 52 1.8 1008 0 

08.09.2021 6.1 W 25.0 37.0 32.9 54 2.2 1008 0 

09.09.2021 6.6 WNW 25.5 36.5 33.4 58 1.6 1007 0 

10.09.2021 6.1 NW 26.0 37.5 32.7 51 2.3 1008 0 

11.09.2021 5.7 NW 25.5 36.5 32.5 48 1.8 1007 0 

12.09.2021 5.7 W 25.5 37.0 33.1 50 2.4 1007 0 

13.09.2021 5.3 NNW 25.5 36.0 33.2 53 2.3 1008 0 

14.09.2021 5.5 NW 26.0 36.5 32.8 49 2.4 1008 0 

15.09.2021 5.1 NW 25.0 36.0 32.5 52 2.1 1008 0 

16.09.2021 6.5 WNW 25.5 35.5 32.8 55 1.9 1009 0 

17.09.2021 6.5 W 25.0 35.5 33.2 54 1.7 1009 0 

18.09.2021 6.9 W 26.0 36.0 33.4 51 2.2 1009 0 

19.09.2021 6.5 NNW 26.0 35.5 32.8 53 1.8 1009 0 

20.09.2021 7.3 W 25.5 36.0 33.1 54 2.6 1008 0 

21.09.2021 7.6 NNW 25.0 36.0 33.3 57 2.7 1009 0 

22.09.2021 7.9 W 25.0 36.0 32.8 52 2.5 1009 0 

23.09.2021 7.4 NW 25.0 36.5 32.6 54 2.4 1008 0 

24.09.2021 6.4 NW 25.5 37.0 32.5 53 1.8 1007 0 

25.09.2021 6.9 WNW 26.0 36.5 32.9 55 1.7 1008 0 

26.09.2021 8.7 NNW 25.0 36.0 33.1 57 2.6 1008 0 

27.09.2021 7.6 NW 25.0 36.5 33.0 58 2.3 1009 0 

28.09.2021 7.6 NW 25.5 36.5 33.2 53 2.1 1009 0 

29.09.2021 10.4 W 25.0 36.0 32.8 54 2.5 1009 0 

30.09.2021 9.1 NW 25.5 36.0 32.6 56 2.1 1008 0 
Monthly 
Abstract 6.6 NW/NNW 25.0 37.5 32.9 54.0 2.2 1008.2 0 

Note : Abstract values are taken from the hourly readings (00:00-24:00 hrs.) recorded continuously during the 
monitoring period. 
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Fig. : 3.4   Seasonal Wind Rose 
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During the monitoring month of July 2021 : The predominant winds were from NW/WNW 
directions. The mean Wind velocity was 6.6 kmph. The temperature values were ranging from 
24.0 oC to 38.5 oC with a mean value of 32.6 oC. The mean relative humidity value was 62.8%. 
Clear skies was observed most of the times (2.4 oktas). The mean atmospheric pressure value 
was 1006.2 mm of mercury. There were 2 rainy days with total rainfall of 1.0 mm in this month.  
 
During the monitoring month of August 2021: The predominant winds were from W/NW directions. 
The mean Wind velocity was 6.4 kmph. The temperature values were ranging from 24.5 oC to 
37.5 oC with a mean value of 32.3 oC. The mean relative humidity value was 57.5%. Clear skies 
was observed most of the times (2.9 oktas). The mean atmospheric pressure value was 1006.5 
mm of mercury. There was one rainy days with total rainfall of 0.5 mm in this month. 
 
During the monitoring month of September 2021 : The predominant winds were from NW/NNW 
directions. The mean Wind velocity was 6.6 kmph. The temperature values were ranging from 
25.0 oC to 37.5 oC with a mean value of 32.9 oC. The mean relative humidity value was 54.0%. 
Clear skies was observed most of the times (2.2 oktas). The mean atmospheric pressure value 
was 1008.2 mm of mercury. There was no rainy day in this month.  
The monitored meteorological data were found to be in compliance with local weather phenomena.  

 
3.5 Ambient Air Quality 
 
AAQ Monitoring Stations were selected based on Upwind & Downwind directions for the Season 
(Table 3.4 & Plate XV). Mobile Monitoring Stations were also established for monitoring on account 
of COVID-19 Pandemic scenario prevailed. All 12 AAQ parameters (24/8/1 hourly basis) were 
monitored in compliance with NAAQ Norms. The monitored ambient air quality data are presented 
in Tables 3.5-3.16. Abstract of those monitored data is given as Table 3.17 and ambient air quality 
status in the study area as Table 3.18. 
 

Table : 3.4   Ambient Air Quality Monitoring Stations - Location & Bearing 
 

Sl. 
No. Location North 

Latitude 
East 

Longitude Direction Distance, 
km 

Location 
Scenario 

1 A1-QL-I Area 09o20’38.6” 78o11’57.7” - - Site 
2 A2-QL-V Area, V’kunatham 09o19’04.3” 78o13’27.5” - - Site 
3 A3-Krishnapuram 09o20’20.5” 78o11’20.2” W 0.3 Downwind 
4 A4-MPG Mine-S’ Plant 09o21’47.0” 78o10’18.4” N 0.2 Upwind 
5 A5-Suddhamadam 09o21’06.2” 78o12’51.6” NE 1.5 Upwind 
6 A6-Sethupuram Road Jn. 09o23’57.2” 78o14’04.6” NE 6.0 Upwind 
7 A7-Paralachi 09o20’33.1” 78o16’15.8” ENE 5.1 Downwind 
8 A8-MV Puram Mine 09o17’58.3” 78o09’50.5” SW 5.1 Downwind 
9 A9-Sivalarpatti Mine 09o19’40.2” 78o08’32.4” SW 3.7 Downwind 

10 A10-Pandalgudi Mine 09o22’08.7” 78o06’31.4” WNW 6.7 Downwind 
11 A11-Pandalgudi Crusher 09o24’02.5” 78o05’09.8” NW 9.9 Upwind 
12 A12-Maravarperunguddi 09o23’20.1” 78o10’54.2” N 3.4 Upwind 
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Table : 3.5  Ambient Air Quality Data at A1-QL-I Area 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 10 18 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 12 20 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 11 18 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 10 17 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 10 16 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 11 19 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 12 21 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 10 18 7 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 14 22 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 10 17 7 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 11 19 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 10 16 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 10 18 8 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 14 22 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 12 20 7 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 11 18 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 10 17 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 10 19 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 12 21 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 11 20 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 13 24 8 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 11 20 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 15 27 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 11 20 6 6 <5 <10` <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 10-15 16-27 6-8 6-9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 11.3 19.5 6.3 6.7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.6  Ambient Air Quality Data at A2-QL-V Area, Vadakkunatham 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 12 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 15 26 6 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 13 24 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 16 28 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 14 27 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 12 22 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 15 28 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 13 24 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 12 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 14 27 6 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 13 23 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 14 26 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 15 28 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 12 22 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 16 28 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 13 23 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 14 26 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 12 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 14 28 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 15 31 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 13 24 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 17 32 6 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 15 30 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 14 27 7 9 <5 <10` <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 12-17 20-32 6-9 7-10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 13.9 25.6 6.9 8.3 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.7  Ambient Air Quality Data at A3-Krishnapuram 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 11 18 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 10 18 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 12 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 14 22 6 6 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 11 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 13 21 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 14 22 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 12 20 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 16 26 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 12 20 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 13 21 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 14 23 6 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 11 20 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 10 18 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 12 20 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 14 21 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 15 25 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 11 20 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 13 22 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 14 26 6 7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 15 28 6 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 10 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 12 22 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 13 25 6 7 <5 <10` <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 10-16 18-28 6-9 6-10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 12.6 21.6 6.8 8.0 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.8  Ambient Air Quality Data at A4-MPG Mine, Screening Plant 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 17 30 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 23 41 11 13 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 20 37 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 18 40 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 16 33 10 12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 19 37 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 15 33 9 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 18 35 11 13 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 20 42 10 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 17 34 12 13 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 14 27 11 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 16 30 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 18 33 10 12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 20 37 12 15 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 15 30 9 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 12 22 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 13 25 11 13 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 16 30 10 12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 21 37 11 14 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 18 34 9 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 15 27 14 15 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 18 31 10 12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 14 25 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 17 32 10 12 <5 <10` <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 12-23 22-42 8-14 9-15 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 17.1 32.6 10.0 11.5 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.9  Ambient Air Quality Data at A5-Suddhamadam 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 12 20 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 14 24 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 11 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 10 18 6 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 12 22 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 15 26 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 11 24 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 14 28 9 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 11 21 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 12 25 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 10 20 7 8 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 11 23 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 11 21 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 13 24 9 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 12 22 8 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 12 24 10 12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 14 27 7 9 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 13 25 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 12 22 9 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 15 28 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 11 20 9 11 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 12 24 9 12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 12 21 8 10 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 14 26 8 10 <5 <10` <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 10-15 18-28 6-10 8-12 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 12.3 23.1 7.9 9.7 <5 <10 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.10  Ambient Air Quality Data at A6-Sethupuram Road Jn. 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 14 27 8 11 <5 10.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 12 25 10 12 <5 11.0 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 16 29 9 10 <5 10.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 15 30 11 13 <5 10.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 18 33 8 10 <5 11.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 14 27 9 11 <5 11.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 17 32 11 13 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 15 28 10 12 <5 10.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 16 30 9 11 <5 10.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 18 34 10 12 <5 10.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 21 38 9 11 <5 11.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 17 32 11 13 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 14 30 10 12 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 18 35 8 10 <5 10.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 15 31 10 12 <5 11.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 20 42 11 13 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 16 30 9 10 <5 10.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 18 34 10 12 <5 10.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 21 40 10 11 <5 10.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 17 35 12 13 <5 11.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 19 37 9 10 <5 10.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 22 41 11 12 <5 11.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 20 37 10 11 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 17 32 12 13 <5 10.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 12-22 25-42 8-12 10-13 <5 10.1-12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 17.1 32.9 9.9 11.6 <5 10.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  

125



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Table : 3.11  Ambient Air Quality Data at A7-Paralachi Jn. 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 18 35 9 11 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 16 30 11 13 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 20 38 10 12 <5 10.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 17 33 9 10 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 19 40 12 14 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 22 45 10 12 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 18 34 8 10 <5 11.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 16 30 10 13 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 24 42 11 13 <5 12.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 17 33 9 10 <5 11.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 19 39 10 12 <5 12.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 21 40 10 13 <5 15.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 23 41 8 10 <5 13.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 16 33 8 9 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 18 37 10 11 <5 10.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 15 31 11 13 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 19 35 10 12 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 21 40 9 10 <5 11.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 17 33 9 11 <5 10.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 22 41 8 10 <5 11.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 20 38 10 12 <5 10.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 17 35 11 13 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 19 40 8 10 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 21 44 9 11 <5 11.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 15-24 30-45 8-12 9-14 <5 10.4-15.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 19.0 37.0 9.6 11.5 <5 11.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.12  Ambient Air Quality Data at A8-MV Puram Mine 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 21 44 11 12 <5 17.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 24 47 10 11 <5 14.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 20 38 10 12 <5 12.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 26 50 11 13 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 28 55 12 14 <5 12.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 24 46 9 11 <5 13.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 22 42 11 13 <5 14.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 23 45 10 11 <5 12.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 18 40 13 15 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 21 44 11 13 <5 13.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 25 48 12 14 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 22 41 14 16 <5 11.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 26 47 11 13 <5 10.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 21 40 10 11 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 20 38 13 15 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 24 44 12 14 <5 15.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 26 47 10 12 <5 14.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 30 52 11 13 <5 12.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 32 55 10 11 <5 11.9 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 27 50 13 15 <5 12.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 25 47 14 15 <5 14.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 23 44 11 13 <5 13.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 30 55 12 14 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 27 51 14 15 <5 11.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 18-32 38-55 9-14 11-16 <5 10.6-17.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 24.4 46.3 11.5 13.2 <5 12.9 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.13  Ambient Air Quality Data at A9-Sivalarpatti Mine 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 21 40 12 14 <5 14.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 23 44 10 11 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 27 51 13 15 <5 11.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 22 42 11 13 <5 13.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 24 45 14 16 <5 12.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 28 53 12 14 <5 16.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 27 50 11 13 <5 20.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 30 55 13 15 <5 18.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 26 47 10 11 <5 15.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 32 57 10 13 <5 14.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 30 54 9 11 <5 11.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 28 50 11 14 <5 13.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 25 47 13 16 <5 11.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 29 53 14 17 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 24 45 12 15 <5 11.9 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 30 51 11 14 <5 12.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 32 54 10 13 <5 14.0 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 27 49 13 15 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 25 45 12 14 <5 11.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 28 47 14 17 <5 11.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 31 52 11 13 <5 10.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 26 45 12 15 <5 12.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 24 44 10 12 <5 14.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 27 50 12 14 <5 15.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 21-32 40-57 9-14 11-17 <5 10.8-20.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 26.9 48.8 11.7 14.0 <5 13.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.14  Ambient Air Quality Data at A10-Pandalgudi Mine 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 26 50 12 15 <5 16.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 23 43 14 18 <5 18.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 22 40 16 19 <5 14.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 27 51 13 17 <5 10.9 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 33 58 18 21 <5 13.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 25 47 15 18 <5 11.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 22 45 12 15 <5 14.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 20 41 16 20 <5 15.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 26 53 18 22 <5 12.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 31 57 15 19 <5 21.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 28 53 17 20 <5 13.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 24 49 14 17 <5 18.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 33 60 12 16 <5 11.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 28 54 16 20 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 23 45 13 17 <5 15.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 22 43 15 20 <5 10.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 34 62 12 15 <5 22.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 36 60 18 22 <5 17.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 27 51 13 18 <5 11.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 30 55 17 20 <5 13.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 25 53 14 18 <5 18.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 28 58 21 24 <5 20.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 22 46 15 17 <5 17.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 20 42 18 20 <5 15.9 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 20-36 40-62 12-21 15-24 <5 10.8-22.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 26.5 50.7 15.2 18.7 <5 15.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.15  Ambient Air Quality Data at A11-Pandalgudi Crusher 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 27 52 12 14 <5 12.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 33 57 15 17 <5 13.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 24 45 14 18 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 28 54 13 15 <5 12.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 22 45 16 19 <5 14.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 26 50 12 15 <5 13.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 24 44 14 17 <5 15.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 28 51 17 19 <5 20.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 32 60 13 16 <5 16.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 27 56 15 17 <5 17.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 24 51 12 16 <5 12.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 31 63 14 18 <5 11.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 25 54 13 15 <5 13.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 29 60 16 20 <5 17.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 34 63 14 17 <5 20.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 30 57 12 16 <5 21.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 32 63 18 21 <5 18.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 27 55 15 18 <5 15.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 36 68 17 19 <5 17.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 33 64 14 16 <5 18.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 30 57 16 18 <5 15.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 28 55 13 15 <5 22.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 24 51 12 14 <5 24.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 27 58 15 18 <5 17.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 22-36 44-68 12-18 14-21 <5 10.7-24.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 28.4 55.5 14.3 17.0 <5 16.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.16  Ambient Air Quality Data at A12-Maravarperungudi 
 

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

Date Period, hrs. PM2.5 PM10 SO2 NOx NH3 O3 
(8-hly Avg.) 

CO 
(8-hly Avg.) 

Pb, 
ug/m3 

As, 
ng/m3 

Ni, 
ng/m3 

C6H6, 
ug/m3 

BaP, 
ng/m3 

01-02.07.2021 06:00-06:00 17 31 7 9 <5 10.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.07.2021 06:00-06:00 19 35 9 10 <5 10.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.07.2021 06:00-06:00 15 28 6 8 <5 10.0 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.07.2021 06:00-06:00 18 33 8 10 <5 11.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.07.2021 06:00-06:00 20 38 7 9 <5 10.2 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.07.2021 06:00-06:00 17 32 7 9 <5 12.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.07.2021 06:00-06:00 16 30 8 8 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.07.2021 06:00-06:00 14 26 9 10 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
03-04.08.2021 06:00-06:00 18 31 8 10 <5 10.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
04-05.08.2021 06:00-06:00 13 25 10 12 <5 11.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
11-12.08.2021 06:00-06:00 16 30 9 11 <5 10.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
12-13.08.2021 06:00-06:00 15 29 11 12 <5 10.0 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
19-20-08.2021 06:00-06:00 21 38 8 9 <5 10.8 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
20-21.08.2021 06:00-06:00 20 37 10 11 <5 12.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
27-28.08.2021 06:00-06:00 17 35 9 10 <5 10.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
28-29.08.2021 06:00-06:00 14 27 11 13 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
01-02.09.2021 06:00-06:00 16 31 8 10 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
02-03.09.2021 06:00-06:00 15 28 10 12 <5 12.1 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
09-10.09.2021 06:00-06:00 13 24 9 11 <5 12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
10-11.09.2021 06:00-06:00 15 28 8 10 <5 11.6 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
17-18.09.2021 06:00-06:00 17 32 9 12 <5 10.7 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
18-19.09.2021 06:00-06:00 19 37 11 13 <5 10.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
25-26.09.2021 06:00-06:00 22 40 10 12 <5 11.3 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
26-27.09.2021 06:00-06:00 20 38 9 11 <5 10.5 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 
Range (Minimum-Maximum) 13-22 24-40 6-11 8-13 <5 10.0-12.4 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

Mean Value 17.0 31.8 8.8 10.5 <5 11.0 <1000 <0.1 <1 <1 <0.01 <0.1 

NAAQ Norms* 60 
(24 hrs.) 

100 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

80 
(24 hrs.) 

400 
(24 hrs.) 

100 
(8 hrs.) 

2,000 
(8 hrs.) 

1.0 
(24 hrs.) 

6.0 
(annual) 

20 
(annual) 

5.0 
(annual) 

1.0 
(annual) 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; NH3-Ammonia;  
O3-Ozone; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase.  ug-microgram &  
ng-nanogram. * : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Areas.  
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Table : 3.17  Abstract of Ambient Air Quality Data 
 

Sl. 
No. Parameter 

Pollutant Concentration, ug/m3 
PM2.5 PM10 SO2 NOx PM2.5 PM10 SO2 NOx 

A1-QL-I Area A2-QL-V Area, V’natham 
1 No. of Observations 24 24 24 24 24 24 24 24 
2 Minimum 10 16 6 6 12 20 6 7 
3 10th Percentile Value 10 17 6 6 12 21 6 7 
4 20th Percentile Value 10 18 6 6 13 23 6 8 
5 30th Percentile Value 10 18 6 6 13 24 6 8 
6 40th Percentile Value 11 18 6 6 13 24 7 8 
7 50th Percentile Value 11 19 6 7 14 26 7 8 
8 60th Percentile Value 11 20 6 7 14 27 7 8 
9 70th Percentile Value 12 20 6 7 15 28 7 9 
10 80th Percentile Value 12 21 7 7 15 28 7 9 
11 90th Percentile Value 14 22 7 8 16 29 8 9 
12 95th Percentile Value 14 24 8 8 16 31 8 10 
13 98th Percentile Value 15 26 8 9 17 32 9 10 
14 Maximum 15 27 8 9 17 32 9 10 
15 Arithmetic Mean 11.3 19.5 6.3 6.7 13.9 25.6 6.9 8.3 
16 Geometric Mean 11.2 19.3 6.3 6.6 13.8 25.4 6.9 8.2 
17 Standard Deviation 1.5 2.6 0.6 0.8 1.4 3.4 0.8 0.9 
18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 60 100 80 80 
19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A3-Krishnapuram A4-MPG Mine, Screening Plant 
1 No. of Observations 24 24 24 24 24 24 24 24 
2 Minimum 10 18 6 6 12 22 8 9 
3 10th Percentile Value 10 19 6 7 14 26 8 9 
4 20th Percentile Value 11 20 6 7 15 29 9 10 
5 30th Percentile Value 12 20 6 7 16 30 9 10 
6 40th Percentile Value 12 20 6 8 16 31 9 11 
7 50th Percentile Value 13 21 7 8 17 33 10 12 
8 60th Percentile Value 13 22 7 8 18 34 10 12 
9 70th Percentile Value 14 22 7 9 18 35 11 12 
10 80th Percentile Value 14 24 7 9 19 37 11 13 
11 90th Percentile Value 15 26 8 10 20 39 12 14 
12 95th Percentile Value 15 26 9 10 21 41 12 15 
13 98th Percentile Value 16 27 9 10 22 42 13 15 
14 Maximum 16 28 9 10 23 42 14 15 
15 Arithmetic Mean 12.6 21.6 6.8 8.0 17.1 32.6 10.0 11.5 
16 Geometric Mean 12.5 21.4 6.7 7.9 16.9 32.2 9.9 11.4 
17 Standard Deviation 1.7 2.7 0.9 1.2 2.7 5.2 1.5 1.8 
18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 60 100 80 80 
19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; 
SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen.  ug-microgram. O3-Ozone values are reported locationwise. 
NH3-Ammonia; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-
Benzene and BaP-Benzo (a) pyrene in particulate phase levels were monitored below respective detectable limits. 
* : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, 
Residential, Rural and other Areas. 
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Table : 3.17 (Contn.)  Abstract of Ambient Air Quality Data 
 

Sl. 
No. Parameter 

Pollutant Concentration, ug/m3 
PM2.5 PM10 SO2 NOx PM2.5 PM10 SO2 NOx 

A5-Suddhamadam A6-Sethupuram Road Jn. 
1 No. of Observations 24 24 24 24 24 24 24 24 
2 Minimum 10 18 6 8 12 25 8 10 
3 10th Percentile Value 11 20 7 8 14 27 8 10 
4 20th Percentile Value 11 21 7 9 15 30 9 11 
5 30th Percentile Value 11 21 7 9 16 30 9 11 
6 40th Percentile Value 12 22 8 9 16 31 10 11 
7 50th Percentile Value 12 24 8 10 17 32 10 12 
8 60th Percentile Value 12 24 8 10 18 34 10 12 
9 70th Percentile Value 13 24 8 10 18 35 10 12 
10 80th Percentile Value 14 25 9 11 19 37 11 13 
11 90th Percentile Value 14 27 9 11 21 39 11 13 
12 95th Percentile Value 15 28 9 12 21 41 12 13 
13 98th Percentile Value 15 28 10 12 22 42 12 13 
14 Maximum 15 28 10 12 22 42 12 13 
15 Arithmetic Mean 12.3 23.1 7.9 9.7 17.1 32.9 9.9 11.6 
16 Geometric Mean 12.2 23.0 7.9 9.6 16.9 32.6 9.8 11.5 
17 Standard Deviation 1.5 2.7 0.9 1.2 2.6 4.6 1.2 1.1 
18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 60 100 80 80 
19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A7-Paralachi Jn. A8-MV Puram Mine 
1 No. of Observations 24 24 24 24 24 24 24 24 
2 Minimum 15 30 8 9 18 38 9 11 
3 10th Percentile Value 16 32 8 10 20 40 10 11 
4 20th Percentile Value 17 33 9 10 21 42 10 12 
5 30th Percentile Value 17 34 9 10 22 44 11 12 
6 40th Percentile Value 18 35 9 11 23 44 11 13 
7 50th Percentile Value 19 38 10 12 24 47 11 13 
8 60th Percentile Value 19 39 10 12 25 47 12 14 
9 70th Percentile Value 20 40 10 12 26 48 12 14 
10 80th Percentile Value 21 40 10 13 27 50 13 15 
11 90th Percentile Value 22 42 11 13 29 54 14 15 
12 95th Percentile Value 23 44 11 13 30 55 14 15 
13 98th Percentile Value 24 45 12 14 31 55 14 16 
14 Maximum 24 45 12 14 32 55 14 16 
15 Arithmetic Mean 19.0 37.0 9.6 11.5 24.4 46.3 11.5 13.2 
16 Geometric Mean 18.8 36.7 9.5 11.4 24.1 46.0 11.4 13.1 
17 Standard Deviation 2.4 4.3 1.1 1.4 3.5 5.1 1.4 1.6 
18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 60 100 80 80 
19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; 
SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen.  ug-microgram. O3-Ozone values are reported locationwise. 
NH3-Ammonia; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-
Benzene and BaP-Benzo (a) pyrene in particulate phase levels were monitored below respective detectable limits. 
* : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, 
Residential, Rural and other Areas. 
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Table : 3.17 (Contn.)  Abstract of Ambient Air Quality Data 
 

Sl. 
No. Parameter 

Pollutant Concentration, ug/m3 
PM2.5 PM10 SO2 NOx PM2.5 PM10 SO2 NOx 

A9-Sivalarpatti Mine A10-Pandalgudi Mine 
1 No. of Observations 24 24 24 24 24 24 24 24 
2 Minimum 21 40 9 11 20 40 12 15 
3 10th Percentile Value 23 44 10 11 22 42 12 15 
4 20th Percentile Value 24 45 10 13 22 44 13 17 
5 30th Percentile Value 25 45 11 13 23 46 14 17 
6 40th Percentile Value 26 47 11 14 25 49 14 18 
7 50th Percentile Value 27 50 12 14 26 51 15 19 
8 60th Percentile Value 28 50 12 14 27 53 16 20 
9 70th Percentile Value 28 51 12 15 28 54 16 20 
10 80th Percentile Value 30 53 13 15 30 57 17 20 
11 90th Percentile Value 31 54 14 16 33 59 18 22 
12 95th Percentile Value 32 55 14 17 34 60 18 22 
13 98th Percentile Value 32 56 14 17 35 61 20 23 
14 Maximum 32 57 14 17 36 62 21 24 
15 Arithmetic Mean 26.9 48.8 11.7 14.0 26.5 50.7 15.2 18.7 
16 Geometric Mean 26.7 48.6 11.6 13.9 26.1 50.3 15.0 18.5 
17 Standard Deviation 3.0 4.5 1.4 1.7 4.5 6.6 2.4 2.4 
18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 60 100 80 80 
19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A11- Pandalgudi Crusher A12-Maravarperungudi 
1 No. of Observations 24 24 24 24 24 24 24 24 
2 Minimum 22 44 12 14 13 24 6 8 
3 10th Percentile Value 24 47 12 15 14 26 7 9 
4 20th Percentile Value 25 51 13 15 15 28 8 9 
5 30th Percentile Value 27 52 13 16 15 29 8 10 
6 40th Percentile Value 27 54 14 16 16 30 8 10 
7 50th Percentile Value 28 56 14 17 17 31 9 10 
8 60th Percentile Value 29 57 15 18 17 32 9 11 
9 70th Percentile Value 30 58 15 18 18 35 9 11 
10 80th Percentile Value 32 61 16 18 19 37 10 12 
11 90th Percentile Value 33 63 17 19 20 38 11 12 
12 95th Percentile Value 34 64 17 20 21 38 11 13 
13 98th Percentile Value 35 66 18 21 22 39 11 13 
14 Maximum 36 68 18 21 22 40 11 13 
15 Arithmetic Mean 28.4 55.5 14.3 17.0 17.0 31.8 8.8 10.5 
16 Geometric Mean 28.1 55.2 14.1 16.9 16.8 31.5 8.7 10.4 
17 Standard Deviation 3.7 6.3 1.8 1.9 2.5 4.6 1.4 1.4 
18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 60 100 80 80 
19 % Values exceeding Norms* 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; 
SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen.  ug-microgram. O3-Ozone values are reported locationwise. 
NH3-Ammonia; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-
Benzene and BaP-Benzo (a) pyrene in particulate phase levels were monitored below respective detectable limits. 
* : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, 
Residential, Rural and other Areas. 
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Table : 3.18  Ambient Air Quality Status 
 

Season : Premonsoon 2021 
No. of Locations : 12 

Sample Size : 24-Hourly 
 

Sl. 
No. Parameter 

Pollutant Concentration, ug/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NOx 

1 No. of Observations 288 288 288 288 

2 Minimum 10 16 6 6 

3 10th Percentile Value 11 20 6 7 

4 20th Percentile Value 13 23 7 8 

5 30th Percentile Value 14 26 8 9 

6 40th Percentile Value 16 30 9 10 

7 50th Percentile Value 17 33 10 11 

8 60th Percentile Value 20 38 10 12 

9 70th Percentile Value 22 43 11 13 

10 80th Percentile Value 25 47 12 15 

11 90th Percentile Value 28 54 14 17 

12 95th Percentile Value 31 57 16 19 

13 98th Percentile Value 33 61 17 20 

14 Maximum 36 68 21 24 

15 Arithmetic Mean 18.9 35.4 9.9 11.7 

16 Geometric Mean 17.8 33.3 9.5 11.1 

17 Standard Deviation 6.5 12.6 3.0 3.7 

18 NAAQ Norms* 60 100 80 80 

19 % Values exceeding NAAQ Norms 0 0 0 0 
 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10-Respirable Particulate Matter size less than 10 um; 
SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen.  ug-microgram. O3-Ozone values are reported locationwise. 
NH3-Ammonia; CO-Carbon monoxide; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-
Benzene and BaP-Benzo (a) pyrene in particulate phase levels were monitored below respective detectable limits. 
* : NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for Industrial, 
Residential, Rural and other Areas. 
National Ambient Air Quality Standard : The levels of air quality with an adequate margin of safety, to protect the public 
health, vegetation and property. Whenever and wherever two consecutive values exceed the limit specified above for 
the respective category, it would be considered adequate reason to institute regular/continuous monitoring and further 
investigations. 
1. 24-hly./8-hly. values should be met 98% of the time in a year; however, 2% of the time it may exceed but not on 
two consecutive days. 
2. Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a week 24-hourly at uniform interval. 
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AAQ Status : During the study, each 288 samples of all 12 Parameters were collected, analysed 
and reported. On the synthesized data, the following observations are made : 
 

PM2.5 values (24 hours Time Weighted) were monitored in the range between 10-36 
microgram/cu.m (ug/m3) in the Study Area with mean value of 18.9 ug/m3 against NAAQ Norm 
value of 60 ug/m3 (24 hours Time Weighted). 

 
PM10 values were monitored in the range between 16-68 ug/m3 with mean value of 35.4 ug/m3 
against NAAQ Norm value of 100 ug/m3 (24 hours Time Weighted). 

 
SO2 values were monitored in the range between 6-21 ug/m3 with mean value of 9.9 ug/m3 against 
NAAQ limit value of 80 ug/m3 (24 hours Time Weighted). 
 
NOx values were monitored in the range between 6-24 ug/m3 with mean value of 11.7 ug/m3 

against NAAQ limit value of 80 ug/m3  (24 hours Time Weighted). 

 
Ammonia (NH3) concentrations were monitored less than 5 ug/m3 at all monitoring locations 
against NAAQ limit value of 400 ug/m3 (24 hours Time Weighted). 
 
O3 concentrations (hourly samples reported for 8-hour average) were monitored in the range 
between <10-24.1 ug/m3 with mean value of 13.1 ug/m3 against NAAQ limit value of 100 ug/m3 (8 
hours Time Weighted). 

 
CO : Monitored CO values were less than 1000 ug/m3 during the study period against NAAQ limit 
value of 2 mg/m3 (2,000 ug/m3) (8 hours Time Weighted). 
 
Particulate Lead (Pb) concentrations were monitored less than 0.1 ug/m3 at all monitoring 
locations against NAAQ limit value of 1.0 ug/m3 (24 hours Time Weighted). 

 
Arsenic (As) concentrations were monitored less than 1 nanogram/cu.m (ng/m3) at all monitoring 
locations against NAAQ limit value of 6 ng/m3 (annual mean).  
 
Nickel (Ni) concentrations were monitored less than 1 ng/m3 at all monitoring locations against 
NAAQ limit value of 20 ng/m3 (annual mean). 

 
Benzene (C6H6) concentrations were monitored less than 0.01 ug/m3 at all monitoring locations 
against NAAQ limit value of 5 ug/m3 (annual mean). 

 
Benzo(a) Pyrene (BaP) concentrations were monitored less than 0.1 ng/m3 at all monitoring 
locations against NAAQ limit value of 1.0 ng/m3 (annual mean). 
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While comparing with the National Ambient Air Quality (NAAQ) Standards revised as per GSR 
826(E) dated 16.11.2009, all monitored values were found to be well within the respective limit 

values for 8/24-hourly periods for Industrial, Residential, Rural and other Areas. 

 
Exceedence Factor (EF) : (Monitored Avg. Value of criteria Pollutant/NAAQ Norm of the 
Pollutant) : Critical Pollution if EF is 1.5; High Pollution if EF is between 1.0-<1.5, Moderate 
Pollution if EF is between 0.5-<1.0 and Low Pollution if EF is <0.5. Study Area is falling under Low 
Pollution Level (Table 3.19). 
 

Table : 3.19  Pollution Level 
 

Pollutant 
Mean 

Concentration 
NAAQ 
Norm 

Exceedance Factor 
(EF) 

Pollution 
Category 

PM2.5, ug/m3 18.9 60 0.31 Low 

PM10, ug/m3 35.4 100 0.35 Moderate 

SO2, ug/m3 9.9 80 0.12 Low 

NO2, ug/m3 11.7 80 0.15 Low 

 
RSPM Analysis : With samples of Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM or 
PM10) monitored, the main focus is on characterization of PM10 to have a better understanding 
and correlation between the RSPM fraction at source and receptor. The results are tabulated in 
Table 3.20. 
 

Table : 3.20  RSPM Analytical Data 
 

Parameter 
Percentage in RSPM Content 

Upwind Direction (A4) Downwind Direction (A2) 

Loss on Ignition 16.0 14.9 

Iron oxides (Fe2O3) 12.7 12.2 

Calcium oxide (CaO) 23.1 20.7 

Magnesium oxide (MgO) 3.7 3.4 

Sodium oxide (Na2O) 0.21 0.20 

Potassium oxide (K2O) 0.11 0.08 

Aluminium oxide (Al2O3) 7.4 7.1 

Titanium oxide (TiO2) 0.04 0.03 

 
There was no significant variation in the characteristics of RSPM values in the upwind and 
downwind direction locations. 
 
Silica Content was found to be 4.3% of RSPM that monitored in the Study Area.  
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3.6 Noise Levels 
 
The Study area represents Industrial, Commercial and Residential & Rural Areas for comparing 
with the MoEF&CC Ambient Noise Norms. The abstract of monitored monthly noise data are 
presented in Table 3.21. 
 

Table : 3.21  Ambient Noise Level Data (Abstract) 
 

Monitoring Dates : 02-03.07.2021, 04-05.08.2021 & 02-03.09.2021 
 

Sl. 
No. Location Area 

Noise Levels, dB(A) 
Day Time 

(06:00-22:00 hrs.) 
Night Time 

(22:00-06:00 hrs.) 
Lmin. Lmax. Leq Lmin. Lmax. Leq 

1 A1-QL-I Area Rural 32.8 85.5 40.7 32.0 77.4 39.8 

2 A2-QL-V Area, 
V’kunatham Residential 33.4 88.2 41.5 32.4 80.7 40.1 

3 A3-Krishnapuram Residential 33.1 87.2 41.2 32.8 80.2 39.9 

4 A4-MPG Mine-S’ Plant Industrial 34.0 87.7 42.2 33.5 82.0 40.4 

5 A5-Suddhamadam Residential 33.4 90.7 42.7 32.7 85.5 40.7 

6 A6-Sethupuram Road Jn. Residential 33.7 92.1 42.5 32.9 87.1 40.6 

7 A7-Paralachi Road Jn. Residential 33.8 94.2 43.1 32.8 88.5 41.1 

8 A8-MV Puram Mine Industrial 33.4 95.7 46.2 33.1 94.0 44.2 

9 A9-Sivalarpatti Mine Industrial 33.7 97.3 46.5 33.4 95.7 44.5 

10 A10-Pandalgudi Mine Industrial 34.4 97.1 46.1 34.0 98.6 43.7 

11 A11-Pandalgudi Crusher Industrial 34.2 92.7 44.7 33.6 95.2 41.5 

12 A12-Maravarperunguddi Residential 33.0 90.2 42.1 32.8 89.4 41.3 

Study Area 32.8 97.3 43.3 32.0 98.6 41.5 
MoEF&CC Norms* for Residential Areas - 55 - 45 
MoEF&CC Norms for Commercial Areas - 65 - 55 

MoEF&CC Norms for Industrial Areas - 75 - 70 

Lmin.-Minimum Levels; Lmax.-Maximum Levels & Leq-Equivalent Noise Levels. 
* : MoEF&CC Norms-Ministry of Environment, Forest & Climate Change Ambient Noise Norms (Leq).  
Day time is reckoned in between 6 a.m-10 p.m and Night time is reckoned in between 10 p.m-6 a.m 
 
Ambient Noise Levels were ranging from 32.8 dB(A) to 97.3 dB(A) during day times and from 32.0 
dB(A) to 98.6 dB(A) during night times on the monitoring days.  Day Equivalent Noise (Leq-d) level 
was found to be 43.3 dB(A) and Night Equivalent Noise (Leq-n) level was 41.5 dB(A).  
 
While comparing with the MoEF&CC Leq Norms for day and night times, the monitored ambient 

noise levels were well within the limit values for Residential Areas. 
 
Mine Areas Day Equivalent Noise (Leq-d) levels were in the range 46.1-46.5 dB(A) and Night 
Equivalent Noise (Leq-n) levels were in the range 43.7-44.5 dB(A). 
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3.7 Water Environment 
3.7.1 Hydrogeology 
 
The area falls in two major river basins namely Vaippar and Gundar.  Mines areas falls within the 
Senkottaiyar river basin which is one of the sub basins of Vaippar River. Area of Senkottaiyar 
river basin is 8,454.77 Ha.  
 
The area has different soil varieties such as black cotton soil, red soil, red loamy, river alluvium 
and coastal sands. Geologically, the region is comprised by Archaean age group of formations 
like charnockite, hornblende biotite-gneisses with minor isolated patches of pyroxene granulites, 
quartzite’s, granites, calc-granulites, ultramatic rocks and crystalline limestone’s. Alluvium of 
recent to sub recent age is observed mainly along the river courses and coastal alluvium along 
the coastal belts. The climate of the study area is arid to semi - arid and receives rainfall from 
north east and south west monsoons. 
 
Groundwater occurs under unconfined conditions and occurs in the form of fissures, fractures, 
faults and lineaments in hard rock areas, whereas semi confined nature are found to be in 
sedimentary formations. 
 
In crystalline metamorphic formations, ground water occurs under phreatic conditions in shallow 
weathered mantle and under semi-confined conditions in the deeper fractured zones and is 
heterogeneous in nature. The deeper secondary openings have been developed by weathering 
and fracturing of the hard rock formations which act as water bearing formations. Ground water 
is exploited through deep bore wells and shallow dug wells. Hence, the yield from the aquifer 
system in these rocks has wide variations. 
 
The ground water zones in the limestone are not homogeneous and non-isotropic with limited 
aerial extent. Their vertical and horizontal continuity is also limited to the size, scale, length and 
width of the cracks.  This has a limited aerial extent and thickness and its lateral continuity is also 
restricted to the width of limestone bed up to its contact with hard rock at the mine lease boundary. 
 

Stage of Development : As per Central Ground Water Board (CGWB) - Virudhunagar District 
Profile, the Pumping Test parameters and Stage of Ground Water Development are as follows : 
 

CGWB Data  Hard Rock River Alluvium 
Specific Yield, lpm 40-110 200-400 
Transmissivity, m2/day 0.224-0.6 14.91-671.14 
Hydraulic Conductivity, m/day 0.049-0.147 19.57-83.17 

 
Net Ground Water Availability   : 495.19 MCM 
Existing Gross Ground Water Draft for all Users : 341.86 MCM 
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Stage of Ground Water Development  : 69% 
Categorization      : Safe Category 

 
The Stage of Ground Water Development for Aruppukottai Block of Virudhunagar District is 69% 
and for Pudur Block of Thoothukudi District is 33% and both Blocks are categorised by CGWB 
as Safe Blocks for Ground water development proposals. 
 
Ground Water Levels : The Ground Water Levels from the 60 number of Observation Wells of 

TWAD in Virudhunagar District have been analysed for Post-Monsoon and Pre-Monsoon periods 
and give as 5 years average in Table 3.22. The Data for the Period 1991-2019 is also appended. 
 

Table : 3.22   Ground Water Level Data 
 

Monitored Month & Ground Water Level, m BGL 

Jan. 
2013 

May 
2013 

Jan 
2014 

May 
2014 

Jan 
2015 

May 
2015 

Jan 
2016 

May 
2016 

Jan 
2017 

May 
2017 

Jan 
2018 

May 
2018 

Jan 
2019 

May 
2019 

7.8 13.1 12.7 11.5 9.3 9.6 4.9 7.3 10.8 11.5 5.0 10.4 5.3 8.2 

5-Years Pre-monsoon Average – 10.2 m BGL 
5-Years Post-monsoon Average – 8.0 m BGL                                       Source : TWAD Data for Virudunagar District. 
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3.7.2 Water Quality 
 
The Central Pollution Control Board (CPCB) has identified Five Designated Best Use of Surface 

Waters viz. Class A (Drinking Water Source without Conventional Treatment but after Disinfection), 

B (Out Door Bathing-Organised), C (Drinking Water Source after Conventional Treatment and 

Disinfection), D (Propagation of Wild life and Fisheries) & E (Irrigation, Industrial Cooling, Controlled 
Waste Disposal) and stipulated the Norms for the Classes; for few Parameters (Table 3.23).  
 

Table : 3.23   CPCB Criteria for Designated Best Use of Water 
 

Parameter 
Designated Best Use Class & Required Criteria 

A B C D E 
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-9.0 6.5-8.5 6.5-8.5 
EC, umhos/cm (max.) - - - - 2,250 
DO, mg/l 6 or more 5 or more 4 or more 4 or more 6 or more 
BOD-3 days @ 27 oC 2 or less 3 or less 3 or less - 2 or less 
Total Coliforms, MPN/100 ml 50 or less 500 or less 5000 or less - 50 or less 
Free Ammonia (as N), mg/l - - - 1.2 or less - 
Boron, mg/l (max.) - - - - 2 
Sodium Absorption Ratio (max.) - - - - 26 

- : Not included/Not specified. 
 
Further, Bureau of Indian Standards (BIS) had also recommended Tolerance Limits for Inland 
Surface Waters for the different uses (IS 2296:1982). Even though, IS 2296:1982 has been 
withdrawn, the analysed data are compared with this Standard to have better understanding about 
the Surface Water Quality in the Study Area. The Ground Water Quality Parameters were 
compared with BIS 10500:2012 Standards of Acceptable and Permissible Limits for Drinking purpose 
with Ground Water as source.  
 
The Water Quality Monitoring Stations are shown in Fig. 3.6 and monitored water quality data are 
presented in Tables 3.24-3.25 and the abstract of those data is given as Table 3.26.  
 

The surface water samples were monitored with pH in the range 7.65-7.73 against the Limit value 
of 6.5-8.5. DO levels were in the range 4.7-5.4 mg/l against the minimum requirement value of 4.0-
6.0 mg/l for Surface Waters. While EC values were in the range 660-720, TDS values were 
monitored in the range of 420-450 mg/l against the Limit values of 500/2100 mg/l. Chloride values 
ranging from 84 mg/l to 104 mg/l. Iron content was found to be in the range 0.04-0.12 mg/l. Oil and 
grease, phenolic compounds, cyanides, sulphides and insecticides were found to be absent. Trace 
metals were found to be less than traceable levels. BOD and COD values were found to be <2 mg/l 
and 3-8 mg/l respectively. The surface water quality was found to be within the prescribed CPCB 
Norms. 
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Table : 3.24  Surface Water Quality Data 
Monitoring Dates : 09.07.2021, 11.08.2021 & 10.09.2021 (06:30-11:30 hrs.) 

(Mean & Worst case values are reported) 
 

Sl. 
No. 

Parameter W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 
CPCB 

Norms* 

1 pH 7.68 7.72 7.65 7.71 7.69 7.66 7.73 7.68 6.5-8.5 
2 Colour, Hazen units <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10-30 
3 Temperature, oC 27.0 27.1 26.8 27.3 27.4 27.1 27.3 27.0 - 
4 Turbidity, NTU 0.6 0.8 1.6 2.1 1.6 2.0 1.8 1.6 - 
5 Residual Chlorine, mg/l Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil - 
6 Dissolved Oxygen, mg/l 4.7 4.8 5.2 5.0 5.4 5.2 5.0 5.2 4.0-6.0 
7 Total Suspended Solids, mg/l 8 10 18 23 18 23 22 20 - 
8 Electrical Conductivity, umhos/cm 700 720 680 660 680 700 690 670 - 
9 Total Dissolved Solids, mg/l 440 450 440 420 430 450 440 420 500-2100 

10 Total Hardness (as CaCO3), mg/l 190 190 190 170 160 160 160 170 - 
11 Calcium Hardness, mg/l 90 90 100 90 80 70 90 90 - 
12 Magnesium Hardness, mg/l 100 100 90 80 80 90 70 80 - 
13 Calcium (as Ca), mg/l 36 36 40 36 32 28 36 36 - 
14 Magnesium (as Mg), mg/l 24 24 22 19 19 22 17 19 - 
15 Sodium (as Na), mg/l 48 48 44 40 36 36 38 41 - 
16 Potassium (as K), mg/l 1 1 1 2 1 1 1 1 - 
17 Chlorides (as Cl), mg/l 102 102 98 104 97 84 91 88 250-600 
18 Sulphates (as SO4), mg/l 44 44 48 52 40 46 38 42 400-1000 
19 Total Alkalinity (as CaCO3), mg/l 90 90 100 80 80 90 90 80 - 
20 BOD-3 days @ 27oC, mg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <3 
21 COD, mg/l 5 3 8 6 4 6 4 6 - 
22 Oil & Grease, mg/l Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil - 
23 Iron (as Fe), mg/l 0.06 0.04 0.06 0.08 0.06 0.12 0.10 0.11 0.3-5.0 
24 Fluorides (as F), mg/l 0.12 0.10 0.12 0.16 0.12 0.14 0.18 0.14 1.5 
25 Nitrates (as NO3), mg/l 0.50 0.55 0.70 0.80 0.90 0.95 0.70 0.65 20-50 
26 Phosphates (as PO4), mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
27 Cyanides (as CN), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 
28 Pesticides (as Malathion), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 
29 Phenols (as C6H5OH), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 
30 Manganese (as Mn), mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
31 Chromium (as Cr), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 
32 Copper (as Cu), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.5 
33 Selenium (as Se), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 
34 Aluminium (as Al), mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - 
35 Cadmium (as Cd), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 - 
36 Arsenic (as As), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05-0.2 
37 Boron (as B), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 2 
38 Mercury (as Hg), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 - 
39 Lead (as Pb), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 
40 Zinc (as Zn), mg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.5-15 
41 Percent Sodium, % 35.3 33.3 33.5 32.7 32.7 33.9 34.2 32.0 - 
42 Total Coliforms, MPN/100 ml 14 11 20 17 11 25 21 26 50-5000 
43 Faecal Coliforms, MPN/100 ml 9 8 11 10 6 14 11 17 - 
44 E. Coli, MPN/100 ml 4 4 9 6 4 9 7 11 - 

 
Legend : W1-Uppu Odai Upstream; W2-Uppu Odai Downstream; W3-Pond, Pungamarathupatti; W4-Pond, Suddhamadam; 
W5-Perlachi Tank; W6-Pond, Kil Arunachalapuram; W7-Pond, Kambathupatti & W8-Pond, Sivalarapatti  
* : CPCB Norms-Central Pollution Control Board Norms for Surface Waters.  - : Not included/Not available. 
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Table : 3.25  Ground Water Quality Data 
Monitoring Dates : 09.07.2021, 11.08.2021 & 10.09.2021 (06:30-11:30 hrs.) 

(Mean & Worst case values are reported) 
 

Sl. 
No. 

Parameter W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 
IS:10500 
Norms* 

1 pH 7.63 7.62 7.64 7.58 7.62 7.66 7.82 7.34 6.5-8.5 
2 Colour, Hazen units <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 5/15# 
3 Temperature, oC 26.5 26.7 26.5 26.7 27.0 26.9 26.3 26.2 - 
4 Turbidity, NTU 0.6 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 1.6 0.4 1/5 
5 Residual Chlorine, mg/l Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 0.2/1.0 
6 Dissolved Oxygen, mg/l 4.8 4.6 4.5 4.4 4.6 4.5 4.8 5.4 - 
7 Total Suspended Solids, mg/l 8 12 13 12 10 14 19 8 - 
8 Electrical Conductivity, umhos/cm 800 740 710 760 700 720 1400 420 - 
9 Total Dissolved Solids, mg/l 520 470 450 480 440 460 940 270 500/2000 

10 Total Hardness (as CaCO3), mg/l 210 180 180 190 180 190 340 110 200/600 
11 Calcium Hardness, mg/l 110 100 90 100 90 100 160 60 - 
12 Magnesium Hardness, mg/l 100 80 90 90 90 90 180 50 - 
13 Calcium (as Ca), mg/l 44 40 36 40 36 40 64 24 75/200 
14 Magnesium (as Mg), mg/l 24 19 22 22 22 22 43 12 30/100 
15 Sodium (as Na), mg/l 52 44 40 42 40 38 108 21 - 
16 Potassium (as K), mg/l 2 1 1 1 1 1 8 1 - 
17 Chlorides (as Cl), mg/l 127 120 114 121 108 116 320 64 250/1000 
18 Sulphates (as SO4), mg/l 44 38 32 40 36 41 64 20 200/400 
19 Total Alkalinity (as CaCO3), mg/l 100 90 90 100 90 90 110 50 200/600 

20 BOD-3 days @ 27oC, mg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - 

21 COD, mg/l 6 8 4 4 4 6 8 5 - 
22 Oil & Grease, mg/l Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil - 
23 Iron (as Fe), mg/l 0.06 0.08 0.10 0.08 0.06 0.08 0.10 0.03 0.3 
24 Fluorides (as F), mg/l 0.20 0.18 0.21 0.20 0.18 0.16 0.32 0.07 1.0/1.5 
25 Nitrates (as NO3), mg/l 0.50 0.52 0.50 0.50 0.50 0.50 0.85 0.50 45 
26 Phosphates (as PO4), mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
27 Cyanides (as CN), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 
28 Pesticides (as Malathion), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Abs./0.001 
29 Phenols (as C6H5OH), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.001/0.002 
30 Manganese (as Mn), mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1/0.3 
31 Chromium (as Cr), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 
32 Copper (as Cu), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05/1.5 
33 Selenium (as Se), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 
34 Aluminium (as Al), mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03/0.2 
35 Cadmium (as Cd), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.003 
36 Arsenic (as As), mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01/0.05 
37 Boron (as B), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.5/1.0 
38 Mercury (as Hg), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.001 
39 Lead (as Pb), mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
40 Zinc (as Zn), mg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 5/15 
41 Percent Sodium, % 34.7 34.5 32.4 32.3 32.4 30.2 40.1 29.1 - 
42 Total Coliforms, MPN/100 ml -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- Absent 
43 Faecal Coliforms, MPN/100 ml -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- Absent 
44 E. Coli, MPN/100 ml -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- Absent 

 
Legend : Borewells at :- W9-Suddhamadam; W10-Vadakkunatham; W11-Krishnapuram; W12-
Maravarperungudi; W13-Sethupuram & W14-Peralachi; W15-Mine Pit, Sivalarpatti and W16-PG Mine Pit No. 1 
(Water Source). 
* : IS:10500 :2012-Drinking Water Standards; # : Requirement/Permissible Limit in the absence of alternate source. 
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Table : 3.26   Water Quality Status 
 

Sl. 
No. 

Parameter 

Concentration Range & Norms 

Surface 
Waters 

CPCB Norms* 
for Surface 

Waters 

Ground 
Waters 

IS:10500 Norms** 
for Drinking 

Waters 
1 pH 7.65-7.73 6.5-8.5 7.34-7.82 6.5-8.5 

2 EC, umhos/cm 660-720 - 420-1400 - 

3 Total Dissolved Solids, mg/l 420-450 500/2100* 270-940 500-2000* 

4 Dissolved Oxygen, mg/l 4.7-5.4 4-6 4.4-5.4 - 

5 BOD (3 days @ 27 oC), mg/l <2 2/3 <2 - 

6 COD, mg/l 3-8 - 4-8 - 

7 Oil & Grease, mg/l Nil - Nil - 

8 Chlorides (as Cl), mg/l 84-104 250/600 64-320 250-1000 

9 Iron (as Fe), mg/l 0.04-0.12 0.3/5.0 0.03-0.1 0.3/1.0 

10 Trace Metals, mg/l 
<0.001-
<0.01 

<0.001-<0.01 
<0.001-
<0.01 

<0.001-<0.01 

11 Total Coliforms, MPN/100 ml  50/5000 Absent Absent 
 
* : CPCB Norms-Central Pollution Control Board Norms for Surface Waters.  - : Not included/Not available. 
** : IS:10500 :2012-Drinking Water Standards; # : Requirement/Permissible Limit in the absence of alternate source. 
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The pH of the ground water samples were ranging from 7.34-7.82 against BIS Norm of 6.5-8.5. 
While EC values were in the range 420-1400, TDS values were monitored in the range 270-940 
mg/l (Norm - 500 mg/l or 2,000 mg/l in the absence of alternate source).  Chloride values were 
found to be in the range 64-320 mg/l (Norm 250/1000 mg/l). Iron content was found to be in the 
range 0.03-0.10 mg/l. Oil & Grease, Cyanides, Phenols, Pesticides, etc. were found to be absent. 
Most of the trace metals were monitored to be below their detectable limits. In general, the water 
quality of ground waters was found to be within the prescribed IS:10500-2012 Norms for Drinking 
in the absence of an alternative source. 
 

Exceedence Factor (EF) : All the monitored Water Quality Parameters were found to be well 
within the respective Limit Values and there was no Exceedence of the Norms. 

 
3.8 Land Environment 
3.8.1 Soil Status 
 
The major soil types encountered in the district are black cotton soils, red sandy to loamy soils 
and alluvial soils. The monitored soil quality data are given as Table 3.27.  
 
Soils with medium compaction and Silty loam texture are dominant in the study area. Soil pH 
values were found to be in alkaline range (7.68-8.06) and Electrical Conductivity values were in 
the range 1.16-2.21 mmhos/cm. Insignificant levels of Nitrogen, Phosphorous and Potassium 
(NPK) values were monitored at all locations. Sodium Absorption Ratio was in the range 2.09-
3.41 (desirable value being <5). Wilting coefficient in significant levels would mean that these 
soils would support the vegetation, if amended suitably. 
 
3.8.2 Land Use 
 
For Land Use study of the Study Area, IRS P6-LIS IV- Imagery dated 21.01.2020 Satellite Digital 
Data of NRSA, Hyderabad was used (Fig. 3.6). Visual interpretation technique has been adopted 
for land use classification based on the interpretation keys suggested in guidelines of NNRMS, 
Bangalore. Level-3 Classification with 1:50,000 scale was made for the preparation of land use 
mapping (Fig. 3.7). Land Use Pattern of the Study Area is given in Table 3.28.  
 
Agriculture Plantation occupies 32.96% and Crop Land occupies 24.93% of the Study Area. 
Fallow Land occupies about 32.09% and Barren/Scrub Land occupies another 5.20%. Mines & 
Industrial Areas occupy 1.41%. Built-up Land occupies only 1.91% of the Study Area.  Water 
body occupies about 1.50% of the Area. 
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Table : 3.27  Soil Status 
 

Monitoring Date : 20.08.2021 
 

Sl. 
No. Parameter S1 S2 S3 S4 S5 S6 Desirable 

Range* 

i Colour Brown Brown Brown 
Light 
Grey Brown 

Light 
Brown 

- 

ii Compaction Medium Medium Medium Low Medium Medium - 

1 pH (10% Solution) 7.74 7.78 7.68 8.06 7.78 7.84 5.5-9.0 

2 Electrical Conductivity, mmhos/cm 1.52 1.55 1.41 2.21 1.16 1.83 0.2-0.5 

3 Natural Moisture Content, % 9.6 9.5 12.7 8.1 14.1 8.4 - 

4 Organic Carbon, % 0.92 0.94 1.10 0.74 1.02 0.76 >0.75 

5 Nitrogen (as N), % 0.007 0.008 0.012 0.006 0.010 0.006 0.01-0.02 

6 Phosphorus (as P), % 0.005 0.004 0.007 0.004 0.004 0.004 0.002-0.004 

7 Potassium (as K), % 0.006 0.007 0.005 0.01 0.006 0.011 >0.01 

8 Sodium (as Na), ppm 140 150 120 210 110 180 - 

9 Calcium (as Ca), ppm 120 110 100 120 60 90 - 

10 Magnesium (as Mg), ppm 80 80 90 100 40 80 - 

11 Chlorides (as Cl), ppm 190 200 210 240 170 220 - 

12 Sulphates (as SO4), ppm 80 70 90 110 90 100 - 

13 Cation Exchange Capacity, meq/100 g 20.4 21.2 24.3 18.7 21.5 17.1 10-30 

14 Grain Size Distribution :- Sand, % 20.6 23.4 21.5 34.1 28.3 25.3 - 

15 Silt, % 65.2 63.9 68.7 57.5 61.3 65.3 - 

16 Clay, % 14.2 12.7 9.8 8.4 10.4 9.4 - 

17 Textural Class Silty 
loam 

Silty 
loam 

Silty 
loam 

Sandy 
Loam 

Silty 
loam 

Silty 
loam 

Loam 

18 Bulk Density, g/cc 1.36 1.34 1.33 1.38 1.35 1.34 - 

19 Infiltration Rate, cm/hr 3.5 3.6 3.4 4.2 3.7 4.1 - 

20 Field Capacity, % 22.4 22.6 24.9 19.4 24.4 20.2 - 

21 Wilting Coefficient, % 1.0 0.9 1.4 0.7 0.8 0.5 >0.4 

22 Available Water Storage Capacity, % 21.4 21.7 23.5 18.7 23.6 19.7 - 

23 Sodium Absorbing Ratio 2.42 2.64 2.09 3.41 2.69 3.31 <5 
 
Legend : S1-QL-I Area; S2-QL-V Area; S3-Agri. Land, Vadakkunatham; S4-OB Dump, Sivalarpatti; S5-Afforested Area, MP 
Gudi Mine & S6-Dry Land, Kanjampatti.    * :Desirable Range for High Production Soil. 
 

Table : 3.28  Land Use Pattern 
 

Land Use Area, sq.km Percentage 
Agriculture Plantation 232.98 32.96 
Agriculture Crop Land 176.25 24.93 
Fallow Land 226.89 32.09 
Barren/Unculturable/Waste/Scrub Lands 36.73 5.20 
Other Mines/Quarry/Industry 9.98 1.41 
Built-up Land 13.52 1.91 
Water Body 10.59 1.50 

Total 706.94 100 
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3.9 Flora and Fauna 
3.9.1 Flora 
 
The Study Area is not part of any National Park, Sanctuary, Biosphere Reserve, Tiger Reserve, 
Elephant Reserve, Reserved Forests, Community Reserve or Conservation Reserve, Wildlife 
Corridors, Migratory Path, etc. There is no Reserved Forests within 10 km radius area. There are 
no permanent aquatic habitats available within the study area. Only temporary ponds are 
available which are rainfed and dry most of the times. 
 
The core zone of the lease area is mostly barren interspersed with thorny bushes and few 
plantations. No forest land is involved in the quarry lease area.  The list of plant species in the 
study area are presented in Tables 3.29-3.30.  

 
Table : 3.29  List of Flora – Core Zone 

 
Sl. No. Species Family Local   Name 

A. Trees 

1 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 
2 Borassus  flabelliformis Arecaceae Panaimaram 
3 Morinda coreia Rubiaceae Nuna 
4 Pongamia pinnata Fabaceae Pungan 
5 Prosopis juliflora Fabaceae Seemai  karuvel 

B. Shrubs 
1 Calotropis gigantea Apocynaceae Erukku 
2 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 
3 Datura metel Solanaceae Oomathai, Datura Triple Yellow 
4 Justicia adhatoda Acanthaceae Adathoda 
5 Vitus negundo Verbenaceae Nochi 

C .    Herbs 
1 Abutilon indicum Malvaceae Thuthi 
2 Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai 
3 Cleome viscosa Cleomaceae Dog mustard 
4 Leucas aspera Lamiaceae Thumbai, Common Leucas 
5 Mimosa pudica Mimosaceae Thottal surungi, Touch Me Not 
6 Phyllanthus niruri Euphobiaceae Keelanelli 
7 Tephrosia purpurea Fabaceae Wild Indigo 
8 Vernonia cinerea Asteraceae Mukuthi Poo, Little Ironweed 

D.    Cactus 
1 Agave americana Agavaceae Kathalai 
2 Opuntia stricta Cactaceae Sappathikalli 

E. Grasses 
1 Apluda mutica Poaceae Mauritian  Grass 
2 Brachiaria ramosa Poaceae Palapul 
3 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 
4 Cyperus rotundus Cyperaceae Koraipullu 
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Sl. No. Species Family Local   Name 
F. Climbers / Creepers 

1 Biophytum sensitivium Oxalidaceae Telegraph plant 
2 Passiflora foetida Passifloraceae Mosukkattan,  
3 Sida acuta  Malvaceae Common Wire Weed 

 

Table : 3.30  List of Flora – Buffer Zone 
 

SI. No. Species Family Local   Name 

A.  Trees 
1 Acacia  leucophloea Fabaceae Valvelam 
2 Acacia auriculiformis Mimosaceae Karuvelan 
3 Acacia latronum Mimosaceae Kakka odai 
4 Acacia leucophloea Mimosaceae Velvelam, White babool 
5 Adina cordifolia Rubiaceae Manjakadambai 
6 AegIe marmelos Rutaceae Vilvamaran 
7 Ailanthus excelsa Simaroubaceae Pinari, Indian Tree of Heaven 
8 Albizia lebbeck Fabaceae Vagai 
9 Annona squamosa Annonaceae Siththa 

10 Atalantia monophylla Rutaceae Kattu Elumeachi 
11 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 
12 Borassus  flabelliformis Arecaceae Panaimaram 
13 Butea monsperma  Fabaceae Flame of the Forest 
14 Caesalpinia pulcherima Caesalpiniaceae Mayilkondrai, Peacock Flower 
15 Cassia fistula Fabaceae Kondrai 
16 Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Savukku 
17 Chloroxylon sweitenia Flindersiaceae Porasu 
18 Commiphora candata Burseraceae Kiluvai 
19 Delonix elata Caesalpiniaceae Vadanarayan, Vadamudaki 
20 Delonix regia Fabaceae Gulmohar 
21 Emblica officinalis Phyllanthaceae Nelli, Amla 

22 Erythrina indica Fabaceae Mullu murungai, Indian Coral 
Tree 

23 Erythrina variegate Fabaceae Kalyana murungai 
24 Eucalvptus tereticomis Myrtaceae Thailamaram 
25 Ficus benghalensis Moraceae Aalamaram 
26 Ficus hispida Moraceae Peyathi 
27 Ficus religiose Moraceae Arasamaram 
28 Gmelina arborea Verbinaceae Kumalaamaram 
29 Grevia disperma Tiliaceae Narathai  
30 Holoptelea integrifolia Ulmaceae Avi  or Aaya 
31 Lannea coromandelica Anacardiaceae Odiya maram, Indian Ash Tree 
32 Leucaena leucocephala Fabaceae Subabul 
33 Madhuca longifolia Sapotaceae lIuppai 
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SI. No. Species Family Local   Name 
34 Melia dubia Meliaceae Malai Vembu 
35 Mimusops elengi Sapotaceae Magizhamboo 
36 Mitragyna parvifolia . Rubiaceae Nirkadambai  
37 Morinda coreia Rubiaceae Nuna 
38 Moringa oleifera Moringaceae Murungai 
39 Odina wodier Anacardiaceae Odiyan 
40 Peltophorum pterocarpum Fabaceae Perungondrai 
41 Phoenix sylvestris Arecaceae Eeachamaram 
42 Phyllanthus emblica Euphorbiaceae Nelli 
43 Pithecellobium dulce Fabaceae Kodukkaapuli 
44 Polylathia longifolia Anonaceae Asoka, Nettilinagam  
45 Pongamia pinnata  Fabaceae Pungam  
46 Prosopis juliflora Fabaceae Seemaikaruvel 
47 Pterocarpus marsupium  Fabaceae Vengai, Indian kino tree  
48 Salvadora persica Salvadoraceae Peruvila,Ukaa 
49 Samanea saman Fabaceae Thoongumoonji Maram 
50 Sapindus emarginatus Sapindaceae  Bunthikottai  
51 Senna siamea Fabaceae Manjalkondrai 
52 Syzyguim cumini Myrtaceae Jamun, Naval  
53 Tamarindus indica Fabaceae Puliyamaram 
54 Tectona grandis Verbenaceae Tekku 
55 Terminalia arjuna Combretaceae MarudhaMaram 
56 Terminalia catappa Combretaceae BadamTree 
57 Thespesia populnea Malvaceae Puvarasu, Indian Tulip Tree 
58 Zizyphus mauritiana Rhamnaceae Ber, Elandai  

B. Shrubs 

1 Adathoda vasica Acanthaceae Vasaka 
2 Aloe vera Asphodelaceae Chotthukattlalai 
3 Boerheavia diffusa Nyctaginaceae Kagithapoo 
4 Caesalpinia pulcherrima Fabaceae Mayilkondrai 
5 Calotropis gigantea Apocynaceae Erukku 
6 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 
7 Datura metel Solanaceae Oomathai, Datura Triple Yellow 
8 Dodonaea viscosa Sapindaceae Virali 
9 Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae Kalli, Triangular Spurge 
10 Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Tirucalli 
11 Hibiscus rosasinensis Malvaceae Sembaruthi, China Rose 
12 Ipomea carnea Convolvulaceae Pink morning glory 
13 Ixora coccinea Rubiaceae Idlipoo 
14 Jasminum officinale Oleaceae Common jasmine 
15 Jatropha glandulifera Euphorbiaceae Vellaikattukottai, Kattamanakku 
16 Justicia adhatoda Acanthaceae Adathoda 
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SI. No. Species Family Local   Name 

17 Lantana camara Verbenaceae Putus, Unnichedi 
18 Lawsonia inermis Lythraceae Maruthani 
19 Murraya koenigii Rutaceae Curry Leaf 
20 Nerium indicum Apocynaceae Sevvarali 
21 Opuntia dillineii Cactaceae Nagatali, Chappathikalli 
22 Pandanus odoraltissimus Pandanaceae Thazhai, Kewda 
23 Prosopis spicigera  Fabaceae Vaelikkaruvai 
24 Ricinus cummunis Euphorbiaceae Aamanakku/Castor 
25 Sida cordifofia Malvaceae Kurunthotti, Arivalmanaipoondu 
26 Solanum pubescens Solanaceae Sundai 
27 Tecoma stans Bignoniaceae Yellow trumpet 
28 Typha angustata L. Typhacaceae Korai, Reed 
29 Vitus negundo Verbenaceae Nochi 
30 Wrightia tinctoria Apocynaceae Palai 
31 Ziziphis jujuba Rhamnaceae Elandai, jujube 

C.  Herbs 

1 Abutilon indicum Malvaceae Country Mallow, Tutti 
2 Acacia arabica Mimosoideae Green Amaranth  
3 Acalypha indica Euphorbiaceae Kuppaimeni 

4 Acanthospermum 
hispidum Asteraceae Gokulkanta 

5 Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruvi 
6 Agave sisalana  Agavaceae Kathalai  
7 Amaranthus spinosus Amaranthaceae Mullukkirai, Prickly Amaranth 
8 Amaranthus viridis Amaranthaceae Kuppaikirai 
9 Andrographis echinoides Acanthaceae False waterwillow 

10 Andrographis paniculata Acanthaceae Siriyanangai 
11 Anisomeles indica Lamiaceae Marutti 

12 Anisomeles malabarica Lamiaceae Peyimarutli 
13 Argemone mexicana Papaveraceae Mexican poppy 
14 Aristolochia  bracteolata Aristolochiaceae Aduthinnarppalai 
15 Boerheavia erecta Nyctaginaceae Erect spiderling 
16 Cajanus cajan Fabaceae Pigeon pea 
17 Capparis sepiaria Capparaceae Kattukathiri, Wild Caper Bush 
18 Cleome viscosa Cleomaceae Dog mustard 
19 Croton sparsiflorus Euphorbiaceae Reilpoondu 

20 Cynodon dactylon Poaceae Arugampul 
21 Euphorbia thymifolia Euphorbiaceae Amman pacharisi 
22 Gomphrena globosa Amaranthaceae Vaadamalli, Gomphrena 
23 Lepidagathis cuspidata Acanthaceae Karappanpoondu 
24 Leucas aspera Lamiaceae Thumbai 
25 Mimosa pudica Mimosaceae Thottal surungi, Touch Me Not 
26 Ocimum americanum Lamiaceae Nai Thulasi 
27 Ocimum tenuiflorum Lamiaceae Thulasi 
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SI. No. Species Family Local   Name 

28 Parthenium hysterophorus Asteraceae Parthenium, Carrot Grass 
29 Phyla nodiflora Verbenaceae Podutalai 
30 Phyllanthus niruri Phyllanthaceae Keelzhanelli 
31 Plectranthus amboinicus Lamiaceae Indian borage 
32 Sida rhombifolia Malvaceae Kurundotti 
33 Solanum incanum Solanaceae Karimulli 

34 Solanum xanthocarpum Solanaceae Kandangkattari 
35 Tephrosia purpurea Fabaceae Vayalpoondu, Wild Indigo 
36 Tragia involucrata Euphorbiaceae Kanchori 
37 Tridax  procumbens Asteraceae Vettukaipoondu 
38 Verbena bipinnatifida Verbinaceae Purple praire 
39 Vernonia cinerea Asteraceae Mukuthi Poo, Little Ironweed 
40 Vinca rosea Apocynaceae Nithiyakalyani 
41 Wedelia calendulacea Asteraceae Ponniraichi 

42 Xanthium strumarium Asteraceae Rough cocklebur 
D.  Climbers / Creepers 

1 Abrus precatorius Fabaceae Kundumani 
2 Asparagus racemosas Asparagaceae Tannir-vittan 
3 Biophytum sensitivium Oxalidaceae Telegraph plant 
4 Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae Kaakithapoo 

5 Cadiospermum 
halicacabum Sapindaceae Mudakattan 

6 Capparis divaricata Capparaceae Turatti 
7 Capparis rotundifolia Capparaceae Thoralti 
8 Cissus quadrangularis Vitaceae Pirandai 
9 Clitoria ternatea Fabaceae Sankupushpam, Butterfly Pea 

10 Coccinia indica Cucubitaceae Kovai 
11 Convolvulus arvensis Covolvulaceae Bhoomi Chakra poondu 

12 Jasminum angustifolium Oleaceae Uccimalligai 
13 Kedrostis foetidissima Cucurbitaceae Appakovai 
14 Passiflora foetida Passifloraceae Mosukkattan,  
15 Sida acuta  Malvaceae Common Wire Weed 

E.  Cactus 

1 Agave americana Agavaceae KathaIzhai 
2 Opuntia stricta Cactaceae Sappathikalli 

F.  Cultivated  Crops 
1 Arachis hypogea Fabaceae Groundnut 
2 Cajanus cajan Fabaceae Pigeon pea 
3 Capsicum annum Solanaceae Red chilli 
4 Gossypium arboreum Malvaceae Paruththi 
5 Helianthus  annus Asteraceae Sunflower 
6 Hibiscus esculentus   Malvaceae Lady’s finger, Vendai 
7 Jasminum officinale Oleaceae Malli 
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8 Murraya  koengii Rutaceae Curry  leaf 
9 Musa paradisiaca Musaceae Vazhai 

10 Oryza sativa Linn. Poaceae Rice 
11 Pennisetum glaucum Poaceae Kambu 
12 Phasleolus Mungo Leguminosae Black Gram 
13 Riccinus cummunis Euphorbiaceae Aamanakku 
14 Sesamum indicum Pedaliaceae Ellu 
15 Sesbania grandiflora Fabaceae Agati 
16 Solanum lycopersicum Solanaceae Tomato 
17 Solanum melongena Solanaceae Kaththarii 
18 Sorghum vulgare Poaceae Maize, Cholam 

G. Grass 

1 Brachlaria ramosa Poaceae Pala pul 
2 Cynodon dactylon Poaceae Arugampillu 
3 Chloris barbata Poaceae Kodaipullu 
4 Cyperus rotundus Cyperaceae Koraipullu 
5 Desmoslachye bipinneta Poaceae Darbhaipul 
6 Kyllingane moralis Cyperaceae Veluttanirbasi 

 

Endangered Species : Nil 
Endemic Species : Nil 

 
Endangered Plants :The study area did not record the presence of any critically threatened 
species. The records of Botanical survey of India and Forest department also did not indicate 
presence of any endangered and or Vulnerable Species in this area. 

 
3.9.2 Fauna 
 
Both direct and indirect observation methods were used to survey the fauna.  Visual Encounter 
(search) Method was employed to record vertebrate species. Additionally, survey of relevant 
literature was also done to consolidate the list of vertebrate fauna distributed in the area (Smith 
1933-43, Ali and Ripley 1983, Daniel 1983, Prater 1993, Murthy and Chandrasekhar 1988). Since 
birds may be considered as indicators for monitoring and understanding human impacts on 
ecological systems (Lawton, 1996), attempt was made to gather quantitative data on the group. 
 
Based on the Wildlife Protection Act, 1972 (WPA 1972, Anonyomous. 1991, Upadhyay 1995, 
Chaturvedi and Chaturvedi 1996), species were short-listed as Schedule II or I and considered 
as endangered species.  Species listed in Ghosh (1994) are considered as Indian Red List 
species. Peafowl placed under Schedule-I as per Wild Life (Protection) Act , 1972 is found in the 
study area and its surroundings.  The details of Fauna found in the Study Area are given in Table 
3.31. 
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Table : 3.31   List of Fauna  
 

Sl. No. Common name Scientific  Name Family Schedule 

A. Mammals 

1 Bandicoot Bandicoota indica C , R IV 

2 Bat Rhinolopus sps. C , R IV 

3 Bonnet  Macaque Macaca radiata C , R III 
4 Cat Felis chaus C , R III 

5 Common Mongoose Herpestes edwardii C , R IV 

6 Indian  Hare Lepus nigricollis C , R III 
7 Indian Palm Ssquirrel Funambulus palmarum C , R IV 
8 Jackal Canis aureus C , R IV 
9 Rat Rattus rattus C , R V 

B. Reptiles 

1 Chameleon Chameleon  zealanicus C , R IV 

 2 Common Garden Lizard Calotes versicolor C , R IV 

3 Common Green Whip 
snake 

Ahaetulla nasuta C , R IV 

4 Common Rat Snake Ptyas mucosus C , R IV 

5 Common Skink Mabuya carinata C , R IV 

6 Indian Cobra Naja naja C , R II 

7 Krait Bungarus caeruleus C , R IV 

8 Russell's  Viper Daboia russelii C , R II 

9 Russell's Earth Boa Eryx conicus C , R IV 

C. Birds 

1 Ashy Wren Warbler Prinia socialis C , R IV 

2 Black Drongo Dicrurus adsimilis C , R IV 

3 Cattle Egret Bubulcus  ibis          C , R IV 

4 Common Myna Acridotheres tristis C , R IV 

5 Common Quail Coturnix  coturnix   C , R IV 

6 Common Wood  Shroke Tephrodornis pondicerianus C , R IV 

7 Commorant Phalacrocorax carbo C , R IV 

8 Crow - Pheasant Centropus sinensis C , R IV 

9 Cuckoo Gleamator jacobinus C , R IV 

10 Grey Jungle Fowl      Gallus sonneratii        C , R IV 

11 Grey Partridge        Francolinus  pondicerianus    C , R IV 

12 House Crow Corvus splendens C , R V 

13 House Sparrow    Passer  domesticus   C , R IV 

14 Indian Roller Coracias benghalensis C , R IV 

15 Indian Tree Pie        Dendrocitta   vagabunda     C , R IV 

16 King Fisher Alcedo anthris C , R IV 

17 Koel Eudynamys scolopacea C , R IV 

18 Large Egret Ardea  alba C , R IV 
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Sl. No. Common name Scientific  Name Family Schedule 

19 Little Egret Egretta  garzetta C , R IV 

20 Owl Tyto alba C , R IV 

21 Palm Swift Cypsiurus parvus C , R IV 

22 Pea Fowl Pavo  cristatus C , R I 
23 Pond Heron Ardeola grayii         C , R IV 

24 Purple Sunbird Nectarinia   asiatica C , R IV 

25 Red Wattled Lapwing Vanellus indicus C , R IV 

26 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer C , R IV 

27 Rose Ringed Parakeet Psittacula krameri C , R IV 

28 Smaller Egret Egretta intermedia C , R IV 

29 Spotted Dove Streptopelia chinensis C , R IV 

30 Spotted Owlet Athene brama C , R IV 

31 Swallow Hirundo rustica C , R IV 

32 Wood Pecker Dryobates mahrattensis C , R IV 

D. Butterflies 

1 Common Crow Euploea  core C , R IV 

2 Common Grass Yellow Eurema  hecabe C , R IV 

3 Common Emigrant Catopsilia  pomona C , R IV 

 

Legend : C- Common, M- Migratory,  R- Resident, T- Threatened 

Note: Other than Peafowl there is no Schedule-I species in the study area. 

 
Endangered Species: Among the fauna recorded, most of them are common resident population and no 
endangered species encountered in the study area.  
 

3.10 Socio-economic Environment 
 
The socio-economic and health environment surveys were carried out for assessing the baseline 
status. There are 78 Census villages and 1 Town Panchayat in the Study Area. The relevant 
socio-economic data such as demographic features including population distribution, literacy 
rate, occupational status, educational facilities and medical facilities were collected from Census 
2011 Data and presented as Tables 3.32-3.38. 
 

Population : In the study area of 10 km radius, there are 1,36,933 persons (68,178 Males-49.8% 
and 68,755 Females-50.2%) in 36,975 Households (HHs). As far as the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes are concerned, there were 20,730 (15.1%) Scheduled Castes 
Population and 27 Scheduled Tribes (0.02%). In the total population, the Literate population was 
99,679 (72.8%) whereas the illiterate population was 37,254 (27.5%). 
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Table : 3.32   Demographic Profile- 2011 Census 
 
 

 

Sl. 
No. 

Name of the Village 
(Gram Panchayat Name) 

No. of    
House 
holds 

Population Scheduled Castes Scheduled Tribes Literates Illiterates 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

1 Andipatti.P (Thummakundu) 168 591 288 303 150 72 78 0 0 0 431 233 198 160 55 105 

2 Bommakottai 252 815 399 416 17 6 11 0 0 0 642 322 320 173 77 96 
3 Boothalapuram 486 1637 806 831 319 163 156 0 0 0 1219 662 557 418 144 274 

4 Chettikulam 560 1992 974 1018 56 23 33 0 0 0 1191 696 495 801 278 523 

5 Chettipatti 235 742 363 379 101 48 53 0 0 0 598 309 289 144 54 90 

6 Chinnoor 220 808 407 401 98 48 50 0 0 0 504 302 202 304 105 199 
7 Duraisamipuram.K 450 1653 826 827 311 156 155 0 0 0 1300 706 594 353 120 233 

8 Gopalapuram 371 1307 593 714 322 139 183 0 0 0 1097 542 555 210 51 159 
9 Goundampatti 620 2260 1104 1156 854 405 449 2 2 0 1613 865 748 647 239 408 

10 Kalayarkarisalkulam  603 1971 947 1024 299 148 151 0 0 0 1537 792 745 434 155 279 

11 Kallorani 865 2798 1416 1382 427 213 214 0 0 0 2225 1203 1022 573 213 360 

12 Kallumadam 338 1934 987 947 47 24 23 0 0 0 1430 799 631 504 188 316 
13 Kalyanasundarapuram 63 240 108 132 0 0 0 0 0 0 166 79 87 74 29 45 

14 Kanakai, K.Chettikulam  378 1417 700 717 52 22 30 0 0 0 1083 578 505 334 122 212 
15 Kandasamypuram 317 1184 592 592 97 48 49 0 0 0 746 430 316 438 162 276 

16 Karisalkulam.N, Neeravi 649 2649 1354 1295 126 88 38 0 0 0 1898 1105 793 751 249 502 

17 Karisalkulam.O 661 2470 1216 1254 1281 631 650 0 0 0 1554 904 650 916 312 604 

18 Keelaramanadhi 393 1597 835 762 68 35 33 0 0 0 1154 665 489 443 170 273 
19 Kodangipatti (Vembur) 80 295 154 141 0 0 0 0 0 0 180 112 68 115 42 73 

20 Kumara Ettayapuram 488 1749 877 872 556 261 295 0 0 0 1320 725 595 429 152 277 

21 Kumaralingapuram, Keela 
Arunachalapuram 40 181 89 92 0 0 0 0 0 0 110 65 45 71 24 47 

22 Lakshmipuram 265 890 440 450 384 181 203 0 0 0 671 369 302 219 71 148 

23 M.Kodangipatti 388 1300 633 667 102 49 53 0 0 0 953 529 424 347 104 243 

24 M.Kumarasakkanapuram 160 638 319 319 62 33 29 0 0 0 416 239 177 222 80 142 
25 Maharajapuram 73 240 119 121 0 0 0 0 0 0 108 62 46 132 57 75 
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Table : 3.32 (Contn.)  Demographic Profile- 2011 Census 
 
 

 

Sl. 
No. 

Name of the Village 
(Gram Panchayat Name) 

No. of    
House 
holds 

Population Scheduled Castes Scheduled Tribes Literates Illiterates 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

26 Mandapasalai 1358 4691 2313 2378 9 4 5 3 1 2 3764 1977 1787 927 336 591 

27 Maniakaranpatti 325 1028 505 523 73 31 42 0 0 0 658 376 282 370 129 241 
28 Maravarperungudi 430 1971 988 983 46 20 26 0 0 0 1395 807 588 576 181 395 

29 Mavilodai 171 665 319 346 124 55 69 0 0 0 398 217 181 267 102 165 
30 Melakallurani 281 1076 527 549 59 32 27 0 0 0 781 425 356 295 102 193 

31 Melakarandai 452 1491 738 753 325 161 164 0 0 0 1051 571 480 440 167 273 

32 Melaramanadhi, 
Ramasamypatti 1249 4882 2446 2436 168 77 91 0 0 0 3190 1847 1343 1692 599 1093 

33 Mettilpatti , Sennamareddipatti 768 2696 1364 1332 223 113 110 0 0 0 2020 1121 899 676 243 433 

34 
Mudimannarkottai  
(Keelamudimannarkottai , 
Melamudimannarkottai) 

910 3874 1962 1912 236 115 121 0 0 0 3038 1667 1371 836 295 541 

35 Muthiahpuram 90 269 130 139 50 24 26 0 0 0 187 102 85 82 28 54 

36 Muthuramalingapuram 458 1591 820 771 2 2 0 0 0 0 1412 745 667 179 75 104 
37 Muthusamypuram 496 1645 808 837 461 233 228 0 0 0 1126 618 508 519 190 329 

38 Nadukattur, Keela 
Arunachalapuram 461 1565 769 796 187 91 96 0 0 0 1084 603 481 481 166 315 

39 Nagalapuram 1212 4552 2310 2242 1774 876 898 4 1 3 3467 1891 1576 1085 419 666 

40 Namasivayapuram 286 887 423 464 99 50 49 0 0 0 734 387 347 153 36 117 

41 Narthampatti 280 1036 509 527 475 224 251 0 0 0 816 414 402 220 95 125 

42 Nedungulam 219 787 398 389 786 397 389 0 0 0 563 318 245 224 80 144 

43 Neeravi   
(Keelamudimannarkottai) 469 2312 115

2 1160 359 152 207 0 0 0 1774 944 830 538 208 330 

44 P.Jagaveerapuram 73 281 131 150 1 0 1 0 0 0 198 104 94 83 27 56 

45 Pandalkudi, Sethurajapuram   2938 10751 5349 5402 675 318 357 18 8 10 8072 4284 3788 2679 1065 1614 

46 Paraikulam 138 534 297 237 318 181 137 0 0 0 325 211 114 209 86 123 
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Table : 3.32 (Contn.)  Demographic Profile- 2011 Census 
 
 

 

Sl. 
No. 

Name of the Village 
(Gram Panchayat Name) 

No. of    
House 
holds 

Population Scheduled Castes Scheduled Tribes Literates Illiterates 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

47 Paralachi, Sengulam 419 1432 723 709 961 500 461 0 0 0 1064 582 482 368 141 227 

48 Pattithevanpatti 270 974 492 482 83 41 42 0 0 0 689 391 298 285 101 184 

49 Periyanayagipuram, 
Chettikurichi  1487 4958 2458 2500 805 399 406 0 0 0 3658 1983 1675 1300 475 825 

50 Pullanaickenpatti 239 870 433 437 95 45 50 0 0 0 682 358 324 188 75 113 

51 Ramachandrapuram 277 918 461 457 96 45 51 0 0 0 628 349 279 290 112 178 
52 Salukkuvarpatti  230 896 475 421 114 58 56 0 0 0 645 370 275 251 105 146 

53 Sennampatti 147 548 284 264 7 6 1 0 0 0 405 233 172 143 51 92 

54 Sethupuram 205 948 494 454 128 66 62 0 0 0 651 378 273 297 116 181 

55 Shankaralingapuram , 
Chinnamanaickenpatti 988 3801 1865 1936 445 220 225 0 0 0 2494 1418 1076 1307 447 860 

56 Shencottai 208 676 333 343 128 64 64 0 0 0 461 255 206 215 78 137 

57 Silukkapatti 126 516 254 262 283 140 143 0 0 0 329 180 149 187 74 113 

58 Sivalarpatti 685 2430 1223 1207 431 221 210 0 0 0 1764 969 795 666 254 412 

59 Subbiahpuram 136 474 228 246 0 0 0 0 0 0 329 176 153 145 52 93 
60 Subramaniapuram(Arungulam) 172 514 251 263 34 16 18 0 0 0 394 210 184 120 41 79 

61 Suthamadam 321 1161 571 590 94 51 43 0 0 0 882 488 394 279 83 196 
62 T.Koppuchithampatti 225 837 416 421 8 5 3 0 0 0 699 365 334 138 51 87 

63 T.Meenakshipuram 226 727 360 367 120 61 59 0 0 0 576 305 271 151 55 96 

64 
Therkunatham, 
Vadakkunatham, 
Ranisethupuram  

206 668 326 342 479 231 248 0 0 0 463 247 216 205 79 126 

65 Thoppalakarai, 
Rajagopalapuram 463 1899 925 974 256 119 137 0 0 0 1227 675 552 672 250 422 

66 Thummakundu 282 936 471 465 74 39 35 0 0 0 661 362 299 275 109 166 
67 Thummuchinnampatti 612 2469 1269 1200 269 140 129 0 0 0 1618 938 680 851 331 520 
68 Usilangulam  102 382 178 204 315 144 171 0 0 0 239 121 118 143 57 86 
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Table : 3.32 (Contn.)  Demographic Profile- 2011 Census 
 
 

Sl. 
No. 

Name of the Village 
(Gram Panchayat Name) 

No. of    
House 
holds 

Population Scheduled Castes Scheduled Tribes Literates Illiterates 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

69 Vadakkukoppuchithampatti 107 456 231 225 0 0 0 0 0 0 362 210 152 94 21 73 

70 Vadakkunatham 239 901 426 475 158 74 84 0 0 0 627 317 310 274 109 165 
71 Vagaikulam.K,Kallakkari 87 377 200 177 6 2 4 0 0 0 275 158 117 102 42 60 

72 Vannipatti, Mela 
Arunachalapuram 185 575 296 279 1 0 1 0 0 0 401 239 162 174 57 117 

73 Vedanatham 171 681 352 329 9 2 7 0 0 0 503 296 207 178 56 122 

74 Velayudhapuram 427 1553 784 769 122 70 52 0 0 0 1192 656 536 361 128 233 

75 Vellayapuram , 
Amanakkunatham 610 2166 1048 1118 336 165 171 0 0 0 1655 879 776 511 169 342 

76 Vembar  1492 6307 3127 3180 344 168 176 0 0 0 4679 2418 2261 1628 709 919 
77 Veppangulam.K   402 1699 875 824 10 3 7 0 0 0 1163 668 495 536 207 329 

78 Vowalthothi 673 2351 1163 1188 1190 612 578 0 0 0 1652 930 722 699 233 466 
79 V. Pudur (TP) 2369 8891 4382 4509 1150 564 586 0 0 0 6413 3402 3011 2478 980 1498 

Study Area Total 36975 136933 68178 68755 20730 10220 10510 27 12 15 99679 54448 45231 37254 13730 23524 
Percentage, % - - 49.8 50.2 15.1 7.5 7.7 0.02 0.01 0.01 72.8 39.8 33.0 27.2 10.0 17.2 

 

161



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Table : 3.33    Occupation of Population and Work Forces  
 

Sl. 
No. 

Name of the  
Census Village 

Total 
Population 

Workers Non-Workers Main Workers Marginal Workers 

Total Male Female Total Male Female Cultivators Agricultural 
Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers Cultivators Agricultural 

Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers 

1 Andipatti.P (Thummakundu) 591 314 176 138 277 112 165 21 132 5 148 0 4 0 4 

2 Bommakottai 815 432 213 219 383 186 197 41 229 0 160 0 0 0 2 

3 Boothalapuram 1637 1081 543 538 556 263 293 211 686 32 80 2 53 6 11 

4 Chettikulam 1992 1146 634 512 846 340 506 185 580 10 163 4 190 4 10 

5 Chettipatti 742 422 216 206 320 147 173 90 212 1 99 5 4 0 11 

6 Chinnoor 808 509 275 234 299 132 167 99 351 1 58 0 0 0 0 

7 Duraisamipuram.K 1653 1131 587 544 522 239 283 252 475 3 177 1 206 0 17 

8 Gopalapuram 1307 610 315 295 697 278 419 3 3 11 241 0 327 3 22 

9 Goundampatti 2260 1270 676 594 990 428 562 8 678 2 261 0 310 0 11 

10 Kalayarkarisalkulam  1971 1229 625 604 742 322 420 100 647 36 367 7 61 3 8 

11 Kallorani 2798 1395 804 591 1403 612 791 115 330 15 897 0 6 1 31 

12 Kallumadam 1934 1129 586 543 805 401 404 425 288 14 378 2 2 2 18 

13 Kalyanasundarapuram 240 116 58 58 124 50 74 42 2 1 60 2 1 1 7 

14 Kanakai, K.Chettikulam  1417 852 412 440 565 288 277 0 2 3 38 20 763 2 24 

15 Kandasamypuram 1184 728 386 342 456 206 250 188 464 4 64 1 6 0 1 

16 Karisalkulam.N, Neeravi 2649 1547 805 742 1102 549 553 73 453 108 470 9 234 15 185 

17 Karisalkulam.O 2470 1460 749 711 1010 467 543 69 1135 5 236 1 9 1 4 

18 Keelaramanadhi 1597 1061 560 501 536 275 261 250 758 8 32 2 2 0 9 

19 Kodangipatti (Vembur) 295 166 91 75 129 63 66 38 85 0 42 1 0 0 0 

20 Kumara Ettayapuram 1749 1164 602 562 585 275 310 185 618 10 249 5 67 4 26 

21 
Kumaralingapuram, Keela 
Arunachalapuram 181 110 54 56 71 35 36 9 101 0 0 0 0 0 0 

22 Lakshmipuram 890 662 344 318 228 96 132 129 168 5 101 2 221 1 35 

23 M.Kodangipatti 1300 646 400 246 654 233 421 27 389 1 151 2 61 2 13 

24 M.Kumarasakkanapuram 638 344 215 129 294 104 190 42 126 1 175 0 0 0 0 

25 Maharajapuram 240 171 84 87 69 35 34 0 171 0 0 0 0 0 0 
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Table : 3.33 (Contn.)   Occupation of Population and Work Forces  
 

Sl. 
No. 

Name of the  
Census Village 

Total 
Population 

Workers Non-Workers Main Workers Marginal Workers 

Total Male Female Total Male Female Cultivators Agricultural 
Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers Cultivators Agricultural 

Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers 

26 Mandapasalai 4691 2442 1346 1096 2249 967 1282 640 632 45 958 26 98 3 40 

27 Maniakaranpatti 1028 623 344 279 405 161 244 28 463 0 38 3 90 0 1 

28 Maravarperungudi 1971 1236 642 594 735 346 389 6 1069 6 145 0 1 0 9 

29 Mavilodai 665 423 215 208 242 104 138 81 226 4 41 1 56 3 11 

30 Melakallurani 1076 739 368 371 337 159 178 5 337 0 50 15 324 4 4 

31 Melakarandai 1491 799 444 355 692 294 398 113 350 23 284 3 23 0 3 

32 
Melaramanadhi, 
Ramasamypatti 4882 2374 1425 949 2508 1021 1487 587 1351 25 355 5 22 0 29 

33 Mettilpatti , Sennamareddipatti 2696 1688 907 781 1008 457 551 568 674 8 352 17 46 2 21 

34 
Mudimannarkottai  
(Keelamudimannarkottai , 
Melamudimannarkottai) 

3874 1887 1062 825 1987 900 1087 221 896 44 375 12 252 14 73 

35 Muthiahpuram 269 158 82 76 111 48 63 55 62 0 40 0 1 0 0 

36 Muthuramalingapuram 1591 926 483 443 665 337 328 431 134 32 288 9 6 2 24 

37 Muthusamypuram 1645 1009 554 455 636 254 382 41 210 5 216 6 494 3 34 

38 
Nadukattur, Keela 
Arunachalapuram 1565 935 493 442 630 276 354 188 470 7 125 12 116 5 12 

39 Nagalapuram 4552 2152 1315 837 2400 995 1405 198 407 41 863 20 374 28 221 

40 Namasivayapuram 887 574 280 294 313 143 170 41 506 0 27 0 0 0 0 

41 Narthampatti 1036 515 295 220 521 214 307 3 230 9 128 6 129 2 8 

42 Nedungulam 787 498 243 255 289 155 134 19 429 1 34 4 7 1 3 

43 
Neeravi   
(Keelamudimannarkottai) 2312 1001 568 433 1311 584 727 51 260 15 313 9 329 3 21 

44 P.Jagaveerapuram 281 182 88 94 99 43 56 30 138 0 13 1 0 0 0 

45 Pandalkudi, Sethurajapuram   10751 4516 3010 1506 6235 2339 3896 443 1719 131 1853 43 224 28 75 

46 Paraikulam 534 288 164 124 246 133 113 113 70 1 62 1 32 1 8 

47 Paralachi, Sengulam 1432 866 452 414 566 271 295 178 586 1 83 8 8 1 1 

48 Pattithevanpatti 974 498 279 219 476 213 263 78 257 23 114 0 15 4 7 
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Table : 3.33 (Contn.)   Occupation of Population and Work Forces  
 

Sl. 
No. 

Name of the  
Census Village 

Total 
Population 

Workers Non-Workers Main Workers Marginal Workers 

Total Male Female Total Male Female Cultivators Agricultural 
Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers Cultivators Agricultural 

Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers 

49 
Periyanayagipuram, 
Chettikurichi  4958 2630 1478 1152 2328 980 1348 400 702 25 876 18 517 6 86 

50 Pullanaickenpatti 870 419 234 185 451 199 252 51 8 14 49 5 241 8 43 

51 Ramachandrapuram 918 586 305 281 332 156 176 105 324 0 94 0 56 1 6 

52 Salukkuvarpatti  896 538 298 240 358 177 181 243 221 0 67 4 0 0 3 

53 Sennampatti 548 313 179 134 235 105 130 173 4 0 71 1 63 1 0 

54 Sethupuram 948 474 292 182 474 202 272 33 210 4 221 0 0 2 4 

55 
Shankaralingapuram , 
Chinnamanaickenpatti 3801 2329 1203 1126 1472 662 810 255 1190 15 755 0 87 0 27 

56 Shencottai 676 332 189 143 344 144 200 22 182 7 117 0 2 0 2 

57 Silukkapatti 516 326 158 168 190 96 94 1 295 0 30 0 0 0 0 

58 Sivalarpatti 2430 1560 839 721 870 384 486 38 892 7 237 26 288 7 65 

59 Subbiahpuram 474 318 159 159 156 69 87 2 298 0 14 2 0 0 2 

60 Subramaniapuram(Arungulam) 514 327 168 159 187 83 104 0 290 8 15 0 11 1 2 

61 Suthamadam 1161 671 345 326 490 226 264 70 475 11 102 9 2 0 2 

62 T.Koppuchithampatti 837 357 249 108 480 167 313 30 199 4 117 2 2 0 3 

63 T.Meenakshipuram 727 448 232 216 279 128 151 124 30 3 268 3 2 0 18 

64 
Therkunatham, 
Vadakkunatham, 
Ranisethupuram  

668 456 223 233 212 103 109 32 361 0 34 0 19 0 10 

65 
Thoppalakarai, 
Rajagopalapuram 1899 1051 555 496 848 370 478 571 275 18 172 5 3 0 7 

66 Thummakundu 936 536 273 263 400 198 202 17 349 0 141 1 20 0 8 

67 Thummuchinnampatti 2469 1323 731 592 1146 538 608 33 449 7 200 5 447 15 167 

68 Usilangulam  382 200 95 105 182 83 99 60 22 2 89 2 6 1 18 

69 Vadakkukoppuchithampatti 456 271 138 133 185 93 92 2 245 0 20 0 2 0 2 

70 Vadakkunatham 901 379 254 125 522 172 350 85 152 0 43 5 94 0 0 
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Table : 3.33 (Contn.)   Occupation of Population and Work Forces 
 

Sl. 
No. 

Name of the  
Census Village 

Total 
Population 

Workers Non-Workers Main Workers Marginal Workers 

Total Male Female Total Male Female Cultivators Agricultural 
Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers Cultivators Agricultural 

Labourers 

Household 
Industrial 
Workers 

Other 
Workers 

71 Vagaikulam.K,Kallakkari 377 230 116 114 147 84 63 4 0 0 6 16 203 0 1 

72 
Vannipatti, Mela 
Arunachalapuram 575 332 184 148 243 112 131 44 115 1 71 3 94 0 4 

73 Vedanatham 681 411 232 179 270 120 150 6 61 1 76 1 170 2 94 

74 Velayudhapuram 1553 986 523 463 567 261 306 77 206 0 79 25 392 2 205 

75 
Vellayapuram , 
Amanakkunatham 2166 1210 673 537 956 375 581 140 586 32 195 20 226 2 9 

76 Vembar  6307 2249 1637 612 4058 1490 2568 26 41 57 1971 8 2 11 133 

77 Veppangulam.K   1699 845 451 394 854 424 430 199 298 1 210 4 112 0 21 

78 Vowalthothi 2351 1218 671 547 1133 492 641 162 864 9 159 3 21 0 0 

79 V. Pudur (TP) 8891 4036 2694 1342 4855 1688 3167 222 720 17 2697 12 270 6 92 
Study Area Total 136933 73385 41247 32138 63548 26931 36617 9947 30623 940 20600 447 8526 214 2088 
 Percentage, % - 53.6 30.1 23.5 46.4 19.7 26.7 7.3 22.4 0.7 15.0 0.3 6.2 0.2 1.5 

 
Note : Others category includes Constructions, Trade & Commerce, Transport Storage & Communications, Other Services, etc. 
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Table : 3.34    Educational Facilities in the Study Area 
 

Sl. 
No. Name of the Village PPS* PS* MS* SS* SSS* DC* EC* MC* MI* PT* VTS* SSD* 

1 Andipatti.P (Thummakundu) 1 1 b b b c c c c c c c 
2 Bommakottai 1 2 a a a c c c c c c c 
3 Boothalapuram 1 1 1 1 c c c c c c c c 
4 Chettikulam 1 1 1 a a c c c c c c a 
5 Chettipatti 1 1 a a a c a c c c c c 
6 Chinnoor 1 1 a a a c c c c c c c 
7 Duraisamipuram.K 1 1 1 b b b c c c c b c 
8 Gopalapuram 1 1 1 1 a a b c a a b c 
9 Goundampatti 1 1 2 2 2 a c c c c 1 c 
10 Kalayarkarisalkulam  1 1 a a a c c c c c c c 
11 Kallorani 1 2 2 2 2 b b c b b c b 
12 Kallumadam 1 1 1 a a c c c c c c c 
13 Kalyanasundarapuram 1 1 a a a c c c c c c c 
14 Kanakai, K.Chettikulam  1 1 1 b b c c c c c c b 
15 Kandasamypuram 1 1 b b c c c c c c c c 
16 Karisalkulam.N, Neeravi 1 1 a a a c c c c c c c 
17 Karisalkulam.O 1 1 a b b c c c c c c c 
18 Keelaramanadhi 1 2 2 b b b c c c c c c 
19 Kodangipatti (Vembur) 1 1 b b b c c c c c c c 
20 Kumara Ettayapuram 1 1 b b b c c c c c c c 
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Table : 3.34 (Contn.)    Educational Facilities in the Study Area 
 

Sl. 
No. Name of the Village PPS* PS* MS* SS* SSS* DC* EC* MC* MI* PT* VTS* SSD* 

21 
Kumaralingapuram, Keela 
Arunachalapuram a a a a c c c c c c c c 

22 Lakshmipuram 1 1 1 a a c c c c c c c 
23 M.Kodangipatti 1 1 1 1 a a c c c c a c 
24 M.Kumarasakkanapuram 1 1 a a c c c c c c c c 
25 Maharajapuram 1 1 a a c c c c c c c c 
26 Mandapasalai 1 1 1 1 1 c c c c c c c 
27 Maniakaranpatti 1 1 1 b b c c c c c c c 
28 Maravarperungudi 1 1 1 1 b c c c c c c b 
29 Mavilodai 1 1 b c c c c c c c c c 
30 Melakallurani 1 1 b b b c c c c c b c 
31 Melakarandai 1 1 1 b c c c c c c c c 

32 
Melaramanadhi, 
Ramasamypatti 1 1 1 1 1 c c c c c c c 

33 
Mettilpatti , 
Sennamareddipatti 1 1 1 1 b c c c c c c c 

34 
Mudimannarkottai  
(Keelamudimannarkottai , 
Melamudimannarkottai) 

1 1 2 2 a c c c c c c c 

35 Muthiahpuram 1 1 a a a c c c c c c c 
36 Muthuramalingapuram 1 1 1 1 1 c c c c c c c 
37 Muthusamypuram 1 1 1 a a b c c c c b c 

38 
Nadukattur, Keela 
Arunachalapuram 1 1 1 b b c c c c c c c 

39 Nagalapuram 1 1 1 1 1 1 c c c c 1 c 
40 Namasivayapuram 1 1 a a a c c c c c c c 
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Table : 3.34 (Contn.)    Educational Facilities in the Study Area 
 

Sl. 
No. Name of the Village PPS* PS* MS* SS* SSS* DC* EC* MC* MI* PT* VTS* SSD* 

41 Narthampatti 1 1 a a a b c c b b c b 
42 Nedungulam 1 1 a a c c c c c c c c 

43 
Neeravi   
(Keelamudimannarkottai , 
Neeravi) 

1 1 2 2 2 c c c c c c c 

44 P.Jagaveerapuram 1 1 a a a c c c c c c c 
45 Pandalkudi, Sethurajapuram   1 1 1 1 1 c b c c c c c 
46 Paraikulam b 1 b b c c c c c c b c 
47 Paralachi, Sengulam 1 1 a a a c c c c c c a 
48 Pattithevanpatti 1 2 a a b c c c c c b c 

49 
Periyanayagipuram, 
Chettikurichi  1 1 1 1 1 b 2 c b b c b 

50 Pullanaickenpatti 1 2 a a a c c c c a c a 
51 Ramachandrapuram 1 2 2 c c c c c c c c c 
52 Salukkuvarpatti  1 1 b b b c c c c c c b 
53 Sennampatti 1 1 b b b c c c c c c c 
54 Sethupuram 1 1 a a b c c c c c c c 

55 
Shankaralingapuram , 
Chinnamanaickenpatti 1 1 a a a c c c c c 1 c 

56 Shencottai 1 1 1 1 b c c c c c b c 
57 Silukkapatti a a a a a c c c c c c c 
58 Sivalarpatti 1 1 1 a a c c c c c b c 
59 Subbiahpuram 1 1 b c c c c c c c c c 

60 
Subramaniapuram 
(Arungulam) 1 1 a a a c c c c c c c 
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Table : 3.34 (Contn.)    Educational Facilities in the Study Area 
 

Sl. 
No. Name of the Village PPS* PS* MS* SS* SSS* DC* EC* MC* MI* PT* VTS* SSD* 

61 Suthamadam 1 1 a b b c c c c c c b 
62 T.Koppuchithampatti 1 1 b b b c b c c c c c 
63 T.Meenakshipuram 1 1 b b b b b c b b c b 

64 
Therkunatham, 
Vadakkunatham, 
Ranisethupuram  

1 2 a a b c c c c c c b 

65 
Thoppalakarai, 
Rajagopalapuram 1 1 1 b b c c c c c c a 

66 Thummakundu 1 1 b b b c c c c c c c 
67 Thummuchinnampatti 1 1 1 1 1 c c c c c c b 
68 Usilangulam  1 1 a a a c c c c c c c 
69 Vadakkukoppuchithampatti a a b b b c c c c c c c 
70 Vadakkunatham 1 1 1 1 b c c c c c c b 
71 Vagaikulam.K,Kallakkari a 1 a a b b c c c c c b 

72 
Vannipatti, Mela 
Arunachalapuram 1 1 a b b c c c c c b c 

73 Vedanatham 1 2 b b b c c c c c c c 
74 Velayudhapuram 1 1 1 1 1 c b c c c c c 

75 
Vellayapuram , 
Amanakkunatham 1 1 1 1 b b c c b b c b 

76 Vembar  1 1 1 1 1 c c c c c 2 c 
77 Veppangulam.K   1 1 1 c c c c c c c c c 
78 Vowalthothi 1 1 1 b b b c c c c b c 

 

PPS-Pre-Primary School  SSS-Senior Secondary School  MI-Management College / Institute  1-Available   

PS-Primary School  DC-Degree College  PT-Polytechnic  a-Facility available at <5 Kms   

MS-Middle School  EC-Engineering College  VTS-Vocational School/ITI  b-Facility available at 5-10 Kms   
SS-Secondary School  MC-Medical College  SSD-Special School for Disabled  c-Facility available at >10 Kms   
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Table : 3.35   Medical Facilities in the Study Area 
 

  
Sl. No. Name of the Village CHC PHC PHSC MCW TB HA HAM D VH FWC 

1 Andipatti.P (Thummakundu) b b b b c c c b b b 
2 Bommakottai c a 1 a c c c a a a 
3 Boothalapuram c 1 1 1 1 c c 1 c 1 
4 Chettikulam a a a a a c c a a a 
5 Chettipatti a a a a c c c a a a 
6 Chinnoor b b b b c c c b c b 
7 Duraisamipuram.K b b 1 b b c c b b b 
8 Gopalapuram 1 1 1 1 1 a a 1 a 1 
9 Goundampatti a a a a a c c a 1 a 
10 Kalayarkarisalkulam  a a a a c c c a a a 
11 Kallorani c 1 1 1 1 b b 1 a 1 
12 Kallumadam a a a a c c c a a a 
13 Kalyanasundarapuram b b b b b c c b b b 
14 Kanakai, K.Chettikulam  b b 1 b c c c b b b 
15 Kandasamypuram b b b b c c c b c b 
16 Karisalkulam.N, Neeravi c a a a c c c a 1 a 
17 Karisalkulam.O b b b b c c c b b b 
18 Keelaramanadhi c a a a b b b a b a 
19 Kodangipatti (Vembur) b a a b c c c a b a 
20 Kumara Ettayapuram c c  c c c c c c c 
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Table : 3.35 (Contn.)   Medical Facilities in the Study Area 
 

  
Sl. No. Name of the Village CHC PHC PHSC MCW TB HA HAM D VH FWC 

21 
Kumaralingapuram,  
Keela Arunachalapuram c a a a a c c a 1 a 

22 Lakshmipuram c a b a a c c a a a 
23 M.Kodangipatti a a a c c c c a c a 
24 M.Kumarasakkanapuram c b a b c c c b a b 
25 Maharajapuram c b a b c c c b a b 
26 Mandapasalai 1 1 1 1 1 c c 1 1 1 
27 Maniakaranpatti c c b c c c c c 1 c 
28 Maravarperungudi b b 1 b c c c b b b 
29 Mavilodai b b b b c c c b c b 
30 Melakallurani b b b b c c c b b b 
31 Melakarandai c b 1 b c c c b 1 b 
32 Melaramanadhi, Ramasamypatti c 2 1 2 2 c c 2 c 2 
33 Mettilpatti , Sennamareddipatti c c 2 c c c c c c c 

34 
Mudimannarkottai   
(Keelamudimannarkottai ,  
Melamudimannarkottai) 

c b 1 b c c c b c b 

35 Muthiahpuram c c 1 1 c c c c c c 
36 Muthuramalingapuram c b 1 b b c c b 1 b 
37 Muthusamypuram b a a a c c c a a a 
38 Nadukattur, Keela Arunachalapuram b b b b b c c b b b 
39 Nagalapuram 1 1 1 1 1 c c 1 1 1 
40 Namasivayapuram c c a c c c c c c c 
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Table : 3.35 (Contn.)  Medical Facilities in the Study Area 
 

  
Sl. No. Name of the Village CHC PHC PHSC MCW TB HA HAM D VH FWC 

41 Narthampatti b b a b c b b b a b 
42 Nedungulam c c b c c c c c c c 

43 
Neeravi    
(Keelamudimannarkottai , Neeravi) c a 1 a c c c a 1 a 

44 P.Jagaveerapuram c c b c c c c c 1 c 
45 Pandalkudi, Sethurajapuram   1 1 1 1 1 c c 1 1 1 
46 Paraikulam c c a b b b b c b c 
47 Paralachi, Sengulam 1 1 1 1 1 c c 1 1 1 
48 Pattithevanpatti b b a b b c c b a b 
49 Periyanayagipuram, Chettikurichi  b b 2 b b b b b 1 b 
50 Pullanaickenpatti a a a a c c c a a a 
51 Ramachandrapuram c c 1 1 c c c c 1 c 
52 Salukkuvarpatti  b b b b c c c b b b 
53 Sennampatti c b 1 1 c c c b b b 
54 Sethupuram c c a b b b b c b c 

55 
Shankaralingapuram ,  
Chinnamanaickenpatti a a 1 a a c c a a a 

56 Shencottai b b a b b c c b a b 
57 Silukkapatti a a a a c c c a a a 
58 Sivalarpatti c a a a a c c a 1 a 
59 Subbiahpuram c c b c b b b c a c 

60 
Subramaniapuram 
(Arungulam) c c 1 1 c c c c a c 
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Table : 3.35 (Contn.)   Medical Facilities in the Study Area 
 

  
Sl. No. Name of the Village CHC PHC PHSC MCW TB HA HAM D VH FWC 

61 Suthamadam b b a b b c c b b b 
62 T.Koppuchithampatti b b 1 b c c c b b b 
63 T.Meenakshipuram b a a b b b b a b a 

64 
Therkunatham,  
Vadakkunatham,  
Ranisethupuram  

c b a b c c c b b b 

65 
Thoppalakarai,  
Rajagopalapuram b b 1 b c c c b b b 

66 Thummakundu b b a b c c c b b b 
67 Thummuchinnampatti b b b b c c c b b b 
68 Usilangulam  a a 1 a a c c a a a 
69 Vadakkukoppuchithampatti b b a b c c c b b b 
70 Vadakkunatham b b 1 b c c c b b b 
71 Vagaikulam.K,Kallakkari b b a b b c c b b b 

72 
Vannipatti,  
Mela Arunachalapuram b b 1 b b c c b a b 

73 Vedanatham b b b b c c c b b b 
74 Velayudhapuram a a a a c c c a a a 

75 
Vellayapuram ,  
Amanakkunatham c b 1 b b b b b 1 b 

76 Vembar  c 1 1 1 1 c c 1 c 1 
77 Veppangulam.K   c b 1 b c c c b b b 
78 Vowalthothi b b 1 b b c c b 1 b 

 

CHC-Community Health Cenre  TBC-TB Clinic  VH-Veterinary Hospital  1-Available 
PHC-Primary Health Centre  HA-Aallopathic Hospital  FWC-Family Welfare Centre  a-Facility available at <5 Kms 
PHSC-Primary Health Sub Centre  HAM- Alternative Medicine Hospital    b-Facility available at 5-10 Kms 
MCW- Maternity and Child Welfare Centre  D-Dispensary    c-Facility available at >10 Kms 
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Table : 3.36   Other Facilities in the Study Area 
 

Sl. No. Name of the Village ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL NP APS BDRO PS 

1 Andipatti.P (Thummakundu) b c b b 1 1 c c 1 1 1 b b 1 a a 1 
2 Bommakottai a a a 1 1 1 c c 1 1 a a c 1 1 1 1 
3 Boothalapuram c c 1 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Chettikulam c c a a 1 1 a c a a 1 1 1 1 1 1 1 
5 Chettipatti a c a 1 1 1 c c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
6 Chinnoor c c a c 1 1 c c 1 1 a 1 a 1 1 b 1 
7 Duraisamipuram.K b b b 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Gopalapuram a 1 a a 1 1 a a 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
9 Goundampatti b 1 a a 1 1 a a 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
10 Kalayarkarisalkulam  b a a 1 1 1 c c 1 1 1 1 a 1 1 1 1 
11 Kallorani b 1 a a 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Kallumadam b c a a 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Kalyanasundarapuram b b b a a a c c 1 1 a a a 1 2 a 1 
14 Kanakai, K.Chettikulam  c c b b 1 1 b c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 Kandasamypuram c c b b 1 1 c c 1 1 1 1 a a 1 1 1 
16 Karisalkulam.N, Neeravi c c c b 1 1 c c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
17 Karisalkulam.O c c a a 1 1 c c 1 1 1 a 1 1 1 1 1 
18 Keelaramanadhi b b b 1 1 1 b b 1 1 b 1 b 1 1 1 1 
19 Kodangipatti (Vembur) b b a b 1 a a c 1 1 a 1 b a a a 1 
20 Kumara Ettayapuram c c b b 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Table : 3.36 (Contn.)   Other Facilities in the Study Area 
 

Sl. No. Name of the Village ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL NP APS BDRO PS 

21 
Kumaralingapuram, Keela 
Arunachalapuram c c a a 1 a c c a a a a a 1 a b 1 

22 Lakshmipuram c a b c 1 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 M.Kodangipatti b c c a 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 M.Kumarasakkanapuram c c c c 1 1 c c 1 1 a 1 b 1 1 1 1 
25 Maharajapuram c c c b 1 1 c c 1 1 a 1 c 1 a a 1 
26 Mandapasalai c c 1 b 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 Maniakaranpatti c c c c 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 Maravarperungudi c c 1 b 1 1 c c b b 1 1 b b 1 1 1 
29 Mavilodai c b 1 b 1 1 c c 1 1 1 1 a a a a 1 
30 Melakallurani b b b b 1 1 c c 1 1 b 1 b 1 1 1 1 
31 Melakarandai a a a a 1 1 a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 Melaramanadhi, Ramasamypatti c 1 b 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 Mettilpatti , Sennamareddipatti c c 1 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 
Mudimannarkottai  
(Keelamudimannarkottai , 
Melamudimannarkottai) 

c c 1 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 Muthiahpuram c c b c 1 1 c c 1 1 1 1 b 1 a 1 1 
36 Muthuramalingapuram b c 1 1 1 1 c c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
37 Muthusamypuram b a a a 1 1 a a 1 1 a 1 1 1 1 1 1 

38 
Nadukattur, Keela 
Arunachalapuram c b b b 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Nagalapuram 1 c 1 1 1 1 b a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 Namasivayapuram c c c b 1 1 c a 1 1 1 1 c 1 1 1 1 
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Table : 3.36 (Contn.)   Other Facilities in the Study Area 
 

Sl. No. Name of the Village ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL NP APS BDRO PS 

41 Narthampatti b b a a 1 a b b 1 1 a a a 1 a a 1 
42 Nedungulam c c c b 1 1 c c 1 1 b 1 b 1 1 1 1 

43 
Neeravi   
(Keelamudimannarkottai , 
Neeravi) 

c c a a 1 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 P.Jagaveerapuram c c a a 1 1 c c 1 1 a 1 1 1 1 b 1 
45 Pandalkudi, Sethurajapuram   1 c 1 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 Paraikulam b b b b 1 1 b b a a b b b a a a 1 
47 Paralachi, Sengulam c c a a 1 1 1 b 1 1 a 1 a a 1 1 1 
48 Pattithevanpatti c b a a 1 1 c b 1 1 a 1 b b 1 1 1 

49 
Periyanayagipuram, 
Chettikurichi  b b b 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 Pullanaickenpatti c b a a 1 1 1 c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
51 Ramachandrapuram c c 1 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 Salukkuvarpatti  b c a b 1 1 c 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 
53 Sennampatti b b b b 1 1 b b 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
54 Sethupuram b b b b 1 1 1 b 1 1 a 1 a a 1 1 1 

55 
Shankaralingapuram , 
Chinnamanaickenpatti a a 1 1 1 1 a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56 Shencottai c b a a 1 1 c b 1 1 a 1 b b 1 1 1 
57 Silukkapatti c c a a a a c c a a a a a a a a 1 
58 Sivalarpatti a b 1 1 1 1 b a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 Subbiahpuram b b 1 1 1 1 b b 1 1 a 1 b 1 1 1 1 

60 
Subramaniapuram 
(Arungulam) c a c a 1 1 c c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
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Table : 3.36 (Contn.)   Other Facilities in the Study Area 
 

Sl. No. Name of the Village ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL NP APS BDRO PS 

61 Suthamadam b c 1 b 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 T.Koppuchithampatti b b 1 b 1 1 c c 1 1 1 b 1 1 1 1 1 
63 T.Meenakshipuram b b b 1 1 1 1 b 1 1 a a b 1 1 1 1 

64 
Therkunatham, Vadakkunatham, 
Ranisethupuram  c c c 1 1 1 1 b a a 1 a 1 1 a 1 1 

65 
Thoppalakarai, 
Rajagopalapuram b c b b 1 1 c c 1 1 1 b 1 1 1 1 1 

66 Thummakundu b c b b 1 1 c c 1 1 1 b 1 1 1 1 1 
67 Thummuchinnampatti b c b b 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 Usilangulam  c a a a 1 a a b 1 1 b b a a a 1 1 
69 Vadakkukoppuchithampatti c c b b 1 a b c a a 1 a a a a a 1 
70 Vadakkunatham c c 1 b 1 1 1 c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 
71 Vagaikulam.K,Kallakkari b b b b 1 1 a b a a b b a a a a 1 

72 
Vannipatti, Mela 
Arunachalapuram c b 1 1 1 1 a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

73 Vedanatham c c b b 1 1 c c 1 1 b b 1 1 1 1 1 
74 Velayudhapuram a c a a 1 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

75 
Vellayapuram , 
Amanakkunatham b b 1 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

76 Vembar  c c b c 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 Veppangulam.K   c c c 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 Vowalthothi b b 1 1 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

CB-Commercial Bank  PDS-Public Distribution System (Shop)  NC-AC-Nutritional Centres-Anganwadi Centre  NP-Daily Newspaper Supply  a-Facility available at <5 Kms 
COB-Co-operative Bank  RM-Regular Market  CC-Community Centre with/without TV  APS-Assembly Polling Station  b-Facility available at 5-10 Kms  
ACS-Agricultural Credit Societies  AMS-Agricultural Marketing Society  SF-Sports Field  BDRO-Birth and Death Registration Office  c-Facility available at >10 Kms 
SHG-Self Help Group  NC-Nutritional Centres-ICDS  PL-Public Library  PS-Power Supply  1-Available 
ATM-Automatic Teller Machine        2-Not Available 
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Occupational Structure : According to the 2011 census, Total Workers in the total population 
were about 73,385 (53.6%). About 63,548 (46.4%) persons were non-workers. About 17.4% of 
the people were engaged in tertiary activities which included different services. The workers in 
the primary activities (Cultivators) and the secondary activities (Agricultural Labourers) were 
7.6% and 28.6% respectively.  
 

Educational Facilities : Primary and Middle Schools are available in almost all villages whereas 
Senior secondary schools are available in some of the villages. However, college education is 
available nearby at Virudhunagar, Sattur, Aruppukkottai, etc. Thanks to Tamil Nadu 
Government’s constant encouragement, almost all villages are having one or more Self Help 
Groups through which the people earn various sources of livelihood and are financially secured. 
There are community based organizations in some of the villages. Nearby Vacational Training 
Facilities are available at Soolakkarai, Nagalapuram and Sattur whereas Special School for the 
Disabled is available at Aruppukkottai. 
 
Medical Facilities : Medical facilities are available in many of the villages either in the form of 
primary health centers / primary health sub centers, Maternity & Child Welfare Centre., etc. Some 
of the villages have private medical practitioners. For major ailments villagers have to go to 
nearby Virudhunagar, Madurai, Tirunelveli, Thoothukudi, etc. Highest proportion of the study area 
population goes to Government hospital and Government health centers and other people 
approach nearest private hospitals and Private medical practitioners. Study area population has 
a good number of hospitals and health facilities are available very near from their residential 
places. 
 
Drinking Water : Drinking water facilities are available almost in all villages in the study area. 
Wells and hand pumps are the major source of drinking water. Villagers depend upon both rain 
water and also irrigation tanks for the agriculture needs. Public water supply and Power supply 
are available in most of the villages. 
 

Communication : There are good approach roads in the form of Panchayat roads, Major District 
Roads, etc. passing through the villages and metal roads link all the smaller villages. People use 
different modes of transportation for commuting. 
 
Market : The villages situated on the main road have market facilities for their day to day 
requirements. These daily/weekly markets are used for both purchasing the essential 
commodities and selling the cultivated produce and the products of the cottage industries. For 
major purchases they move to nearby Virudhunagar, Madurai, Thoothukudi, etc. 
 

Post & Telegraph  : There are post offices in many of the villages. Telecommunications are 
available in some villages. The possession and use of Cellular phones were widely noted in 
almost all the villages. All the villages in the study area have electricity. 
 
Economic Activities : Major Agricultural Commodities in the study area includes Paddy, Maize, 
Cotton, Groundnut, Corn, Chilli, Pulses, Sunflower, Jasmine, Black Gram, whole Green Gram, 
Cattle Feeds, Bajra, etc., and Manufacturer Commodities includes Match Box, Cool Drinks, etc. 
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Spinning is the Handicraft Commodity in the region. A sizable percentage of households in each 
village are engaged in Match sticks making,  cattle rearing, etc. which fetches them a reasonable 
income. 
 

Household (HH) Details - 90 Respondents 
 
As part of Socio-Economic study, House hold survey was carried out in the Pandalgudi Region. 
There are totally 90 respondents were interviewed across 11 villages in and around the Mines 
region (Plate XVI). List of Villages are following: 
 
 Pandalgudi 
 Ramanayakkanpatti 
 Kalloorani 
 Krishnapuram 
 Maravar Perungudi 
 Vadakkunatham 
 Koppuchittampatti 
 Pudur 
 Kambathupatti 
 Sivalarpatti 
 Suthamadam 
 

Methodology:  For this Household survey Interview Schedule (Questionnaire) was used, which 
consists questions related Demographic details, Occupation details, Economic details, Health 
and Infrastructural facilities. Convenient and Random sampling methods were used. Survey 
conducted through In-person and Group discussion methods which are very effective. All the 
respondents were very comfort and cooperative. 

 
Findings: There were totally 90 respondents interviewed in this survey in that, 69 are males 21 
are females, and majority 50 percentage are between the age group of 31 to 40 followed by 28 
percentage are between the age group of 41-50. Among the 90 respondents 41 percentage are 
belongs to Backward class and 32 percentage are belongs to Scheduled class and there are 90 
percentage of respondents are living as nucleus families. 
 
Since this region is dry and depends rain water to their agriculture 52 percentage of respondents 
are involves in agriculture and it’s related works. Other than agriculture, employees working in 
small scale industries, auto drivers, grocery shop owners, mining workers were also participated 
in this survey. As mentioned earlier, farmers highly depend on rain water for agriculture so that 
only one yield in a year is possible in this region. Grains, millets, corn, cotton, vegetables have 
been cultivated. Highly 70 percentage of farmers selling their cultivated products through 
commission agents since majority of 70 percentage do not have storage facilities.  
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All the respondents those who are involved agricultural activities are very much interested in 
Organic agriculture rather than using heavy and harmful fertilizers. 
 
There are 40 percentage of respondents earning between Rs.6,000-8,000 per monthly as well 
as 27 percentage are earning Rs.8,000-10,000. Only 19 Percentage of Respondent’s having one 
of their family members as another source of income to meet their family’s monthly expenses. 
Through the findings it is clarified that 48 percentage of people have savings habit in the form of 
cash and gold ornaments. But majority of 52 respondents could not make it since they are low 
salaried and overburden of Family expenses (67%), medical expenses (25%). In the overall 
scenario 71 percentage respondents have got loans from money lenders(38%), relatives(9%), 
and bank (17%). Among respondents 91 percentage were could not find any other alternative 
source to increase their income. 
 
Regarding to health status 75 percentage are satisfied with their and their family health and 21 
percentage are dissatisfied. Highly 90 percentage werevery happy with physical environment, 
also feels living peacefully without any harmful pollution cause by mining activities. Coming to 
access to medical facility and quality of service majority feels satisfied and need improvement in 
terms of introducing new medication facilities. 
 
In ownership perspective, 97 percentage have own houses. Out of 90 respondents 47 percentage 
are living in concrete houses, and 38 percentage are living in tiles houses, still 14 percentage 
people have thatched houses. Eighty-two percentage of respondents have toilet facility in their 
houses other 18 percentage have no toilets and using nearby open places. Maximum of villages 
have basic medical and educational facilities. For serious health issues and higher education, 
they go to Aruppukottai Town which is nearest to the region. Village Panchayaths providing 
uninterrupted Drinking water through pipe in all of this villages. For transport, people have public 
transport facility but the local village roads need to be repaired. People have telephone, mobile 
handsets for communication with decent network coverage and post offices as well. Pandalgudi 
is the nearest place to access Primary health center, market, Police station, community hall. 
 

FINDINGS OF HOUSE HOLD SURVEY  
 
1. Age of the Respondents 
 

Age in Years Percentage (%) 
21-30 12 
31-40 50 
41-50 28 
Above 50 10 

2. Caste 
 

Caste Percentage (%) 
SC 32 
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ST 0 
BC 41 
MBC 27 
OC 0 

 
3. Type of Family 
 

Type Percentage (%) 
Joint 10 
Nucleus 90 

 
4. Source of Livelihood 
 

Source Percentage (%) 
Agriculture 52 
Business 6 
Industrial worker 10 
Mining worker 2 
Others (Drivers, Small 
Scale Industry Employees 
etc.) 

23 

Home Maker 7 
 
Agriculture 
 
5. Type of Irrigation 
 

Type Percentage (%) 
River 0 
Well 6 
Trip 0 
Others (Depends on Rain 
Water) or Dry Land 
Irrigation 

66 

No Agricultural Land 28 
 
6. Crop pattern 
 

Pattern Percentage (%) 
1 Yield 72 
2 Yields 0 
3 Yields 0 
No Agricultural Land 28 

 
7. Crop Pattern 
 

Type of Crop Percentage (%) 
Paddy 0 
Grains 66 
Vegetables, Cotton 6 
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Others 0 
No Agricultural Land 28 

 
8. Marketing 
 

Type of sales Percentage (%) 
To Merchants 0 
To Commission Agents 70 
To Markets 2 
No Agricultural Land 28 

 
9. Storage facility 
 

Response Percentage (%) 
Yes 2 
No 70 
No Agricultural Land 28 

 
10. Membership in Co-operative society 
 

Response Percentage (%) 
Yes 51 
No 21 
No Agricultural Land 28 

 
11. Interest in Organic Agriculture 
 

Response Percentage (%) 
Yes 72 
No 0 
No Agricultural Land 28 

 
Economic details 
1. Monthly Income of the respondent 
 

Response Percentage (%) 
Below Rs.4000 10 
Rs. 4001 – 6000 16 
Rs .6001- 8000 40 
Rs.8001- 10000 27 
Above Rs.10000 3 
No Income 4 

 
2. Total monthly Income of the respondent’s family 
 

Response Percentage (%) 
Below Rs.8000 4 
Rs.8001 to 11,000 10 
Rs.11, 001- 14,000 0 
Rs.14, 001-17,000 2 
Above Rs.17, 000 3 
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No Income 4 
Respondent Income 77 

 
3. Habit of savings 
 

Response Percentage (%) 
Yes 48 
No 52 

 
4. Source of savings 
 

Source Percentage (%) 
Post office 11 
Bank 21 
Self help group 16 
No Savings 52 

 
5. Method of Savings 
 

Response Percentage (%) 
Land 0 
Business Investments 3 
Ornaments 9 
Cash 30 
No Savings 52 
No Response 6 

 
6. For what purpose you have spent most of your earnings? 
 

Response Percentage (%) 
Medical expenses 25 
House expenses 67 
Recreation 0 
For Agriculture 6 
Others 0 
No Response 2 

 
7. Loans 
 

Response Percentage (%) 
Yes 71 
No 29 

 
8. Source of borrowing 
 

Source Percentage (%) 
From friends 7 
From Money lenders 38 
From relatives 9 
Bank 17 
No Loans 29 
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9. Alternative source of income 
 

Response Percentage (%) 
Yes 9 
No 91 

 
10. Standard of living according to respondent’s income 
 

Response Percentage (%) 
Very high income group 0 
High income group 0 
Upper middle class 7 
Lower middle class 73 
Poor 18 
Very poor 2 

 
Health Status 
 
1. Satisfaction regarding health 
 

Response Percentage (%) 
Satisfied 75 
Very Satisfied 3 
Dissatisfied 21 
Very Dissatisfied 1 

 
2. Satisfaction regarding the physical environment 
 

Response Percentage (%) 
Satisfied 90 
Very Satisfied 10 
Dissatisfied 0 
Very Dissatisfied 0 

 
3. Satisfaction regarding the access to health services 
 

Response Percentage (%) 
Satisfied 79 
Very Satisfied 6 
Dissatisfied 14 
Very Dissatisfied 1 

 
4. Satisfaction regarding the quality of Treatment 
 

Response Percentage (%) 
Satisfied 66 
Very Satisfied 2 
Dissatisfied 30 
Very Dissatisfied 1 
No Response 1 
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5. Reason for ill-health 
 

Reason Percentage (%) 
Seasonal changes 60 
Inheritance form parents 27 
Poor Environmental 
facilities 

0 

Naturally acquired from 
birth 

10 

Sins and earlier birth related 0 
No Response 3 

 
Infrastructure details 
 
1. Type of house living 
 

Type of house Percentage (%) 
Concrete 47 
Tiles 38 
Thatched 14 
Government quarters 1 

 
2. Type of Ownership 
 

Type Percentage (%) 
Own house 97 
Rental house 3 

 
3. Toilet facility 
 

Response Percentage (%) 
Yes 82 
No 18 

 
4. If No toilet 
 

Response Percentage (%) 
Using nearby open place 18 
Public Toilet 0 

 
5. Availability of Medical Facility 
 

Response Percentage (%) 
Yes 92 
No 8 

 
6. Availability of Educational facilities 
 

Response Percentage (%) 
Yes 97 
No 3 
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7. Availability of Drinking Water Facilities 
 

Response Percentage (%) 
Yes 100 
No 0 

 
8. Source of drinking water 
 

Response Percentage (%) 
Tank 0 
Well 0 
River 0 
Pipe (Panchayath 
Distribution) 

100 

Hand pump 0 
 
9. Availability of Community hall facility 
 

Response Percentage (%) 
Yes 28 
No 72 

 
 
During the survey, the following demands/expectations were observed from the public: 

 
Need Based Assessment: 
 
 Financial Assistance for Women SHG 
 Local Infrastructural Development  
 Water Body Development & Maintenance 
 Compound wall for School, Road Facilities 
 Street Lights 
 Playground/Sports Articles to School 
 Medical camps 
 Road Facility 
 Job opportunities. 
 Training of local youths for suitable jobs.  
 Training in computer typing, driving heavy vehicles, etc. 
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3.11 Summary of Baseline Status 
 
The findings of baseline environmental status of the study area are summarized below : 
 
 The baseline environmental data reflects the Cumulative Impact of existing Industries/Mines 

in the Study area viz. Pandalgudi, Sivalarpatti, Melvenkateswarapuram & Maravarperungudi 
Mines and Pandalgudi Crusher. 

 The collected meteorological data during this season represented the local weather 
phenomena. 

 The monitored ambient air quality in the study area was found to be in compliance with the 
National Ambient Air Quality (NAAQ) 24-hourly Norms for Industrial, Residential, Rural and 
other areas. 

 Study Area is falling under Low Pollution Category as monitored Pollutant Levels were <0.5 
Exceedance Factor. 

 Ambient equivalent Noise Levels (Leq) during day and night times were found to be well within 
the MoEF&CC Norms for Residential Areas.  

 The water quality of surface waters were found to be in compliance with CPCB/BIS Norms. 
 The ground water quality was found to be in compliance with the IS:10500-2012 Norms. 
 The soil in the study area would very well support vegetation after amending it suitably. 
 There is no eco sensitive area exists in the study area and only domesticated animals exist. 
 Schedule-I Fauna, Peafowl are found inhabiting the Study area. Accordingly, the Peafowl 

Conservation Plan has been prepared and submitted 
 The area is thinly populated and basic amenities are available almost in all villages. 
 
Thus, there is adequate buffer for the proposed Project in the physical, biological and edaphic 
environments of the study area. 
 

*** 
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4.0   Anticipated Environmental Impact and Mitigation Measures 
 

4.1 Identification of Impacts 
 
Environmental Impacts are categorized as Primary and Secondary Impacts. Primary Impacts are 
those which are attributed directly to the project and Secondary Impacts are those which are 
indirectly induced by the Project. Any Project would create impact on the environment in two 
distinct phases viz. Construction Phase which may be regarded as temporary & short term and 
Operation Phase which would have long term effects. Identification of all potential 
environmental impacts due to the Proposal are critically examined and major impacts (both 

Beneficial & Adverse) are studied. 
 

4.2 Construction Phase 
 
Being a Quarry Project, it does not involve any major establishment or construction. A small Mine 
Office will be constructed on temporary structures. Also, the Screening / Sizer Plant (mainly 
Structurals) will be established in the QL-I area. Electrical Building will be the main construction. 
Others will be mainly Structurals (upto +25 m above Ground Level) like Hoppers, Conveyors, 
Twin Shaft Sizer, etc. will be installed. 
 
Required water demand of 2 KLD during establishment will be sourced from existing exhausted 
Mine Pits in Pandalgudi Region. As local labourers to be engaged during establishment, there 
will be no domestic sewage generation during Construction Phase. Also, there will not be any 
solid wastes generation and its disposal during that period. 
 

4.3 Operation Phase 
 
The impacts have been divided into two categories, viz. Localised and Cumulative. Localised 
Impact is confined to the area of influence of the Project and is not transmitted beyond its area. 
On the other hand, Cumulative Impact is aggregate impact of a number of projects on any 
component. Cumulative impacts can result from individually minor but collectively significant over 
a period of time. There are Cement Plants and Limestone Mines in the Study Area. However,  
following industrial activities are considered for Cumulative Impact Assessment for assessing their 
contribution (Table 4.1).  
 
Cumulative Impact has been assessed for the identified Industries and assumed that the pollution 
due to other existing Industrial/Mining activities have already been covered under baseline 
environmental status and continue to remain same till the operation of the project.  
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Table : 4.1   Industrial Activities considered for Cumulative Impact 
 

Sl. 
No. Industry / Mine Extent & 

Consented Production 
Bearing & Contribution 

during Study Period 

1 Maravarperungudi Quarry (Lime 
Kankar & Clay) Lease under GO 
No. 15823 along with Screening 
Plant 

198.515 Ha 
0.64 MTPA 

Adjacent Lease @ 0.07-1.1 
km (NW) in operation. 
Upwind side & contributing 
including Traffic Volume 

2 Sivalarpatti Mine (Limestone) 
under New GO No. 34 150.110 Ha 

0.69 MTPA 

@ 3-5.5 km (SW)-in 
operation. Downwind side 
& not contributing 

3 Melvenkateswarapuram Mine 
(Limestone) under New GO No. 
98 

98.620 Ha 
0.72 

 

@ 3-5.5 km distance (SW)-
in operation. Downwind 
side & not contributing 

4 Pandalgudi Mining Leases 
(Limestone) under GO Nos. 26, 
28 & 33 

200.885 Ha 
0.3888 MTPA 

@ 6.1-10 km (NW) – Partly 
in operation - Upwind side 
& contributing 

5 Pandalgudi Centralised Crusher 
with Optical Ore Sorting Facility 29.610 Ha 

2.0 MTPA Throughput 

@ 10.1 km (NW) - End of 
the Study Area – In 
operation - Upwind side & 
contributing 

 
The following activities related to the Operational Phase of the Project will have varying impacts 
on the environment and are considered for the impact assessment : 
 
 Land Environment. 
 Traffic Volume. 
 Air Quality. 
 Noise Levels. 
 Water Environment. 
 Biological Environment. 
 Socio-economics. 

 
4.3.1 Land Environment 
 

About 50-55 Ha in QL-I and 15-20 Ha in QL-V will be quarried in a Year.  At Conceptual Stage, 
there will not be any open Pit in Quarries QL-I & QL-V.  An area of 28.490 Ha will be used for 

dumping the Rejects and balance area will be backfilled. Green Belt will be developed in 60 Ha 
in QL-I and 30 Ha in QL-V.  About 1,330.250 Ha will be under Industrial Use (Table 4.2). The total 
mining/quarrying extent in the Study area will be 1293.555 Ha and 269.130 Ha will be under 
Green Belt and Afforested Area at Conceptual Stage will be 402.730 Ha (31.13%). Thus, total 

Green Belt/Afforested Area in the Region will be 671.860 Ha (51.94%). 
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Table : 4.2   Land Use Pattern of all Mines & Quarries 
 

Area for 

Quarries/Mines & Land Use, Ha 

Total, Ha 
QL-I QL-V Pandalgudi 

GOs 
Sivalarpatti

GO 34 
MV Puram 

GO 98 

MP Gudi 
ML III 

GO 15823 

MP Gudi 
QL II 

Mine/Quarry Pits 0 0 72.325 69.420 44.320 0.100 0.015 186.180 
Reject Dumps 28.490 0 33.770 15.950 20.420 6.250 1.500 106.380 
Infrastructures : 
Mine Buildings, 
Roads, etc. 

31.000 2.000 17.200 5.250 0.250 5.390 0.005 61.095 

Green Belt 60.000 30.000 51.860 23.000 14.130 86.120 4.020 269.130 
Unutilised 127.300 35.020 22.930 36.490 19.500 26.800 - 268.040 
Backfilled 252.080 56.245 2.800 - - 73.855 17.750 402.730 

Sub Total 498.870 123.265 200.885 150.110 98.620 198.515 23.290 1293.555 
Pandalgudi Crusher  29.610 
PLKBP  7.085 

Grand Total 1330.250 
 
Anticipated Impacts : Pandalgudi, Sivalarpatti, Melvenkateswarapuram Mines and 
Maravarperungudi Kankar Mine are in Conceptual Stage and existing Reserves will be exhausted 
in another 7-8 years. QL-I & QL-V are new Captive Leases with quarrying proposed upto a depth 
of 3.0 m BGL (shallow quarry). Non-Conventional Opencast Mechanized Strip Mining, without 

Drilling and Blasting, will be adopted. The entire deposits will be exhausted in 8-10 years. There 
will be no Top Soil/OB Dump as entire OB will be backfilled in the quarried out pits simultaneously. 
Mineral reject waste will be dumped on the mineral exhausted area within the quarry lease. 
 
Mitigating Measures :  
 
 Earthen bunds shall be provided along the boundaries to arrest wash-offs. 
 Garland drains shall be constructed around the Lease and Reject Dump. 
 Maintenance of garland drains shall be done.  
 Green Belt shall be developed and maintained along the Lease boundaries and slopes of the 

Reject Dump to arrest / prevent erosion. 
 Simultaneous backfilling of developmental wastes shall be done, Topsoil shall be spread as 

top capping in the reclaimed areas and afforested. 
 A part of excavated quarry shall be converted into a water reservoir.  
 The water reservoir would be used for Rain Water Harvesting for the benefit of nearby villagers. 
 Part of the backfilled areas shall be utilized for developing Grass/Grazing Fields for the benefit 

of local villagers. Ponds and Reservoirs shall also be developed (Figs. 4.1-4.3). About 32 Ha 

in QL-I and 5 Ha in QL-V will be developed as Grazing Fields. About 5 Nos. Ponds (18 Ha) & a 
Water Reservoir of 20 Ha will be created in QL-I and 2 Nos. Ponds (3.3 Ha) & a Water 
Reservoir of 12 Ha will be created in QL-V for common utilization and recharge of the Ground 
Water-table in their vicinity. 
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4.3.2 Traffic Volume 
 

As stated earlier, existing Mines and Pandalgudi Crusher are connected to RR Nagar Cement 
Plant with Company owned Tar road. There is a Road-over-Bridge on the NH-38 for the dedicated 
Haulage Road which crosses Pandalgudi village Road. The village road intersection is manned 
by RCL’s Security Personnel. 
 
The Captive Mines deploy 30 Tons Tippers for the transportation of Limestone from Mines to 
Crusher. Throughput quantity of Pandalgudi Crusher is 2.00 MTPA from these Mines @ 6670 

TPD.  About 223 Trips/day (one way) i.e. 446 Trips/day is the Traffic Volume due to all existing 
Mines to Crusher. Clean Ore capacity from the Crusher is 1.88 MTPA @ 6267 TPD which is being 
transported to R R Nagar Cement Plant by 40 Tons Tippers in own Haulage Road. About 157 
Trips/day (one way) i.e. 314 Trips/day is the Traffic Volume from Crusher to Cement Plant. Thus, 
760 Trucks/day is the Traffic Volume at Pandalgudi Crusher. 
 
It is proposed to Quarry 1.393 MTPA ROM (including Clay) from QL-I and 0.525 MTPA ROM from 

QL-V (worst case scenario) @ 6393 TPD. The 30 Tons Tippers will be deployed for the 
transportation of Kankar from these Quarries. Thus, 213 Tirps/day in one way and 426 Trips/day 
in 2-ways is the resultant traffic volume due to these quarries. 
 
 Existing Traffic Volume : 760 Trucks/day 
 Proposed Traffic Volume : 426 Tippers/day (worst case for ROM quantity) 
      ----------------------- 
  Total Truck Volume : 1,186 Trucks/day 
      ----------------------- 
 
Thus, the total Traffic Volume due to existing and proposed Mineral Transportation will be 1,186 
Trucks/day i.e. 49.42 Trucks/hr. 
 
As the haulages will be in the dedicated own Road, there will not be any impact on the existing 

Traffic volume of NH or other roads. 
 
Baseline Status :  For assessing the baseline status, the Traffic Survey based on Indian Road 
Congress-IRC:64/106 Norms at the Haul Road-Pandalgudi Road Junction, was carried out during 
a Week day (18.08.2021-Wednesday) and also during the Week end (22.08.2021-Sunday). 
Based on the Survey, existing Traffic Volumes at the Junction is computed in Passenger Car Units 

(PCUs) and given in Table 4.3. The existing traffic volume in the Project vicinity was found to be 
1712.3 PCU/day @ 71.35 PCU/hour. 
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Table : 4.3   Existing Traffic Volume - Baseline Status 
 

Type of Vehicle 

No. of Vehicles/day Avg. Traffic 
per day, 
No. of 

Vehicles/day 

PCU Factor 
as per 

IRC:106 

No. of vehicles in 
PCU/day Week Day 

(18.08.2021- 
Wednesday) 

Week End 
(22.08.2021-

Sunday) 

Cycles  48 36 46.3 0.4 18.5 

2-wheelers  152 178 155.7 0.5 77.9 

Autos  64 46 61.4 1.2 73.7 

Vans/Tempos  16 22 16.9 1.4 23.6 

Cars  36 44 37.1 1.0 37.1 

Buses  22 18 21.4 2.2 47.1 

Trucks  760 4 652.0 2.2 1434.4 

Total 1098 348 990.8 - 1712.3 

 
In the Post-Project Scenario, there will be an addition of 426 vehicles (937.2 PCU/day) to the 
existing traffic in the vicinity. The net (cumulative) traffic volume will be 2,649.6 PCU/day only @ 

110.4 PCU/hour.  
 
The existing Haulage Road will also be adequate to handle the proposed addition of traffic 
volume. Adequate parking will be provided and there will not be any outside Truck Parking. 
Facilities for drivers (rest room, toilet, etc.) will also be provided. 
 
Level of Service (LOS) : Capacity Standards of Roads are fixed in relation with the LOS which 
is commonly designated from A (best operating condition) to F (forced or breakdown flow). 
Normally LOS-C will be adopted for smooth traffic flow in Urban/Rural Areas. At this Level, traffic 
volume will be 0.7 times of the maximum capacity. Capacity/Design Service Volume is the 
maximum hourly volume at which a vehicle can be expected to transfer a point/section of a road 
at a given time period. Ratio of existing Volume of PCU on road (V) and its Capacity (C) with 
corresponding LOS and their performance are given in Tables 4.4-4.5.  

 
Table : 4.4  Level of Service & Performance of a Road (IRC:64-1990 Norms) 

 

Volume/Capacity Ratio Level of Service Performance of the Road 
0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 
0.4-0.6 C Good/Average/Fair 
0.6-0.8 D Poor 
0.8-1.0 E Very Poor 
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Table : 4.5   Predicted LOS  
 

Road Volume, 
PCU/hr. 

Capacity of 
the Road, 
PCU/hr. 

V/C 
Ratio 

Level of 
Service Performance of the Road 

Existing 71.35 1500 0.048 A Excellent 
Proposed 110.40 1500 0.074 A Excellent 

 
Thus, there will not be any significant impact on the existing baseline traffic volume due to the 
Proposal.  
 

Carbon Emission & Climate Change : Greenhouse gases include carbon dioxide, 
methane, nitrous oxides, and water vapour. The proposed quarrying and transporting 

activities will utilise about 13,44,000 Litres HSD/year.  By considering Green House Gases (GHG) 
Emission Factors as per US EPA 2014 Norms, consumption of this diesel quantity will generate 
the gaseous emissions as follows : 
 

HSD consumption for QL-I operations : 2,720 Lits./day i.e. 8,16,000 LPA 
HSD consumption for QL-V operations : 1,760 Lits./day i.e. 5,28,000 LPA 

 Total CO2 Emissions    : 4,019 Tonnes 
 Total CH4 Emissions    : 1,209.6 kg 
 Total N2O Emissions    : 9,612.3 kg 
 
Mitigating Measures :   
 

 Carbon sequestration is the long-term storage of carbon in oceans, soils, vegetation 
(especially forests) and geologic formations. Adequate Green Belt shall be developed 

around the project for carbon sequestration. As trees grow, they store carbon in woody tissues 
and soil organic matter (Ref. ESA). 

 Ore transporting Tippers shall be fully covered with Tarpaulin. 
 Restriction of over loading will be implemented. 
 Regular wetting of haul roads to arrest the fugitive emissions. 
 Speed restrictions shall be ensured. 
 Security Guards shall be placed at the Public Road-Mine Haulage Road Junction to handle 

the inward and outward vehicles. 
 Restriction of Truck parking in the Public Road. 
 Green Belt with thick foliage along the haul roads. 
 Regular and preventive maintenance of transport vehicles will be ensured. 
 Compliance to ‘Pollution under Control’ Certification will be ensured and will be checked 

periodically. 
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4.3.3 Air Pollution 
 
The mining/quarrying, loading and transporting activities would generate both fugitive dust 
emissions and smoke from HEM Machineries/Equipments and Transporting Tippers. Fugitive 
emissions are predicted by using standard equations given in ‘Indian Mine and Engineering 
Journal’ and suggested by USEPA (Emission Factors as referred in AP-42) for Mining & Allied 
activities. Quantification of particulate emissions from these Mines is computed 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. The modelling is done for the entire production from these 
Mines and Quarries (Cumulative Impact). The Pits Dimension, Mining Method, Ore:OB Ratio, 
Development & Production Rates and Ore Haulage Distance are given in Table 4.6. Screening 
Plant operations are covered in the existing baseline status. 
 

Table : 4.6   Pits Development & Production Data 
 

Sl. No. Name of the Mine 
Development, 

MTPA 

ROM Production, 
MTPA 

Haulage Distance, 
km 

1 Pandalgudi GO-434 0.866 0.305 5 
2 Pandalgudi GO-3415 0.080 0.028 3 
3 Pandalgudi GO-590 0.159 0.056 3 
4 Maravarperungudi 0.918 0.640 14 
5 Sivalarpatti 1.463 0.690 12 
6 Melvenkateswarapuram 1.109 0.720 14 

Sub-Total 4.595 2.439 - 

7 MP Gudi QL-II (EC in Pipeline) 0.229 0.265 15 
8 MP Gudi QL-I 1.200 1.393 20 
9 Vadakkunatham QL-V 0.375 0.525 23 

Total 6.399 4.622 - 

 
These Mines & Quarries Development Quantity will be about 21,330 TPD and Production Quantity 
will be about 15,406 TPD. 
 

Anticipated Impacts :   Stack Emissions from Existing Crusher & Proposed 
Screening/Beneficiation Plants are considered along with Mines/Quarries for Cumulative impact 
Assessment.  In general, dust generation (Particulate Matter) in the mines are due to : 
 

 Drilling & Blasting operation of existing Mines. 
 Excavation in Mines & Quarries. 
 Transportation of the Mineral. 
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The equations used for Inputs of various activities are as detailed below : 

Activity      Equation 

 
Excavation of Waste & Limestone : 23.6 kg/hr particulate matter for every 1000  
       tonnes per hour material handling  
       Dust emission = Pa x 23.6 / Wd x Wh x 1000 
Limestone & Waste transportation : 0.2 kg/vehicle/km.  

DT = Tv x 0.2 x d 
DT = Dust emission in kg/hr 
Tv = No. of transport vehicles plying in 
         one hour. 

Drilling     : 0.6 kg/hole 
 
The respective Input values are used for individual Mine and Quarry for running the Model. The 
Model Inputs and Outputs are appended. As site specific mixing heights were not available, mixing 
heights based on CPCB publication, “Spatial  Distribution of Hourly Mixing Depth over Indian 
Region”, PROBES/88/2002-03 has been  considered (appended below).  
 

Maximum Mixing Height (meter) with Standard Deviation over Indian Region 
 

Name of Station  
Seasons 

Winter  Pre-monsoon  Post-monsoon  
Mixing Ht.  Std. Dev.  Mixing Ht.  Std. Dev.  Mixing Ht.  Std. Dev.  

Chennai  1063.75  153.92  1274.45  111.79  1010.5  109.39  

 

Prediction Modelling : AERMOD View Software is used for Predicting the maximum Ground 
Level Concentrations (GLCs) including Transportation Impact. Model Inputs and Outputs are 
appended. The predicted GLCs are given in Table 4.7. The predicted GLC is also superimposed 

on the baseline map and given as Figs. 4.4-4.5. 
 

Table : 4.7   Predicted GLC – PM10 – Cumulative (including Transportation) 
 

Sl. 
No. 

Pollutant 

Background 
Concentration 
(24-hly. Avg.), 

ug/m3 

Max. Predicted 
Ground Level 

Concentration, 
ug/m3 

Distance 
from the 

Plant 
(max.), 

km 

Total 
Concentration, 

ug/m3 

Revised 
NAAQ 
Norms, 
ug/m3 

Buffer Available 
in the 

Atmosphere 

1 PM10 35.4 3.19 0.6 38.59 100 61.41 

 
The predicted maximum GLC-PM10 for cumulative operation is 3.19 ug/m3 and found to be 
confined locally i.e. within 0.6 km radius from the boundaries. Also, adequate Buffer Level 

available (61.41%) in the Air Environment for the Proposal.  
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Output Data 
 
 

 
 
 
Mitigating Measures :  As mitigative measure to control air pollution, the following measures are 
to be implemented effectively : 
 
 Water sprinkling on the Mining/Quarrying areas, loading point, haul roads, etc. has to be 

carried out. 
 Covering of Trucks/Tippers with tarpaulin shall be ensured during Mineral transportation. 
 Over loading of Tippers has to be avoided to control the spillages during transportation. 
 Periodical maintenance and replacement of worn out accessories in the mine equipments. 
 Periodical checkup of vehicles for ‘Emission Under Control’ Certificate is to be ensured. 
 Effective Green Belt with thick foliage has to be developed along the boundaries and haul 

roads and maintained.  
 

4.3.4 Noise Levels  
 

Anticipated Impacts : There is no Drilling and Blasting in this Quarry and thus, no vibration. The 
source of noise are due to running of HEM Machineries, Screening/Sizer Plant, loading and 
transportation of Kankar by Tarus Tippers.  
 
The noise levels due to the HEM operations would be maintained at <85 db(A) at a distance of 
1.5 m from the sources.  In general, noise generated by these sources will be within the limit of 
90 dB(A) prescribed by Director General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad. The work force will 
be exposed to <85 dB(A) levels during the 8-hours Shift.   
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Ambient Noise level at the boundaries would be maintained <55 dB(A) during day times and <45 
dB(A) during night times, well within MoEF&CC Norms for Residential and Rural Areas. 
 
Mitigating Measures : 
 
 Deploying HEM equipments shall be with in-built mechanism for reducing noise. 
 Provision of silencers to modulate the noise generated by the machines. 
 Providing sound proof operator's cabin of equipments. 
 Provision of ear muffs/ear plugs to the Workers in higher noise zones. 
 Green Belt with thick foliage along roads and around lease boundary to act as acoustic 

barriers. 
 

4.3.5 Water Environment 
 

Anticipated Impacts on Surface Waters :  The area is almost flat and plain terrain with a gentle 
slope towards southeast. The seasonal Uppu Odai drains the area. There are about 5 Nos. 
seasonal First and Second order streams originating from QL-I Area and join Uppu Odai in the 
east. A Pond is also located in QL-I near Suddhamadam village. About 4 Nos. seasonal First and 
Second order streams originating from QL-V Area join Uppu Odai in the east. A Pond is also 
located in southeastern boundary of QL-V.  A safety distance of 50 metres has been provided on 
either side of Odais (Streams) flowing through the QL areas. As per PAC and approved Mining 
Plans, the water flow in the streams will be maintained as such. 
 
The Normal Rainfall of the Site is 726 mm. Pre-Project and Post Project Surface Runoffs from the 
Quarry Areas are estimated as per Manual of Artificial Recharge of Ground Water (CGWB, 2007) 
(Tables 4.8-4.10). Pre-Project Runoffs from these Quarry Areas will be 9,03,340 KL/Annum. 

 
Table : 4.8  Estimation of Pre-Project Surface Runoffs 

 

Sl. 
No. 

Runoffs 
during Quarry Area, 

sq.m 
Rainfall, 

m 
Runoff 

Coefficient* 
Quantum of Surface  
Runoffs, KL/Annum 

I Pre-Project 
QL-I 4988700 0.726 0.20 7,24,360 
QL-V 1232650 0.726 0.20 1,78,980 

Total 9,03,340 
* Ref: Manual of Artificial Recharge of Ground Water (CGWB, 2007). 

    
Post-Project Runoffs :- 
 From QL-I  : 8,06,169 KL/Annum 
 From QLV  : 1,74,625 KL/Annum 
     --------------------------- 
  Total  : 9,80,794 KL/Annum   
     --------------------------- 
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Table : 4.9  Estimation of Post Project Runoffs from QL-I 
    

Sl. 
No. Land Use Area, 

sq.m 
Rainfall, 

m 
Runoff 

Coefficient* 

Quantum of   
Runoff Available, 

KL/Annum 

i Roof Top  of 
building/Shed/ 4900 0.726 0.85 3,024 

ii Road/Paved area 310000 0.726 0.65 146,289 
iii Open Land 4073800 0.726 0.20 591,516 
iv Green Belt  600000 0.726 0.15 65,340 

Total Post-Project Runoff 8,06,169 
 

Table : 4.10  Estimation of Post Project Runoffs from QL-V 
    

Sl. 
No. Land Use Area, 

sq.m 
Rainfall, 

m 
Runoff 

Coefficient* 

Quantum of   
Runoff Available, 

KL/Annum 

i Roof Top  of 
building/Shed/ 0 0.726 0.85 0 

ii Road/Paved area 20000 0.726 0.65 9,438 
iii Open Land 912650 0.726 0.20 132,517 
iv Green Belt  300000 0.726 0.15 32,670 

Total Post-Project Runoff 1,74,625 
 
There will be an excess water of 77,454 KL/Annum in the Post-Project Scenario and will be 
harvested & utilized for recharging the ground water-table in the vicinity through proposed Ponds 
and Reservoirs for the benefit of local villagers. Thus, there will not be any impact on the Surface 

Water bodies. However, the Surface Runoffs from this 70 Ha (max. 55 Ha in QL-I and 20 Ha in 
QL-V quarrying areas) @ 1,08,900 KL/Annum will not be realized in each year during the 
quarrying period.   
 

Anticipated Impacts on Ground Waters :  Each Quarry requires about 3 KLD drinking water 
for domestic consumption (total 6 KLD) which will be supplied from the RO Plant at Pandalgudi 
Mine. The Quarries will also require each about 2 KLD for Dust suppression measures and 
another 50 KLD for the development and maintenance of Green Belt (Total 104 KLD). The 
required water will be sourced from existing Captive Mine Pits in Pandalgudi Region. Thus, there 
will not be any water drawl from Surface or Ground Water Sources in the Lease Area. Also, there 
will be no Ground Water-table Intersection due to the Quarrying activities and thus, no significant 

impact on the Ground Water regime. 
 

Domestic sewage generation from QLs I & V will be about 5 KLD (each 2.5 KLD) which will be 
biologically treated in Septic Tanks followed by a Dispersion Trenches of adequate size. No 

workshop is proposed and thus, no effluent generation from the Quarry.  
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Mitigating Measures : 
 
 Earthen bunds are to be provided along the boundaries to arrest wash-offs. 
 Garland drains are to be constructed around the Lease. 
 Settling Pond has to be provided to the Garland Drains, to settle the Suspended Solids, before 

letting into the natural drains. 
 Periodical maintenance/desilting of garland drains shall be done. 
 Green Belt shall be developed and maintained along the Lease boundaries and Safety 

Barriers. 
 About 5 Nos. Ponds (18 Ha) & a Water Reservoir of 20 Ha will be created in QL-I and 2 Nos. 

Ponds (3.3 Ha) & a Water Reservoir of 12 Ha will be created in QL-V for common utilization 
and recharge of the Ground Water-table in their vicinity. 

 

4.3.6 Solid Wastes 
 

For the ROM reserves quantity of 1,02,18,313 Tonnes in QL-I, OB generation will be 91,96,481 
Tonnes. After consumption of Clay @ 4,59,824 Tonnes in the Cement Plant, balance 87,36,657 
Tonnes OB will be backfilled simultaneously. With Screening/Sizing Plant operations in QL-I, 
Clean Kankar production with 45% Recovery will be 45,98,241 Tonnes and Rejects will be 
56,20,072 Tonnes. The mineral rejects from Screening Plant/Sizer will be dumped in the Kankar 
exhausted area upto a maximum height of 10 m between grids G2-H2 and G3-H3 (420x390 m). 
 

For quarrying quarriable 24,26,738 Tonnes of Lime Kankar as ROM in QL-V, 18,53,145 Tonnes 
of Clay (Black Cotton Soil) as OB will be generated. With consumption of 25,000 TPA in the 
Cement Plant, 16,03,145 Tonnes OB will be backfilled simultaneously. 
 

Mitigating Measures :   
 

 Construction/maintenance of garland drains around Lease areas and Waste Dump shall be 
done.  

 Saplings shall also be planted along the foot and unused slopes to arrest / prevent erosion. 
 The dust collected from Air Pollution Control Measures viz. Bag Filters in Screening/Sizer 

Plant shall be totally recycled in the process. 
 Organic wastes (dry leaves, food wastes, etc.) shall be subjected to vermi composting and 

used as manure for the Green Belt. 
 Inorganic wastes (papers and other wastes) are to be properly disposed of. 
 

4.3.7 Biological Environment 
 

There is no Eco Sensitive Area/Zone (ESA/ESZ) in the Region. Only Native Flora and Fauna 
exists. Schedule-I Species Indian Pea Fowl (Pavo cristatus) is commonly found in the region. 
The birds are observed to be socially moving in these areas along with the human population. 
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The Approved Conservation Plan for Indian Pea Fowl has been prepared in consultation with the 
Forest Department and submitted. There is no loss of forest cover due to the Project and hence 
there is no need of compensatory afforestation. 
 
Existing Trees : There are 158 Neem Trees, 46 Pungan and 63 Palmira Trees in Quarry Leases-
Total 267  Trees. RCL shall number the Trees and preserved as such. Proposed quarrying should 
not disturb them.  
 
Green Belt : As stated in Land Use, about 269.13 Ha in Existing Mines & Proposed Quarries and 
12.10 Ha at Crusher & Beneficiation Plant, total Green Belt will be 281.23 Ha (coverage 21.14%). 
Predominantly, local species viz. Neem, Naval, Tamarind, Teak, Aval Vagai, Mango, Guava, 
Kodikai, Nettilingam, Pungai, Seetha, Vanni, Yellow Arali, etc. are planted/preferred. Total 
number will be 4,21,845 Trees @ 1,500 Trees/Ha with Survival Rate of 85-90%.  
 
Anticipated Impacts on Agriculture: Lease areas are surrounded by Mines & Minerals bearing 
areas, barren lands and dry agricultural lands. As the baseline AAQ are in lower levels as well as 
Predicted GLC is very low/insignificant, there will not be any impact on the surrounding dry 

agricultural lands due to the Projects. 
 

Mitigating Measures : 
 
 Effective Green Belt will be developed in the Lease Areas as per CPCB guidelines. 

Predominantly, local species will be planted and maintained with 90% survival rate. 
 Afforestation in backfilled & reclaimed areas shall be undertaken. 

 
4.3.8 Socioeconomics  
 
There are 465 Direct Employees working in the Cement Complex. Indirect Employment to about 
600 persons has been provided. These existing and proposed Mines in Pandalgudi Region 
provide Direct Employment to about 152 Persons and Indirect Employment to about 273 Persons 

(Table 4.11). Out of 425 total Employees in these Mines, more than 80% are from local villages. 
 

Table : 4.11   Employment due to the Mines 
 

Sl. 
No. Name of the Mine 

Employment Provided  
Direct Indirect Total 

1 Pandalgudi 33 72 105 
2 Maravarperungudi 14 26 40 
3 Sivalarpatti Blocks 46 80 126 
4 Melvenkateswarapuram 46 85 131 
5 Proposed QL II 13 10 23 

Total 152 273 425 
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QL-I will employ about 30 persons directly and 50 persons indirectly. QL-V Quarry will employ 
about 30 persons directly and 30 persons indirectly. 
 
RCL is carrying out number of social activities in and around the villages of its Mines and Factory 
under the Corporate Social Responsibility (CSR) Budget. RCL has the CSR Committee as per the 
provisions notified by the Ministry of Corporate Affairs on February 27, 2014.  Based on the CSR 
Committee and declared CSR Policy of the Company, the following CSR activities will be covered 
and Reported (& also displayed in the Company website) :  
   
 Eradicating extreme hunger and poverty. 
 Promotion of education & vocational skills. 
 Ensuring environmental sustainability. 
 Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the 

Central Government or the State Governments for socioeconomic development and relief. 
 
The Proposal will be beneficial and important to the Society and the Country by way of : 
 
 Royalty to the Exchequer. 
 DMF & Green Fund Contribution. 
 Improved local and regional economy. 
 Direct and indirect employments. 
 Improvement in direct and indirect means of livelihoods of local population. 
 
Mitigating Measures :In responses to the need based assessment study, the following social 
measures are proposed for the society : 
 
 Joining Hands with District Administration in implementing Govt. Schemes and local 

developments. 
 Committed for Infrastructure Facility in the Region. 
 Financial support to Govt. Schools. 
 Public Health : Conducting Medical Camps and providing Ambulance for the villages and other 

medical facilities.  
 Contribution to Education in the area. 
 Carrying out various welfare activities for the benefit of the local population. 
 
4.3.9 Occupational Health 
 
RCL is operating an Occupational Health Centre at Factory and Mines for supporting the health 
care needs of employees & their families. Periodic Health tests (Pulmonary test, Audiometric test, 
blood test, chest x-ray examination etc.) have been conducted every year for the employees. 
Supported by test observations, adequate and need based treatment has been offered to 
employees. No incidence of occupational related diseases observed during the observation of 
staff so far. 
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The possible diseases likely to be associated with quarrying operations are  : 
 
 Mild silicosis which unattended, can turn into chronic type. 
 Silico-tuberculosis 
 Dust related pneumonia 
 Eye diseases with irritation of eye, etc.  
 
RCL is committed to provide a safety & healthy working conditions and continually improve the 
occupational health and safety performances. RCL’s objectives are : to achieve zero accident 
and safe work environment, to improve moral and health of all employees and to maintain the 
emission levels below the norms. RCL is also providing the ergonomic support in work 
comfortness with periodical review.  Adequate care will be exercised to detect early incidences 
of above diseases, if any, for prompt treatment and cure. Safety aspects are also ensured to 
reduce incidents, if any. 

 
Mitigating Measures : 
 
 Provision of all Personal Protective Equipments for the employees at Quarries. 
 All employees will undergo check-up on recruitment and periodically during employment. 

Maintenance of Pre, during & Post Employment Records. 
 Standard operating procedures for all occupations and operations with respect to 

occupational safety and health will be provided. 
 Provision of ergonomically designed seats for drivers/operators 
 Provision of illumination facilities at proper places for ease of working during night times. 
 Work comfort and its periodic review by a committee. 
 Provision of Rest Shelters and required facilities at Quarries. 

 
4.3.10 Plastic Waste Management 
 

There will be ban on one time use and throw away Plastic usage in the Quarries in compliance 
with Tamil Nadu, Environment and Forests (EC-2) Department, G.O.(D) No. 84 dated 
25.06.2018.  The use of 'use and throwaway plastics', such as Plastic sheets used for food 
wrapping, spreading on dining table, etc., plastic plates, plastic coated tea cups and plastic 
tumbler, water pouches and packets, plastic straw, plastic carry bag and plastic flags irrespective 
of thickness is restricted at the Quarry premises. Instead, RCL will encourage the use of eco 
friendly alternative such as banana leaf, areca nut palm plate, stainless steel glass, porcelain 
plates / cups, cloth bag, jute bag etc. 
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4.4 Evaluation of Impacts 
 
Impacts during Operation Phase are critically examined and both Negative (Adverse) and 
Positive (Beneficial) Impacts are evaluated. The widely adopted Matrix Method for Evaluating the 
Impacts of the Project in its environs is used and dealt in Table 4.12. The potential significance 
(both Negative & Positive) of Impacts are denoted as : 
 

I  : Insignificant Impact & Short Term. 

S : Significant Impact & Short Term. 

P : Significant Impact but Control Measures Incorporated. 

R : Significant Impact, Long Term & Permanent. 

Z : Significant & Benefit.  
 

Table : 4.12    EIA Matrix 
 

Environmental 
Components & Parameters 

Operation Phase 

Land 
Use 

Fugitive 
Emissions 

Mineral 
Transport

-ation 

Noise 
Levels 
HEM 

Green 
Belt 

Pit Utilisation 
& RWH CSR/CER 

Land 

Land Use 
Pattern R - - - Z S - 

Soil Quality S I I - S S - 
Agricultural 
Resources - I I - - S - 

Backfilling & 
Reclamation R - - - - - - 

Air 
Meteorology - - - - - - - 

Air Quality - S S - P - - 

Noise 
Intensity - - S S P - - 

Duration / 
Frequency - - S S - - - 

Water 

Surface 
Waters I - - - - - - 

Ground 
Waters - - - - - Z - 

Water-table - - - - - - - 

Biological 
(Flora & 
Fauna) 

Species I - - - I - - 

Population I - - I I - - 

Habitat I - - S Z - - 

Socio-
Economics 

Infrastructures - - - - - - Z 

Population - S S S - - - 

Employment - - Z - Z - Z 

Economy - - Z - - - Z 
Occupational 

Health - S S S - - - 

Public 
Health - I S - - - Z 

Aesthetic - R - - - Z - - 

Note : - denotes ‘No Impact/Impact Not Applicable’. 
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4.5 Impact Quantification 
 
To quantify the assessed impacts which are qualitatively described in the EIA Matrix, they are 
assigned certain arbitrary weightages (Table 4.13), with (+) for Positive Impacts and (-) for Negative 

Impacts. 

 
To sum up impact source, the coefficients impacts, ranging from 0 to 5 are used in quantification 
of total impact value for the proposed project (Table 4.14). The ‘Plus’ and ‘Minus’ values reported 
are cumulative value of the impact assigned for a particular Parameter under a particular 
Environmental Component as per EIA Matrix. 
 

Table : 4.13  Coefficient Values 
 

Sl. No. Coefficient Criteria Coefficient of Impact 
1 No Impact 0 

2 Insignificant impact-Short Term (I) 1 
3 Significant impact-Short Term (S) 2 
4 Significant Impact but Control Measures incorporated (P) 3 
5 Significant Impact, Long Term & Permanent (R) 4 
6 Significant Benefit (Z) 5 

 
Table : 4.14  Impact Quantification – Operation Phase 

 

Envl. 
Component 

Impor-
tance 
Value 

Project Activity & Coefficient Values 
Impact 
Value Land 

Use 
Fugitive 

Emissions 

Mineral 
Transport

-ation 

Noise 
Levels 
HEM 

Green 
Belt 

Pit 
Utilisation & 

RWH 

CSR/ 
CER 

Land 200 -2 -2 -2   7 6   +1400 

Air 200   -2 -2   3     -200 

Noise 50     -4 -4 3     -250 

Water 200 -1         5   +800 

Biological 100 -3     -3 7     +100 
Socio-
economic 200   -5 4 -4 5   20 +4000 

Aesthetic 50 -4       5     +50 

Total 1000 - +5900 
 
The total impact value is +5,900 favours the implementation of the Proposal. The total impact 
source is an assertive, positive score. In other words, the Spatial Impacts due to the Proposal will 

be low/insignificant and the Project can be implemented. Also, all indicated mitigative measures 
for pollution control in EMP shall be implemented in the post-project scenario by the Project 

Proponent to enhance the positive impacts. 
 

*** 
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5.0   Analysis of Alternatives 
(Technology & Site) 

 
 

5.1 Technology 
 
 The deployment of eco friendly quarrying (no drilling and blasting) is proposed. 
 
 The part of the quarried out area will be backfilled, reclaimed and afforested. 

 
 Grazing Areas, Ponds & water Reservoirs are proposed to harvest the rain water.  
 
 It is proposed to utilise the rain water collected in the quarry area to recharge the ground 

water-table. 
 
 
5.2 Alternative Sites Considered 
 
This is a Mineral bearing area and Mineral deposits are site specific. Thus, site selection criteria 
is not required. 
 

*** 
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6.0   Environmental Monitoring Programme 
 

6.1 Environment Cell and Compliances 
 
For effective implementations of Environmental Management Plan (EMP), RCL has the 
Environment Cell under the overall supervision of the Unit Head. Mines Manager, Geologists and 
Horticulturists form part of the Cell. RCL has provided One Online Ambient Air Quality Monitoring 
Station for the existing Mine which is electronically linked with CPCB/CARE Air Centre of TNPCB. 
 

6.2 Post Project Monitoring 
 
Periodical monitoring of the Ambient Air Quality (at 4 locations) as per NAAQ Norms, 
Fugitive/Workzone Air Quality/emissions (4 locations), Noise Levels (Ambient & Workzone 
areas), Water (4 Surface & 4 Ground waters) and Soil Quality (3 Locations) shall be undertaken. 
The monitoring details are given in Table 6.1. 
 

Table : 6.1  Post Project Monitoring Schedule 
 

Per Lease 
Environmental Component 

Ambient Air 
Quality  Fugitive Emissions Noise 

Levels 
Water 

Quality 
Soil 

Quality 
No. of 
Locations 

4 
(in & around 

Lease-Upwind & 
Downwind) 

4 
(Excavation area, 

Loading Area, Haul 
Road & Quarry Edge) 

Ambient-4 
Workzones-

4 

Surface 
waters-4 
Ground 
waters-4 

3 

Frequency 24-hourly once in 
fortnight 

continuously for 
whole year 

 

Two 8-hourly 
samples, once in a 

week for 2 weeks in a 
Season 

Once in a 
month 

Quarterly 
once 

Once in a 
Season 

No. of 
Samples 

96 64 96 32 12 

Parameters All 12 
Parameters 

PM10, SPM, SO2, 
NOx & CO 

Day & Night 
Leq Noise 

levels dB(A 

Physico-
chemical & 

Trace Metals 

Physico-
chemical 

& 
Nutrients 

Norms to be 
Complied 

NAAQ Norms IBM Norms for 
Limestone Mine 

MoEF&CC 
and DGMS 

Norms 

CPCB/ 
IS:10500 & 

TNPCB 
Norms 

Soil 
Fertility 

Budget Rs.4,80,000 Rs.3,20,000 Rs.96,000 Rs.96,000 Rs.36,000 

 
About Rs.10.28 Lakhs/annum per Lease will be allotted for the Monitoring Works. The periodical 
reports shall be submitted to TNPCB monthly, IBM Quarterly and MoEF&CC Monitoring Cell/ 
SEIAA as Half Yearly Status Reports. 

*** 
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7.0   Additional Studies 
 

7.1 Hazards Identification & Risk Assessment 
 
Hazards Identification & Risk Assessment (HIRA) is the Tool to identify the potential Hazards due 
to the proposed activities and assessment of the Risks to propose the Emergency Preparedness 
Plan (EPP). There is no storage of Hazardous Chemicals in the Quarry and thus, no Modelling is 
warranted. The Potential Hazards that could have impacts during Operation Phase are given in 
Table 7.1. 
 

Table : 7.1   Potential Hazards due to Proposal 
 

Potential Hazard Probable Impact 

Manmade :-  

Accident due to 
Quarrying Activities 

Can occur at any time during the Mining. 

Natural :-  

Natural Calamities Can occur at any time. 

Others :-  

Medical Emergency Can occur at any time during the Operational Phase. 

 

7.2 Emergency Preparedness Plan 
 
The hazard scenarios were risk ranked using the Risk Matrix (R) are shown in Table 7.2.  
 

Table : 7.2   Risk Matrix (R) 
 

Potential Severity  
Risk 

Low 
(1) 

Medium 
(2) 

High 
(3) 

Continuous 
(4) 

Major (4) 2.5 3.0 3.5 4.0 
Moderate (3) 2.0 2.5 3.0 3.5 
Minor (2) 1.5 2.0 2.5 3.0 
Negligible (1) 1.0 1.5 2.0 2.5 

 
The Quarrying operations are ranked in Low-Major Risks with Score of 1-4. It shall be ensured that 
engaged Personnel are aware of the Hazards involved and are trained in responding to the 
Disasters. First Aid Kits and Medical Supplies should be maintained at the Lease. All personnel 
shall use Personal Protective Equipment (PPEs) like Safety Shoes, Helmets, Safety glasses, etc. 
They should be trained in Safety Procedures to ensure that accidents and injuries are minimised. 
Government Hospitals in the vicinity will be used for any Medical Emergencies. 
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7.3 Disaster Management Plan 
 
The proposed Disaster Management Plan (DMP) for the Risks involved in the Quarrying 
Operations are listed in Table 7.3. 
 

Table : 7.3  DMP Measures 
 

Sl. 
No. 

Factors Causes of risks Control measures 

1 Removal of 
O.B  

a) Top soil bench may slide due 
to its unconsolidated nature. 
b) Vibration due to movement of 
vehicles in the O.B benches  

Only 1.5 m high, does not slide.  
 
Only a small portion will be under 
active mining and rest of the area will 
be refilled simultaneously.  

2 Drilling a)Due to high pressure of 
compressed air  hoses may 
burst 
b)Drill  rod may broken due to 
improper  maintenance of the 
rod 

No drilling and hence no 
compressors is required to mine this 
deposit  
 

3 Blasting a) Fly rock, ground vibration and 
noise etc., 
b) Improper charging of 
explosives 

No Blasting is required to mine the 
deposit  

4 Excavation 
of Ore 

a)Hauling and loading 
equipment are in such proximity 
while excavation 
 
b)Swinging of bucket over the 
body of tipper 
 
c) Driving of un authorized 
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 Transportati
on of ore 

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 
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. 

All electrical parts shall be cleaned 
frequently with the help of dry air 
blower 
All fastening parts and places will be 
tightening. 

7 Natural 
calamities 

Unexpected happenings The management is capable to deal 
with the situation  
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The management is able to deal with the situation efficiently to reduce confusion keeping in view 
of the likely sources of danger in the mine. 
 
Proper fencing and bunds will help inadvertent entry of animals. RCL has Pit Safety Committee, 
which monitors safety, related aspects in the mine and has drawn a management plan to deal 
with any emergency. The contact persons in wake of any emergency are given below. 
 

Mr. P.Jagadish Babu,  
Sr. General Manager (Mines),  
The Ramco Cements Limited, 
Pandalgudi (Po), Virudhunagar District-626113. 

     Phone: 04566 261380; Mobile : 9994442472. 

 
Facilities available outside RCL : Government Hospital at Pandalgudi and Aruppukottai. 
 
The possibility of “Offsite” emergency situation are ruled out as RCL Quarry is not likely to pose 
any offsite emergency and hence does not call for any preparation of an off-site emergency plan. 
Further, the residential quarters and living area are far from the Quarry. However, considering 
extreme situation, District authority including police would be informed about any offsite 
emergency if situation arises. 

 
Care and maintenance during temporary discontinuance: If the Quarry will be discontinued 
temporarily for more than 120 days, notice will be given 30 days before the date of such 
discontinuance to the concerned authorities. During discontinuance period safety arrangement 
and fencing will be provided to avoid the entry of unauthorized persons. The accessibility to the 
Quarry from the surface will be prevented by providing fencing arrangement.  
 
Emergency Plan: 
 
 On realizing anything serious to happen anywhere in the Quarry, the nearest mining official 

is informed immediately. 
 On being informed about the emergency it will be verified for the correctness of information 

and inform the Manager in particular by telephone and communicate with other part of the 
mine and managers of adjoining mine, so that persons may be withdrawn immediately from 
the scene of danger. 

 On receiving information of emergency intimation will be sent to the consultative committee 
which is already formed. Shift in-charge will ensure that all the materials and transport system 
to deal with emergency situation. 

 First aid facilities to be ready to receive the cases. 
 

*** 
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8.0   Project Benefits 
 
 

Environmental Benefits : Effective utilization of Minor Minerals for blending with raw materials 
in Cement Manufacturing is a Mineral Conservation Measure. 
 

Social Benefits : QL-I will employ about 30 persons directly and 50 persons indirectly. QL-V will 
employ about 30 persons directly and 30 persons indirectly. A budget of 2% of the Project Cost 
will be allotted as Corporate Environment Responsibility (CER) Budget (Rs.12,00,000/- for QL-I & 

Rs.8,40,000/- for QL-V) for Suddhamadam and Vadakkunatham villages. In addition, for the 
mandatory District Mineral Foundation (DMF) @ 10% of Seigniorage Fee will also be contributed. 
Also, Green Fund contribution @ 10% of Seigniorage Fee for each Tonnes of Kankar. 
 

Financial Benefits : Improve the local and regional economy. Royalty and other Taxes to the 
Exchequer. The direct & indirect employment, CER & CSR activities, DMF Fund, etc. will have 
a positive impact on the Socio-economic Structure of the area. The Proposal will be beneficial 
and important to the Society and the Country by way of : 
 
 Seigniorage Fee to the Exchequer. 
 Improved local and regional economy. 
 Direct and indirect employments. 
 Improvement in direct and indirect means of livelihoods of local population. 

 
*** 

 
 

9.0   Environmental Cost Benefit Analysis 
 

Cost Benefit Analysis is not applicable for the Proposal as there is no forest land is envisaged 
for the Project and also no tree cutting is proposed. Also, it was not awarded during the Scoping 
Process. 

 
*** 
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10.0   Environmental Management Plan 
 
An Environmental Management Plan (EMP) is formulated for mitigation of adverse impacts and 
is based on present environmental status and impact appraisal. It is mandatory to comply with 
the various regulatory Norms for Prevention and Control of Pollution. The environmental 
management plans are proposed for mitigation of impacts on the environment during 
Construction and Operation Phases. 
 

10.1 Construction Phase 
 
The following EMP measures shall be undertaken during the Construction Phase (Mine Office & 
Screening/Sizer Plant): 
 

 It shall be ensured that no change due to the constructions to the natural drainage of the area. 
 All the topsoil excavated shall be stored and maintained for use in Green Belt. 
 Construction materials like sand, stone chips, etc. shall be obtained from approved quarries. 
 High Speed Diesel with low sulphur content shall be used for construction machineries. 
 Cement handling shall be supervised properly to check fugitive emissions. Empty cement 

bags, debris, etc. shall not be disposed of at the site.  
 On completion of construction, all debris and extraneous materials shall be cleared off and 

no residuals should be left at the site. 
 Periodical monitoring of environmental parameters shall be carried out during the 

Construction Phase as per TNPCB Norms to have a cross check and a data base. 
 

10.2 Operation Phase 
 
The following EMP measures shall be undertaken during the Operation Phase: 
 
10.2.1 Land Use 
 
 No. of trees existing shall be numbered and referenced for review. 
 Earthen banks shall be provided on the periphery and non-operating side of dumps to arrest 

wash-offs. 
 Siltation of agricultural land should be prevented. Garland drains with Check Dams shall be 

provided at the dump slopes to arrest/control soil erosion. 
 Dump should be stabilized by mechanical and biological reclamation with suitable plantations. 
 Non-mineral zones and open areas should be planted with trees. 
 Run-offs from the Quarry and Waste Dump should be prevented to avoid being discharged 

to surroundings, particularly to agricultural land. 
 Garland drains, ditches, catch pits in different combinations should be provided to prevent 
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run offs affecting the surrounding agricultural land.  
 Saplings shall also be planted along the foot of the dumps and unused slopes to arrest / 

prevent erosion. 
 The solid wastes shall be backfilled in the quarried areas and the land shall be restored to its 

original conditions. 
 An effective Afforestation (with predominantly native species) shall be done in the Backfilled 

areas. 
 Grazing Fields shall be developed for utilisation by Local people. 
 
10.2.2 Traffic Impact  
   
 All Tippers are to be fully covered with Tarpaulin/closed to avoid any spillage on 

transportation. 
 Restriction of over loading of Tippers shall be enforced. 
 Speed restrictions shall be enforced.  
 Restriction of Truck parking in the Highway and Public Roads shall be enforced. 
 Regular and preventive maintenance of transport vehicles are to be ensured. 
 Carbon sequestration is the long-term storage of carbon in oceans, soils, vegetation 

(especially forests) and geologic formations. Adequate Green Belt shall be developed around 
the project for carbon sequestration. As trees grow, they store carbon in woody tissues and 
soil organic matter. 
 

10.2.3 Air Environment  
 
 Eco friendly quarrying shall be adopted. 
 Green belt shall be developed along the periphery, haul roads, waste dumps, etc.  
 Stacks with adequate Bag Filters to control PM emission <30 mg/Nm3. 
 Periodical maintenance of APC Equipments like Bag Filters, etc. 
 Fugitive emissions control during quarrying, loading, unloading and transportation activities 

shall be practiced. 
 Water sprinklers shall be installed along the haul roads and operated to suppress the dusts. 
 Regular and preventive maintenance of transport vehicles shall be undertaken. 
 Transport vehicles shall be in compliance with emission norms. 
 Periodical Air Quality and Fugitive Emissions shall be monitored. 
 

10.2.4 Noise Levels 
 
 Deploying quarrying equipments shall be with in-built mechanism for reducing noise.  
 Design features of Plant machineries shall ensure low noise levels in the working areas. 
 Sound proof operator's cabin of equipments shall be provided. 
 Ear muffs/ear plugs shall be provided to the Workers in higher noise zones. 
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 Green Belt with thick foliage shall be developed around lease boundary, haul roads, etc. to 
act as acoustic barriers.  

 Noise Levels at the boundaries shall comply MoEF&CC Norms for Residential Areas. 
 Periodical Noise Monitoring shall be carried out. 
 
10.2.5 Water Environment 
 
 Natural drains or nallas should not be disturbed. 
 The existing Pre-mining Drainage Pattern should be maintained to the extent possible so that 

run Post Project Runoff distribution is not affected. 
 Runoffs from Quarry and Waste Dump should be regulated by constructing garland drains. 
 All the garland drains should be routed through adequately sized catch pits or settling pits to 

remove suspended solids from flowing into storm water. 
 Settling pits and Garland drains should be periodically desilted. 
 The ground water recharge measures should be done. 
 No trade effluent shall be discharged. 
 Periodical Water quality shall be monitored. 
 
10.2.6 Biological Environment 
 
 Green Belt shall be developed and maintained effectively. In QL-I, 60.00 Ha will be under 

Green Belt. With 60.00.0 Ha of Safety Zone covered under Green Belt, total Green Belt Area 

will be about 120.00 Ha with 24.05% coverage.  In QL-V, total Green Belt Area will be about 
45.000 Ha with 36.50% coverage. Total number will be 2,47,500 Trees @ 1,500 Trees/Ha with 
Survival Rate of 85-90%. Local species and fruit bearing trees shall be preferred. 

 

Year Location 
QL-I QL-V 

Proposed Trees Extent in 
Ha 

No. of 
Plants 

Extent 
in Ha 

No. of 
Plants 

I Safety barrier 15.00 22,500 5.00 7,500 Neem, Naval, 
Teak, Mango, 

Guava, Pungai, 
Mangium, 
Casurina, 

Murungai, Vanni, 
Yellow Arali, etc. 
Survival Rate : 

85-90% 

II Part of Mined out area and Safety barrier 15.00 22,500 5.00 7,500 

III Part of Mined out area and Safety barrier 10.00 15,000 5.00 7,500 

IV Part of Mined out area and Safety barrier 10.00 15,000 5.00 7,500 

V Part of Mined out area and Safety barrier 10.00 15,000 5.00 7,500 

VI Backfilled Areas 60.00 90,000 20.00 30,000 
 Total 120.00 180000 45.00 67,500  

 
 Afforestation in backfilled & reclaimed areas shall be undertaken. 
 Approved Pea fowl Conservation Plan shall be implemented. 
 Through the process of photosynthesis, plants assimilate carbon and return some of it to the 

atmosphere through respiration. The carbon that remains as plant tissue is then consumed 
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by animals or added to the soil as litter when plants die and decompose. The primary way 
that carbon is stored in the soil is as soil organic matter (SOM). SOM is a complex mixture of 
carbon compounds, consisting of decomposing plant and animal tissue, microbes (protozoa, 
nematodes, fungi, and bacteria), and carbon associated with soil minerals. Carbon can 
remain stored in soils for millennia, or be quickly released back into the atmosphere. Climatic 
conditions, natural vegetation, soil texture, and drainage all affect the amount and length of 
time carbon is stored. 

 
10.2.7 Occupational Health 
 
 RCL shall provide a safety & healthy working conditions and continually improve the 

occupational health and safety performance.  
 Its objectives shall be to achieve zero accident and safe work environment, to improve moral 

and health of all employees. 
 All employees undergo check-up on recruitment and periodically during employment. 
 Maintenance of Pre, during & Post Employment Records. 
 Provision of all Personal Protective Equipments for the employees at Mines. 
 Provision of illumination facilities at proper places for ease of working during night times. 
 Work comfort and its periodic review by a committee. 
 Provision of Rest Shelters at Quarries. 

 
10.2.8 Social Measures 
 
 As per the Companies Act 2013, Companies should spend at least 2% of the Profit after Tax 

of the previous year for CSR activities but not lower than 2% of average of previous three 
years Profit after Tax. 

 RCL shall carry out various Social Measures for the local as well as regional populations as 
per CSR Norms. 

 As per OM dated 30th Sept., 2020, & OM dated 20th Oct., 2020 Socio-Economic 
Developmental activities will be formulated on the basis of the issues raised during Public 
hearing which will be addressed and implemented in a time bound manner with the start of 
the industrial activities. 

 
10.2.9 Plastic Waste Management 
 
There will be ban on one time use and throw away Plastic usage in the Quarries in compliance 
with Tamil Nadu, Environment and Forests (EC-2) Department, G.O.(D) No. 84 dated 
25.06.2018.  RCL will encourage the use of eco friendly alternative such as banana leaf, areca 
nut palm plate, stainless steel glass, porcelain plates / cups, cloth bag, jute bag, etc. 
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10.3 Peafowl Conservation Plans (QL-I & QL-V) 

 
The Indian Peafowl (Pavo cristatus) is a member of the Pheasant Family and is native to India. 
 

Kingdom  : Animalia  
Phylum  : Chordata  
Class   : Aves 
Order   : Galliformes  
Family   : Phasianidae  
Genus   : Pavo 
Species  : cristatus 
Vernacular name : Indian Peafowl 

 
Terminology : The term ‘Peacock’ is commonly used interchangeably when referring to male 
and/or female birds, ‘peafowl’ is the correct terminology when referring to populations of both 
sexes. The male peafowl are ‘peacocks’, the females are ‘peahens’ and the young are 
‘peachicks’. A group of peafowl is referred to as a party, ostentation or a muster. 
 
Habitat : It is found in forests, but can live also in cultivated regions and around human 
habitations and is usually found where water is available. It is common and widely distributed in 
the Indian Subcontinent. The distribution is ranged from Himalayas in the north to peninsular 
India in the south. In Tamil Nadu, peafowl population is rich in Coimbatore, Madurai, 
Virudhunagar, Nilgiris, Tirunelveli and Thoothukudi Districts. The habitat of peafowl is mainly in 
dry deciduous forests, scrub jungle and in cultivated regions and around human habitations. In 
many parts of India, they are protected by religious practices. 
 
Social Habits : Peafowl are forest birds that forage on the ground during the day and roost in tall 
trees at night. Peacocks (males) tend to roost alone or in groups. At the end of their second year 
young males leave the roosting sites of females and young to roost with other males or alone. 
Females with young less than four months old roost separately from other peafowl. 
 
Peafowl descend from roost trees within the first two hours of dawn, and ascend to their roosts 
about half an hour after sunset. Peafowl are most active in the early morning and during the last 
two hours of daylight when they forage for food. Peacocks and peahens flock together outside of 
the breeding season but during the breeding season adult peacocks spend the majority of their 
day in display areas. 
 
Physical Features : Peacocks (males) are admired for their iridescent green and blue long 
tail covert (the train), which is made up of elongated upper-tail covert feathers bearing colourful 
‘eyespots’ or ocelli. The peacocks develop ornamental tail coverts in the breeding season. The 
females (peahens) lack the bright colours and do not develop the long upper tail coverts. Both 
sexes have crests on their heads. The peacocks are between 2.0 - 2.5 metres in length when in 
full plume (the tail covert can measure up to 1.4 metres long). Peahens are smaller at around one 
metre in length. 
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The male call is a series of repeated crowing ‘ka’ and shrill ‘eow’ calls of varying frequency given 
up to eight times in a row, primarily during the breeding season. Other distress and warning calls 
are given throughout the year. The females use clucking calls when with young and when pointing 
out food. 
 
The peacock’s train, which makes up around 60 percent of its total body length, is used during 
mating rituals and courtship displays to attract females. The long train is moulted at the end of 
each breeding season. Peacocks develop their first train in their second year but it is not as long 
as that of a full- grown male and lacks the ocelli. The tail gets longer and more vibrant each year 
after that until the age of five or six when the trail reaches its maximum splendour. 
 
The peacocks open the tail covert into a fan and do a complex dance to attract peahens. As part 
of the courting ritual the tail vibrates, making a rattling sound. Peacocks display in an expanded 
lek which consists of several males in vocal contact but out of view of each other. Groups of 
peahens visit the lek, compare the males’ physiques and courtship displays and choose the most 
attractive male as their mate. It is thought that the female chooses her mate based on the size 
and colour of their feather trains. 
 
Peacocks are polygamous and do not play any role in raising the chicks. Peahens nest in 
shallow scrapes in the ground that may be lined with sticks, leaves and other debris. Clutch sizes 
range from four to six eggs. The eggs are laid over several days and remain dormant until the 
peahen has finished laying her clutch and commences incubating her eggs. Her body heat 
‘strikes’ the eggs and the peachick embryos begin to develop. This ensures that all of the 
peachicks hatch at the same time regardless of the order in which they were laid. The incubation 
period is between 28 and 30 days. The chicks leave the nest shortly after hatching and forage for 
themselves with the peahen pointing at food with her beak. 
 
 Peafowl live for around 20 years in the wild. 
 
Diet : Peafowl are omnivorous and their diet includes invertebrates and small vertebrates i.e. 
small mammals like mice, reptiles like lizards and snakes, amphibians, arthropods like insects, 
ticks, termites, ants, locusts and scorpions, seeds, fruit, vegetables, flowers, leaves, flower buds, 
shoots and minnows in shallow streams and so on. With its strong bill it is able to kill a snake, 
even a cobra. Around cultivated areas, peafowl feed on a wide range of crops such as groundnut, 
tomato, paddy, chilly, and even bananas. Around human habitations, they feed on a variety of 
food scraps and even human excreta. 
 
Breeding : The peafowl breeding season is from September to January. 
 
Conservation Status: IUCN Red List, Least Concern species. 
 
Predators : The adult peafowl has few natural predators. Their main threats include domestic 
dogs, cats and foxes. Peachicks are particularly vulnerable to predation due to their size and their 
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inability to fly until they are two weeks old which means they cannot roost in trees at night. In 
addition, peahens are not very attentive mothers and many chicks are taken by predators. Birds 
also fall victim to traffic accidents. 
 
Threats : Poaching of peacocks for their meat, feathers and accidental poisoning by feeding on 
pesticide treated seeds are known threats to wild birds. Methods to identify if feathers have been 
plucked or have been shed naturally have been developed as Indian law allows the collection of 
feathers that have been shed. However, presently, there is no severe threat to this species, 
primarily for its status as a National bird and secondarily due to religious belief this species 
is protected. But its train feathers are in great demand for commercial purposes and are the main 
threat to its survival. Their loud calls make them easy to detect. The threat to these birds are due 
to the followings :- 
 

 Loss of habitat 
 Loss of feeding and nesting places. 
 Disturbances due to sound, dust and air pollution, water quality change, electrification and 

lighting and other pollution causing factors. 
 
Environmental Impacts : Peafowl can also have a negative impact on native plant and animal 
species. They can compete with other native birds for habitat, feed on native plants and animals, 
disturb native vegetation and spread weeds. Their foraging can destroy or hinder plant growth 
leaving bare ground exposed to weed invasion. In addition, they can introduce weed species via 
their droppings and compete with native fauna for food and roosting sites. 
 
Perceived Threats in the Study Area 
 
Direct observations of Pea fowl were recorded around the project area because of scrub 
vegetation, agriculture land, water bodies etc. The birds are observed to be socially moving in 
these areas along the human population and all the areas. There are no major threats identified 
in this area due to mining and industrial activity in the region. 
 
The local village people have good information about the movement of peafowl and their habitats. 
During the discussion with local village people, many of them were saying that it normally found 
within the scrub thorny vegetation and rarely coming to village area. During the drought season 
the sighting was more in the agricultural fields and near water bodies of buffer zone. Peafowl 
uses agriculture and various rural habitats as a feeding ground during day time while during night 
time they take shelter on the trees as well as on the roof of the houses. It clearly indicates peafowl 
normally uses habitats adjacent to village. 
 
However, during the drought season, the movement of Peafowl from one place to another place 
for their food, water requirement makes them in trouble. Poaching of peacocks is mainly for 
their meat and feathers and unintentional killing by feeding on pesticide treated seeds are known 
threats. 
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Proposed Conservations : The following measures are proposed for conservation of the 
species: 
 

 Control of Air Pollution, water pollution, noise and other environmental parameters. 
 Habitat improvement, 
 Conservation or Restoration of Water bodies, 
 Garbage Management, 
 Conservation Education. 

 
Control of Environmental Pollution : Mining/Quarrying and allied operations in the area may 
affect the existing environmental set up in the area unless proper mitigation measures are not 
taken. Hence, it is essential to assess the impacts of mining on various environmental parameters 
so that abatement measures could be planned in advance for systematic, sustainable and eco-
friendly mining in the area. 
 
RCL has established sound corporate Environmental Management System in all their working 
mines and Cement plants. Various environmental mitigate measures are implemented in the 
mining and cement plant areas to prevent any adverse impact on the environment and ecology.  
 
Air Quality : Since the lime kankar is of shallow occurrence, there will be no drilling and blasting 
in the lease hold area. However, dust suppression system using water spraying on haul roads 
will be practiced. Crowding of trucks on the haul road will be avoided by properly spacing them 
to avert the concentration of dust emission at any time. 
 
Waste Dump Management : The quarried out portion will be refilled simultaneous with the reject 
generated in the adjacent block.  Hence, there will not be any reject dump in the lease area during 
the mining operations.  
 

Noise : 
 
 Planting rows of native trees along roads, around mine, dump area, in safety barriers and 

other noise generating centres to act as acoustic barriers. 
 Sound proof operator’s cabin for equipments like drills, dumpers, shovel, tippers, etc. 
 Proper and regular maintenance of equipments may lead to less noise generation. 
 Providing in-built mechanism for reducing sound emissions. 
 Providing earmuffs to workers exposed to higher noise level. 
 
Habitat Improvement : Towards habitat improvement the following measures are suggested: 
 
Plantation : It is necessary to take up plantation of suitable species for providing adequate cover 
and fodder for the animals. 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 
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in multiple rows in a staggered way to cover the area to give the desired stratified appearance of 
multi tiers. 
 
The objectives of the green belt cover will cover the following: 
 

 Noise abatement 
 Reuse of waste water to the extent possible 
 Prevention of soil erosion 
 Ecological restoration 
 Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and 

plantations cover. 
 
During plantation development, the following aspects are considered in different areas: 
 

 Tall growing, closely spaced, evergreen trees native to the area.  
 Easy, quick early growth and establishment. 
 Uniform spreading of crown habit. 
 Timber trees having long gestation period. 
 Trees with high foliage density, leaves with larger leaf area. 
 Attractive appearance with both good flowering and fruit bearing. 
 Bird and insect attracting species. 
 Suitable green cover with minimal maintenance. 

  
Avenue Trees: 
 

 Trees with conical canopy and with attractive flowering. 
 Trees with medium spreading branches to avoid obstruction to the traffic. 
 Trees with branching at 10 feet and above. 

 

Conserving or Restoring Water bodies : Scarcity of water is main issue in the summer for 
movement of Peafowl during summer.  Creating small water body at random places in their 
habitat at regular interval in buffer zone with the help of Forest Department shall be carried out. 
 
Garbage Management : The following measures will be taken :. 

 
 Entries of non-biodegradable materials which are likely to produce Garbage such as 

Polythene bags, Aluminium foils, Tin foils etc. are restricted in  the Mining area. 
 The Garbage generated in the Mining area is regularly collected and segregated in-to Bio-

degradable and non-degradable materials. 
 The non-degradable materials if any are sent for recycling. 
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The Bio-degradable substances after segregation will be put in the Compost pits for conversion 
in-to manure. The Manure obtained from these pits will be utilised for plantation purpose. 
 

Conservation Education :- 
Community Participation in Conservation : This is the most important part in the Conservation. 
The local community participation is vital in these birds conservation. To create awareness 
among the public, especially the students, youth, farmers & women and involve them in 
conservation by motivating them with the help of Forest Department. Conducting Awareness for 
school children by direct contact, posters, organizing seminars, related to the conservation etc., 
educating & creating awareness among the local villagers to enhance conservation ethic among 
locals. Encourage local farmers to use bio pesticides, bio fertilizers and vermi composting in 
agriculture practices 
 
The massive awareness development should be initiated on the importance of these birds, its 
benefits, eco system services provided, cultural and religious values through schools, panchayat 
meetings, seminars, workshops, meeting with veterinary doctors on peafowl conservation etc. 
Formation of bird clubs, organizing competition for school children, organizing bird count in 
backyard, involving officials of RCL in the various programmes should be undertaken. 
 
Budget for Peafowl Conservation :  The proposed budget for Peafowl Conservation Plan for 
QL-I  & QL-V will be each Rs.15.80 Lakhs for the first ten years period as furnished in Table 10.1. 
 

Table : 10.1 Budget for Peafowl Conservation Plan – for Each QL 
 

Activity 
Rs in Lakhs 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

5th 
Year 

6th 
Year 

7th 
Year 

8th 
Year 

9th 
Year 

10th 
Year Total 

1.Environmental 
control measures 
in the lease area 
(Green belt 
development, 
mitigate measures 
for dust, noise, 
garbage 
management etc.,) 

RCL  has earmarked  adequate Capital  EMP Budget and Operating Cost 
towards EMP measures, Green Belt maintenance, Environmental 
Monitoring, etc. 

2. Habitat 
Improvement 
(developing 
plantation on 
adjacent RCL 
lands ) 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 7.90 

3. Conservation 
and restoration of 
water bodies 
(Periodical bush 
clearance and 
desilting of odai in 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 5.25 
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Activity 
Rs in Lakhs 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

5th 
Year 

6th 
Year 

7th 
Year 

8th 
Year 

9th 
Year 

10th 
Year Total 

and around the 
plant site 
4. Conservation 
education to Mines 
Employees, 
School/College 
students, Villagers 
etc. 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 2.65 

Total 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 15.80 
 
Cost towards Item No. 1 will be spent directly by RCL whereas for 2 and 4 will be done in 
consultation with Forest Department. 
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10.4 EMP Budget 
 
QL-I : The capital cost of the Project is Rs.6.00 crores (Less Beneficiation Plant Cost declared in 

TOR Application).  An amount of Rs.10.00 Lakhs has been earmarked as Capital EMP Budget and 
Rs.20.00 Lakhs per Annum is the Operating Cost towards EMP measures, Green Belt 
maintenance, Environmental Monitoring, etc. (Tables 10.2-10.3).  Also, an amount of Rs.5.00 
Lakhs per Annum has been earmarked for Occupational Health & Safety Measures. 

 
Table : 10.2  QL-I EMP - Capital Cost 

 

Sl. 
No. 

Description Capital Cost 

1 Air Pollution Control Measures Rs.5,00,000 

2 Road Maintenance & Green Belt @ Rs.50,000/yr. for 10 Years Rs.5,00,000 

Total Rs.10,00,000 

 
Table : 10.3  QL-I EMP - Operating Cost per Annum 

 

Description Cost per Annum 
Bag Filters Maintenance Rs.2,00,000 
  

Green Belt : Gardeners & Security (4 persons) @ Rs.30,000 per month Rs.3,60,000 

II. Environmental  Status  

Environmental Monitoring Works as per Post-Project Monitoring Schedule Rs.10,28,000 

Water Sprinkling for Dust Suppression Rs.4,12,000 

Total per Annum Rs.20,00,000 

 
QL-V : The capital cost of the Project is Rs.4.20 crores.  An amount of Rs.5.00 Lakhs has been 
earmarked as Capital EMP Budget and Rs.15.32 Lakhs per Annum is the Operating Cost towards 
EMP measures, Green Belt maintenance, Environmental Monitoring, etc. (Tables 10.4-10.5).  
Also, an amount of Rs.3.00 Lakhs per Annum has been earmarked for Occupational Health & 
Safety Measures.  
 

Table : 10.4  QL-V EMP Capital Cost 
 

Sl. 
No. 

Description Capital Cost 

1 Road Maintenance & Green Belt @ Rs.50,000/yr. for 10 Years Rs.5,00,000 

Total Rs.5,00,000 

 
  

230



The Ramco Cements Limited                                         EC for proposed Lime Kankar Quarry Leases I & V in Cluster, Virudhunagar Dist., TN 
 
 

 
 

Table : 10.5  Environmental Management Plan-Operating Cost per Annum 
 

Description Cost per Annum 
I.  Green Belt  

Gardeners & Security (4 persons) @ Rs.30,000 per month Rs.3,60,000 

II. Environmental  Status  

Environmental Monitoring Works as per Post-Project Monitoring Schedule Rs.10,28,000 

Water Sprinkling for Dust Suppression Rs.1,44,000 

Total per Annum Rs.15,32,000 

 

10.5 CER Budget 
 
A budget of 2% of the Project Cost will be allotted as Corporate Environment Responsibility (CER) 
Budget (Rs.12,00,000/- for QL-I & Rs.8,40,000/- for QL-V) for Suddhamadam and Vadakkunatham 
villages. 

 
Table : 10.6 CER Budget 

 

Name of the 
Village  Particulars CER 

Amount 

Suddhamadam , 
Maravarperungudi 
& Vadakkunatham 
Villages 

Repairs and Maintenance of School buildings, Upliftment of 
Toilet facilities for Girls Students, etc. 

Rs.20.40 
Lakhs Water Supply to the Villages  

Skill Development, Training of Village Women for self-
employment, facilitating the educated youths 

 
*** 
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11.0   Summary Environmental Impact Assessment 
 
1.0 Introduction 
1.1 Project Proponent 
 

Ramco Group is one of the leading, highly reputed and Second Largest Industrial Group in South 
India. It is well diversified in the fields of Cement, Ready Mix Concrete, Cement Fiber Products, 
Cotton and Synthetic Yarn, Software Systems, Wind Farms, Research & Development, Dry 
Mortar Plants, Cotton Textiles and Surgical. The total employees are about 15,700 and the 
Turnover of the Group is Rs.8,000  Crores.  

 
The Ramco Cements Limited (RCL) (formerly M/s. Madras Cements Limited), under Ramco 
Group, is one of the reputed Cement Companies in India. The Company is the Second Largest 
cement producer in South India and sixth largest manufacturer of cement in the Country. The 
cement production of RCL is about 17.70 million tons per annum (MTPA) from their Cement Plants 

in India.  
 
 Ramasamy Raja Nagar near Virudhunagar, Tamil Nadu (established in 1961) - 2.0 MTPA (2 

Lines) and being expanded with 3rd Kiln - 2.7 MTPA cement. 
 Kumarasamy Raja Nagar, near Jaggayapeta, Andhra Pradesh (1986)-3.65 MTPA (3 Lines). 
 Alathiyur near Vriddhachalam, Tamil Nadu (1997): 3.0 MTPA (2 Lines). 
 Mathod near Chithradurga, Karnataka : 0.3 MTPA (2000; not in operation now). 
 Govindapuram near Ariyalur, Tamil Nadu-5.5 MTPA (2009) (2 Lines). 
 Kolimigundla, Andhra Pradesh (Clinker Capacity -3.15 MTPA). 
 
RCL is operating Cement Grinding Units at: 
 
 Kolaghat (2.0 MTPA) in West Bengal.  
 Kattuputtur (0.75 MTPA) near Chennai, Tamil Nadu. 
 Valapadi (2.0 MTPA) near Salem, Tamil Nadu. 
 Vizag (2.0 MTPA) near Anakapalli, Andhra Pradesh. 
 Haridaspur (0.9 MTPA), Jajpur District, Odisha. 
It is also operating a Packing Plant at Nagercoil.  
 
RCL is producing Ordinary Portland Cement (OPC), Portland Pozzolana Cement (PPC), Slag 
Cement (PSC), Composite Cement (CC), Masonry Cement (MC), etc. The cement produced by 
RCL is marketed in the brand name of ‘RAMCO’.  The market centers are mainly in Tamil Nadu, 
Andhra Pradesh, Telangana,  Kerala, Karnataka, Odisha and West Bengal States.  
RCL which has always been striving for Total Quality, possesses International Certificate 

ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 and ISO:50001. The company has achieved various awards for 
'Best Performance' in the Cement Industry. 
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RCL has the well laid down Safety, Health and Environmental (SHE) Policy approved by the 
CMD. The units are having their Integrated Management System (IMS) Policy. The Environmental 
Management Plan (EMP) Cell is functioning under the Unit Head and Corporate Social 
Responsibility (CSR) Committee is functioning under the Corporate Office. There is a Hierarchical 

System in the company to deal with the environmental issues and for ensuring compliance with 
the environmental clearance conditions.  
 
The Contact information of RCL Corporate Office is : 
 

Shri.M.Srinivasan,  
Executive Director (Operations), 
The Ramco Cements Limited, 
5th Floor, Auras Corporate Centre,  
No. 98A, Dr.Radhakrishnan Road, 
Mylapore, Chennai-600 004. 
Tel. No. : 044-28478666/28478661/28478656 
Fax No. : 044-28478676 
e-Mail   : ramcoenv@ramcocements.co.in 

 
RCL is operating its Ramasamy Raja Nagar (RR Nagar) Cement Plant for 2.0 Million Tonnes per 
Annum (MTPA) (being expanded to 2.7 MTPA) cement capacity at Tulukkappatti, 
Thammanayakkanpatti and Vachchakkarappatti Villages, Taluk & District Virudhunagar. Its 
Limestone requirements are met from Captive Limestone Mines in Pandalgudi Region. These 
Captive Mines are located at a distance of 17-32 km in southeast direction from RR Nagar 
Cement Plant. The Common Centralised Crushing Plant with Optical Ore Sorting Facility (2.0 
MTPA Throughput capacity) are located at Pandalgudi.  
 
The Contact Information of RR Nagar Cement Plant is : 
 
  The President (Mfg.), 
  The Ramco Cements Limited, 
  Ramasamy Raja Nagar Post, 

Virudhunagar District, 
Tamil Nadu-626 204. 

  Tel. Nos. : 04562-256201 to 256203; Fax-04562-256268 
  Email : srl@ramcocements.co.in 
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1.2 Project Profile 
 
RCL has recently received Precise Area Communications for  Five (5) Nos. Lime Kankar Quarry 
Leases (Minor Mineral) in Virudhunagar District from the State Government which have about 
22.42 Million Tonnes Kankar Reserves. These Lime Kankar Deposits, are shallow occurring 
secondary origin, formed due to capillary rise of the Lime bearing rocks in solution cavities.  
 
Lime Kankar is suitable as a sub-grade mineral for addition in the Raw Mix in Cement 
manufacturing. ROM Kankar is occurring with impurities of Siliceous Clay and Quartz. It has low 
quality sub grade mineral with 25% Silica (max.) and 32% CaO. Thus, Lime Kankar (ROM) has 
to be Upgraded/Beneficiated for its quality as with Silica at 12-15% and CaO at 41-44%. 
Accordingly, RCL has proposed Pandalgudi Lime Kankar Beneficiation Plant (Throughput 
Capacity 2.00 MTPA) as a centralised Stand Alone Facility near centralized Crusher. 
 
The existing Captive Limestone Mines at Pandalgudi and Kankar Mine at Maravarperungudi are 
nearing Conceptual Stage. RR Nagar Cement Plant has to sustain by blending the Limestone 
with low grade Lime Kankar. Thus, RCL is proposing Lime Kankar Quarrying from awarded 
Leases in Pandalgudi Region. Accordingly, RCL now proposes the following 2 Kankar Quarry 

Leases which are (homogeneous Mineral) in Cluster i.e. located at 0.1 km distance between them: 
 
3. Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I - Extent 498.870 Ha; Proposed Production – 

Run-Off Mine (ROM) @ 1.333 MTPA or Clean Kankar @ 0.6 MTPA after Beneficiation and Clay 

(Others) @ 0.06 MTPA. 
4. Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease V - Extent 123.265 Ha; Proposed Production – ROM 

Lime Kankar 0.5 MTPA & Clay (Black Cotton Soil) 0.025 MTPA. 
 
Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I (QL-I) of 498.870 Ha Own Patta Land falls in S.F 
Nos. Parts of 14, 15, 19 to 22, 30 to 33, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 79, 80, 
84, 86 to 91, 93 to 101, 103 to 109, 111 to 122, 124, 130, 202, 205 to 218, 222 to 224, 227 to 
229, 232 to 240, 244 to 248, 253 to 257, 263, 295 to 305, 340, 349, 352, 353, 356 to 358, 362 to 
373, 376, 377, 398, 403, 404, 409 to 411 & 414 to 417 of Suddhamadam village, Aruppukottai 
Taluk, Virudhunagar District.  
 
Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease-V (QL-V) of 123.265 Ha Own Patta Land falls in S.F. 
Nos. parts of 7 to 15, 17 to 32, 34, 40, 101 to 103, 107 to 109, 113, 118, 124 to 130, 132, 138 to 
139 & 213 to 215 of Vadakkunatham village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District of Tamil 
Nadu State (Fig. 1.1). There is no Rehabilitation & Resettlement (R&R) issue due to the 
Proposals. There is no litigation/pending case against the Proposals. 
 
 Lease details are given in Table 1.1. 
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Table : 1.1 Quarry Lease Details 
 

Quarry Lease 
QL 

Extent, 
Ha 

Mineral to 
be 

Quarried 

Precise Area 
Communication 
(PAC) Reference 

Validity 
of QL 

Mining Plan 
Approval Letters 

Maravarperungudi 
Lime Kankar 
Quarry Lease-I 

498.870 
(Own 
Patta 
land) 

Lime 
Kankar 
and Clay 
(Others) 

TN State 
Industries Dept 
Lr. No. 
14547/MMC.2/20
16-1 dated 
21.04.2017 

10 
years 

Department of 
Geology & Mining, 
Govt. of Tamil Nadu 
Letter No. 
7012/MM10/2016/LK
/ Vnr dated 
11.05.2018 

Vadakkunatham 
Lime Kankar 
Quarry Lease-V 

123.265 
(Own 
Patta 
land) 

Lime 
Kankar 
and Clay 
(Black 
Cotton 
Soil) 

TN State 
Industries Dept. 
Lr. No. 
2169/MMC.2/201
8-1 dated 
02.04.2018 

10 
years 

Department of 
Geology & Mining, 
Govt. of Tamil Nadu 
Letter No. 
584/MM10/2018/LK/ 
Vnr dated 08.06.2018  

 
The Kankar bed of 1.0-1.5 m thick is overlain by 0.4 m thick of nodular Kankar intermixed with 
clay and in turn by around 1.25-1.5 m thick block cotton soil. Non-Conventional Mechanized 

Opencast Quarrying (without Drilling & Blasting) is proposed. The deposits will be quarried by a 
simple system of simultaneous development, production and backfilling called Strip Mining.  
Excavators will be deployed for quarrying in 8 m wide and 25 m long strips. The maximum depth 
of Quarrying will be only upto 3.0 m below ground level (BGL).  Quarrying will not intersect the 

Ground Water-table. The ratio of ore (clean Kankar) to OB works out to be 1:2. Simultaneous 
reclamation activities will be continued till the end of quarrying. Thus, there will be no Solid Wastes 

and Dump as entire OB will be backfilled in the quarried out Strips simultaneously.  Quarry Profiles 
are given in Table 1.2. Quarry Layouts are given as Plates I & II. 
 
RCL has initially proposed a Wet Beneficiation Plant (1.85 MTPA Throughput) over an extent of 
29.0 Ha in QL-I, dropped it and proposed a Centralised Kankar Beneficiation Plant at Pandalgudi.  
Till the Kankar Beneficiation Plant is commissioned, existing practice of simple Dry 

Screening/Sizer, as in Maravarperungudi Mines, will be continued to screen-off the interstitial 
Clay. The Screener @ 330 TPH and Sizer @ 115 TPH will be established in the QL-I. In the 
Screening/Sizer Plant, ROM Lime Kankar shall be fed to the receiving Hopper. The sized ore 
shall be crushed to required size in a Twin Shaft Sizer @ 115 TPH using auxiliary feed 

equipments such as Wobbler Feeder, Apron Feeder and Belt Conveyors. Crushed product will 
be fed to a Dry Screen for size separation. Bag Filters will be provided for the Sizer and Dry 
Screen to control PM Emission <30 mg/Nm3. The Screened Mineral will be dispatched to the Wet 
Beneficiation Plant and R R Nagar Cement Plant for Cement manufacturing. 
 
RCL has its own black top road from existing nearby Maravarperungudi Kankar Mine to 
Pandalgudi Crusher & Plant. The same road will be extended to these Leases for transport of the 
Mineral. 
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Table : 1.2  Quarry Profiles 
 

Particulars Quarry Lease-I Quarry Lease-V 

Total Extent 
Safety Barrier, Ha 

498.870 
127.295 

123.265 
35.020 

Effective Quarry Area, Ha 371.575 88.245 
Proposed Green Belt & Afforested Area, Ha 120.00 (24.05%) 45.00 (36.50%) 

Reserves 
Lime Kankar, Tonnes 102,18,313 33,89,788 
Clay/BC Soil, Tonnes 91,96,481 25,88,565 

Recoverable / 
Usable 
Reserves 

Lime Kankar, Tonnes 45,98,241 24,26,738 

Clay/BC Soil, Tonnes 4,59,824 18,53,145 

Proposed Production (max.), MTPA 

ROM @ 1.333 MTPA 
or Clean Kankar @ 

0.6 MTPA after 
Beneficiation & Clay 

(Others) @ 0.06 
MTPA 

Sizer @ 115 TPH 

 
ROM Kankar@ 0.5 

MTPA & Clay (Black 
Cotton Soil) @ 0.025 

MTPA 
 

Ore:OB Ratio 1:2 1:0.75 
Life of Quarry, Years 8 10 
No. of working days/annum 300 (3 shifts) 300 (3 shifts) 

Pit Configuration 

Strips Size, m 25 (L) x 8 m (W) 25 (L) x 8 m (W) 
Bench Height, m No Benches No Benches 
Bench Width, m Not Applicable Not Applicable 
Bench Slope, Deg. Not Applicable Not Applicable 

Ultimate Quarrying Depth (BGL), m 3.0 3.0 
Ground Water-table (BGL), m 20-25 20-25 
Ground Water-table Intersection No No 
Water Demand, KLD 5+50 (for GB) 5+50 (for GB) 
Water Source Nearby Captive Mines Nearby Captive Mines 
Direct & Indirect Employment 30 & 50 30 & 30 
Project Cost Rs.6.00 Crores Rs.4.20 Crores 
CER Budget Rs.12,00,000/- Rs.8,40,000/- 
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Tables 1.3-1.4 shows the production and development Quantity for the Plan period. 
 

Table : 1.3   Proposed Development & Production of QL-I 
 

Year 

Develop-
ment,  
(OB 

Removal) 
Tonnes 

Production, Tonnes 
Mineral 
Rejects, 
Tonnes 

Clay 
Consum-

ption, 
Tonnes 

Develop-
mental 

Rejects, 
Tonnes 

Total 
Wastes 

 (OB and 
Mineral 

Rejects), 
Tonnes 

Clean 
Ore: 

Waste 
Ratio 

ROM Clean 
Kankar 

I 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

II 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

III 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

IV 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

V 12,00,000 13,33,333 6,00,000 7,33,333 60,000 11,40,000 18,73,333 1:3.12 

Total 60,00,000 66,66,665 30,00,000 36,66,665 3,00,000 57,00,000 93,66,665 1:3.12 

 
Table : 1.4   Proposed Development & Production of QL-V 

 

Year 
Development  

(OB Removal), 
Tonnes 

Lime Kankar 
ROM, 

Tonnes 

Clay Consumption 
from Development, 

Tonnes 

Balance 
Developmental Qty. for 

Backfilling, Tonnes 

Ore: 
OB 

Ratio 
I 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 
II 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 
III 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 
IV 3,75,375 5,00,500 25,000 3,50,375 1:0.75 
V 1,87,688 2,50,250 25,000 1,62,688 1:0.75 

Total 11,26,125 15,01,500 1,25,000 10,01,127 1:0.75 
 
Other than the Quarrying area, the site services include Quarry Office, Rest Shelter, First Aid 
Center, Store Room, Water Tank, Toilets, Security Shed, etc. All the above structures are of 
semi-permanent / permanent in nature. No Township is proposed as RCL is having a Colony at 
Pandalgudi. RCL is operating an Occupational Health Centre at the Factory and at Pandalgudi 
for supporting the health care needs of employees 
 
With Precise Area Notification and approved Mining Plan for the Leases, RCL has to apply and 
obtain prior Environmental Clearances (ECs) for Lease Grant and its Execution. Initially, Minor 
Mineral Quarry Leases (and also in Cluster) of >100 Ha falls under Sl. No. 1(a), Category A of 
EIA Notification 2006 (as amended) and requires EC from the Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change (MoEF&CC).  Accordingly, RCL have applied Online to the Ministry vide 
Application No. IA/TN/MIN/99682/2019 dated 18.03.2019 for QL-I and Application No. 
IA/TN/MIN/99698/2019 dated 18.03.2019 for QL-V. 
 
The Proposals were deliberated in 4th Expert Appraisal Committee (EAC) Meeting held during 
23-24.04.2019 as Agenda Sl. No. 2.7 (QL-I) and Sl. No. 2.6 (QL-V). The Hon’ble Committee 
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awarded the Terms of References (TORs) for conducting Environmental Impact Assessment 
(EIA) Study with Public Hearing vide Letters F. No. J-11015/39/2019.IA.II(M) dated 15.05.2019 for 

QL-I and F. No. J-11015/40/2019.IA.II(M) dated 14.05.2019 for QL-V stating that “Single EIA/EMP 
needs to be prepared for mining leases in cluster. Single Public Hearing needs to be conducted for 
the mining lease in cluster”. 
 
On account of Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic, Baseline Data (BLD) was collected 
during July-September 2021 (Premonsoon Season for this Region) for the EIA Study.  Single EIA 

Report (for both Quarry Leases QL-I & QL-V) has been prepared and submitted as per awarded 
TORs. Summary EIA Reports (both in English and Tamil) along with Draft EIA Report are also 
submitted for Public Consultation & Public Hearing.  
 
Meanwhile, MoEF&CC has notified ‘All mining lease area in respect of minor mineral mining 

leases and ≤ 250 ha mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal’ 
under Category ‘B’ for obtaining prior EC from SEIAA vide Notification SO 1886(E) dated 
20.04.2022. Thus, the Proposals now fall under Category ‘B’ for obtaining prior Environmental 

Clearance from State Level EIA Authority-Tamil Nadu (SEIAA-TN). 
 
EIA Consultant engaged, M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai has been 
accredited for various Sectors including Sector-1 (Mining Projects) for Category ‘A’ by the 
National Accreditation Board for Education & Training (NABET), Quality Council of India vide 
Certificate NABET/EIA/1922/RA 0155 validity extended till 07.11.2022 (Sl. No. 3 of QCI/NABET 
List dated 05.07.2022). ABC Techno Labs India Private Limited Laboratory is accredited by the 
National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) vide Certificate No. 
TC-5770 dated 03.04.2020. The Lab is also recognised by the Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change (MoEF&CC) vide Letter F. No. Q-15018/04/2019-CPW dated 14.10.2019 
with validity of 5 years. 
 

2.0 Description of the Environment 
2.1 Environmental Setting 
 

Maravarperungudi Lime Kankar Quarry Lease-I is located in Suddhamadam village between the 
Coordinates 09o19’42” - 09o21’38” N Latitudes and 78o10’03 - 78o12’39” E Longitudes. 
Vadakkunatham Lime Kankar Quarry Lease is located in Vadakkunatham village between the 
Coordinates 9o19’04” - 9o20’07” N Latitudes and 78o12’32- 78o13’38” E Longitudes; Survey of 
India Topo sheet No.58 K/3 (Fig. 1.2).   
 
There is no environmental issue about the Mines location. There are no eco sensitive areas like 
National Parks, Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserves, Reserved Forests, Elephant Corridor, 
Mangroves, Archaeological/Historical Monuments, Heritage sites, etc. within 10 km from the site 
boundary.   
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The site is free from seismic effects (Seismic Zone III). General elevation of QL area is 60-65 m 
aMSL. Seasonal Uppu Odai drains the region (flows at 1.1 km in E). Seasonal Vaippar River flows 
at a distance of 17.5 km in Southwest. Gulf of Mannar is at 33.0 km in SE and Gulf of Mannar 
Marine National Park is at 38.0 km distance in SE. Single crop (dry) occupies larger part of the 
study area. 
 
The distance of nearest village from QL-I Krishnapuram is about 0.2 km in south and 
Thavasilingapuram is at 0.8 km in South-southwest from Lease boundary. Suddhamadam is at 
1.0 km in NE and Maravarperungudi is at 3.0 km in North-northwest. Pandalgudi is at 7.6 km in 
northwest. Taluk Headquarters Aruppukottai Town is at 17 km in North-northwest and District 
Headquarters Virudhunagar is at 31 km in NW direction from the Lease Area. 
 
The distance of the nearest village Vadakkunatham is about 0.15 km from QL-V in south and 
Suddhamadam is at 1.6 km in north-northwest from the Lease boundary. Pandalgudi is at 13.0 
km in NW. Taluk Headquarters Aruppukottai Town is at 22 km in North-northwest and District 
Headquarters Virudhunagar is at 37.0 km in NW direction from the Lease Area. 
 
Madurai-Thoothukudi Section of NH-38 passes at a distance of 7.0 km in WNW. A road from 
Pandalgudi is passing through the Lease Area to Koppuchithampatti and Maravarperungudi 
villages which is also connected to RCL’s dedicated Mine Haulage Road.  
 
Southern Railway Line of Virudhunagar-Aruppukottai-Manamathurai Section runs at 19.8 km 
distance in NNW from the Lease Area. Madurai Airport is at 53 km in NNW direction, Thoothukudi 
Airport is at 69.5 km in SSW and Chennai Airport is at 455 km in NE. VOC Port at Thoothukudi 
is at 62 km in S direction from the Lease Area. 
 
2.2 Baseline Environmental Status 
 
The study area of 10 km radius (Fig. 3.1) has been considered for assessing the baseline 
environmental status. The monitoring stations are selected in such a way that the baseline 
environmental data reflects the Cumulative Impact of existing Industries/Mines in the Study area. 
Sri Parameswari Spinning & Textile Mills are located at Pandalgudi. Gulf of Mannar is at 45.0 km 
and the Area does not fall in CRZ Area. Project Area does not fall in Critically Polluted Industrial 

Clusters listed by CPCB.  Considering environmental setting of the project, activities and their 
interaction, environmental regulations and Standards, following Environmental Attributes have 
been included in EIA Study: 
 
 Site specific Micrometeorological Data from Core Zone for a Season on wind speed, wind 

direction (wind roses), temperature, humidity, cloud cover, atmospheric pressure, rainfall, etc. 
 Ambient Air Quality Monitoring at 12 locations on 1/8/24-hourly basis, continuously for 2 days 

in a week for 4 weeks in a month for 3 months in the Season for all 12 parameters as per 
NAAQ Norms revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009. 
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 Noise Level Measurements at 12 stations for Leq, Lday and Lnight values once in the season. 
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 Water Quality Monitoring – grab sampling once in the Season for Surface Waters (8 locations) 
as per CPCB Norms & Ground Waters (8 Locations) as per IS:10500 Norms. 

 Soil Quality Monitoring at 6 locations for Textural & Physical Parameters and Nutrients. 
 Land use pattern based on Satellite Imagery. 
 Biotic Attributes for : Flora & Fauna. 
 Socio-Economic Profile, based on 2011-Census and also Household Survey once in the 

study period. 
 
The summary of baseline status is given in Table 2.1.  
 

Table : 2 .1  Environmental Baseline Status 
 

Envl. Component Main Parameters Minimum Maximum Mean Desirable 
Norms 

Ambient Air Quality, 
ug/m3 

PM2.5 10 36 18.9 60 

PM10 16 68 35.4 100 

SO2 6 21 9.9 80 

NOx 6 24 11.7 80 

Ambient Noise, 
dB(A)  

Leq-Day 40.7 46.5 43.3 55 
Leq-Night 39.8 44.5 41.5 45 

Surface Waters  TDS, mg/l 420 450 - 500/2100 
Ground Waters  TDS, mg/l 270 940 - 500-2000 

Soil Status  
EC, mmhos/cm 1.16 2.21 - 0.2-0.5 

SAR 2.09 3.41 - <5 
 
Legend : PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 um; PM10- Particulate Matter size less than 10 um; 
SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; Leq-Day & Leq-Night - Equivalent Noise Levels during Day 
& Night Times; TDS-Total Dissolved Solids; EC-Electrical Conductivity & SAR-Sodium Absorption Ratio. 
 
The findings of baseline environmental status of the study area are summarized below : 

 
 The collected meteorological data during this season represented the local weather 

phenomena. 
 The monitored ambient air quality in the study area was found to be in compliance with the 

National Ambient Air Quality (NAAQ) 24-hourly Norms for Industrial, Residential, Rural and 
other areas. 

 Study Area is falling under Low Pollution Category as monitored Pollutant Levels were <0.5 
Exceedance Factor. 

 Ambient equivalent Noise Levels (Leq) during day and night times were found to be well within 
the MoEF&CC Norms for Residential Areas.  

 The water quality of surface waters were found to be in compliance with CPCB/BIS Norms. 
 The ground water quality was found to be in compliance with the IS:10500-2012 Norms. 
 The soil in the study area would very well support vegetation after amending it suitably. 
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 There is no eco sensitive area exists in the study area and only domesticated animals exist. 
 Schedule-I Fauna, Peafowl are found inhabiting the Study area. Accordingly, the Peafowl 

Conservation Plan has been prepared and submitted 
 The area is thinly populated and basic amenities are available almost in all villages. 

 
Thus, there is adequate buffer for the proposed Project in the physical, biological and edaphic 
environments of the study area. 
 

3.0 Anticipated Environmental Impacts 
 
Any Project would create impact on the environment in two distinct phases viz. Construction 
Phase which may be regarded as temporary & short term and Operation Phase which would 
have long term effects. The impacts have been divided into two categories, viz. Localised and 

Cumulative. The impacts have been assessed for the Project assuming that the pollution due to 

the existing mining activities has already been covered under baseline environmental status and 
continue to remain same till the operation of the project. 
 
3.1 Construction Phase  
 

Being a Quarry Project, it does not involve any major establishment or construction. A small Mine 
Office will be constructed on temporary structures. Also, the Screening / Sizer Plant (mainly 
Structurals) will be established in the QL-I area. Electrical Building will be the main construction. 
Others will be mainly Structurals (upto +25 m above Ground Level) like Hoppers, Conveyors, 
Twin Shaft Sizer, etc. will be installed. 
 
Required water demand of 2 KLD during establishment will be sourced from existing exhausted 
Mine Pits in Pandalgudi Region. As local labourers to be engaged during establishment, there 
will be no domestic sewage generation during Construction Phase. Also, there will not be any 
solid wastes generation and its disposal during that period. 
 
3.2 Operation Phase 
 

Land Use : About 50-55 Ha in QL-I and 15-20 Ha in QL-V will be quarried in a Year.  At 
Conceptual Stage, there will not be any open Pit in Quarries QL-I & QL-V.  An area of 28.490 Ha 

will be used for dumping the Rejects and balance area will be backfilled. Green Belt will be 
developed in 60 Ha in QL-I and 30 Ha in QL-V.  The total Green Belt/Afforested Area in the Region 

will be 671.860 Ha (51.94%). 
 
Pandalgudi, Sivalarpatti, Melvenkateswarapuram Mines and Maravarperungudi Kankar Mine are 
in Conceptual Stage and existing Reserves will be exhausted in another 7-8 years. QL-I & QL-V 
are new Captive Leases with quarrying proposed upto a depth of 3.0 m BGL (shallow quarry). 
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Non-Conventional Opencast Mechanized Strip Mining, without Drilling and Blasting, will be 
adopted. The entire deposits will be exhausted in 8-10 years. There will be no Top Soil/OB Dump 

as entire OB will be backfilled in the quarried out pits simultaneously. Mineral reject waste will be 
dumped on the mineral exhausted area within the quarry lease. 
 
Traffic Impact :  The Captive Mines deploy 30 Tons Tippers for the transportation of Limestone 
from Mines to Crusher. About 223 Trips/day (one way) i.e. 446 Trips/day is the Traffic Volume 
due to all existing Mines to Crusher. About 157 Trips/day (one way) i.e. 314 Trips/day is the Traffic 
Volume from Crusher to Cement Plant. Thus, 760 Trucks/day is the Traffic Volume at Pandalgudi 
Crusher. It is proposed to Quarry 1.393 MTPA ROM (including Clay) from QL-I and 0.525 MTPA 

ROM from QL-V (worst case scenario) @ 6393 TPD. The 30 Tons Tippers will be deployed for the 
transportation of Kankar from these Quarries. Thus, 213 Tirps/day in one way and 426 Trips/day 
in 2-ways is the resultant traffic volume due to these quarries. 
 
Based on the Survey, existing Traffic Volumes at Pandalgudi Junction is computed in Passenger 

Car Units (PCUs) and was found to be 1712.3 PCU/day @ 71.35 PCU/hour. In the Post-Project 
Scenario, there will be an addition of 426 vehicles (937.2 PCU/day) to the existing traffic in the 
vicinity. The net (cumulative) traffic volume will be 2,649.6 PCU/day only @ 110.4 PCU/hour. Thus, 
there will not be any significant impact on the existing baseline traffic volume due to the Proposal.  
 
The existing Haulage Road will also be adequate to handle the proposed addition of traffic 
volume. Adequate parking will be provided and there will not be any outside Truck Parking. 
Facilities for drivers (rest room, toilet, etc.) will also be provided. 

 
Air Pollution : The mining/quarrying, loading and transporting activities would generate both 

fugitive dust emissions and smoke from HEM Machineries/Equipments and Transporting Tippers. 
Quantification of particulate emissions from these Mines is computed by the Emission Factor 
Technique.  Stack Emissions from Existing Crusher & Proposed Screening/Beneficiation Plants 
are considered along with Mines/Quarries for Cumulative impact Assessment.  In general, dust 
generation (Particulate Matter) in the mines are due to : 
 

 Drilling & Blasting operation of existing Mines. 
 Excavation in Mines & Quarries. 
 Transportation of the Mineral. 

AERMOD View Software is used for Predicting the maximum Ground Level Concentrations (GLCs) 
including Transportation Impact.  The respective Input values are used for individual Mine and 
Quarry for running the Model. The predicted GLCs are given in Table 3.1.  The predicted 
maximum GLC-PM10 for cumulative operation is 3.19 ug/m3 and found to be confined locally i.e. 
within 0.6 km radius from the boundaries. Also, adequate Buffer Level available (61.41%) in the Air 
Environment for the Proposal. 
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Table : 3.1   Predicted GLC – PM10 – Cumulative (including Transportation) 
 

Sl. 
No. 

Pollutant 

Background 
Concentration 
(24-hly. Avg.), 

ug/m3 

Max. Predicted 
Ground Level 

Concentration, 
ug/m3 

Distance 
from the 

Plant 
(max.), 

km 

Total 
Concentration, 

ug/m3 

Revised 
NAAQ 
Norms, 
ug/m3 

Buffer Available 
in the 

Atmosphere 

1 PM10 35.4 3.19 0.6 38.59 100 61.41 

 
Noise Levels  : There is no Drilling and Blasting in this Quarry and thus, no vibration. The source 
of noise are due to running of HEM Machineries, Screening/Sizer Plant, loading and 
transportation of Kankar by Tarus Tippers. The noise levels due to the HEM operations would be 
maintained at <85 db(A) at a distance of 1.5 m from the sources.  In general, noise generated by 
these sources will be within the limit of 90 dB(A) prescribed by Director General of Mines Safety 
(DGMS), Dhanbad. The work force will be exposed to <85 dB(A) levels during the 8-hours Shift.  
Ambient Noise level at the boundaries would be maintained <55 dB(A) during day times and <45 
dB(A) during night times, well within MoEF&CC Norms for Residential and Rural Areas. 

 
Water Environment :- The area is almost flat and plain terrain with a gentle slope towards 
southeast. The seasonal Uppu Odai drains the area. There are about 5 Nos. seasonal First and 
Second order streams originating from QL-I Area and join Uppu Odai in the east. A Pond is also 
located in QL-I near Suddhamadam village. About 4 Nos. seasonal First and Second order 
streams originating from QL-V Area join Uppu Odai in the east. A Pond is also located in 
southeastern boundary of QL-V.  A safety distance of 50 metres has been provided on either side 
of Odais (Streams) flowing through the QL areas. As per PAC and approved Mining Plans, the 
water flow in the streams will be maintained as such. 
 
The Normal Rainfall of the Site is 726 mm. Pre-Project and Post Project Surface Runoffs from the 
Quarry Areas are estimated as per Manual of Artificial Recharge of Ground Water (CGWB, 2007). 
Pre-Project Runoffs from these Quarry Areas will be 9,03,340 KL/Annum. 
  
Post-Project Runoffs :- 
 From QL-I  : 8,06,169 KL/Annum 
 From QLV  : 1,74,625 KL/Annum 
     --------------------------- 
  Total  : 9,80,794 KL/Annum   
     --------------------------- 
 
There will be an excess water of 77,454 KL/Annum in the Post-Project Scenario and will be 
harvested & utilized for recharging the ground water-table in the vicinity through proposed Ponds 
and Reservoirs for the benefit of local villagers. Thus, there will not be any impact on the Surface 

Water bodies.  
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Each Quarry requires about 3 KLD drinking water for domestic consumption (total 6 KLD) which 
will be supplied from the RO Plant at Pandalgudi Mine. The Quarries will also require each about 
2 KLD for Dust suppression measures and another 50 KLD for the development and maintenance 
of Green Belt (Total 104 KLD). The required water will be sourced from existing Captive Mine 
Pits in Pandalgudi Region. Thus, there will not be any water drawl from Surface or Ground Water 

Sources in the Lease Area. Also, there will be no Ground Water-table Intersection due to the 
Quarrying activities and thus, no significant impact on the Ground Water regime. 
 

Domestic sewage generation from QLs I & V will be about 5 KLD (each 2.5 KLD) which will be 
biologically treated in Septic Tanks followed by a Dispersion Trenches of adequate size. No 

workshop is proposed and thus, no effluent generation from the Quarry.  
 

Solid Wastes : For the ROM reserves quantity of 1,02,18,313 Tonnes in QL-I, OB generation 
will be 91,96,481 Tonnes. After consumption of Clay @ 4,59,824 Tonnes in the Cement Plant, 
balance 87,36,657 Tonnes OB will be backfilled simultaneously. With Screening/Sizing Plant 
operations in QL-I, Clean Kankar production with 45% Recovery will be 45,98,241 Tonnes and 
Rejects will be 56,20,072 Tonnes. The mineral rejects from Screening Plant/Sizer will be dumped 
in the Kankar exhausted area upto a maximum height of 10 m between grids G2-H2 and G3-H3 
(420x390 m). 
 

For quarrying quarriable 24,26,738 Tonnes of Lime Kankar as ROM in QL-V, 18,53,145 Tonnes 
of Clay (Black Cotton Soil) as OB will be generated. With consumption of 25,000 TPA in the 
Cement Plant, 16,03,145 Tonnes OB will be backfilled simultaneously. 
 

Biological Environment : There is no Eco Sensitive Area/Zone (ESA/ESZ) in the Region. Only 
Native Flora and Fauna exists. Schedule-I Species Indian Pea Fowl (Pavo cristatus) is commonly 
found in the region. The birds are observed to be socially moving in these areas along with the 
human population. The Approved Conservation Plan for Indian Pea Fowl has been prepared in 
consultation with the Forest Department and submitted. There is no loss of forest cover due to 
the Project and hence there is no need of compensatory afforestation. 

 

Socioeconomics : There are 465 Direct Employees working in the Cement Complex. Indirect 
Employment to about 600 persons has been provided. These existing and proposed Mines in 
Pandalgudi Region provide Direct Employment to about 152 Persons and Indirect Employment 
to about 273 Persons. Out of 425 total Employees in these Mines, more than 80% are from local 
villages. 
QL-I will employ about 30 persons directly and 50 persons indirectly. QL-V Quarry will employ 
about 30 persons directly and 30 persons indirectly. 
 
RCL is carrying out number of social activities in and around the villages of its Mines and Factory 
under the Corporate Social Responsibility (CSR) Budget. RCL has the CSR Committee as per the 
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provisions notified by the Ministry of Corporate Affairs on February 27, 2014.  Based on the CSR 
Committee and declared CSR Policy of the Company, CSR activities are covered and Reported. 

 
Occupational Health : RCL is operating an Occupational Health Centre at Factory and Mines 

for supporting the health care needs of employees & their families. Periodic Health tests 
(Pulmonary test, Audiometric test, blood test, chest x-ray examination etc.) have been conducted 
every year for the employees. Supported by test observations, adequate and need based 
treatment has been offered to employees. 
 

4.0 Environmental Monitoring Programme 
 
Periodical monitoring of the Ambient Air Quality (at 4 locations) as per NAAQ Norms, 
Fugitive/Workzone Air Quality/emissions (4 locations), Noise Levels (Ambient & Workzone 
areas), Water (4 Surface & 4 Ground waters) and Soil Quality (3 Locations) shall be undertaken.  
 

5.0 Additional Studies 
 

Detailed risk assessment and mitigative measures are delineated and an effective Disaster 
Management Plan, for natural and man-made disasters, is also submitted.  
 

6.0 Project Benefits 
 

Environmental Benefits : Effective utilization of Minor Minerals for blending with raw materials 
in Cement Manufacturing is a Mineral Conservation Measure. 
 

Social Benefits : QL-I will employ about 30 persons directly and 50 persons indirectly. QL-V will 
employ about 30 persons directly and 30 persons indirectly. A budget of 2% of the Project Cost 
will be allotted as Corporate Environment Responsibility (CER) Budget (Rs.12,00,000/- for QL-I & 

Rs.8,40,000/- for QL-V) for Suddhamadam and Vadakkunatham villages. In addition, for the 
mandatory District Mineral Foundation (DMF) @ 30% of Seigniorage Fee will also be contributed. 
Also, Green Fund contribution @ 10% of Seigniorage Fee for each Tonnes of Kankar. 
 
Financial Benefits : Improve the local and regional economy. Royalty and other Taxes to the 
Exchequer. The direct & indirect employment, CER & CSR activities, DMF Fund, etc. will have 
a positive impact on the Socio-economic Structure of the area.  
 
7.0   Environmental Management Plan 
 

An Environmental Management Plan (EMP) is formulated for mitigation of adverse impacts and 
is based on present environmental status and impact appraisal.  
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7.1 Construction Phase 
 
The following EMP measures shall be undertaken during the Construction Phase (Mine Office & 
Screening/Sizer Plant): 
 

 It shall be ensured that no change due to the constructions to the natural drainage of the area. 
 All the topsoil excavated shall be stored and maintained for use in Green Belt. 
 Construction materials like sand, stone chips, etc. shall be obtained from approved quarries. 
 High Speed Diesel with low sulphur content shall be used for construction machineries. 
 Cement handling shall be supervised properly to check fugitive emissions. Empty cement 

bags, debris, etc. shall not be disposed of at the site.  
 On completion of construction, all debris and extraneous materials shall be cleared off and 

no residuals should be left at the site. 
 Periodical monitoring of environmental parameters shall be carried out during the 

Construction Phase as per TNPCB Norms to have a cross check and a data base. 
 

7.2 Operation Phase 
 
The following EMP measures shall be undertaken during the Operation Phase: 

 
7.2.1 Land Use 
 
 No. of trees existing shall be numbered and referenced for review. 
 Earthen banks shall be provided on the periphery and non-operating side of dumps to arrest 

wash-offs. 
 Siltation of agricultural land should be prevented. Garland drains with Check Dams shall be 

provided at the dump slopes to arrest/control soil erosion. 
 Dump should be stabilized by mechanical and biological reclamation with suitable plantations. 
 Non-mineral zones and open areas should be planted with trees. 
 Run-offs from the Quarry and Waste Dump should be prevented to avoid being discharged 

to surroundings, particularly to agricultural land. 
 Garland drains, ditches, catch pits in different combinations should be provided to prevent 

run offs affecting the surrounding agricultural land.  
 Saplings shall also be planted along the foot of the dumps and unused slopes to arrest / 

prevent erosion. 
 The solid wastes shall be backfilled in the quarried areas and the land shall be restored to its 

original conditions. 
 An effective Afforestation (with predominantly native species) shall be done in the Backfilled 

areas. 
 Grazing Fields shall be developed for utilisation by Local people. 
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7.2.2 Traffic Impact  
   
 All Tippers are to be fully covered with Tarpaulin/closed to avoid any spillage on 

transportation. 
 Restriction of over loading of Tippers shall be enforced. 
 Speed restrictions shall be enforced.  
 Restriction of Truck parking in the Highway and Public Roads shall be enforced. 
 Regular and preventive maintenance of transport vehicles are to be ensured. 
 Carbon sequestration is the long-term storage of carbon in oceans, soils, vegetation 

(especially forests) and geologic formations. Adequate Green Belt shall be developed around 
the project for carbon sequestration. As trees grow, they store carbon in woody tissues and 
soil organic matter. 
 

7.2.3 Air Environment  
 
 Eco friendly quarrying shall be adopted. 
 Green belt shall be developed along the periphery, haul roads, waste dumps, etc.  
 Stacks with adequate Bag Filters to control PM emission <30 mg/Nm3. 
 Periodical maintenance of APC Equipments like Bag Filters, etc. 
 Fugitive emissions control during quarrying, loading, unloading and transportation activities 

shall be practiced. 
 Water sprinklers shall be installed along the haul roads and operated to suppress the dusts. 
 Regular and preventive maintenance of transport vehicles shall be undertaken. 
 Transport vehicles shall be in compliance with emission norms. 
 Periodical Air Quality and Fugitive Emissions shall be monitored. 

 
7.2.4 Noise Levels 
 
 Deploying quarrying equipments shall be with in-built mechanism for reducing noise.  
 Design features of Plant machineries shall ensure low noise levels in the working areas. 
 Sound proof operator's cabin of equipments shall be provided. 
 Ear muffs/ear plugs shall be provided to the Workers in higher noise zones. 
 Green Belt with thick foliage shall be developed around lease boundary, haul roads, etc..  
 Ambient Noise Levels at boundaries shall comply MoEF&CC Norms for Residential Areas. 
 Periodical Noise Monitoring shall be carried out. 
 

7.2.5 Water Environment 
 
 Natural drains or nallas should not be disturbed. 
 The existing Pre-mining Drainage Pattern should be maintained to the extent possible so that 

Post Project Runoff distribution is not affected. 
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 Runoffs from the Quarry and Waste Dump should be regulated by constructing garland 
drains. 

 All the garland drains should be routed through adequately sized catch pits or settling pits to 
remove suspended solids from flowing into storm water. 

 Settling pits and Garland drains should be periodically desilted. 
 The ground water recharge measures should be done. 
 No trade effluent shall be discharged. 
 Periodical Water quality shall be monitored. 
 
7.2.6 Biological Environment 
 
 Green Belt (33% Coverage) shall be developed and maintained effectively.  
 Local species and fruit bearing trees shall be preferred. 
 Afforestation in backfilled & reclaimed areas shall be undertaken. 
 Approved Pea fowl Conservation Plan shall be implemented. 
 Through the process of photosynthesis, plants assimilate carbon and return some of it to the 

atmosphere through respiration. The carbon that remains as plant tissue is then consumed 
by animals or added to the soil as litter when plants die and decompose. The primary way 
that carbon is stored in the soil is as soil organic matter (SOM).  

 
7.2.7 Occupational Health 
 
 RCL shall provide a safety & healthy working conditions and continually improve the 

occupational health and safety performance.  
 Its objectives shall be to achieve zero accident and safe work environment, to improve moral 

and health of all employees. 
 All employees undergo check-up on recruitment and periodically during employment. 
 Maintenance of Pre, during & Post Employment Records. 
 Provision of all Personal Protective Equipments for the employees at Mines. 
 Provision of illumination facilities at proper places for ease of working during night times. 
 Work comfort and its periodic review by a committee. 
 Provision of Rest Shelters at Quarries. 
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7.2.8 Social Measures 
 
 As per the Companies Act 2013, Companies should spend at least 2% of the Profit after Tax 

of the previous year for CSR activities but not lower than 2% of average of previous three 
years Profit after Tax. 

 RCL shall carry out various Social Measures for the local as well as regional populations as 
per CSR Norms. 

 As per OM dated 30th Sept., 2020, & OM dated 20th Oct., 2020 Socio-Economic 
Developmental activities will be formulated on the basis of the issues raised during Public 
hearing which will be addressed and implemented in a time bound manner with the start of 
the industrial activities. 

 
7.2.9 Plastic Waste Management 
 
There will be ban on one time use and throw away Plastic usage in the Quarries in compliance 
with Tamil Nadu, Environment and Forests (EC-2) Department, G.O.(D) No. 84 dated 
25.06.2018.  RCL will encourage the use of eco friendly alternatives. 

 
7.3 EMP Budget 
 
QL-I : The capital cost of the Project is Rs.6.00 crores (Less Beneficiation Plant Cost declared in 
TOR Application).  An amount of Rs.10.00 Lakhs has been earmarked as Capital EMP Budget and 
Rs.20.00 Lakhs per Annum is the Operating Cost towards EMP measures, Green Belt 
maintenance, Environmental Monitoring, etc. 
 
QL-V : The capital cost of the Project is Rs.4.20 crores.  An amount of Rs.5.00 Lakhs has been 
earmarked as Capital EMP Budget and Rs.15.32 Lakhs per Annum is the Operating Cost towards 
EMP measures, Green Belt maintenance, Environmental Monitoring, etc.   
 
As approved by DFO, the proposed budget for Peafowl Conservation Plan for QL-I  & QL-V will 
be each Rs.15.80 Lakhs for the first ten years period.   
 

*** 
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12.0   Disclosure of Consultants 
 

 
The EIA Consultant engaged, M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai has been 
accredited for various Sectors including Sector-1 (Mining Projects) for Category ‘A’ by the 
National Accreditation Board for Education & Training (NABET), Quality Council of India vide 
Certificate NABET/EIA/1922/RA 0155 validity extended till 07.11.2022 (Sl. No. 3 of QCI/NABET 
List dated 05.07.2022). ABC Techno Labs India Private Limited Laboratory is accredited by the 
National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) vide Certificate No. 
TC-5770 dated 03.04.2020. The Lab is also recognised by the Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change (MoEF&CC) vide Letter F. No. Q-15018/04/2019-CPW dated 14.10.2019 
with validity of 5 years. The Lessee has utilized the services of M/s.Ensyscon, Chennai for the 
coordination of the Study on behalf of him. 
 
ABC comprises a team of highly talented professionals, who work in sync with clients ensuring 
that the defined assessment and survey or reporting is executed with high level of efficiency. The 
proficient team consists of Environmentalists, Policy makers, Geologists, Chemists, Engineers, 
Industrial hygienists, Technicians, Research Associates, Sociologists and others with expertise 
in various key areas. 
 
ABC has a proven successful track record of working with industry & institutions and in executing 
multi faceted projects funded by organizations like World Bank, UNDP, MoEF&CC, amongst 
others. ABC Techno labs India Private Ltd has laid down new benchmarks in all its areas of 
strategic operations by the dedicated team of outstanding professionals and client-centric 
approach, clearly evident by the accomplishments/ clients list.  
 
The accrediated Sectors and approved Experts of ABC are appended. 
 

*** 
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QCI/NABET/ENV/ACO/22/2473            August 08, 2022 

 

 

To                                                                                                                                 

ABC Techno Labs India Private Limited, 

"ABC Tower", 400, 13th Street, 

SIDCO Industrial Estate North Phase, Ambattur 

Chennai-600098, Tamil Nadu 

 

 

 

Sub.: Extension of Validity of Accreditation till November 07, 2022– regarding 

Ref.: Certificate no. NABET/EIA/1922/RA0155 

  

 

Dear Sir/Madam, 

This has reference to the accreditation of your organization under QCI-NABET EIA Scheme, the 

validity of ABC Techno Labs India Private Limited is hereby extended till November 07, 2022, or 

completion of assessment process, whichever is earlier.   

 

 

The above extension is subject to the submitted documents/required information with respect to 

your application and timely submission and closure of NC/Obs during the process of assessment. 

You are requested not to use this letter after expiry of the above stated date. 

  

With best regards. 

 

 

 

 

 

 

(A K Jha) 

Sr. Director, NABET 
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SL.

No.

Name and Address EIA Consultant

Organization

Scope of Accreditation

As per NABET Scheme

Project or

Activity as

per Schedule

of MoEFCC

Notification

dated

September

14, 2006 and

subsequent

Amendments

Sect

Num

er

Name of Sector

Cate

gory

2

Aarvee Associates Architects

Engineers & Consultants Pvt. Ltd. 

Address:8-2-5, Ravula Residency,

Srinagar Colony, Hyderabad 

Email: aarvee@aarvee.net,

kprasad@aarvee.net,

water@aarvee.net 

Tel: 040-23737633 

Remarks:Conditions apply

1 Mining of minerals including

opencast/ underground

mining

A 1 (a) (i)

3 River Valley projects A 1 (c)

4 Thermal power plants A 1 (d)

28 Isolated storage & handling

of hazardous chemicals (As

per threshold planning

quantity indicated in column

3 of Schedule 2 & 3 of

MSIHC Rules 1989 amended

2000)

B -

31 Industrial estates/ parks/

complexes/ Areas, export

processing zones(EPZs),

Special economic zones

(SEZs), Biotech parks,

Leather complexes

B 7 (c )

34 Highway A 7 (f)

Certificate N

Validity:

Validity Ext

Validity:NA

UserName:

Accreditatio

3

ABC Techno Labs India Private

Limited (formerly known as ABC

Environ Solutions Pvt. Ltd.) 

Address:# 400, 13th Street,

SIDCO Industrial Estate (North

Phase), Ambattur, Chennai -

600098 

Email: abc@abctechnolab.com,

info@abctechnolab.com 

Tel: 044-26257788/ 26257799 91

95660 55555 and 91 95660 67777 

Remarks:Conditions apply

1 Mining of minerals -

Opencast and underground

A 1 (a) (i)

2 Offshore and onshore oil and

gas exploration, development

& productions

A 1 (b)

3 River Valley projects -

Irrigation projects only

A 1 (c )

4 Thermal power plant A 1 (d)

7 Mineral beneficiation A 2 (b)

8 Metallurgical industries

(secondary ferrous only)

B 3 (a)

Certificate N

Validity:

Validity Ext

Validity:NA

UserName:
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SL.

No.

Name and Address EIA Consultant

Organization

Scope of Accreditation

As per NABET Scheme

Project or

Activity as

per Schedule

of MoEFCC

Notification

dated

September

14, 2006 and

subsequent

Amendments

Sect

Num

er

Name of Sector

Cate

gory

9 Cement Plants A 3(b)

10 Petroleum refining industry A 4 (a)

12 Asbestos milling and

asbestos based products

A 4 (c)

15 Leather/skin/hide processing

industry

A 4 (f)

16 Chemical Fertilizers A 5 (a)

18 Petro-chemical complexes

(industries based on

processing of petroleum

fractions & natural gas and

/or reforming to aromatics)

A 5 (c)

20 Petrochemical based

processing

A 5 (e)

21 Synthetic organic chemicals

industry (dyes & dye

intermediates; bulk drugs and

intermediates excluding drug

formulations; synthetic

rubbers; basic organic

chemicals, other synthetic

organic chemicals and

chemical intermediates)

A 5 (f)

22 Distilleries A 5 (g)

25 Sugar Industry B 5 (j)

27 Oil & gas transportation

pipeline (crude and refinery/

petrochemical products),

passing through national

parks/sanctuaries/ coral

reefs/ecologically sensitive

areas including LNG terminal

A 6 (a)

Accreditatio
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SL.

No.

Name and Address EIA Consultant

Organization

Scope of Accreditation

As per NABET Scheme

Project or

Activity as

per Schedule

of MoEFCC

Notification

dated

September

14, 2006 and

subsequent

Amendments

Sect

Num

er

Name of Sector

Cate

gory

28 Isolated storage & handling

of hazardous chemicals (As

per threshold planning

quantity indicated in column

3 of Schedule 2 & 3 of

MSIHC Rules 1989 amended

2000)

B -

29 Airports A 7 (a)

31 Industrial estates/ parks/

complexes/ Areas, export

processing zones(EPZs),

Special economic zones

(SEZs), Biotech parks,

Leather complexes

A 7 (c )

32 Common hazardous waste

treatment, storage and

disposal facilities (TSDFs)

A 7 (d)

33 Ports, harbours, jetties,

marine terminals, break

waters and dredging

A 7(e)

34 Highways A 7 (f)

36 Common effluent treatment

plants (CETPs)

B 7 (h)

37 Common municipal solid

waste management facility

(CMSWMF)

B 7 (i)

38 Building and construction

projects

B 8 (a)

39 Townships and Area

development projects

B 8 (b)

4

Aditya Environmental Services Pvt.

Ltd. 
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 NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR EDUCATION & TRAINING 

   QUALITY COUNCIL OF INDIA 
       6th Floor, ITPI Building, Ring Road, I.P. Estate, New Delhi 

      Scheme for Accreditation of EIA Consultant Organizations 

   Accreditation Committee Meeting for Supplementary Assessment held 

 Through Video Conferencing on 

                                                               September 21, 2021 

 

The following members were present during the meeting: 

 

1. Mr. A. K. Ghose   - Chairman 

2. Dr. G. K. Pandey    - Member 

3. Dr. P. Ahujarai    - Member 

4. Dr. J. S. Sharma   - Member 

5. Prof. D. K. Sharma    - Member 

6. Dr. Ranjini Warrier    - Member 

 

Prof. Rajesh Khanna and Dr. Manoranjan Hota expressed their inability to attend the meeting. 

 

Mr. A.K. Jha – Senior Director, Dr. S. K. Mishra – Joint Director,  Dr. Pawan Kumar Singh – Assistant 

Director and Mr. Vipin Pant– Accreditation Officer from NABET-QCI were present in the meeting. 

 

Following case was discussed and decisions taken thereof are: 

 

1.0 Case of Supplementary Assessment 

 

1.1 ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai 
  
The case of ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai was discussed in RA AC meeting 

dated January 17, 2020 wherein ACO was accredited for sectors 1(A), 2(A), 3(A), 4(A), 7(B), 8(B), 

9(A), 10(A), 12(A), 15(A), 16(A), 18(A), 20(A), 21(A), 22(A), 24(A), 25(B), 27(A), 28(B), 29(A), 

31(A), 32(A), 33(A), 34(A), 36(B), 37(B), 38(B) and 39(B). ACO has proposed the following 

additional candidate for already approved sectors and functional areas. The assessment result 

of the same is as under: 

 1.1.1   EIA Coordinators (ECs) 

 

Sl. 

No 
Name 

Sectors  
Cat. Remarks 

Applied Recommended Approved 

Empanelled 

1 K. Sekar 

1 Yes Yes A Open cast only 

7 Yes Yes A 

None 
9 Yes Yes A 

31 Yes Yes A 

33 Yes Yes A 
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 1.1.2   Functional Area Experts (FAEs) 

 

Sl. 

No 
Name 

Functional Areas (FAs) 
Cat. Remarks 

Applied Recommended Approved 

Empanelled 

1 K. Sekar 

AP - - - 

Candidature withdrawn 
WP - - - 

AQ - - - 

RH - - - 

 

 

 

  Note:   The followings will be communicated to the ACO by NABET 

 Detailed Observations (if any) 

 Result of balance candidate/s (If any) 

 

 

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair. 

 

This is issued as per the approval of minutes of the meeting dated September 21, 2021. 

 

Issued by 

 

(A K Jha) 

Senior Director   

QCI-NABET 

 

 

 

 

 

Abbreviations: 

 

 

 

ACO  -   Accredited Consultant Organization 

AC  -   Accreditation Committee 

IA  -   Initial Accreditation 

SA  -   Surveillance Assessment 

RA                  -                            Re-Accreditation 

EC  -   EIA Coordinator 

FA  -   Functional Area 

FAE  -   Functional Area Expert 

FAA  -                            Functional Area Associate 

CA  -  Continue by Assessment 

CWA -  Continue with alert 
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(EIA_LoginForm.aspx)

ce Assessment (SA)  (../FAQ(SA).pdf) Re-Accreditation (RA)  (../FAQ(RA).pdf) 

search

 Search 

Back

ABC Techno Labs India Private Limited (formerly known as ABC Environ Solutions

Pvt. Ltd.)

S

No Name Type Designation Sector FA Remarks

Scan

QR

1 Ratnakumar

V Mudliar

Empanelled EC,FAE 2(A),21(A),32(A),37(B),39(B) SHW(A),SC(A),WP(A)

2 Abhik Saha In House EC,FAE 2(A),9(A),12(A),21(B),22(A) WP(A),EB(A),AP(B),SHW(A)

3 Dr. R. K

Jayaseelan

In House EC,FAE 1(B),31(B),39(B),21(A),37(B) LU(A),WP(A),HG(A),SHW(A)

4 Dr. R.

Paramasivam

In House EC,FAE 31(A),36(A) WP(A),HG(A)

5 Dr.Mohit

Kumar Ray

Empanalled EC 10(A),18(A),4(a),20(A),27(A)

6 Geetha S In House ,FAE SE(B)

7 Haneesh

Paniker

Empanelled EC,FAE 34(B),36(B),37(B),38(B),39(B) AP(B),WP(B),NV(B)

8 K Sekar Empanelled EC 1(A),7(A),9(A),31(A),33(A) Opencast

mining only
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S

No Name Type Designation Sector FA Remarks

Scan

QR

9 Kavitha Zog Empanalled EC,FAE 3(A),4(B),22(A),25(B),39(B) SHW(B),WP(B),EB(B)

10 M.S Bhaskar Empanelled EC,FAE 1(A),2(A),7(B),21(A) Geo(A),HG(A),LU(A),NV(B) Onshore only

for sector-2.

Opencast

mining only for

sector-1.

11 Muthiah

Mariappan

Empanelled EC,FAE 4(A),10(A),15(A),16(A),29(A) SHW(A),AP(A),WP(A)

12 P Swamiraj Empanalled EC 34(A)

13 R Rajendran Empanalled EC,FAE 8(B),38(B),39(B),29(A) SHW(B),AP(B),N(B),SC(B)

14 Shankar N

Gajbhiye

Empanalled EC 27(A),33(A)

15 Sushil

Mishram

In House ,FAE SE(A)

16 Vaishnavi

Dhinakaran

In House ,FAA SHW,WP

17 Vijayalakshmi

K

Empanalled EC,FAE 28(B),39(B),4(a),21(A) NV(A),RH(A),AQ(A)

18 Vinod Kumar

Gautam

Empanelled EC,FAE 29(A),38(B),28(B),21(A),34(A) SHW(A),AQ(A),RH(A)

19 Vivek P

Navare

Empanalled EC,FAE 1(A) NV(A)

Website Compatibility:

Best viewed in 1024X768 or higher resolution mode.
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RCL 

1 

 

ராம்க ா சிமமண்ட்ஸ் லிமிமடட் 

மறவர ்மெருங்குடி சுண்ணாம்பு  ன் ர் குவாரி குத்தக -I  மற்றும் 

வட ்குநத்தம் சுண்ணாம்பு  ன் ர் குவாரி குத்தக -V ற் ா  முன் 

மமாழியெ்ெட்ட (குத்தக  விவர குறிெ்பு ள்) 
 

விவரங் ள் குவாரி குத்தக -I குவாரி குத்தக -V 

அளவு 498.87.0 மெ ்டர் 123.26.5 மெ ்டர் 

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

உற்ெத்தி 

ROM(ஆர்.ஓ.எம்) @ 1.333 

MTPA அல்லது சுத்தம் 

மெய்யெ்ெட்ட  ன் ர் @ 

0.6 MTPA &  ளிமண் 

-மற்றகவ @ 0.06 MTPA 

ROM(ஆர்.ஓ.எம்) 

சுண்ணாம்பு  ன் ர் @ 

0.5 
 

கிராமம் சுத்தமடம் வட ்குநத்தம் 

தாலு ் ா அருெ்பு ்க ாட்கட அருெ்பு ்க ாட்கட 

மாவட்டம் விருதுந ர் விருதுந ர் 

மாநிலம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு 
 

 

சுத்தி ரி ் ெ்ெட்ட சுற்றுெச்ூழல் EIA 2006 இன் கீழ் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி 

அட்டவகண அறிவிெ்பு. 

வ. எண். 1(a); 20.04.2022 கததியிட்ட MoEF மற்றும் CC மற்றும் SO 1886(E) இன் ெடி 

‘பி’ வக  அறிவிெ்பு. (குழுவில் உள்ள சிறு  னிம குவாரி ள்). 
 
 

வகரவு சுற்றுெச்ூழல் தா ்  மதிெ்பீட்டு அறி ்க . 
(மொது விொரகண ் ான TOR  ்குெ் பிறகு வழங் ெ்ெட்டது) 

 

 

MoEF மற்றும் CC மூலம் வழங் ெ்ெட்ட TOR  ள் 
 

QL-I : F. No. J-11015/39/2019.IA.II(M) கததி 15.05.2019 

QL-V : F. No. J-11015/40/2019.IA.II(M) கததி 14.05.2019 
 

ஆ ஸ்ட் 2022 

EIA ஆகலாெ ர் 

ஏபிசி மட ்கனா கலெ்ஸ் இந்தியா பிகரகவட் லிமிமடட், மென்கன 

ொன்றிதழ் எண்.: NABET/EIA/1922/RA0155 மெல்லுெடியாகும்  ாலம் 07.11.2022 வகர 

நீட்டி ் ெ்ெட்டது (QCI/NABET ெட்டியல் 05.07.2022 கததியிட்ட Sl. எண். 3) 
 



 

RCL 

2 

 

 

உள்ளட ் ம் 

 

வ.எண்                                                       விவரம்                                                      

 I    உள்ளட ் ம்                                                                                                                             

I I   புள்ளிவிவரங் ளின் ெட்டியல்                                         

III  அட்டவகண ளின் ெட்டியல் 

IV  திட்ட ஆதரவாளர் பிர டனம் 

V   EIA ஆகலாெ ர் வகரயகர ்குட்ெட்டது 

VI  வழங் ெ்ெட்ட TOR  ள். 

VII தரநிகல TOR  ளும் மற்றும் அவற்றின் EIA அறி ்க யின் ஒருங்கிகணெ்பும். 

VIII கூடுதல் TOR  ள் மற்றும் அவற்றின் EIA அறி ்க யின் ஒருங்கிகணெ்பும். 

1.0 மு வுகர 

1.2 திட்ட ஆதரவாளர். 

1.3 ராமொமி ராஜா ந ர் சிமமன்ட் ஆகல. 

1.4 ம ட்டியா  பிடி ் ெ்ெட்ட சுண்ணாம்பு சுரங் ங் ள் மற்றும் குவாரி ள். 

1.5 திட்டத்திற் ான கதகவ. 

1.6 குவாரி ள் நில விவரங் ள். 

1.7 ெட்டெ்பூர்வ கதகவ ளு ்கு மொருந்தும் திட்டம். 

1.8 சுற்றுெச்ூழல் அகமெ்பு. 

1.9 முன்மமாழிவு ள். 

1.10 திட்டெ ்மெலவு. 

1.11 திட்டெ் ெயன் ள். 

1.12 EIA ொர்ந்த விவரம். 

2.0 திட்ட விவரம் 

2.1 திட்டத்தின் வக . 

2.2 மதாழில்நுட்ெம் மற்றும் மெயல்ொட்டின் அளவு. 

2.3 திட்ட விவரம். 

2.4 மறவர் மெருங்குடி குவாரி I குத்தக யின் விவரம். 

2.5 வட ்குநத்தம் குவாரி V குத்தக யின் விவரம். 

2.6 மதாழில்ொர் ஆகரா ்கியம் மற்றும் ொது ாெ்பு. 

3.0 சுற்றுெச்ூழல் ெம்மந்தமான விள ் ம். 

3.1 ஆய்வு ெகுதி. 

3.2 சுற்றுெச்ூழல் கூறு ள். 

3.3 கதாதுவா ் ெ்ெட்ட முகற. 

3.4 கம ்கராமீட்டரியாலஜி.(சிறுகுறு அளவீடு) 

3.5 சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தரம். 

3.6 ெத்த நிகல. 

3.7 நீரின் நிகல. 

3.8 நிலத்தின் நிகல. 
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3.9 குறிெ்பிட்ட தாவரம் மற்றும் உயிரி( விலங்கு).3.10 ெமூ -மொருளாதார சூழல். 

 

வ.எண்                                                       விவரம்                                                       

 

4.0 எதிர்ொர் ் ெ்ெட்ட சுற்றுெச்ூழல் தா ் ம் மற்றும் தணிெ்பு நடவடி ்க  ள்.                             

4.1 ொதிெ்பு கள  ண்டறிதல். 

4.2  ட்டுமான  ட்டடெ்ெகுதி. 

4.3 மெயல்ொட்டு  ட்டெ்ெகுதி. 

4.4 தா ் ங் ளின் மதிெ்பீடு. 

4.5 தா ்  அளவு. 

5.0 மாற்று ஏற்ொடு ளின் ெகுெ்ொய்வு (மதாழில்நுட்ெம் மற்றும்  ளம் ொர்ந்து). 

5.1 மதாழில்நுட்ெம். 

5.2 மாற்று ஏற்ொடா   ருதெ்ெடும்  ளங் ள். 

6.0 சுற்றுெச்ூழல்  ண் ாணிெ்பு திட்டம். 

6.1 சுற்றுெச்ூழல்  ருவி மற்றும் அகவ ொர்ந்தகவ ள். 

6.2  மதாடர் திட்ட  ண் ாணிெ்பு. 

7.0 கூடுதல் ஆய்வு ள். 

7.1 அொயங் கள  ண்டறிதல் மற்றும் இடர் கள மதிெ்பீடுதல். 

7.2 அவெரத் தயாரிெ்புத் திட்டம். 

7.3 கெரிடர் கமலாண்கமத் திட்டம். 

8.0 திட்டெ் ெயன் ள். 

9.0 சுற்றுெச்ூழல் ெலனிற் ான மெலவின் ெகுெ்ொய்வு. 

10.0 சுற்றுெச்ூழல் கமலாண்கம திட்டம். 

10.1  ட்டுமான  ட்டெ்ெகுதி. 

10.2 மெயல்ொட்டு  ட்டம். 

10.3 பீஃகொல் ொது ாெ்புத் திட்டங் ள்.(QL-I ற்கும் மற்றும் QL-V ற்கும்). 

10.4 EMP வுகடய ெட்மஜட். 

10.5 CER வுகடய ெட்மஜட். 

11.0 சுரு ் மான சுற்றுெச்ூழல் தா ்  மதிெ்பீடு. 

12.0 ஆகலாெ ர் ளின் மவளிெ்ொடு. 
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க ாெ்பு ள் 

 

க ாெ்பு-1 QL-I  ் ான PCCF  டிதம். 

க ாெ்பு-2 QL-V ் ான PCCF  டிதம். 

க ாெ்பு-3 LOI/QL-I  ் ான துல்லியமான ெகுதித் மதாடர்பு. 

க ாெ்பு-4 சுரங் த் திட்டத்திற் ான ஒெ்புதல்  டிதம். 

க ாெ்பு-5 LOI/QL-V  ் ான துல்லியமான ெகுதித் மதாடர்பு. 

க ாெ்பு-6 சுரங் த் திட்ட ஒெ்புதலு ் ான  டிதம். 

க ாெ்பு-7 AD/QL I  ் ான குவாரி குழு ொன்றிதழ். 

க ாெ்பு-8 QL-V 302 ் ான குவாரி குழு ொன்றிதழ். 
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கதாற்றங் ளின் ெட்டியல் 

 

வ.எண்                                                விவரம்                                                                 

 

பி ் 1.1    அட்டவகண வகரெடம் 

ெ்ளாட் 1.   RCL RR ந ர் சிமமன்ட் ஆகல மற்றும் பிராந்திய  

                 வகரெடத்தில் உள்ளட ் ெ்ெட்ட சுரங் ங் ள். 

ெ்ளாட் 2.   தற்கொதுள்ள சுண்ணாம்பு சிகறெ்பிடி ் ெ்ெட்ட  

                 சுரங் ங் ள் மற்றும் முன்மமாழியெ்ெட்ட குவாரி 
குத்தக  ள். 

ெ்ளாட் 3.   RCL க ெ்டிவ் கமன்ஸ்-ெந்தல்குடி மண்டலம். 

ெ்ளாட் 4.   வருவாய் வகரெடத்தில் குவாரி குத்தக -I 

ெ்ளாட் 5.   கூகுள் எர்த் ெடத்மதாகுெ்பில் குவாரி குத்தக -I 

ெ்ளாட் 6.   QL-I தள புக ெ்ெடங் ள் (ட்கரான் மூலம் பிடி ் ெ்ெட்டகவ) 

ெ்ளாட் 7.   QL-I கலஅவுட். 

ெ்ளாட் 8.   வருவாய் வகரெடத்தில் குவாரி குத்தக -V. 

ெ்ளாட் 9.   கூகுள் எர்த் ெடத்மதாகுெ்பில் குவாரி குத்தக -V. 

ெ்ளாட் 10.   QL-5 தள புக ெ்ெடங் ள் (ட்கரான் மூலம் பிடி ் ெ்ெட்டகவ ) 

ெ்ளாட் 11.   QL-V கலஅவுட். 

பி ் 1.2                                          கடாகொ வகரெடம்.   

பி ் 1.3                                          சுற்றுெச்ூழல் அகமெ்பு. 

ெ்ளாட் 12.                                     உள்ளூர் புவியியல் & தற்கொதுள்ள  ங் ர் குவாரி  
                                                     மெயல்ொடு ள். 

ெ்ளாட் 13.                                     மவளிகயறும் உள் ட்டகமெ்பு ள். 

ெ்ளாட் 14.                                     QLs-I  ்கும் மற்றும் V  ் ான கொ ்குவரத்து ொகத. 

பி ் 2.1                                          QL-I கமற்ெரெ்பு மற்றும் புவியியல் திட்டம். 

பி ் 2.2.                                         புவியியல் பிரிவு ள். 

பி ் 2.3                                          QL-I  ் ான ஆண்டு வாரியான உற்ெத்தித் திட்டம். 

பி ் 2.4                                          QL-I  ருத்தியல் திட்டம். 

பி ் 2.5                                          QL-V  ் ான கமற்ெரெ்பு மற்றும் புவியியல் திட்டம். 

பி ் 2.6                                          QL-V  ் ான புவியியல் பிரிவு. 

பி ் 2.7                                          QL-V ஆண்டு வாரியான உற்ெத்தித் திட்டம். 

பி ் 2.8                                          QL-V  ் ான  ருத்துருத் திட்டம். 

பி ் 3.1                                           சுற்றுெச்ூழல் தர ்  ண் ாணிெ்பு நிகலயங் ள். 

பி ் 3.2                                          உடலியல். 

பி ் 3.3                                          வடி ால் முகற.  
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பி ் 3.4    ெருவ ால கராஜா  ாற்று. 

ெ்ளாட் 15                                       ண் ாணிெ்பு நிகலயங் ள். 

பி ் 3.5                                          நீர் தர  ண் ாணிெ்பு நிகலயங் ள். 

பி ் 3.6                                          மெயற்க  ்க ாள் ெடங் ள். 

பி ் 3.7                                          நில ெயன்ொட்டு முகற. 

ெ்ளாட் 16                                      வீட்டு ஆய்வு-புக ெ்ெடங் ள். 

பி ் 4.1                                          QL-I  ் ா  முன்மமாழியெ்ெட்ட புல் வயல் ள்,  

                                                     குளங் ள் மற்றும் நீர்த்கத ் ங் ள். 

பி ் 4.2                                          QL-I  ் ா  புதுெ்பி ் ெ்ெட்ட  ருத்தியல் திட்டம். 

பி ் 4.3                                          QL-V  ் ா  முன்மமாழியெ்ெட்ட புல்மவளி ள்,  

                                                     மற்றும் கமம்ெடுத்தெ்ெட்ட  ருத்தியல் திட்டம். 

பி ் 4.4                                           ணி ் ெ்ெட்ட ஒட்டு மமாத்த GLC - PM10. 

பி ் 4.5                                          கூகுல் புக ெ்ெடத்மதாகுெ்பில்  ணி ் ெ்ெட்ட  

                                                     ஒட்டு மமாத்த  GLC-PM10. 
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அட்டவகண ெட்டியல் 

 

வ.எண்                                               விவரம்                                                               

 

அட்டவகண 1   குவாரி குத்தக  விவரங் ள் 

அட்டவகண 1                             குவாரி கதாற்றங் ள். 

அட்டவகண 1.1                           நவீனமயமா ் ல் மற்றும் கமம்ெடுத்தலு ் ான 

                                                    தயாரிெ்பு.  

அட்டவகண 1.2                          க வெமுள்ள சுரங் ங் ள் மற்றும் அவற்றின் உற்ெத்தி. 

அட்டவகண 1.3                          ெந்தல்குடியில் உள்ள சுண்ணாம்பு  ங் ர் குவாரி 
                                                    குத்தக  ள்.  

அட்டவகண 1.4                          QL-1 யின் எல்கலத் தூண் ள் மற்றும் உதவியானகவ ள். 

அட்டவகண 1.5                          QL-V எல்கலத் தூண் ள் மற்றும் உதவியானகவ ள். 

அட்டவகண 1.6                          குவாரி விவர ்குறிெ்பு ள். 

அட்டவகண 2.1                          QL-1 இல் உள்ள சுரங்  ்  ல் இருெ்பு ் ளின் அறி ்க . 

அட்டவகண 2.2                         QL-1 இல் மீட்மடடு ் ெ்ெட்ட  லி மண்ணின் அறி ்க  ள். 

அட்டவகண 2.3                         QL-V இல் மதிெ்பிடெ்ெட்ட வளங் ள். 

அட்டவகண 2.4                         QL-1 இன் முன்மமாழியெ்ெட்ட கமம்ொடு மற்றும் உற்ெத்தி. 

அட்டவகண 2.5                         QL I  ் ான நில ெயன்ொட்டு முகற. 

அட்டவகண 2.6                         குவாரி இயந்திரங் ள். 

அட்டவகண 2.7                         QL-V  ் ா  முன்மமாழியெ்ெட்ட வளர்ெச்ி மற்றும் 

                                                   உற்ெத்தி. 

 அட்டவகண 2.8                        QL-V  ் ான நில ெயன்ொட்டு முகற. 

அட்டவகண 2.9                         குவாரி இயந்திரங் ள். 

அட்டவகண 3.1                          கம ்கராமீட்கடாகராலாஜி ் ல் தரவு-ஜூகல 2021. 

அட்டவகண 3.2                         கம ்கராமீட்கடாகராலாஜி ் ல் கடட்டா-ஆ ஸ்ட் 2021 

அட்டவகண 3.3                         கம ்கராமீட்கடாகராலாஜி ் ல் தரவு-மெெ்டம்ெர் 2021 

அட்டவகண 3.4                         சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர  ண் ாணிெ்பு நிகலயங் ள் - 

                                                    இருெ்பிடம் மற்றும் தாங்குதல். 

அட்டவகண 3.5                         A1-QL-I ெகுதியில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.6                         A2-QL-V வட ்குநத்தம் ெகுதியில் உள்ள சுற்றுெ்புற  

                                                     ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.7                          A3-கிருஷ்ணாபுரத்தில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.8                         A4-MPG சுரங் த்தில் சுற்றுெ்புற  ாற்று தர தரவு, 

                                                    மற்றும் திகரயிடல் ஆகல.  

அட்டவகண 3.9                         A5-சுத்தமடம் ெகுதியில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.10                       A6-கெதுபுரம் ொகலயில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு Jn 

அட்டவகண 3.11                        A7-ெரளாெச்ி Jn சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.12                       A8-MV-புரம் குவாரியின் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தரவு. 

அட்டவகண 3.13                       A9-சிவலர்ெட்டி சுரங் த்தில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.14                       A10-ெந்தல்குடி சுரங் த்தில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 
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அட்டவகண 3.15                       A11-ெந்தல்குடியில் சுற்றுெ்புற  ாற்றின் அழுத்த தர தரவு. 

அட்டவகண 3.16                       A12- மரவர் மெருங்குடி சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர தரவு. 

அட்டவகன 3.17                        சுற்றுெ்புற  ாற்று தர தரவின் சுரு ் ம. 

அட்டவகண 3.18                       சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தர நிகல 

அட்டவகண 3.19                       மாசு நிகல. 

அட்டவகண 3.20                      RSPM ெகுெ்ொய்வு. 

அட்டவகண 3.21                       சுற்றுெ்புற இகரெெ்ல் நிகல தரவ 

அட்டவகண 3.22                      நிலத்தடி நீர் அளவு தரவு 

அட்டவகண 3.23                      CPCB நீரு ் ான சிறந்த ெயன்ொட்டிற் ான 

                                                   அளவுக ால் ள். 

அட்டவகண 3.24                       கமற்ெரெ்பு நீர் தர தரவு. 

அட்டவகண 3.25                       நிலத்தடி நீர் அளவு தரவு. 

அட்டவகண 3.26                       நீர் தர நிகல 

அட்டவகண3.27                        மண் நிகல. 

அட்டவகண 3.28                       நில ெயன்ொட்டு முகற. 

அட்டவகண 3.29                       ஃெ்களாரா-க ார் மண்டலத்தின் ெட்டியல். 

அட்டவகண 3.30                       ஃெ்களாரா-ெஃெர் மண்டலத்தின் ெட்டியல். 

அட்டவகண 3.31                        விலங்கினங் ளின் ெட்டியல். 

அட்டவகண 3.32                       ம ் ள்மதாக  விவர ்குறிெ்பு-2011, 

                                                   ம ் ள்மதாக   ண ்ம டுெ்பு. 

அட்டவகண 3.33                       ம ் ள்மதாக  மற்றும் மதாழிலாளர் கூட்டத்தின் மதாழில். 

அட்டவகண 3.34                       ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள  ல்வி வெதி ள். 

அட்டவகண 3.35                       ஆய்வுெ் ெகுதியில் மருத்துவ வெதி ள். 

அட்டவகண 3.36                       ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள மற்ற வெதி ள். 

அட்டவகண 4.1                         அகனத்துத் மதாழில்துகற ொர்ந்த மெயல்ொடு ளு ்குெ் 

ெயன்ெடும் குவாரி ள். 

அட்டவகண 4.2                         அகனத்து சுரங் ங் ள் மற்றும் குவாரி ளின் நில 

                                                    ெயன்ொட்டு முகற. 

அட்டவகண 4.3                         தற்கொதுள்ள கொ ்குவரத்து மதாகுதி-அடிெ்ெகட நிகல. 

அட்டவகண 4.4                         ஒரு ொகலயின் கெகவ மற்றும் மெயல்திறன் நிகல. 

அட்டவகண 4.5                          ணி ் ெ்ெட்ட LOS. 

அட்டவகண 4.6                         குழி ள் கமம்ொடு & உற்ெத்தித் தரவு. 

அட்டவகண 4.7                          ணி ் ெ்ெட்ட GLC-PM10-குமுகலட்டிவ்(கொ ்குவரத்து உட்ெட) 

அட்டவகண 4.8                         திட்டத்திற்கு முந்கதய கமற்ெரெ்பு ரன்ஆஃெ் ளின் மதிெ்பீடு. 

அட்டவகண 4.9                         QL-I இலிருந்து பிந்கதய திட்ட ஓட்டங் ளின் மதிெ்பீடு. 

அட்டவகண 4.10                        QL-V இலிருந்து பிந்கதய திட்ட ஓட்டங் ளின் மதிெ்பீடு. 

அட்டவகண 4.11                         சுரங் ங் ள்  ாரணமா  கவகல வாய்ெ்பு. 

அட்டவகண 4.12                         EIA கமட்ரி ்ஸ். 

அட்டவகண 4.13                         குண  மதிெ்பு ள். 

அட்டவகண 4.14                         தா ்  அளவு-மெயல்ொட்டு  ட்டம். 

அட்டவகண 6.1                           பின் திட்ட  ண் ாணிெ்பு அட்டவகண. 

அட்டவகண 7.1                           முன்மமாழிவு  ாரணமா  ொத்தியமான அொயங் ள். 
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அட்டவகண 7.2                           ரிஸ் ் கமட்ரி ்ஸ். 

அட்டவகண 7.3                           DMP அளவீடு ள். 

அட்டவகண 10.1                          பீஃகொல் ொது ாெ்புத் திட்டத்திற் ான ெட்மஜட்- 

                                                     ஒவ்மவாரு SQL ்கும். 

அட்டவகண 10.2                        QL-I EMP-மூலதன மெலவு. 

அட்டவகண 10.3                        QL-I EMP-ஆெ்ெகரட்டிங் மெலவு. 

அட்டவகண 10.4                        QL-V EMP மூலதன மெலவு. 

அட்டவகண 10.5                        சுற்றுெச்ூழல் கமலாண்கமத் திட்டம்-ஆண்டு ்கு  

                                                    இய ் ெ ்மெலவு 

அட்டவகண 10.6                        CER ெட்மஜட். 
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EIA அறி ்க யில் TOR மற்றும் அகவ ொர்ந்தகவ 

 

வ.எண்                    TOR 

நிெந்தகன ள் 

EIA அறி ்க யில் 

உள்ள 

ஒருங்கிகணெ்பு ள் 

QL-I      

EIA 

அறி ்க யில் 

உள்ள 

ஒருங்கிகணெ் 

பு ள் QL-V 

1 2014 ஆம் ஆண்டின் எண். 

114   ாமன்  ாஸ் மற்றும் 

யூனியன் ஆஃெ் இந்தியா 

மற்றும் ஆர்ஸ் 

விஷயத்தில்.1 ரிட் 

மனுவில் (சிவில்) ஆ ஸ்ட் 

2, 2017 கததியிட்ட 

மாண்புமிகு உெெ் 

நீதிமன்றத்தின் 

அகனத்து ெட்டெ்பூர்வ 

கதகவ ள் மற்றும் 

தீர்ெ்பு ்கு இணங்கும் 

வகர சுற்றுெச்ூழல் 

அனுமதி மெயல்ெடாது.  

    புது குத்தக  ்கு 

     மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல  

புது குத்தக  ்கு 

 மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

2 2014 ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் 2 

ஆம் கததி ரிட் மனு 

(சிவில்) எண். 114 இல் 

 ாமன்  ாஸ் மவர்ெஸ் 

யூனியன் ஆஃெ்  இந்தியா 

மற்றும் ஆர்.எஸ்.சுரங் ம் 

மற்றும் புவியியல் துகற, 

மாநில அரசு, மாண்புமிகு 

உெெ் நீதிமன்றத்தின் 

தீர்ெ்கெ  ண்டிெ்ொ  

 கடபிடி ்கும் வக யில், 

திட்ட ஆதரவாளர் 

அந்தந்த சுரங்  மற்றும் 

புவியியல் துகற மூலம் 

மெலுத்திய ெட்டவிகராத 

சுரங் த்திற்கு, முழு 

இழெ்பீடும் கிகட ்கும் 

வகர சுரங்  மெயல்ொடு 

மதாடங் ெ்ெடாது 

என்ெகத உறுதி மெய்யும்.  

புது குத்தக  ்கு 

             மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

புது குத்தக  ்கு 

             

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

3. 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஆண்டு வாரியான 

புது குத்தக  ்கு 

             மெயல்ெடுத்த 

புது குத்தக  ்கு 

             



 

RCL 

38 

உற்ெத்தி விவரங் ள் 

ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும், 

1994  ்கு முன் ஒரு 

வருடத்திற்கு முன்பு 

எறும்பு உற்ெத்தியில் 

அகடந்த அதி ெட்ெ 

உற்ெத்திகய மதளிவா  ் 

குறிெ்பிட கவண்டும். EIA 

அறிவிெ்பு 1994 

நகடமுகற ்கு வந்த 

பிறகு உற்ெத்தியில் 

அதி ரிெ்பு இருந்ததா 

என்ெகதயும் 

திட்டவட்டமா  

மதரிவி ் லாம்.துகற, 

மாநில அரசு மூலம் 

முகறயா  

அங்கீ ரி ் ெ்ெட்ட 

சுரங் த்தின் 

மதாட ் த்திலிருந்து 

உற்ெத்தி விவரங் ள் 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும். 

கதகவயில்கல 

 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 
 

4 மற்றும் புவியியல்   

என்ெகத ஆதரி ்கும் 

ஆவணத்தின் ந ல்  

சுரங் த்தின் 

உரிகமயான 

குத்தக தாரர் 

முன்மமாழிெவர்  
 

க ாெ்பு-3 

269,63 

க ாெ்பு- 5  
287,69 

5 அங்கீ ரி ் ெ்ெட்ட 

சுரங் த் திட்டம், EIA 

மற்றும் மொது 

விொரகண உட்ெட 

அகனத்து 

ஆவணங் ளும் சுரங்  

குத்தக  ெகுதி, உற்ெத்தி 

நிகல ள்,  ழிவு உற்ெத்தி 

மற்றும் அதன் 

கமலாண்கம மற்றும் 

சுரங்  மதாழில்நுட்ெம் 

ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெகடயில் 

ஒன்று ்ம ான்று 

இண ் மா  இரு ்  

கவண்டும் மற்றும்  

இணங்கியது இணங்கியது 
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குத்தக தாரரின் 

மெயரில் இரு ்  

கவண்டும்.  

6 சுரங்  குத்தக ெ் 

ெகுதியின் அகனத்து 

மூகல ஆயங் ளும், உயர் 

மதளிவுத்திறன் 

ெடங் ள்/கடாெ்கொ ஷீட், 

நிலெ்ெரெ்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் 

ெகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் 

மிக ெ்ெடுத்தெ்ெட்டிரு ்  

கவண்டும். 

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

ெகுதியின் அத்தக ய 

ெடம் நில ெயன்ொடு 

மற்றும் ஆய்வுெ் 

ெகுதியின் (க ார்  மற்றும் 

ெஃெர் மண்டலம்)என்று 

அறியெ்ெடுகிறது. 

66 
74 
76 
77 

71 
76 
77 
78 

7 1:50,000 அளவில் இந்திய 

ெர்கவ டாெ் ஷீட்டில் 

த வல் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும்.இன்னும்.பிற 

சுற்றுெச்ூழல் 

அம்ெங் கள மதளிவா  ் 

 ாட்ட கவண்டும்.நிலெ் 

ெகுதியின் நில 

வடிவங் ள், தற்கொதுள்ள 

 னிம மற்றும் சுரங்  

வரலாறு, மு ்கியமான 

நீர்நிகல ள், ஓகட ள்  

மற்றும் ஆறு ள் மற்றும் 

மண்ணின் ெண்பு ள் 

ஆகியவற்றுடன் இணங்கி 

இரு ்  கவண்டும் 

76 76 

8 சுரங்  

நடவடி ்க  ளு ் ா  

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

நிலத்கதெ் ெற்றிய 

விவரங் ள், அரசின் நில 

ெயன்ொட்டு ் 

ம ாள்க  ்கு சுரங் ம் 

இணங்குகிறதா என்ற 

த வலுடன் 

63 69 
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ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும்; 

நிலத்கத திகெ திருெ்பும் 

ெணி ்கு மாநில நில 

ெயன்ொட்டு வாரியம் 

அல்லது ெம்ெந்தெ்ெட்ட 

அதி ாரெகெயின் 

அனுமதி மெற கவண்டும்.  

9 முன்மமாழியெ்ெட்ட 

நிறுவனம் அதன் 

இய ்குநர் ள் குழுவால் 

அங்கீ ரி ் ெ்ெட்ட நன்கு 

வகரயறு ் ெ்ெட்ட 

சுற்றுெச்ூழல் ம ாள்க  

உள்ளதா என்ெது 

மதளிவா  ் 

குறிெ்பிடெ்ெட 

கவண்டும்.அது 

சுற்றுெச்ூழல் அல்லது வன 

விதி ள்/ 

நிெந்தகன கள மீறுதல் / 

வில ல் / மீறல் 

ஆகியவற்கற  வனத்தில் 

ம ாள்ள 

ெரிந்துகர ் ெ்ெட்ட 

இய ்  மெயல்முகற / 

நகடமுகற ள் ெற்றிய 

விள ் ங் களாடு 

சுற்றுெச்ூழல் 

பிரெச்ிகன கள ் 

க யாள்வதற்கும், EC 

நிெந்தகன ளு ்கு 

இணங்குவகத உறுதி 

மெய்வதற்கும் 

நிறுவனத்தின் ெடிநிகல 

அகமெ்பு அல்லது 

நிர்வா  உத்தரவு 

பு ாரளி ்கும் அகமெ்பு 

மூலகமா அல்லது 

EIA முலகமா வழங் ெ்ெட 

கவண்டும். 

  

10 சுரங் ெ் ொது ாெ்பு 

மதாடர்ொன சி ் ல் ள், 

நிலத்தடி சுரங் ம் மற்றும் 

ஓெ்ென் ாஸ்ட் 

சுரங் த்தின் கொது ெரிவு 

ஆய்வு, மவடிகுண்டு 

ஆய்வு கொன்றகவ 

215 215 
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உள்ளிட்டகவ விரிவா  

இரு ்  கவண்டும். 

ஒவ்மவாரு 

ெந்தர்ெ்ெத்திலும் 

முன்மமாழியெ் ெட்ட 

ொது ாெ்பு 

நடவடி ்க  ள் 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

11 ஆய்வுெ் ெகுதியானது 

சுரங் த்கதெ ்சுற்றியுள்ள 

10 கிமீ மண்டலத்கத 

உள்ளட ்கியதா  

இரு ்கும் குத்தக  

சுற்றளவில் இருந்து 

குத்தக  ்கு விடெ்ெட்டது 

மற்றும் EIA இல் உள்ள 

தரவு ளான  ழிவு 

உருவா ் ம் மற்றும் 

குத்தக   ாலம் 

கொன்றகவ  

குறிெ்பிடெ்ெட்டிரு ்  

கவண்டும். 

105-106 
 
95 

105-106 
102 

12 வனெ்ெகுதி, விவொய 

நிலம், கமய்ெெ்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு ெரணாலயம் 

மற்றும் கதசிய பூங் ா, 

விலங்கினங் ளின் 

இடம்மெயர்ந்த ொகத ள், 

நீர்நிகல ள், மனித 

குடியிருெ்பு ள் மற்றும் 

பிற சுற்றுெச்ூழல் 

அம்ெங் கள ் குறி ்கும் 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் நிலெ் 

ெயன்ொடு குறிெ்பிடெ்ெட 

கவண்டும். சுரங்  

குத்தக ெ் ெகுதியின் நில 

ெயன்ொட்டுத் திட்டம், 

மெயல்ொட்டு ்கு 

மும்பிருந்த நிகலயும்,  

மெயல்ொட்டு ்கு 

பிந்கதய  ட்டங் கள 

உள்ளட ்கியதா  

தயாரி ் ெ்ெட்டு 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும். நில 

ெயன்ொட்டு மாற்றம் 

ஏகதனும் இருந்தால், 

147 & 149 
95-96 
190-191 

147-149 
102-103 
190-191 
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அதன் தா ் ம்  

ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும். 

13 நிலத்தின் ெரெ்ெளவு, 

சுரங்  குத்தக யில் 

இருந்து தூரம்,  அதன் நில 

ெயன்ொடு, R&R சி ் ல் ள் 

ஏகதனும் இருந்தால், 

சுரங்  குத்தக  ்கு 

மவளிகய உள்ள 

நிலத்தின் விவரங் ள் 

ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும். 

R&R இல்கல 
62 

R&R இல்கல 
62 

14 திட்டெ் ெகுதியில் வன 

நிலம் 

ெம்ெந்தெ்ெட்டிருந்தால், 

மாநில வனத்துகறயில் 

உள்ள தகுதி வாய்ந்த 

அதி ாரியிடமிருந்து ஒரு 

ொன்றிதழ் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும்.  ாடு ளின் 

நிகல குறித்து திட்ட 

ஆதரவாளர் ஏகதனும் 

முரணா  ் கூறினால், 

அந்த இடத்கத மாநில 

வனத் துகற 

அகமெெ் த்தின் 

பிராந்திய 

அலுவல த்துடன் 

இகணந்து ஆய்வு மெய்து 

 ாடு ளின் நிகலகய ் 

 ண்டறியலாம், அதன் 

அடிெ்ெகடயில் ொன்றிதழ் 

இது மதாடர்ொ  கமகல 

குறிெ்பிட்டுள்ளெடி 

மவளியிட கவண்டும். 

க ாெ்பு-1 
265 

வன நிலம் எதுவும் 

இல்கல. 

க ாெ்பு-2 

267 

வன நிலம் 

எதுவும் இல்கல 

15 நி ர தற்கொகதய 

மதிெ்பு (NPV) மற்றும் 

இழெ்பீட்டு  ாடு வளர்ெ்பு 

(CA) உள்ளிட்ட திட்டத்தில் 

ஈடுெட்டுள்ள உகடந்த 

ெகுதி மற்றும்  ன்னி 
வனெ்ெகுதி ் ான வன 

அனுமதியின் நிகல 

குறிெ்பிடெ்ெட கவண்டும். 

வனத்துகற அனுமதியின் 

ந கலயும் வழங்  

கவண்டும். 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 
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16 அட்டவகண 

ெழங்குடியினர் மற்றும் 

பிற ொரம்ெரிய 

வனவாசி ள் (வன 

உரிகம கள 

அங்கீ ரித்தல்) ெட்டம், 

2006ன் கீழ் வன 

உரிகம கள 

அங்கீ ரிெ்ெதன் 

நகடமுகற நிகல 

குறிெ்பிடெ்ெட கவண்டும்.   

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

17 ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள 

RF/PF ெகுதி ளில் உள்ள 

தாவரங் ள், கதகவயான 

விவரங் ளுடன் 

ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும். 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

18 ஆய்வுெ் ெகுதியின் 

வனவிலங்கு ளின் மீது 

சுரங் த்திட்டத்தின் 

தா ் ம் மற்றும் 

விவரங் ள் 

வழங் ெ்ெட்டுள்ளதா 

என்ெகத ்  ண்டறிய ஒரு 

ஆய்வு மெய்யெ்ெட 

கவண்டும். சுற்றியுள்ள 

மற்றும் கவறு ஏகதனும் 

ொது ா ் ெ்ெட்ட 

ெகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்கு ளின் மீது 

இத்திட்டத்தின் தா ் ம் 

மற்றும் அதற்க ற்ெ, 

கதகவெ்ெடும் விரிவான 

தணிெ்பு நடவடி ்க  ள்,  

மெலவு தா ் ங் ளுடன் 

உருவா ் ெ் ெட்டு 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.  

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயில்கல 

19 கதசியெ் பூங் ா ் ள், 

ெரணாலயங் ள், 

உயிர் ்க ாள ் ாெ்ெ ங் 
ள், வனவிலங்குெ் 

ொகத ள், ராம்ொர் தளம் 

புலி / யாகன ள் 

 ாெ்ெ ங் ள் /சுரங்  

குத்தக  ்கு 10 கிமீ ்குள் 

இருந்தால், அது 

இல்கல 

இதற்கு 

அவசியமில்கல 

இல்கல 

இதற்கு 

அவசியமில்கல 
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மதளிவா  ் 

குறிெ்பிடெ்ெட கவண்டும், 

இட வகரெடத்தின் மூலம் 

முகறயா  அங்கீ ரி ் 

 ெ்ெட கவண்டும். 

தகலகம வனவிலங்கு 

 ாெ்ொளர் மூலம் 

நிகல ்குழுவில் இருந்து 

மெறெ்ெட்டு ந ல் 

அளி ் ெ்ெட கவண்டும். 

20 ஆய்வுெ் ெகுதி ் ான 

விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [கமய மண்டலம் 

மற்றும் இகடய  

மண்டலம் (சுரங்  

குத்தக யின் சுற்றளவில் 

10 கி.மீ சுற்றளவு)] 

கமற்ம ாள்ளெ்ெடும். 

தாவரங் ள் மற்றும் 

விலங்கினங் ளின் 

விவரங் ள், 

தனித்தனியா  கமய 

மற்றும் தாங் ல் 

மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனியா  

அங்கீ ரி ் ெ்ெட்ட, 

முதன்கம ்  ள ஆய்வின் 

அடிெ்ெகடயில், 

தற்கொதுள்ள 

விலங்கினங் ளின் 

அட்டவகணகய 

மதளிவா  ் குறி ்கும்.  

ஆய்வுெ் ெகுதியில் 

ஏகதனும் திட்டமிடெ்ெட்ட 

விலங்கினங் ள் 

 ாணெ்ெட்டால், 

அவற்கறெ் 

ொது ாெ்ெதற் ான 

கதகவயான திட்டத்கத 

மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துகறயுடன் 

 லந்தாகலாசித்து, 

விவரங் ள் அளி ் ெ்ெட 

கவண்டும். அகத 

மெயல்ெடுத்த 

கதகவயான நிதி 

ஒது ்கீடு திட்ட  மதிெ்பின் 

ஒரு ெகுதியா  

150-157 
222-229 

150-157 
222-229 
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மெய்யெ்ெட கவண்டும். 

21 அதி மா  மாசுெட்டது' 

என அறிவி ் ெ்ெட்ட 

ெகுதியின் அரு ாகம 

அல்லது "ஆரவளி 
வரம்பின்' கீழ் வர ்கூடிய 

திட்டெ் ெகுதி ள் 

ஆகியகவ குறிெ்பிடெ்ெட 

கவண்டும், கமலும் 

கதகவெ்ெடும் 

இடங் ளில், 

ெரிந்துகர ் ெ்ெட்ட 

அதி ாரி ளிடமிருந்து 

அனுமதித் மதளிவு ள், 

SPCB அல்லது மாநில 

சுரங் த் துகறயும் 

ொது ா ் ெ்ெட 

கவண்டும் மற்றும்  

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

சுரங்  நடவடி ்க  ள் 

ெரிசீலி ் ெ்ெடும் 

வக யில் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும்.   

இல்கல 
105 

இல்கல 
105 

22 இகதகொல்,  டகலாரத் 

திட்டங் ளு ்கு, LTL, HTL, CRZ 

ெகுதி, சுரங்  

குத்தக யின் இருெ்பிடம் 

wrt CRZ, ெதுெ்புநிலங் ள் 

கொன்ற  டற் கர 

அம்ெங் ள் ஏகதனும் 

இருந்தால், அங்கீ ரி ்கும் 

நிறுவனங் ளில் ஒன்றால் 

முகறயா  

அங்கீ ரி ் ெ்ெட்ட CRZ 

வகரெடம் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும் (குறிெ்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங் த் 

திட்டங் ளும் 

ெம்ெந்தெ்ெட்ட  டகலார 

கமலாண்கம 

ஆகணயத்தின் 

அங்கீ ாரத்கதெ் மெற 

கவண்டும்   

இல்கல 

105 

இல்கல 

105 

23 திட்டத்தால் 

ொதி ் ெ்ெட்ட 

ம ் ளு ் ான (PAP) R&R 

R&R பிரெெ்கண ள் 

இல்கல 62 

R&R 

பிரெெ்கண ள் 

இல்கல 62 
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திட்டம்/இழெ்பீடு 

விவரங் ள் அளி ் ெ்ெட 

கவண்டும். R&R 

திட்டத்கதத் தயாரி ்கும் 

கொது, மதாடர்புகடய 

மாநில/கதசிய மறுவாழ்வு 

& மீள்குடிகயற்ற ் 

ம ாள்க கய 

ொர்கவயில் கவத்திரு ்  

கவண்டும்.இல்லாத துகற 

ொர்ந்த துகற ளுடன் 

மதாடர்பு ம ாண்டு, 

அதற்க ற்ெ மெயல் 

திட்டங் ள் 

தயாரி ் ெ்ெட்டு 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும். மாநில அரசு. 

சுரங்  குத்தக  

ெகுதியில் அகமந்துள்ள 

கிராமங் ள் 

மாற்றெ்ெடுமா 

இல்கலயா என்ெகத 

மதளிவா  

மவளிெ்ெடுத்தலாம். 

24 ஒரு ெருவம் (ெருவமகழ 

அல்லாதது) [அதாவது 

மார்ெ-்கம (க ாகட 

 ாலம்); அ ்கடாெர் - 

டிெம்ெர் 

(மகழ ் ாலத்திற்குெ் 

பின்) ; டிெம்ெர்-பிெ்ரவரி 
(குளிர் ாலம்)] CPCB இன் 

2009 அறிவிெ்பின்ெடி 

சுற்றுெ்புற  ாற்றின் தரம் 

குறித்த முதன்கம 

அடிெ்ெகடத் தரவு, நீரின் 

தரம், இகரெெ்ல் நிகல, 

மண் மற்றும் 

விலங்கினங் ள் 

கெ ரி ் ெ்ெட்டு, AAQ 

மற்றும் பிற தரவு ள் EIA 

மற்றும் EMP இல் கததி 

வாரியா  

வழங் ெ்ெடுகின்றன. 

அறி ்க .   

தளம் ொர்ந்த அளவியல் 

தரவு ளும் கெ ரி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.  ண் ாணிெ்பு 

ெகுதி -3 
105-188 
 
 
 
113-118 
118 
 
 
 
137 

ெகுதி -3 
105-188 
 
 
 
113-118 
118 
 
 
 
137 
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நிகலயங் ளின் ெமூ -

மொருளாதார 

அம்ெங் களத் தூண்டும் 

கிராமங் ள் ( கள) 

மாற்றுவது மதாடர்ொன 

பிரெச்ிகன  

அறி ்க யில் 

விவாதி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.  இருெ்பிடங் ள் 

ஆய்வுெ் ெகுதி 

முழுவகதயும் 

பிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்தும் 

வக யில் இரு ்  

கவண்டும் மற்றும் முன் 

கமலாதி ்   ாற்றின் 

திகெ மற்றும் 

உணர்திறன் ஏற்பி ளின் 

இருெ்பிடத்கத ்  ருத்தில் 

ம ாண்டு நியாயெ்ெடுத்த 

கவண்டும். சுரங்  

குத்தக  ்கு 500 

மீட்டரு ்குள் குகறந்த 

ெட்ெம் ஒரு  ண் ாணிெ்பு 

நிகலயம் இரு ்  

கவண்டும்.  PM10 இன் 

 னிம  லகவ, குறிெ்ொ  

இலவெ  சிலி ் ாவிற்கு, 

ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும் 

25 ெகுதியின்  ாற்றின் 

தரத்தில் திட்டத்தின் 

தா ் த்கத  ணி ்  

 ாற்றின் தர 

மாதிரியா ் ம் 

கமற்ம ாள்ளெ்ெட 

கவண்டும். இது  னிம 

கொ ்குவரத்து ் ான 

வா னங் ளின் 

இய ் த்தின் 

தா ் த்கதயும்  ண ்கில் 

எடுத்து ்ம ாள்ள 

கவண்டும். 

ெயன்ெடுத்தெ்ெட்ட 

மாதிரியின் விவரங் ள் 

மற்றும் உள்ளட்ீடு 

அளவுரு ் ள் 

மாடலிங்கிற்குெ் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெட 

கவண்டும்.  ாற்றின் தர 

198-203 198-203 
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வகரயகற ள், தளத்தின் 

இருெ்பிடம், உணர்திறன் 

ஏற்பி ளின் இருெ்பிடம், 

ஏகதனும் இருந்தால், 

இருெ்பிடம் 

ஆகியவற்கறத் 

மதளிவா  ் குறி ்கும் 

இருெ்பிட வகரெடத்தில் 

 ாட்டெ்ெடலாம்.  ாற்று 

கராஜா ் ள்  

வகரெடத்தில் 

குறிெ்பிடெ்ெடலாம்.  

26 திட்டத்திற் ான தண்ணீர் 

கதகவ, அதன் இருெ்பு 

மற்றும் ஆதாரம் 

ஆகியகவ வழங் ெ்ெட 

கவண்டும். விரிவான நீர் 

ெமநிகலயும் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும். 

திட்டத்திற் ான தண்ணீர் 

கதகவகய  குறிெ்பிட 

கவண்டும்.   

96-97 103-104 

27 திட்டத்திற்கு கதகவயான 

அளவு தண்ணீர் 

எடுெ்ெதற்கு தகுதியான 

அதி ாரியிடம் இருந்து 

கதகவயான அனுமதி 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

இங்கு மொறுத்தெ்ெட 

கதகவயில்கல 

இங்கு 

மொறுத்தெ்ெட 

கதகவயில்கல 

28 திட்டத்தில் கமற்ம ாள்ள 

உத்கதசி ் ெ்ெட்டுள்ள நீர் 

ொது ாெ்பு 

நடவடி ்க  ள் குறித்து 

விள ் ம் அளி ்  

கவண்டும். திட்டத்தில் 

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

மகழநீர் கெ ரிெ்பு 

ெற்றிய விவரங் ள் 

ஏகதனும் இருந்தால் 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

191-194 191-194 

29 கமற்ெரெ்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் 

தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 

தா ் ம் மதிெ்பிடெ்ெட்டு, 

கதகவெ்ெட் டால், 

204-205 204-205 
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கதகவயான ொது ாெ்பு 

நடவடி ்க  ள் 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

30 உண்கமயான 

 ண் ாணி ் ெ்ெட் ட 

தரவு ளின் 

அடிெ்ெகடயில், கவகல 

மெய்வது நிலத்தடி நீரில் 

குறு ்கிடுமா என்ெது 

மதளிவா  ் 

 ாட்டெ்ெடலாம். இது 

ெம்ெந்தமா   

கதகவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங் ள் 

வழங் ெ்ெடலாம். கவகல 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் 

குறு ்கிடும் ெட்ெத்தில், 

ஒரு விரிவான நீர் 

புவியியல் ஆய்வு 

கமற்ம ாள்ளெ்ெட்டு 

அறி ்க  அளி ் ெ்ெட 

கவண்டும். இந்த 

அறி ்க யானது, 

தற்கொதுள்ள 

நீர்நிகல ளின் 

விவரங் ள் மற்றும் இந்த 

நீர்நிகல ளில் சுரங்  

நடவடி ்க  ளின் 

தா ் ம் ஆகியவற்கற 

உள்ளட ்கியிரு ் கும். 

நிலத்தடி நீரு ்கு அடியில் 

கவகல மெய்வதற்கும், 

நிலத்தடி நீகர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய 

நிலத்தடி நீர் 

ஆகணயத்திடம் இருந்து 

கதகவயான அனுமதி 

கயெ்  மெற்று வழங்  

கவண்டும். 

80  

இல்கல 
 

GWT யின் உள் 

நுகழயீடு 

80  

இல்கல 
 

GWT யின் உள் 

நுகழயீடு 

31 ெருவ ாலமா கவா 

அல்லது 

கவறுவிதமா கவா, 

குத்தக ெ் ெகுதி 

வழியா ெ ்மெல்லும் எந்த 

நீகராகடயின் விவரங் ள் 

மற்றும் 

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

63 63 
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மாற்றம்/திருெ்ெல், 

ஏகதனும் இருந்தால், அது 

நீரியல் துகறயில் 

ஏற்ெடும் தா ் த்கத 

மவளிெ்ெடுத்த கவண்டும்  

32 தளத்தின் உயரம், கவகல 

மெய்யும் ஆழம், நிலத்தடி 

நீர் அட்டவகண 

கொன்றகவ AMSL மற்றும் 

bgl ஆகிய இரண்டிலும் 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

அதற் ான  திட்ட 

வகரெடமும் 

வழங் ெ்ெடலாம்.   

80 80 

33 ஒரு  ாலத்திற்கு ் 

 ட்டுெ்ெட்ட 

முற்கொ ் ான ெசுகமெ் 

ெட்கட கமம்ொட்டுத் 

திட்டம் அட்டவகண 

வடிவத்தில் (கநரியல் 

அளவு  வகரஜ், தாவர 

இனங் ள் மற்றும்  ால 

அளகவ ் குறி ்கும்) 

தயாரி ் ெ்ெட்டு 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெடும், அகத 

மனதில் கவத்து, 

அறி ்க  திட்டத்தின் 

மதாட ் ம், கதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுமெய்யும்  ாடு 

வளர்ெ்பின்  ட்டம் 

வாரியான திட்டம், 

கதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

ெகுதி மற்றும் நடவு 

மெய்யெ்ெடும் இனங் ள் 

ஆகியவற்கற 

மதளிவா  ் குறி ்  

கவண்டும். ஏற் னகவ 

நடவு மெய்த விவரங் கள 

அளி ்  கவண்டும். 

ெசுகம கதாட்டம் மற்றும் 

ஈடுமெய்யும்  ாடு 

வளர்ெ்பின்  ட்டம் 

வாரியான திட்டம், 

கதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

ெகுதி மற்றும் நடவு 

மெய்யெ்ெடும் இனங் ள் 

ஆகியவற்கற 

94 
207 
220 

101 
207 
220 
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மதளிவா  ் குறி ்  

கவண்டும். ஏற் னகவ 

நடவு மெய்த விவரங் கள 

அளி ்  கவண்டும். 

ெசுகமெ் ெட்கட ்கு 

கதர்ந்மதடு ் ெ்ெட்ட 

தாவர இனங் ள் அதி  

சுற்றுெச்ூழல் மதிெ்கெ ் 

ம ாண்டிரு ்  கவண்டும் 

மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் 

உள்ளூர்  இனங் ள் 

மாசுொட்கடத் தாங்கும் 

தன்கமயுடன் உள்ளூர் 

ம ் ளு ்கு நல்ல 

ெயன்ொட்டு மதிெ்கெ ் 

ம ாண்டிரு ்  கவண்டும்.   

34 திட்டத்தால் உள்ளூர் 

கொ ்குவரத்து 

உள் ட்டகமெ்பில் 

ஏற்ெடும் தா ் ம் 

குறிெ்பிடெ்ெட கவண்டும். 

தற்கொகதய ொகல 

வகலயகமெ்பில் (திட்டெ் 

ெகுதி ்கு மவளிகய 

உள்ளகவ உட்ெட) 

திட்டத்தின் விகளவா  

டிர ் கொ ்குவரத்தில் 

திட்டமிடெ்ெட்ட 

அதி ரிெ்பு,  அதி ரித்த 

சுகமகய ் க யாளும் 

திறன் உள்ளதா 

என்ெகத ் குறி ்கிறது. 

உள் ட்டகமெ்கெ 

கமம்ெடுத்துவதற் ான 

ஏற்ொடு,சிந்தி ் ெ்ெட்டா
ல் (மாநில அரசு கொன்ற 

பிற நிறுவனங் ளால் 

எடு ் ெ்ெடும் 

நடவடி ்க  உட்ெட) 

உள்ளட ் ெ்ெட 

கவண்டும்., திட்ட 

ஆதரவாளர் 

கொ ்குவரத்தின் 

தா ் த்கத முகறெ்ெடி 

வகுத்து வழங்  

கவண்டும். 

195-197 195-197 

35 ஆன்கெட் தங்குமிடம் 103 103 



 

RCL 

52 

மற்றும் வெதி ள் ெற்றிய 

விவரங் ள்  EIA 

அறி ்க யில் 

கெர் ் ெ்ெட கவண்டும். 

36  ருத்தியல் பிந்கதய 

சுரங்  நில ெயன்ொடு 

மற்றும் மறுசீரகமெ்பு 

மற்றும்  மவட்டெ்ெட்ட 

ெகுதி கள மீட்டகமத்தல் 

(திட்டங் ளுடன் மற்றும் 

கொதுமான 

பிரிவு ளுடன்) EIA 

அறி ்க யில் 

ம ாடு ் ெ்ெட கவண்டும். 

94 
95 

101 
103 

37 இத்திட்டத்தின் 

மதாழில்ொர் சு ாதார 

ொதிெ்கெ எதிர்ொர் ்  

கவண்டும் மற்றும் தடுெ்பு 

நடவடி ்க  ள் 

மதாடங் ெ்ெட கவண்டும். 

இது மதாடர்ொன 

விவரங் ள் 

மதரிவி ் ெ்ெட 

கவண்டும். முன்ெதிவு 

மருத்துவ கதர்வு மற்றும் 

 ாலமுகற மருத்துவ 

ெரிகொதகன 

அட்டவகண ள் ெற்றிய 

விவரங் ள் EMP இல் 

இகண ் ெ்ெட 

கவண்டும். கதகவயான 

வெதி ளுடன் திட்ட ் 

குறிெ்பிட்ட மதாழில்ொர் 

சு ாதாரத் தணிெ்பு 

நடவடி ்க   ள்  சுரங் ெ் 

ெகுதியில் 

க ட் ெ்ெட்டிரு ்  

கவண்டும்.   

208 209 

38 ொதிெ்பு மண்டலத்தில் 

உள்ள ம ் ளு ் ான 

திட்டத்தின் மொது 

சு ாதார தா ் ம் மற்றும் 

மதாடர்புகடய 

நடவடி ்க  ள் 

முகறயா  மதிெ்பீடு 

மெய்யெ்ெட கவண்டும் 

208 208 
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மற்றும் 

முன்மமாழியெ்ெட்ட தீர்வு 

நடவடி ்க  ள் ெட்மஜட் 

ஒது ்கீட்டுடன் விரிவா  

விவரி ் ெ்ெட கவண்டும். 

39 ெமூ ெ் மொருளாதார 

மு ்கியத்துவம் மற்றும் 

உள்ளூர் ெமூ த்தின் 

மீதான மெல்வா ்கு 

ஆகியவற்றின் 

நடவடி ்க  ள் திட்ட 

ஆதரவாளரால் 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

முடிந்தவகர, 

மெயல்ெடுத்துவதற் ான 

 ால ்ம டுவுடன் அளவு 

ெரிமாணங் ள் 

ம ாடு ் ெ்ெடலாம். 

207-208 207-208 

40 சுற்றுெச்ூழகலத் தணி ்  

விரிவான சுற்றுெச்ூழல் 

கமலாண்கமத் திட்டத்கத 

அல்லது (EMP), நில 

ெயன்ொட்கட மாற்றம் 

மெய்ய முற்ெட்டால், 

விவொயம் மற்றும் 

கமய்ெெ்ல் நிலங் ளின் 

இழெ்பு, ஏகதனும் 

இருந்தால் குறிெ்பிட்ட பிற 

ொதிெ்பு ள் தவிர் ்  

மதாழில்ொர் சு ாதார 

ொதிெ்பு ள் 

ஆகியவற்கற இவற்றில் 

அட ் லாம். 

218-231 218-231 

41 மொது விொரகண 

புள்ளி ள் மற்றும் திட்ட 

அறி ்க யின் 

அர்ெ்ெணிெ்பு- 

முன்மமாழிெவர் அகத  

எழுெ்ெெ்ெட்டது 

மெயல்ெடுத்த 

 ால ்ம டுவு மெயல் 

திட்டத்துடன் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும் மற்றும்  இறுதி 

திட்டத்தின் EIA/EMP 

அறி ்க யும் வழங் ெ்ெட 

கவண்டும். 

ெரி மெய்யெ்ெடும் ெரி 
மெய்யெ்ெடும் 
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42 திட்டத்திற்கு எதிரா  

நிலுகவயில் உள்ள 

வழ ்கு ளின் விவரங் ள், 

ஏகதனும் இருந்தால், 

திட்டத்திற்கு எதிரா  

ஏகதனும் நீதிமன்றத்தால் 

நிகறகவற்றெ்ெட்ட 

வழி ாட்டுதல்/ஆகணயுட
ன்  ம ாடு ் ெ்ெட 

கவண்டும்.  

இல்கல 

62 

இல்கல 

62 

43 திட்டத்தின் மெலவு 

மெயல்ெடுத்துவதற் ான 

மெலவு மதளிவா   

குறிெ்பிடெ்ெட கவண்டும் 

(மூலதனெ ்மெலவு மற்றும் 

மதாடர் மெலவு) EIA/EMP 

அறி ்க யில் 

கெர் ் ெ்ெடும் 

230 230-231 

44 கெரிடர் கமலாண்கமத் 

திட்டம் தயாரி ் ெ்ெட்டு 

EIA/EMP அறி ்க யில் 

கெர் ் ெ்ெடும் 

215-216 215-216 

45 திட்டம் 

மெயல்ெடுத்தெ்ெட்டால், 

திட்டத்தின் ெலன் ள் 

இரு ்  

கவண்டும்.திட்டத்தின் 

நன்கம ள் சுற்றுெச்ூழல், 

ெமூ ம், மொருளாதாரம், 

கவகல வாய்ெ்பு 

கொன்றவற்கறத் 

மதளிவா  ் குறி ்  

கவண்டும். 

217 217 

46  ார்ெ்ெகரட் சுற்றுெச்ூழல் 

மொறுெ்பிற் ா  (CER) 

ஒது ் ெ்ெட்ட 

நடவடி ்க  ள் மற்றும் 

ெட்மஜட் அகமெெ் த்தின் 

0.M எண் 22-65/2017-IA இன் 

ெடி இரு ்  கவண்டும். 

01.05.2018 கததியிட்ட II.(M) 

மற்றும் CER இன் கீழ் 

முன்மமாழியெ்ெட்ட 

மெயல்ொடு ளின் மெயல் 

திட்டம் EIA/EMP 

இணங்கி 

மெயல்ெடுத்தெ்ெடும் 
231 

இணங்கி 

மெயல்ெடுத்தெ்ெ
டும் 231 
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அறி ்க யில் 

கெர் ் ெ்ெட்டுள்ள 

திட்டத்தின் மதிெ்பீட்டின் 

கொது ெமர்ெ்பி ் ெ்ெடும். 

47 25.10.2017 கததியிட்ட 

அகமெெ் த்தின் 

சுற்றறி ்க  எண். J-

11013/71/2016-IA.I (M) இன் ெடி 

CAG இன் 

ெரிந்துகர ளு ்கு 

இணங்குவதற் ான 

மெயல் திட்டம், 

திட்டத்தின் மதிெ்பீட்டின் 

கொது ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும் மற்றும் EIA/EMP 

அறி ்க யில் 

கெர் ் ெ்ெட்டுள்ளது. 

நிெந்தனி ளு ்க ற்ெ 

EIA அறி ்க  இணங்கி 

மெயல்ெடும் 

நிெந்தனி ளு ்
க ற்ெ EIA 

அறி ்க  

இணங்கி 

மெயல்ெடும் 

48 அகமெெ் த்தின் 

அலுவல  குறிெ்ொகண 

எண். F: 3- 50/2017-IA.III.(Pt.), 

30.05.2018 கததியிட்ட, 

மாண்புமிகு 

உெெ்நீதிமன்றத்தின் 

தீர்ெ்பு, 2 ஆ ஸ்ட், 2017 

கததியிட்ட ரிட் மனுவில் 

சிவில்) 2014 இன் எண். 114, 

 ாமன்  ாஸ் மவர்ெஸ் 

யூனியன் ஆஃெ் இந்தியா 

விஷயத்தில் 

ெமர்பி ் ெ்ெட கவண்டும் 

மற்றும்  EIA/EMP 

அறி ்க யில் 

கெர் ் ெ்ெட கவண்டும்.  

இதற்கு 

அவசியமில்கல 

74 

இதற்கு 

அவசியமில்கல 

74 

49 கமற்கூறியவற்கறத் 

தவிர, கீகழ 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள 

மொதுவான 

புள்ளி களயும்  பின்ெற்ற 

கவண்டும்:-   

  

a அகனத்து 

ஆவணங் ளும் குறியீட்டு 

மற்றும் மதாடர்ெச்ியான 

ெ ்  எண்ணுடன் 

ெரியா  ் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டிரு ்  

இணங்கும் இணங்கும் 
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கவண்டும். 

b அறி ்க யில் குறிெ்ொ  

அட்டவகண ளில் தரவு 

வழங் ெ்ெட்டால், தரவு 

கெ ரி ் ெ்ெட்ட  ாலம் 

மற்றும் ஆதாரங் ள் 

குறிெ்பிடெ்ெட கவண்டும் 

இணங்கும் இணங்கும் 

c அகனத்து 

ெகுெ்ொய்வு/கொதகன 

அறி ்க  ள்   

MoEF&CC/NABL அங்கீ ாரம் 

மெற்ற ஆய்வ ங் களெ் 

ெயன்ெடுத்தி நீர், மண், 

ெத்தம் 

கொன்றவற்றின்அகனத்
து அெல்/கொதகன 

அறி ்க  ளும் இரு ்   

திட்டத்தின் மதிெ்பீட்டின் 

கொது   

சுற்றுெச்ூழல் 

மதிெ்பீட்டிற் ான 

க ள்வித்தாள் 

நிரெ்ெெ்ெட்டு  

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.  

இணங்கும் இணங்கும் 

d வழங் ெ்ெட்ட 

ஆவணங் ள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத கவறு  , ஆங்கில 

மமாழிமெயர்ெ்பு 

வழங் ெ்ெட கவண்டும். 

இணங்கும் இணங்கும் 

e அகமெெ் த்தால் 

ெரிந்துகர ் ெ்ெட்ட 

சுரங் த் திட்டங் ளின் 

சுற்றுெச்ூழல் 

மதிெ்பீட்டிற் ான 

க ள்வித்தாள் 

நிரெ்ெெ்ெட்டு 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெடும். 

இணங்கும் இணங்கும் 

f EIA அறி ்க கயத் 

தயாரி ்கும் கொது, OM NO 

இல் MoEF&CC வழங்கிய 

ஆதரவாளர் ளு ் ான 

அறிவுறுத்தல் ள் மற்றும் 

ஆகலாெ ர் ளு ் ான 

இணங்கும் இணங்கும் 
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அறிவுறுத்தல் ள் 

என்னமவனில் J-

11013/41/2006-Ia.II(I) கததி 4வது 

இந்த அகமெெ் த்தின் 

இகணயதளத்தில் 

கிகட ்கும் ஆ ஸ்ட், 2009,  

பின்ெற்றெ்ெட கவண்டும்.  

g அடிெ்ெகட கநா ் ம் 

மற்றும் திட்ட 

அளவுரு ் ளில் ஏகதனும் 

மாற்றங் ள் 

மெய்யெ்ெட்டால் (ெடிவம்-I 

மற்றும் TOR ஐெ் 

ொது ாெ்ெதற் ான 

ொத்திய ்கூறு 

அறி ்க யில் 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட்டகவ) 

அத்தக ய 

மாற்றங் ளு ் ான 

 ாரணங் ளுடன் 

MoEF&CC/SEIAA இன் 

 வனத்திற்கு ் ம ாண்டு 

வரெ்ெட கவண்டும். TOR 

ஐயும் மாற்ற 

கவண்டியிரு ்கும் 

என்ெதால், இகவ 

க ாரெ்ெட்டது.எனகவ 

ஆவணத்துடன் PH ஐ 

மீண்டும் நடத்த கவண்டும் 

. 

இணங்கும் இணங்கும் 

h சுற்றறி ்க  எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) 

கததியிட்ட 30.05.2012, 

திட்டத்தின் தற்கொகதய 

மெயல்ொடு ளு ் ான 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள 

நிெந்தகன ளின் 

இண ்  நிகலயின் 

ொன்றளி ் ெ்ெட்ட 

அறி ்க , பிராந்திய 

அலுவல த்திலிருந்து 

மெறெ்ெட கவண்டும். 

சுற்றுெச்ூழல், வனம் 

மற்றும்  ாலநிகல 

மாற்றம் அகமெெ் ம், ெல 

இவற்றில் மொருந்தும்.   

அவசியமில்கல அவசியமில்கல 
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i மு ்கிய நிலெ்ெரெ்பு 

அம்ெங் ள், வடி ால் 

மற்றும் சுரங் ெ் ெகுதி, (ii) 

புவியியல் வகரெடங் ள் 

மற்றும் பிரிவு ள் மற்றும் 

(iii) ெகுதி ளின் 

வகரயகற கள ் 

குறி ்கும் ெகுதியின் 

கமற்ெரெ்புத் திட்டமும் 

இரு ்  கவண்டும். 

குவாரியின் குழி மற்றும் 

மவளிெ்புற குெ்கெ ள், 

ஏகதனும் இருந்தால், 

அருகிலுள்ள ெகுதியின் 

நில அம்ெங் கள 

மதளிவா  ்  ாட்ட 

கவண்டும்.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RCL 

59 

 

 

 

QL-I ற் ான EIA அறி ்க யில் கூடுதல் TOR மற்றும் அகவ ொர்ந்தகவ 

 

வ.எண்                           கூடுதல் TORs EIA அறி ்க யின் 

ெ ் ம்  

1 ( ்ளஸ்டரில்) குழுவில் சுரங்  குத்தக  ்கு 

ஒற்கற EIA/EMP தயார் மெய்யெ்ெட 

கவண்டும்.இன்னும் சுரங்  குத்தக  ்கு 

ஒற்கற மொது விொரகணயும் நடத்தெ்ெட 

கவண்டும்.   

இணங்கியது 

2 30.05.2018 கததியிட்ட II(M)அகனத்து ெட்டெ்பூர்வ 

கதகவ ள் மற்றும் 2017 ஆ ஸ்ட் 2 கததியிட்ட 

ரிட் மனு (சிவில்) எண். 114 இல் 2014 ஆம்  ஆண்டு 

இந்திய யூனியன் மற்றும் யூனியன் ஆகிய 

விவ ாரங் ளில் PP அகமெெ் த்தின் 0.M எண் 

3-50/2017 -IA இன் ெடி உறுதிமமாழி மூலம் 

உறுதிமமாழிகய ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும்.  

74 அவசியமில்கல 

3 PP ஆனது ெல்கவறு ெட்டங் ள், விதி ள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுகற ளின் கீழ் இந்தத் திட்டத்திற்குத் 

கதகவயான அகனத்து ெட்டெ்பூர்வ 

அனுமதி ள், அனுமதி ள், எதிர்ெ்புெ ்

ொன்றிதழ் ள், ஒெ்புதல் ள் கொன்றவற்கறெ் 

ெற்றிய EIA அறி ்க யில் விவரங் கள  

வழங்  கவண்டும்.  

74 

4 சுரங்  குத்தக  ் ான வருவாய்த் திட்டத்கத 

PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும், வருவாய்த் 

திட்டத்கத மெயற்க  ்க ாள் புக ெ்ெடம் 

மூலம் மெரிதுெடுத்தி ்  ாட்ட கவண்டும்  , 

அரொங் த்திற்கு நிலம், தனியார் நிலம், 

விவொய நிலம் கொன்றகவ.  மதளிவா  

வகரயறுத்து  ாட்ட கவண்டும்.  

65 

5 சுரங்  குத்தக  மற்றும் அகதெ ்சுற்றியுள்ள 

ெகுதி ளில்  ாடு வளர்ெ்பு மற்றும் ெசுகம 

மண்டல கமம்ொட்டிற் ான விரிவான 

திட்டத்கத அட்டவகண வடிவத்தில் 

(குவாரியின் வாழ்நாளின் ஆண்டு வாரியா ) 

PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். நடவு மெய்ய 

கவண்டிய மர ் ன்று ளின் எண்ணி ்க , 

 ாடு வளர்ெ்பு மற்றும் ெசுகம மண்டலத்தின் 

220 
230 
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கீழ் உள்ள ெகுதி, கதாட்டத்தின் இருெ்பிடம், 

உயிர்வாழும் விகிதத்திற் ான இல ்கு மற்றும் 

 ாடு வளர்ெ்பு மற்றும் ெசுகமெ் ெட்கட 

கமம்ொட்டிற் ா  ஒது ் ெ்ெட்ட ெட்மஜட் 

ஆகியவற்கற PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். 

இதனுடன் கூடுதலா ,  ாடு வளர்ெ்பு மற்றும் 

ெசுகமெ் ெட்கடயின் கீழ் உள்ள ெரெ்ெளவு 

மற்றும் ஒவ்மவாரு 5 ஆண்டு ளு ்கும் 

அட்ெகரக  மற்றும் தீர் ் கரக கய 

மதளிவா  ் குறிெ்பிடுவதன் மூலம் 

மொருத்தமான அளவிலான ெரெ்புத் 

திட்டத்தில் (குவாரியின் வாழ் ்க  ் ான 5 

வருட இகடமவளி) PP  ாட்ட கவண்டும். 

அவ்வாகற மெய்ய கவண்டிய மூலதனம் 

மற்றும் மதாடர் மெலவு ள்  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.   

6 ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் கமற்ெரெ்பு அல்லது 

நிலத்தடி நீரின் அளகவ PP ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும். முழுகமயான நீர் இருெ்பு 

சுழற்சிகய ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். இத்துடன் 

கூடுதலா  மகழ நீர் கெ ரிெ்பு 

நடவடி ்க  ளு ் ான விரிவான திட்டத்கத 

பிபி ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். மகழ நீர் கெ ரிெ்பு 

நடவடி ்க  ளின் மூலம் மாற்று 

நீராதாரத்கத உருவா ்குவதன் மூலம் 

நிலத்தடி/கமற்ெரெ்பு நீரின் நு ர்கவ ் 

குகறெ்ெதற் ான ஆண்டு வாரியான 

இல ்க  PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். மெய்ய 

கவண்டிய மூலதனம் மற்றும் மதாடர் 

மெலவு ள்  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.   

96-97 

7 இந்த திட்டத்திற் ா  ஈடுெடுத்தெ்ெட 

கவண்டிய மனிதவளத்தின் விவரங் கள 

அவர் ளின் ொத்திரங் ள் / மொறுெ்பு ள் / 

ெதவி ளுடன் PP மதளிவா  மவளிெ்ெடுத்த 

கவண்டும். இந்த PP கூடுதலா  சுற்றுெச்ூழல் 

கமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) 

மெயல்ெடுத்துவதற்கு ஈடுெடுத்தெ்ெடும் 

நெரின் எண்ணி ்க  மற்றும் ெதவிகய 

குறிெ்பிட கவண்டும். மெய்ய கவண்டிய 

மூலதனம் மற்றும் மதாடர் மெலவு ள்  

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.  

81 
96 

8 PP ஆண்டு வாரியா , மெயல்ொடு வாரியா  

மற்றும் EMP  ் ா  ஒது ் ெ்ெட்ட 

 ால ்ம டுவு ் ான ெட்மஜட்கட ெமர்ெ்பி ்  

230-231 
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கவண்டும், மதாழில்ொர் சு ாதார 

 ண் ாணிெ்பு &  ார்ெ்ெகரட் சுற்றுெச்ூழல் 

மொறுெ்பு ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும். மெய்ய 

கவண்டிய மூலதனம் மற்றும் மதாடர் 

மெலவு ள் ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.  

9. ெட்ட விகராத சுரங் ம் மற்றும்  னிமத் 

திருட்கடத் தடுெ்ெதற்கு எடு ் ெ்ெட கவண்டிய 

நடவடி ்க  ள் /மதாழில்நுட்ெத்கத பிபி 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும்.  

74 

10 NABL/MoEF&CC அங்கீ ாரம் மெற்ற 

ஆய்வ த்திலிருந்து  னிமத்தின் விரிவான 

 னிமவியல் மற்றும் கவதியியல்  லகவ 

மற்றும்  சிலி ் ா அற்றது என்ெதற் ான 

ெதவீதத்கத PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். 

89 
137 

11 பிபி  னிமத்தின் கொ ்குவரத்து வழிகய 

மதளிவா  ்  ாட்ட கவண்டும் மற்றும் 

 னிமத்கத ம ாண்டு மெல்லும் கொது 

பின்ெற்ற கவண்டிய ொது ாெ்பு மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடி ்க கயயும் குறிெ்பிட 

கவண்டும். இருபுறமும் ொகலயின் கமய ் 

க ாட்டிலிருந்து வரும் தா ் ம், கலன் கொர்ஸ் 

மாடலிங் மற்றும் ஐகொெ்மலத் ஆகியவற்றுடன் 

மதளிவா  ் ம ாண்டு வரெ்ெட கவண்டும். 

கமலும், ொலி அ ்கராகமடி ் 

கெட்கரா ார்ெனின் கொதகனயின் 

அதிர்மவண் ெட்மஜட்டுடன் ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும். கமற் ண்ட ஆய்வின் 

அடிெ்ெகடயில், ொகலயின் இருபுறமும் உள்ள 

ெயிர் மற்றும் நிலத்திற்கு கெதம் ஏற்ெட்டால் 

வழங் ெ்ெடும் இழெ்பீடு குறிெ்பிடெ்ெட 

கவண்டும்.இன்னும் உமிழ்வு விகிதத்கத ் 

 ண ்கிடுவதற் குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் 

ெமன்ொடு ளின் மூலத்கதயும் முழுகமயான 

 ண ்கீடு களயும் PP வழங்  கவண்டும்.   

84 
198-199 
  

மொந்த வா ன ொகத 

12 PP குறிெ்பிட்ட டீெல் நு ர்வு மற்றும் அகத ் 

குகற ்  எடு ் ெ்ெட கவண்டிய 

நடவடி ்க  ள் என்ன என்ெகத மதளிவா  

மவளிெ்ெடுத்த கவண்டும்.இன்னும் ஆண்டு 

வாரியான இல ்கு  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.   

97 

13 சுற்றுெச்ூழல் மொறியாளர்/டிெ்ளகமா 

மெற்றவர் ள், சுரங் ெ் 

மொறியாளர்/டிெ்ளகமா மெற்றவர் ள், 

227 
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புவியியலாளர் ள், மற்றும் சுரங்  

மெயல்ொடு ள் மதாடர்ொன பிற மதாழில் ள் 

குறித்து ெல்கவறு சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிகன ள், 

நகடமுகறெ் ெயிற்சி வெதி ள் ஆகியவற்றில் 

கமற்ம ாள்ளெ்ெட கவண்டிய விழிெ்புணர்வு 

பிரெெ்ாரத்கத PP ம ாண்டு வர கவண்டும். 

அதற் ான இல ்க யும் ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும் 

14 ெல்கவறு நடவடி ்க  ளு ் ா  ஒது ் ெ்ெடும் 

வரவு மெலவுத் திட்டம்  அகமெெ் த்தால் 

மவளியிடெ்ெட்ட நிகலயான EC 

நிெந்தகன கள ஆய்வு மெய்த பிறகு முடிவு 

மெய்யெ்ெடும். 

220 

15 EIA/EMP அறி ்க  களத் தயாரிெ்ெதில் NABET 

அங்கீ ாரம் மெற்ற ஆகலாெ ர் மட்டுகம 

ஈடுெட கவண்டும் என்ெகத PP உறுதி மெய்ய 

கவண்டும். அடிெ்ெகட கததி கெ ரிெ்பு, EIA/EMP 

அறி ்க  தயாரித்தல் மற்றும் மதிெ்பீட்டு 

மெயல்முகறயின் கொது ஆகலாெ ரின் 

அங்கீ ாரம் மெல்லுெடியாகும் என்ெகத PP 

உறுதி மெய்யும். PP மற்றும் ஆகலாெ ர் EIA 

அறி ்க யில் வழங் ெ்ெட்டுள்ள த வல் ள் 

மற்றும் தரவு ள் மற்றும் அகமெெ் த்திடம் 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட்ட உறுதிமமாழிகய 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும், கமலும் PP மற்றும் 

ஆகலாெ ர் அதற்க  முழுகமயா   

மொறுெ்பு ்கூற கவண்டும்.   

 

16 PP  ண் ாணிெ்பு நிகலயங் ள் மற்றும் மாதிரி 
இடங் ளின் புக ெ்ெடத்கத ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும். புக ெ்ெடம்  ண் ாணிெ்பு 

நிகலயம்/மாதிரி இடத்தின் கததி, கநரம், 

அட்ெகரக  மற்றும் தீர் ் கரக  

ஆகியவற்கற ் ம ாண்டிரு ்  கவண்டும். 

இந்த PP கூடுதலா  மாதிரி கள ஆய்வு 

மெய்யும் ஆய்வ ங் ளின் அெல் கொதகன 

அறி ்க  ள் மற்றும் ொன்றிதழ் கள 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும்.   

119 

ABC யின் மதாழில் நுட்ெ 

ெட்டகர கெனல் 3யில் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ள 

ஆய்வு அறி ்க  

17 PP 5.0  3611(E) கததி 25.07.2018 யின் ெடி மாவட்ட 

ஆய்வு அறி ்க கய ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும் 

ெமர்பி ் ெ்ெட்டது 

18 அகனத்து ொன்றிதழ் ளும் வன நிலத்தின் 

ஈடுொடு, ொது ா ் ெ்ெட்ட ெகுதியிலிருந்து 

தூரம், தாவரங் ள் மற்றும் விலங்கினங் ளின் 

ெட்டியல் ஆகியகவ முதன்கம வனவிலங்கு 

க ாெ்பு-1 
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 ாெ்ொளர் மற்றும் வனத்துகறயால் 

முகறயா  அங்கீ ரி ் ெ்ெட கவண்டும். 

ொன்றிதழில் க மயாெ்ெமிடும் நெரின் மெயர், 

ெதவி, அதி ாரெ்பூர்வ முத்திகர மற்றும் 

அனுெ்ெெ்ெட்ட எண் ஆகியகவ ொன்றிதழில் 

இரு ்  கவண்டும்.  

 

 

QL-V ற் ான EIA அறி ்க யில் கூடுதல் TOR மற்றும் அகவ ொர்ந்தகவ 

 

வ.எண்                        கூடுதல் TORs EIA அறி ்க யின் ெ ் ம்  

1 ( ்ளஸ்டரில்) குழுவில் சுரங்  குத்தக  ்கு 

ஒற்கற EIA/EMP தயார் மெய்யெ்ெட 

கவண்டும்.இன்னும் சுரங்  குத்தக  ்கு 

ஒற்கற மொது விொரகணயும் நடத்தெ்ெட 

கவண்டும்.   

இணங்கியது 

2 30.05.2018 கததியிட்ட II(M)அகனத்து 

ெட்டெ்பூர்வ கதகவ ள் மற்றும் 2017 

ஆ ஸ்ட் 2 கததியிட்ட ரிட் மனு (சிவில்) 

எண். 114 இல் 2014 ஆம்  ஆண்டு இந்திய 

யூனியன் மற்றும் யூனியன் ஆகிய 

விவ ாரங் ளில் PP அகமெெ் த்தின் 0.M 

எண் 3-50/2017 -IA இன் ெடி உறுதிமமாழி 

மூலம் உறுதிமமாழிகய ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும். 

அவசியமில்கல 
74 

3 PP ஆனது ெல்கவறு ெட்டங் ள், விதி ள் 

மற்றும் ஒழுங்குமுகற ளின் கீழ் இந்தத் 

திட்டத்திற்குத் கதகவயான அகனத்து 

ெட்டெ்பூர்வ அனுமதி ள், அனுமதி ள், 

எதிர்ெ்புெ ்ொன்றிதழ் ள், ஒெ்புதல் ள் 

கொன்றவற்கறெ் ெற்றிய EIA 

அறி ்க யில் விவரங் கள  வழங்  

கவண்டும்.  

74 

4 சுரங்  குத்தக  ் ான வருவாய்த் 

திட்டத்கத PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும், 

வருவாய்த் திட்டத்கத மெயற்க  ்க ாள் 

புக ெ்ெடம் மூலம் மெரிதுெடுத்தி ்  ாட்ட 

கவண்டும்  , அரொங் த்திற்கு நிலம், 

தனியார் நிலம், விவொய நிலம் 

கொன்றகவ.   

மதளிவா  வகரயறுத்து  ாட்ட கவண்டும். 

70 
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5 சுரங்  குத்தக  ெகுதி மற்றும் 

கொ ்குவரத்து ொகதயின் நி ழ்கநர 

வான்வழி  ாட்சி ள் & வீடிகயாகவ PP 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும் 

72 

6 ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் கமற்ெரெ்பு அல்லது 

நிலத்தடி நீரின் அளகவ PP ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும். முழுகமயான நீர் இருெ்பு 

சுழற்சிகய ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். 

இத்துடன் கூடுதலா  மகழ நீர் கெ ரிெ்பு 

நடவடி ்க  ளு ் ான விரிவான 

திட்டத்கத பிபி ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். 

மகழ நீர் கெ ரிெ்பு நடவடி ்க  ளின் 

மூலம் மாற்று நீராதாரத்கத 

உருவா ்குவதன் மூலம் 

நிலத்தடி/கமற்ெரெ்பு நீரின் நு ர்கவ ் 

குகறெ்ெதற் ான ஆண்டு வாரியான 

இல ்க  PP ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். மெய்ய 

கவண்டிய மூலதனம் மற்றும் மதாடர் 

மெலவு ள்  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.   

220 
230-231 

7 இந்த திட்டத்திற் ா  ஈடுெடுத்தெ்ெட 

கவண்டிய மனிதவளத்தின் விவரங் கள 

அவர் ளின் ொத்திரங் ள் / மொறுெ்பு ள் / 

ெதவி ளுடன் PP மதளிவா  மவளிெ்ெடுத்த 

கவண்டும். இந்த PP கூடுதலா  

சுற்றுெச்ூழல் கமலாண்கம திட்டத்கத 

(EMP) மெயல்ெடுத்துவதற்கு 

ஈடுெடுத்தெ்ெடும் நெரின் எண்ணி ்க  

மற்றும் ெதவிகய குறிெ்பிட கவண்டும். 

மெய்ய கவண்டிய மூலதனம் மற்றும் 

மதாடர் மெலவு ள்  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும்.  

103-104 

8 PP ஆண்டு வாரியா , மெயல்ொடு 

வாரியா  மற்றும் EMP  ் ா  ஒது ் ெ்ெட்ட 

 ால ்ம டுவு ் ான ெட்மஜட்கட 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும், மதாழில்ொர் 

சு ாதார  ண் ாணிெ்பு &  ார்ெ்ெகரட் 

சுற்றுெச்ூழல் மொறுெ்பு ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட 

கவண்டும். மெய்ய கவண்டிய மூலதனம் 

மற்றும் மதாடர் மெலவு ள் 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.  

81 
102 

9 இந்த PP கூடுதலா  சுற்றுெச்ூழல் 

கமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) 

மெயல்ெடுத்துவதற்கு ஈடுெடுத்தெ்ெடும் 

230-231 
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நெரின் எண்ணி ்க  மற்றும் ெதவிகய 

குறிெ்பிட கவண்டும். மெய்ய கவண்டிய 

மூலதனம் மற்றும் மதாடர் மெலவு ள் 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.  

10 ெட்ட விகராத சுரங் ம் மற்றும்  னிமத் 

திருட்கடத் தடுெ்ெதற்கு எடு ் ெ்ெட 

கவண்டிய நடவடி ்க  ள் 

/மதாழில்நுட்ெத்கத பிபி ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும்.  

74 

11 PP ஆனது  னிமத்தின் விரிவான 

 னிமவியல் மற்றும் கவதியியல்  லகவ 

மற்றும் இலவெ சிலி ் ாவின் ெதவீதத்கத 

NABL/MoEF&CC  அங்கீ ாரம் மெற்ற 

ஆய்வ த்திலிருந்து ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும்.  

89 
137 

12 பிபி  னிமத்தின் கொ ்குவரத்து வழிகய 

மதளிவா  ்  ாட்ட கவண்டும் மற்றும் 

 னிமத்கத ம ாண்டு மெல்லும் கொது 

பின்ெற்ற கவண்டிய ொது ாெ்பு மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடி ்க கயயும் குறிெ்பிட 

கவண்டும். இருபுறமும் ொகலயின் 

கமய ் க ாட்டிலிருந்து வரும் தா ் ம், 

கலன் கொர்ஸ் மாடலிங் மற்றும் 

ஐகொெ்மலத் ஆகியவற்றுடன் மதளிவா  ் 

ம ாண்டு வரெ்ெட கவண்டும். கமலும், 

ொலி அ ்கராகமடி ் 

கெட்கரா ார்ெனின் கொதகனயின் 

அதிர்மவண் ெட்மஜட்டுடன் 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும். கமற் ண்ட 

ஆய்வின் அடிெ்ெகடயில், ொகலயின் 

இருபுறமும் உள்ள ெயிர் மற்றும் 

நிலத்திற்கு கெதம் ஏற்ெட்டால் 

வழங் ெ்ெடும் இழெ்பீடு குறிெ்பிடெ்ெட 

கவண்டும்.இன்னும் உமிழ்வு விகிதத்கத ் 

 ண ்கிடுவதற்குெ் ெயன்ெடுத்தெ்ெடும் 

ெமன்ொடு ளின் மூலத்கதயும் 

முழுகமயான  ண ்கீடு களயும் PP 

வழங்  கவண்டும்.  

84 

198-199 மொந்த வா ன 

ொகத 

13 PP குறிெ்பிட்ட டீெல் நு ர்வு மற்றும் அகத ் 

குகற ்  எடு ் ெ்ெட கவண்டிய 

நடவடி ்க  ள் என்ன என்ெகத 

மதளிவா  மவளிெ்ெடுத்த 

கவண்டும்.இன்னும் ஆண்டு வாரியான 

104 
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இல ்கு  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட கவண்டும்.   

14 சுற்றுெச்ூழல் மொறியாளர்/டிெ்ளகமா 

மெற்றவர் ள், சுரங் ெ் 

மொறியாளர்/டிெ்ளகமா மெற்றவர் ள், 

புவியியலாளர் ள், மற்றும் சுரங்  

மெயல்ொடு ள் மதாடர்ொன பிற 

மதாழில் ள் குறித்து ெல்கவறு 

சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிகன ள், நகடமுகறெ் 

ெயிற்சி வெதி ள் ஆகியவற்றில் 

கமற்ம ாள்ளெ்ெட கவண்டிய 

விழிெ்புணர்வு பிரெெ்ாரத்கத PP ம ாண்டு 

வர கவண்டும். அதற் ான இல ்க யும் 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும் 

227 

15 ெல்கவறு நடவடி ்க  ளு ் ா  

ஒது ் ெ்ெடும் வரவு மெலவுத் திட்டம்  

அகமெெ் த்தால் மவளியிடெ்ெட்ட 

நிகலயான EC நிெந்தகன கள ஆய்வு 

மெய்த பிறகு முடிவு மெய்யெ்ெடும். 

220-221 

16 EIA/EMP அறி ்க  களத் தயாரிெ்ெதில் 

NABET அங்கீ ாரம் மெற்ற ஆகலாெ ர் 

மட்டுகம ஈடுெட கவண்டும் என்ெகத PP 

உறுதி மெய்ய கவண்டும். அடிெ்ெகட கததி 

கெ ரிெ்பு, EIA/EMP அறி ்க  தயாரித்தல் 

மற்றும் மதிெ்பீட்டு மெயல்முகறயின் 

கொது ஆகலாெ ரின் அங்கீ ாரம் 

மெல்லுெடியாகும் என்ெகத PP உறுதி 

மெய்யும். PP மற்றும் ஆகலாெ ர் EIA 

அறி ்க யில் வழங் ெ்ெட்டுள்ள 

த வல் ள் மற்றும் தரவு ள் மற்றும் 

அகமெெ் த்திடம் ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட்ட 

உறுதிமமாழிகய ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும், 

கமலும் PP மற்றும் ஆகலாெ ர் அதற்க  

முழுகமயா   மொறுெ்பு ்கூற கவண்டும்.   

இணங்கியது 

17 PP  ண் ாணிெ்பு நிகலயங் ள் மற்றும் 

மாதிரி இடங் ளின் புக ெ்ெடத்கத 

ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும். புக ெ்ெடம் 

 ண் ாணிெ்பு நிகலயம்/மாதிரி 
இடத்தின் கததி, கநரம், அட்ெகரக  மற்றும் 

தீர் ் கரக  ஆகியவற்கற ் 

ம ாண்டிரு ்  கவண்டும். இந்த PP 

கூடுதலா  மாதிரி கள ஆய்வு மெய்யும் 

ஆய்வ ங் ளின் அெல் கொதகன 

அறி ்க  ள் மற்றும் ொன்றிதழ் கள 

119 
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ெமர்ெ்பி ்  கவண்டும்.   

18 PP 5.0  3611(E) கததி 25.07.2018 யின் ெடி மாவட்ட 

ஆய்வு அறி ்க கய ெமர்ெ்பி ்  

கவண்டும் 

119 

ABC யின் மதாழில் நுட்ெ 

ெட்டகர கெனல் 3யில் 

ெயன்ெடுத்தெட்டுள்ள 

ஆய்வு அறி ்க  

19 அகனத்து ொன்றிதழ் ளும் வன 

நிலத்தின் ஈடுொடு, ொது ா ் ெ்ெட்ட 

ெகுதியிலிருந்து தூரம், தாவரங் ள் 

மற்றும் விலங்கினங் ளின் ெட்டியல் 

ஆகியகவ முதன்கம வனவிலங்கு 

 ாெ்ொளர் மற்றும் வனத்துகறயால் 

முகறயா  அங்கீ ரி ் ெ்ெட கவண்டும். 

ொன்றிதழில் க மயாெ்ெமிடும் நெரின் 

மெயர், ெதவி, அதி ாரெ்பூர்வ முத்திகர 

மற்றும் அனுெ்ெெ்ெட்ட எண் ஆகியகவ 

ொன்றிதழில் இரு ்  கவண்டும்.  

க ாெ்பு-2 

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 அறிமு ம் 
 

1.1 அறி ்க யின் கநா ் ம் 
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திரு.ராம்க ா சிமமண்ட்ஸ் லிமிமடட் (ஆர்சிஎல்) (முன்னர்) திரு. மமட்ராஸ் 

சிமமண்ட்ஸ் லிமிமடட்-எம்சிஎல்) அதன் ராமொமி ராஜா ந ர் (ஆர்ஆர் ந ர்) ஆண்டு ்கு 

2.0 மில்லியன் டன் சிமமன்ட் ஆகலகய இய ்கி வருகிறது (எம்டிபிஏ) (எம்டிபிஏ) (2.7 

எம்டிபிஏ)வா  விரிவுெடுத்தெ்ெடுகிறது) துலு ் ெ்ெட்டி, தம்மநாய ் ன்ெட்டி மற்றும் 

வெெ் ் ாரெ்ெட்டி கிராமங் ள், தாலு ா & மாவட்டம் விருதுந ர், தமிழ்நாடு. அதன் 

சுண்ணாம்பு கதகவ ள் ெந்தல்குடி மண்டலத்தில் உள்ள சுண்ணாம்பு சுரங் ங் ளில் 

இருந்து பூர்த்தி மெய்யெ்ெடுகிறது. இந்த க ெ்டிவ் சுரங் ங் ள் ஆர்ஆர் ந ர் சிமமண்ட் 

ஆகலயில் இருந்து மதன்கிழ ்கு திகெயில் 17-32 கிமீ மதாகலவில் அகமந்துள்ளது. 

ஆெ்டி ல் தாது வரிகெெ்ெடுத்தும் வெதியுடன் கூடிய மொதுவான கமயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட 

நசு ்கும் ஆகல (2.0 MTPA மெயல்திறன் திறன்) ெந்தல்குடியில் அகமந்துள்ளது. 

சுமார் 22.42 மில்லியன் டன்  ன ர் இருெ்பு ் கள ் ம ாண்ட மாநில அரசிடமிருந்து 

விருதுந ர் மாவட்டத்தில் ஐந்து (5) எண் ள் சுண்ணாம்பு  ங் ர் குவாரி குத்தக  ்கு 

(குத்தக  ்கு) RCL ெமீெத்தில் துல்லியமான ெகுதித் மதாடர்பு களெ் மெற்றுள்ளது. இந்த 

சுண்ணாம்பு  ன் ர் கவெ்புத்மதாக  ள், ஆழமற்ற இரண்டாம் நிகல கதாற்றம் 

ம ாண்டகவ,  கரெல் குழி ளில் சுண்ணாம்பு தாங்கும் ொகற ளின் தந்துகி எழுெச்ி 

 ாரணமா  இகவ உருவாகின்றன.   

சிமமன்ட் உற்ெத்தியில் மூல ்  லகவயில் கெர்ெ்ெதற்கு துகண-தர  னிமமா  

சுண்ணாம்பு  ங் ர், மி  ஏற்றது.கராம்  ன் ர் சிலிசியஸ்  ளிமண் மற்றும் குவார்ட்ஸ் 

அசுத்தங் ளுடன் நி ழ்கிறது. இது 25% சிலி ் ா (அதி ெட்ெம்) மற்றும் 32% CaO உடன் 

குகறந்த தரம் வாய்ந்த துகண ்  னிமத்கத ் ம ாண்டுள்ளது. எனகவ, கலம்  ன் ர் 

(ROM) சிலி ் ா 12-15% மற்றும் CaO 41-44% என அதன் தரத்திற் ா  கமம்ெடுத்தெ்ெட 

கவண்டும்/ெயன்ெடுத்தெ்ெட கவண்டும். அதன்ெடி, RCL ஆனது ெந்தல்குடி சுண்ணாம்பு 

 ங் ர் மெனிஃபிசிகயஷன் ஆகலகய (மெயல்திறன் 2.00 MTPA) கமயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட 

 ்ரஷரு ்கு அருகில் ஒரு கமயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட தனித்த வெதியா  முன்மமாழிந்துள்ளது.   

ெந்தல்குடியில் தற்கொதுள்ள க வெமுள்ள சுண்ணாம்புெ ் சுரங் ங் ளும், 

மறவர்மெருங்குடியில் உள்ள  ங் ர் சுரங் த்கதயும் மநரு ் ெ்ெடுத்த கவண்டிய 

நிகல மநருங்கி வருகின்றன.ஆர்.ஆர்.ந ர் சிமமன்ட் ஆகலயானது சுண்ணாம்பு ் 

 ல்கல குகறந்த தர சுண்ணாம்பு  ங் ருடன்  லந்து நிகலநிறுத்த கவண்டும். 

எனகவ, ெந்தல்குடி பிராந்தியத்தில் வழங் ெ்ெட்ட குத்தக  ளில் இருந்து 

சுண்ணாம்பு  ங் ர் குவாரி கள RCL தன்கன முற்ெடுத்தியுள்ளது. அதன்ெடி, RCL 

இெ்கொது பின்வரும் 2  ன ர் குவாரி குத்தக  கள முற்ெடுத்துகிறது.அகவ 

கிளஸ்டரில் (ஒகர மாதிரியான  னிமங் ள்) அதாவது அவற்று ்கிகடகய 0.1 கிமீ 

மதாகலவு இரு ்கின்றது. 
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1. மறவர்மெருங்குடி சுண்ணாம்பு  ங் ர் குவாரி குத்தக -I - அளவு 498.870 

மெ ்கடர்; முன்மமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி - ரன்-ஆஃெ் கமன் (ROM) @ 1.333 MTPA 

அல்லது  ்ளன்ீ  ன் ர் @ 0.6 MTPA. நன்கம அகடந்த பிறகு  ளிமண்ண்ணும் 

(மற்றகவ ளும்) @ 0.06 MTPA. 

2.வட ்குநத்தம் சுண்ணாம்பு  ன ர் குவாரி குத்தக  V - அளவு 123.265 மெ ்கடர்; 

முன்மமாழியெ்ெட்ட உற்ெத்தி - ROM கலம்  ன் ர் 0.5 MTPA &  ளிமண் ( ருெ்பு ெருத்தி 

மண்) 0.025 MTPA. 

மறவர்மெருங்குடி கலம்  ன் ர் குவாரி குத்தக -I (QL-I) 498.870 மெ ்கடர் மொந்த 

ெட்டா நிலம்  மெ ்கடர் மொந்த ெட்டா நிலம் ெர்கவ எண் ள்:14, 15, 19 to 22, 30 to 33, 40, 41, 

43, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 79, 80,  84, 86 to 91, 93 to 101, 103 to 109, 111 to 122, 124, 130, 202, 205 to 

218, 222 to 224, 227 to  229, 232 to 240, 244 to 248, 253 to 257, 263, 295 to 305, 340, 349, 352, 353, 356 to 358, 

362 to 373, 376, 377, 398, 403, 404, 409 to 411 & 414 to 417, 

அருெ்பு ்க ாட்கட தாலு ா, சுத்தமடம் கிராமத்தில் வட ்குநத்தம் கலம்  ன் ர் 

குவாரி குத்தக -V (QL-V) 123.265 மெ ்கடர் மொந்த ெட்டா நிலம் SF எண் ள் 7 முதல் 15, 17 

முதல் 32, 34, 40, 101 முதல் 103, 107 முதல் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் விருதுந ர் மாவட்டம், 

அருெ்பு ்க ாட்கட தாலு ா, வட ்கு நத்தம் கிராமத்தில் 130, 132, 138 முதல் 139 & 213 முதல் 

215,முன்மமாழிவு ள்  ாரணமா  மறுவாழ்வு & மீள்குடிகயற்றம் (R&R) சி ் ல் எதுவும் 

இல்கல.எந்த வழ ்கும்/நிலுகவயில் இல்கல. 
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அட்டவகண : 1 குவாரி குத்தக  விவரங் ள் 

குவாரி 
குத்தக  

கியூ எல்   

,  மெ ் 
 னிமங் 
ள் குவாரி  

(PAC) 

குறிெ்பு 

QL இன் 

மெல்லுெடி 

சுரங் த் 

துகற, 

அனுமதி 

அரசு. 

தமிழ்நாடு 

 டிதம்  

மறவர்மெருங்
குடி 

சுண்ணாம்பு 

 ன ர்  

498.870 

(மொந்த  

ெட்டா  

நிலம்) 
 
 

கலம்  

 ன் ர் 

மற்றும் 

 ளிமண் 

(மற்றகவ) 

TN மாநில 

மதாழில் 

துகற 

எல்.ஆர். 

எண். 

14547/MMC.2/

20 16-1 கததி 

21.04.2017 

10  

ஆண்டு ள் 

சுரங் த்து
கற, அரசு. 

தமிழ்நாடு 

 டிதம் எண். 

7012/MM10/2016

/LK  

/ Vnr கததி 

11.05.2018  
 

வட ்குநத்தம் 

சுண்ணாம்பு 

 ன ர் 

குவாரி 
குத்தக -V  

123.265 

(மொந்த
மான   

ெடட்ா   

நிலம்)  

சுண்ணாம்
பு   

 ங் ர்   

மற்றும் 

 ளிமண் 

( ருெ்பு   

ெருத்தி   

மண்) 

தமிழ்நாடு 

மாநில 

மதாழில்து
கற. எண். 

2169/MMC.2/2

01  

8-1 கததி 

02.04.2018 

10   

ஆண்டு ள் 
புவியியல் & 

சுரங் த் 

துகற, அரசு. 

தமிழ்நாடு 

 டிதம் எண். 

584/MM10/2018

/LK/Vnr 

கததியிடட் 

08.06.2018 
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1.0-1.5 மீ தடிமன் ம ாண்ட  ன் ர் ெடு ்க யானது 0.4 மீ தடிமன் ம ாண்ட 

 ளிமண்ணுடன்  லந்த 0.4 மீ தடிமன் மற்றும் அகதமயாட்டி சுமார் 1.25-1.5 மீ தடிமன் 

ம ாண்டது. இந்த ெருத்தி மண் மரபுொரா இயந்திரமயமா ் ெ்ெட்ட திறந்தமவளி 
குவாரி (துகளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் இல்லாமல்) முன்மமாழியெ்ெட்டது.ஒகர 

கநரத்தில் கமம்ொடு, உற்ெத்தி மற்றும் பின் நிரெ்புதலின் எளிய அகமெ்பு மூலம் குவாரி 
ஸ்டிரிெ் கமனிங் மெய்யெ்ெடுகிறது. 8 மீ அ லம் மற்றும் 25 மீ நீளம் ம ாண்ட 

கீற்று ளில் குவாரி ள் மவட்டுவதற்கு அ ழ்வாராய்ெச்ி ள் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

தகர மட்டத்திலிருந்து குவாரியின் அதி ெட்ெ ஆழம் 3.0 மீ வகர மட்டுகம இரு ்கும்  

(BGL)குவாரி நிலத்தடி நீர் அட்டவகணகய குறு ்கிடாது. தாது (சுத்தமான  ன் ர்) மற்றும் 

OB விகிதம் 1:2 ஆ  இரு ்கும். குவாரி ள் முடியும் வகர ஒகர கநரத்தில் சீரகமெ்பு 

நடவடி ்க  ள் மதாடரும். எனகவ, திட ் ழிவு ள் மற்றும் குெ்கெ ள் இரு ் ாது, 

ஏமனனில் முழு OB யும் ஒகர கநரத்தில்கீற்று ளில் மீண்டும் நிரெ்ெெ்ெடும். குவாரி 
சுயவிவரங் ள் அட்டவகண 2 யில் வழங் ெ்ெட்டுள்ளது.  

RCL ஆரம்ெத்தில் QL-I இல் 29.0 மெ ்கடர் ெரெ்ெளவில் ஈரமான  ஆகலகய (1.85 MTPA 

த்கராபுட்) முன்மமாழிந்தது, அகத க விட்டு ெந்தல்குடியில் ஒரு கமயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட 

 ங் ர் ஆகலகய முன்மமாழிந்தது.  ன ர் மெனிஃபிசிகயஷன் பிளாண்ட் 

மெயல்ெடும் வகர,மறவர்மெருங்குடி சுரங் ங் ளில் உள்ளகதெ் கொல, தற்கொதுள்ள 

எளிய உலர் ஸ்கிரனீிங்/கெெர், இகடநிகல  ளிமண்கணத் திகரயிடுவது மதாடரும். 

ஸ்கிரனீிங்கிற்குெ் பிறகு, தயாரிெ்பு மொருள் கமலும் மெயலா ் த்திற் ா  

ெந்தல்குடி ்கு அனுெ்ெெ்ெடும். நிரா ரி ் ெ்ெட்டகவ ள் குவாரியிகலகய 

தனித்தனியா  அடு ்கி கவ ் ெ்ெடும். 
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அட்டவகண 2-விவர ்குறிெ்பு ள்  

 

RCL அதன் மொந்த பிளா ் டாெ் ொகலகய மறவர்மெருங்குடி  ன் ர் சுரங் த்திலிருந்து 

ெந்தல்குடி கிரஷர் & ஆகல ்கு உள்ளது. அகத ொகல  னிமெ் கொ ்குவரத்து ் ா  

இந்த குத்தக  ளு ்கு நீட்டி ் ெ்ெடும். 

கதசிய பூங் ா ் ள், வனவிலங்கு ெரணாலயங் ள், உயிர் ்க ாள  ாெ்ெ ங் ள், 

ஒது ் ெ்ெட்ட  ாடு ள், யாகன ள் வழித்தடங் ள், ெதுெ்புநிலங் ள், 

மதால்லியல்/வரலாற்று நிகனவுெச்ின்னங் ள், ொரம்ெரிய இடங் ள் கொன்ற சூழல் 

உணர்திறன் ெகுதி ள் தள எல்கலயில் இருந்து 10 கி.மீ ்குள் இல்கல ெருவ ால உெ்பு 

ஓகட இெ்ெகுதிகய வடி ட்டுகிறது. ெருவ ால கவெ்ொர் ஆறு மதன்கமற்கில் 17 கி.மீ 

மதாகலவில் ொய்கிறது. மன்னார் வகளகுடா SE இல் 33.0 கிமீ மற்றும் மன்னார் 

வகளகுடா  டல் கதசிய பூங் ா SE இல் 38.0 கிமீ மதாகலவில் உள்ளது.துல்லியமான 

ெகுதி அறிவிெ்பு மற்றும் குத்தக  ளு ் ான அங்கீ ரி ் ெ்ெட்ட சுரங் த் 

திட்டத்துடன், RCL குத்தக  மானியத்திற் ா  முன் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி கள (ECs) 

விண்ணெ்பித்து மெற கவண்டும். மற்றும் அதன் மெயல்ெடுத்தல். ஆரம்ெத்தில், சிறு 
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 னிம குவாரி குத்தக  ள் (கமலும் கிளஸ்டரில்) > 100 மெ ்கடர் Sl இன் கீழ் வருகிறது. 

எண். 1(a), EIA அறிவிெ்பு 2006 இன் வக  A மற்றும் சுற்றுெச்ூழல், வனம் மற்றும் 

 ாலநிகல மாற்றம் அகமெெ் த்தின் (MoEF&CC) EC கதகவ இரு ்கிறது. அதன்ெடி, RCL QL-I 

 ் ான விண்ணெ்ெ எண். IA/TN/MIN/99682/2019 கததியிட்ட 18.03.2019 மற்றும் QL- V  ்கு 

18.03.2019 கததியிட்ட விண்ணெ்ெ எண். IA/TN/MIN/99698/2019 ஆகியவற்றின் மூலம் 

அகமெெ் த்திற்கு ஆன்கலனில் விண்ணெ்பித்துள்ளது. 

4ஆம் கததி விவாதி ் ெ்ெட்ட முன்மமாழிவு ள் 23-24.04.2019 அன்று நி ழ்ெச்ி நிரலா  

நகடமெற்ற நிபுணர் மதிெ்பீட்டு ் குழு (EAC) கூட்டம். எண். 2.7 (QL-I) மற்றும் Sl. எண் 2.6 (QL-

V). டிதங் ள் மூலம் மொது விொரகணயுடன் சுற்றுெச்ூழல் தா ்  மதிெ்பீடு (EIA) 

ஆய்கவ நடத்துவதற் ான குறிெ்பு விதிமுகற கள (TORs) மாண்புமிகு குழு 

வழங்கியது. 15.05.2019 கததியிட்ட F. எண். J-11015/39/2019.IA.II(M)QL-I மற்றும் F. எண். J-

11015/40/2019.IA.II(M) கததியிட்ட 14.05.2019 QL-V  ்கு “ஒற்கற EIA/EMP  கிளஸ்டரில் சுரங்  

குத்தக  ்கு தயாரா  இரு ்  கவண்டும் என்றும் இன்னும் ஒற்கற மொது விொரகண 

நடத்தெ்ெட கவண்டும்  என்றும் குறிெ்பிட்டது”. 

ம ாகரானா கவரஸ் கநாய் (COVID-19) மதாற்றுகநாய்  ாரணமா  ஜூகல-மெெ்டம்ெர் 

2021 இல் , EIA ஆய்வு ் ா  ஒகர EIA அறி ்க  (QL-I & QL-V இரண்டு குவாரி 
குத்தக  ளு ்கும்) வழங் ெ்ெட்ட TOR  ளின்ெடி தயாரி ் ெ்ெட்டு 

ெமர்ெ்பி ் ெ்ெட்டுள்ளது. வகரவு EIA அறி ்க யுடன் சுரு ் மான EIA அறி ்க  ள் 

(ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் இரண்டும்) மொது ஆகலாெகன மற்றும் மொது 

விொரகண ் ா  ெமர்ெ்பி ் ெ்ெடுகின்றன.   

இதற்கிடையில், MoEF&CC ஆனது ' சிறு கனிம சுரங்க குத்தடககள் மற்றும் நிலக்கரி தவிர மற்ற முக்கிய கனிம 

சுரங்க குத்தடகக்கு ≤ 250 ஹெக்டைர் சுரங்க குத்தடக பகுதி' 'பி' வடகயின் SEIAA லிருந்து முன் EC ஐப் 

ஹபறுவதற்கரக SO 1886 (இ) டததி 20.04.2022 யின் படி அறிவித்துள்ளது. . எனடவ, மரநில அளவிலரன EIA 

ஆடையம்-தமிழ்நரடு (SEIAA-TN) யிைமிருந்து முன் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிடயப் ஹபறுவதற்கரன 

முன்ஹமரழிவுகள் இப்டபரது 'பி' வடகயின் கீழ் வருகின்றன. 

EIA ஆடலரசகர் : EIA ஆடலரசகர் திரு.'ஏபிசி ஹைக்டனர டலப்ஸ் இன்டியர ப்டரடவட் லிமிடைட் பல்டவறு 

வடகக்கரன பிரிவு-1 ற்கும் கூை (சுரங்கத் திட்ைங்கள்) உள்ளிட்ை பல்டவறு துடறகளுக்கு அங்கீகரரம் ஹபற்று 

ஹகரடுத்துள்ளது. இந்தியத் தரக் கவுன்சில் NABET/EIA/ சரன்றிதழின் அடிப்படையில்1922/RA 0155 

ஹசல்லுபடியரகும் கரலம் 07.11.2022 வடர நீட்டிக்கப்பட்ைது. (05.07.2022 டததியிட்ை QCI/NABET பட்டியலில் வ. 

எண் 3)., டசரதடன மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கரன டதசிய அங்கீகரர வரரியத்தரல் வழங்கப்பட்ை 

(NABL 03.04.2020 டததியிட்ை சரன்றிதழின் எண். TC-5770 இன் படி, சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கரலநிடல 

மரற்றம் அடமச்சகத்தரல் (MoEF & CC5  14.10.2019 டததியிட்ை எஃப். எண் Q-15018/04/2019-CPW கடிதம் 5 

வருைத்திற்கு ஹசல்லுபடியரகும்.  
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1.2 திட்ை ஆதரவரளர் : 

ரரம்டகர குழுமம் ஹதன்னிந்தியரவில் முன்னைிவரய்ந்ததும், மிகவும் புகழ்ஹபற்ற மற்றும் இரண்ைரவது ஹபரிய 

ஹதரழில்துடற குழுமமுமரகும். இது சிஹமன்ட், ஹரடி மிக்ஸ் கரன்கிரீட், சிஹமன்ட் ஃடபபர் தயரரிப்புகள், பருத்தி 
மற்றும் ஹசயற்டக நூல், ஹமன்ஹபரருள் அடமப்புகள், கரற்றரடலகள், ஆரரய்ச்சி மற்றும் டமம்பரடு, உலர் 
டமரட்ைரர் ஆடலகள், பருத்தி ஜவுளி மற்றும் அறுடவ சிகிச்டச ஆகிய பல்டவறு துடறகளில் நன்கு 

பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹமரத்த பைியரளர்கள் சுமரர் 15,700 நபர்கள். மற்றும் குழுமத்தின் வருவரய் 

ரூ.8,000 டகரடிகள். RAMCO குழுமத்தின் முக்கிய நிறுவனங்கள்:   

★ ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட் (முன்னர் M/s. ஹமட்ரரஸ் சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட்) 

★ ரரஜபரடளயம் மில்ஸ் லிமிஹைட்.   

★ ரரம்டகர இண்ைஸ்ட்ரீஸ் லிமிஹைட்.   

★ ரரம்டகர சிஸ்ைம்ஸ் லிமிஹைட். 

ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட் (RCL) இந்தியரவின் புகழ்ஹபற்ற சிஹமண்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்றரகும். 

இந்நிறுவனம் ஹதன்னிந்தியரவில் இரண்ைரவது ஹபரிய சிஹமன்ட் உற்பத்தியரளரரகவும், நரட்டில் ஆறரவது 

ஹபரிய சிஹமன்ட் உற்பத்தியரளரரகவும் உள்ளது.உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 17.70 மில்லியன் ைன்கள் (MTPA) 

சிஹமண்ட் ஆகும். 

● தமிழ்நரடு, விருதுநகர் அருடக ரரமசரமி ரரஜர நகர் (1961 இல் நிறுவப்பட்ைது) - 2.0 MTPA (2 டகரடுகள்) 

மற்றும் 3வது சூடள - 2.7 MTPA சிஹமண்ட்.   

● குமரரசரமி ரரஜர நகர், ஜக்டகயடபட்ைர அருகில், ஆந்திரப் பிரடதசம் (1986)-3.65 MTPA (3 டகரடுகள்).  

● விருத்தரசலம் அருடக ஆலத்தியூர், தமிழ்நரடு (1997): 3.0 MTPA (2 டகரடுகள்).   

● கர்நரைகர, சித்ரதுர்கர அருடக உள்ள மரத்டதரட் : 0.3 MTPA (2000; இப்டபரது ஹசயல்பரட்டில் இல்டல).  

● தமிழ்நரடு, அரியலூர் அருடக டகரவிந்தபுரம்-5.5 MTPA (2009) (2 வரிகள்).   

● டகரலிமிகுண்ட்லர, ஆந்திரப் பிரடதசம் (கிளிங்கர் திறன் -3.15 MTPA).   

RCL சிஹமன்ட் அடரக்கும் ஆடலகள்:  

● டமற்கு வங்கத்தில் டகரலரகரட் (2.0 MTPA).   

● தமிழ்நரட்டின் ஹசன்டனக்கு அருகில் உள்ள கரட்டுப்புத்தூர் (0.75 MTPA).   

● தமிழ்நரட்டின் டசலம் அருடக வரழப்பரடி (2.0 MTPA).   
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● விசரகப்பட்டினம் (2.0 MTPA) ஆந்திரப் பிரடதசத்தின் அனகரபள்ளிக்கு அருகில்.   

● ெரிதரஸ்பூர் (0.9 MTPA), ஜரஜ்பூர் மரவட்ைம், ஒடிசர.   

   

ஆர்டினரி டபரர்ட்டலண்ட் சிஹமன்ட் (OPC), டபரர்ட்டலண்ட் டபரட ரலரனர சிஹமண்ட் (PPC), ஸ்லரக் சிஹமண்ட் 

(PSC), கூட்டு சிஹமண்ட் (CC), டமசன்ரி சிஹமண்ட் (MC) டபரன்றவற்டற ஆர்சிஎல் உற்பத்தி ஹசய்கிறது. RCL ஆல் 

உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் சிஹமண்ட் ' என்ற பிரரண்ட் ஹபயரில் விற்படன ஹசய்யப்படுகிறது. ரரம்டகர'. சந்டத 

டமயங்கள் முக்கியமரக தமிழ்நரடு, ஆந்திரர, ஹதலுங்கரனர, டகரளர, கர்நரைகர, ஒடிசர மற்றும் டமற்கு வங்க 

மரநிலங்களில் உள்ளன.   

RCL  ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 மற்றும் ISO50001_பல்டவறு விருதுகடள இந்நிறுவனம் ஹபற்றுள்ளது  சிறந்த 

ஹசயல்திறனுக்கரன சிஹமன்ட் துடறயில்     

 

ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட் அதன் உறுப்பினர்களரக புகழ்ஹபற்ற பிரமுகர்கடளக் ஹகரண்ை இயக்குநர்கள் 

குழுவரல் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.ஆற்றல்மிக்க தடலடமயின் கீழ், மடறந்த ஸ்ரீ.பி.ஆர்.ரரமசுப்ரமைிய 

ரரஜரவின்நிறுவனம் ஒரு ஹபரிய அடமப்பரக வளர்ந்துள்ளது. திரு.பி.ஆர்.ஹவங்கட்ரரம ரரஜர அவர்கள் நிர்வரக 

இயக்குநர் (MD) வரரியம். ஸ்ரீ.ஏ.வி.தர்மகிருஷ்ைன், தடலடம நிர்வரக அதிகரரி (CEO) சிஹமன்ட் பிரிவுக்கு 

தடலடம தரங்குகிறரர் டகயரளும் மற்றும் ECஒவ்ஹவரரு அலகுக்கும் தடலவர்/துடைத் தடலவர் மட்ைத்தில் ஒரு 

யூனிட் தடலவர் தடலடம தரங்குகிறரர்.  

 

CMD ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ை பரதுகரப்பு, சுகரதரரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (SHE) ஹகரள்டகடய RCL 

ஹகரண்டுள்ளது. அலகுகள் அவற்றின் ஒருங்கிடைந்த டமலரண்டம அடமப்பு (IMS) ஹகரள்டகடயக் 

ஹகரண்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழல்  டமலரண்டமத் திட்ைம் (EMP) ஹசல் அலகுத் தடலவரின் கீழ் ஹசயல்படுகிறது 

மற்றும் கரர்ப்படரட் சமூகப்  ஹபரறுப்பு (CSR) குழு கரர்ப்படரட் அலுவலகத்தின் கீழ் ஹசயல்படுகிறது.ஒரு படிநிடல 

அடமப்பு ஹசய்வதற்கும் நிறுவனத்தில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடனகடளக் டகயரள்வதற்கும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
நிபந்தடனகளுக்கு. 

 

சுற்றுச்சூழல் விதிமுடறகளுக்கு இைங்கரதது/மீறல்கள் மற்றும் எடுக்கப்பட்ை திருத்த நைவடிக்டககள் 

ஆகியடவ பிரிவுத் தடலவர்களரல் தடலடம நிர்வரக அதிகரரி மற்றும் CEO மூலம் தடலவர், வரரியம் மற்றும் 

பங்குதரரர்களுக்கு புகரரளிக்கப்படும். சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டம அடமப்பின் ஒரு பகுதியரக 

இைங்கரதவற்டறக் கண்ைறிய அவ்வப்டபரது உள் தைிக்டககள் ஹசய்யப்படும். 
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உள் தைிக்டகப் ஹபரறுப்பரளர் ஹபரறுப்பு: 

இந்த நடைமுடறடயச் ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் அவர் “ஆன்-டலன் தைிக்டக ஹதரகுதி” நிர்வரகியரவரர்.  
இன்னும் நிர்வரகப் பிரதிநிதி இல்லரத நிடலயில் தைிக்டக அறிக்டகயின் இறுதி முடிவிற்கரன மதிப்பரய்வு. 

டமலரண்டம மதிப்பரய்வுக்கரன தைிக்டக முடிவுகள் பற்றிய தகவல்/அறிக்டககடள வழங்கப்படும்.   

உள் தைிக்டகயரளர்கள் இதற்குப் ஹபரறுப்பு:   

அட்ைவடைப்படி ஒதுக்கப்பட்ை தைிக்டகயரளர் பகுதியில்/ஹசயல்பரட்டில் தைிக்டகடய நைத்துதல் 

டவண்டும்.  தைிக்டகயின் டபரது டமற்ஹகரள்ளப்பட்ை அவதரனிப்புகள் பற்றிய தைிக்டக அறிக்டகடயத் 

தயரரித்தல் மற்றும் NC ஐ மூடுவதற்கரன தைிக்டக அறிக்டகயில் பரஸ்பரம் ஒப்புக்ஹகரள்ளப்பட்ை இலக்கு 

டததிடய உள்ளிடுதல் டவண்டும்.   

தைிக்டகயரளரரல் எடுக்கப்பட்ை/திட்ைமிைப்பட்ை சரிபரர்ப்பு நைவடிக்டக மற்றும் தடுப்பு நைவடிக்டககளின் 

ஹசயல்திறடன சரிபரர்த்த பிறகு NC கடள மூடுவதற்கு பரிந்துடர ஹசய்தல் மற்றும் தைிக்டக அறிக்டகயில் 

பின்ஹதரைர்தல் கருத்துக்கடள உள்ளிடுதல் டவண்டும்.   

தைிக்டகயரளர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் இைக்கமின்டம (NC) அல்லது இைக்கம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் 

பின்வருமரறு வடகப்படுத்தப்படுகின்றன:   

'டமஜர்' : 'டமனர்' இைக்கமின்டமயின் குறிப்பிட்ை வழக்டக மீண்டும் மீண்டும் ஹசய்தரல், இைக்கமின்டம 

வழங்கப்படும். தைிக்டகயின் கீழ் குறிப்பிட்ை பகுதி.   

'டமனர்' : தரநிடல அல்லது நடைமுடறகளின் டதடவகளில் இருந்து சில சிறிய விலகல்களுக்கு 

இைக்கமின்டம வழங்கப்படும். 

'இைக்கம்' : எந்த விலகடலயும் அல்லது இைக்கமின்டமடயயும் குறிக்கரத கண்டுபிடிப்புகள் "இைக்கம்" என 

வடகப்படுத்தப்படுகின்றன.   

தைிக்டகயரளர், இைக்கமற்ற ஹசயல்களுக்கு எதிரரக சரிஹசய்தல் மற்றும் தடுப்பு நைவடிக்டககடள 

ஹசயல்படுத்துவதற்குஇன்னும் NCகடள டபரக்குவதற்கு அடத ஆடிட்ைடரப் பின்ஹதரைர டவண்டும். அடத 

தைிக்டகயரளர் இல்லரத பட்சத்தில், தைிக்டகயரளரரல்  எடுக்கப்பட்ை/திட்ைமிைப்பட்ை சரிஹசய்தல் மற்றும் 

தடுப்பு நைவடிக்டககளின் ஹசயல்திறடனச் சரிபரர்ப்பதன் மூலம், பிற தகுதிவரய்ந்த தைிக்டகயரளரரல் 
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இைக்கமின்டம சரி ஹசய்யப்பைலரம்.  

 

 

உள் தைிக்டகப் ஹபரறுப்பரளரின் மதிப்பரய்வுக்குப் பிறகுதரன் தைிக்டக அறிக்டக இறுதியரக முடித்து 

டவக்கப்படும். இன்னும் அவற்றில் கவனிக்கப்பைரதது (ஏடதனும் இருந்தரல்) HOD (சுற்றுச்சூழல்)  யூனிட் 

தடலவருைன் கலந்தரடலரசித்து அடத ED (ஹசயல்பரடுகள்), CEO மற்றும் இயக்குநர்கள் குழுவிைம் ஹதரிவிக்க 

டவண்டும்.  

தி  RCL கரர்ப்படரட் அலுவலகத்தின் ஹதரைர்புத் தகவல் :   

ஸ்ரீ.எம்.ஸ்ரீனிவரசன்,  நிர்வரக இயக்குநர் (ஹசயல்பரடுகள்),  தி ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட்,  5வது மரடி, 

ஆரரஸ் கரர்ப்படரட் டமயம்,  எண். 98A, ைரக்ைர். ரரதரகிருஷ்ைன் சரடல,  மயிலரப்பூர், ஹசன்டன-600 004.  

ஹதரடலடபசி. எண் : 044-28478666/28478661/28478656  ஹதரடலநகல் எண்: 044-28478676  மின்னஞ்சல்: 

ramcoenv@ramcocements.co.in  \ 

1.3 ரரமசரமி ரரஜர நகர் சிஹமன்ட் ஆடல   

விருதுநகர் மரவட்ைம் துலுக்கப்பட்டி, தம்மநரயக்கன்பட்டி & வச்சக்கரரப்பட்டி கிரரமங்களில் ரரமசரமி ரரஜர 
நகர் (ஆர்ஆர் நகரில்  சிஹமன்ட் ஆடலடய ஆர்சிஎல் நைத்தி வருகிறது. ஆடல 1959 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ைது.இன்னும் 1961-62 ஆம் ஆண்டு முதல் உற்பத்திடய ஹதரைங்கியது. டலன்கள் I & II உைன், 

ஆடலயில் இருந்து கிளிங்கர் உற்பத்தி 1.09 MTPA ஆகவும், சிஹமண்ட் உற்பத்தி பல்டவறு தரங்களில் 2.0 MTPA 

ஆகவும் உள்ளது. 0.28 MTPA இன் பிற அலகுகளிலிருந்து கிளிங்கடரப் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கப்பட்ைது. 

இந்த ஆடலயில் 25 ஹமகரவரட் டகப்டிவ் அனல் மின் நிடலயம் (CPP) (2012 முதல்), ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயம் 

(OHC) மற்றும் அதன் வளரகத்திற்குள் நன்கு நிறுவப்பட்ை ைவுன்ஷிப் உள்ளது.   

ஆர்ஆர் நகர் சிஹமன்ட் ஆடலயின் நவீனமயமரக்கடல ஆர்.சி.எல் டமற்ஹகரண்டு வருகிறது. 3000 TPD புதிய  

தற்டபரதுள்ள டலன்-II 1400 TPD சூடளக்கு பதிலரகநவீனமயமரக்கல் மற்றும் விரிவரக்கத்தில், ஆடலயின் 

கிளிங்கர் உற்பத்தி 1.44 MTPA ஆகவும், சிஹமண்ட் உற்பத்தி பல்டவறு தரங்களில் 2.7 MTPA ஆகவும் இருக்கும் 

(அட்ைவடை 1.1). OPC (43 & 53 கிடரடுகள்), PPC, Rapid Hardening Portland Cement (RHPC) டபரன்றடவ இந்த 

ஆடலயில் உற்பத்தி ஹசய்யப்படுகின்றன.   
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அட்ைவடை : 1.1 நவீனமயமரக்கல் மற்றும் டமம்படுத்தல் 

 

ஆர்.ஆர்.நகர் சிஹமண்ட் ஆடலயில் இருந்து உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் சிஹமண்ட் 40-45% தமிழ்நரட்டின் ஹதன் 

மரவட்ைங்களில் உள்ள சந்டதப்படுத்தல் டமயங்களுக்கும், திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ை ஹதன் டகரளரவில் உள்ள 

சந்டதப்படுத்தல் டமயங்களுக்கும் சுமரர் 55-60% அனுப்பப்படுகிறது. RR நகர் சிஹமண்ட் ஆடலயின் ஹதரைர்புத் 

தகவல் மற்றும் அடமப்பு விளக்கப்பைம் இடைக்கப்பட்டுள்ளது.   

ஜனரதிபதி (Mfg.),தி ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட்,  ரரமசரமி ரரஜர நகர் அஞ்சல்,விருதுநகர் 
மரவட்ைம்,தமிழ்நரடு-626 204.   

அடமப்பு விளக்கப்பைம்  
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1.4 டகப்டிவ் டலம்ஸ்டைரன் டமன்ஸ் & குவரரிகளில்: 

பந்தல்குடி பிரரந்தியத்தில் உள்ள டகப்டிவ் சுண்ைரம்பு சுரங்கங்கள் மூலம் ஆர்ஆர் நகர் 
சிஹமண்ட் ஆடலயின் சுண்ைரம்பு டதடவ பூர்த்தி ஹசய்யப்படுகிறது. பந்தல்குடி, சிவலர்பட்டி, 

டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் சுண்ைரம்பு சுரங்கம் மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடியில் ஒரு 

சுண்ைரம்பு கனகர் சுரங்கம் விருதுநகர் மற்றும் தூத்துக்குடி மரவட்ைங்களில் 

அடமந்துள்ளது.வருகின்றன சுரங்கங்கள் 1976 முதல் ஹசயல்பட்டு.சுமரர் 2.80 MTPA 

ஆகும்அட்ைவடை 1.2. 
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அட்ைவடை : 1.2 டகப்டிவ் டமன்ஸ் மற்றும் அவற்றின் உற்பத்தி  

 

பந்தல்குடித்தம் பகுதியில் உள்ள சுண்ைரம்புப் படிமங்கள் மற்றும் சுண்ைரம்புப் படிவத்தில் உள்ள 

சுண்ைரம்புக் கல்லுரரி ஹைபரசிட்வண்ைல் பிளரட் டவப்புகடளப் டபரலன்றி, குறுகிய அகலம் ஹகரண்ைதரகும். 

குறுகிய ஹலண்டிகுலர் படிவு கரரைமரக இருப்புக்கள் இயற்டகயில் குடறந்தபட்சமரக 

வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் சுண்ைரம்பு கங்கர் டவப்புகளும் உள்ளன, அடவ சிஹமன்ட் 
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உற்பத்தியில் மூல கலடவயில் டசர்ப்பதற்கு துடை-தர கனிமமரவதற்கு மிக ஏற்றதரகும். இந்த சுண்ைரம்பு 

கன்கர் டவப்புத்ஹதரடககள், ஆழமற்ற இரண்ைரம் நிடல டதரற்றம் ஹகரண்ைடவ, கடரசல் குழிகளில் 

சுண்ைரம்பு தரங்கும் பரடறகளின் தந்துகி எழுச்சி கரரைமரக இடவ உருவரகின்றன. RCL சமீபத்தில் ஐந்து (5) 

எண்கள் டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடககளுக்கரன துல்லியமரன பகுதி தகவல்ஹதரைர்புகடளப் ஹபற்றுள்ளது 

(அட்ைவடை 1.3).  

 

 

அட்ைவடை : 1.3 பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் RCL சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக: 

 

RR நகர் சிஹமண்ட் ஆடலயில் இருந்து, இந்த டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடககள்:- QL-I : 28-34 km (SE இல்), QL-II : 

26-27 km (ESE), QL-III : 25-28 km ( ESE), QL-IV : 20-23 km (E) மற்றும் QL-V 33-36 km (SE வறட்சியில்).இந்த 

கியூஎல்களில் இருந்து சுண்ைரம்பு கங்கரடர நிடலகுடலந்த முடறயில் குவரரி எடுக்க 

முன்ஹமரழியப்பட்டுள்ளது. சிஹமன்ட் ஆடலயின் கன்கர் டதடவயின் அடிப்படையில் இந்த டகப்டிவ் 

சுண்ைரம்பு சுரங்கங்கள், கிரஷர் மற்றும் ஆர்ஆர் நகர் சிஹமன்ட் ஆடல ஆகியடவ பிரரந்திய வடரபைத்தில் 

(தட்டு-I) மற்றும் 2 யில் முன்ஹமரழியப்பட்ை கங்கர் குவரரி குத்தடககளுைன் கரட்ைப்பட்டுள்ளன. 
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ஹபரதுவரன ஆப்டிகல்டல ஓடர வரிடசயரக்க வசதி (2.0 MTPA ஹசயல்திறன் திறன்) பந்தல்குடி மற்றும் 

தும்மக்குண்டு கிரரமங்களில் பந்தல்குடி குத்தடக GO எண். 434 (J-11011/544/2007.IA.II(M) டததியிட்ை 26.03.2009 

டததியிட்ை டததியிட்ை மற்றும் திருத்தப்பட்ை டததியிட்ை  EC வழங்கப்பட்ைது. இன்னும் டததி 12.02.2014 & 

01.01.2015).ஆடைகளின்படி TNPCB இலிருந்து டமயப்படுத்தப்பட்ை கிரஷருக்கு தனி CTOக்கள் உள்ளன.எனடவ   

இடவ 31.03.2026 வடர ஹசல்லுபடியரகும்.  

கிரஷரில் இருந்து, பந்தல்குடி சுரங்கப் பள்ளங்கள் வைடமற்கில் இருந்து ஹதன்கிழக்கரக சுமரர் 0.1-6.6 கிமீ 
ஹதரடலவில் டதசிய ஹநடுஞ்சரடல (NH)-38 & பந்தல்குடி டபபரஸ் மூலம் வைடமற்கு மற்றும் ஹதன்கிழக்கில் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வைக்கு மற்றும் ஹதற்குத் ஹதரகுதிகடளக் ஹகரண்ை சிவலரர்பட்டி சுரங்கம், சிவலரர்பட்டி 

குத்தடக எண். 3 & 4 மூலம் பிரிக்கப்பட்ைது, பந்தல்குடி சுரங்கத்திலிருந்து ஹதன்கிழக்டக 4.4 கி.மீ ஹதரடலவில் 

அடமந்துள்ளது. டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் சுரங்கம் சிவலரர்பட்டி சுரங்கத்தின் ஹதன்கிழக்கில் 0.8 கி.மீ 
ஹதரடலவில் உள்ளது. மறவர்ஹபருங்குடி கனகர் சுரங்கம் பந்தல்குடி சுரங்கத்திலிருந்து கிழக்டக 6 கி.மீ 
ஹதரடலவிலும் சிவலரர்பட்டி சுரங்கத்திலிருந்து வைகிழக்டக 4.2 கி.மீ ஹதரடலவிலும் அடமந்துள்ளது.   

பந்தல்குடி சுரங்கம் 17-22 கிமீ (ESE), சிவலரர்பட்டி சுரங்கம் 26-30 கிமீ (SE), டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் சுரங்கம் 

30-32 கிமீ (SE) மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடி கனகர் சுரங்கம் RR நகர் சிஹமண்டிலிருந்து 28- 30 கிமீ ஹதரடலவில் 

உள்ளது. ஆடல. பந்தல்குடியில் ஒரு நடுநிடலப் பள்ளி மற்றும் ஒரு சமுதரயக் கூைத்துைன் சுரங்கத் 

ஹதரழிலரளர்கள் மற்றும் ஹதரழிலரளர்களுக்கு 2 கரலனிகள் உள்ளன. 

பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் உள்ள டகப்டிவ் டமன்ஸ் மற்றும் பந்தல்குடி கிரஷர் ஆகியடவ ஆர்சிஎல் -ன் ஹசரந்த 

தரர் (40+10 கிமீ) தரதுடவக் ஹகரண்டு ஹசல்வதற்கரக இடைக்கப்பட்டுள்ளன. பந்தல்குடியில் NH-38 இல் 

டரரடு-ஓவர்-பிரிட்ஜ் (ROB) மற்றும் ஒரு சரடல உள்ளது. RR நகரில் NH-44 ஹபரதுப் டபரக்குவரத்து அடமப்பில் 

ஏற்படும் பரதிப்டப முழுடமயரகத் தவிர்க்கிறது. RCL பரதுகரப்புப் பைியரளர்கள் ஹபரதுச் சரடல சந்திப்புகளில் 

கரவலடர நிர்வகிக்கின்றனர்.   

டரரம் கன்கர் சிலிசியஸ் களிமண் மற்றும் குவரர்ட்ஸின் அசுத்தங்களுைன் சுமரர் 40% மற்றும் அளவு வரம்புகள் 

மற்றும் 500 மிமீ கற்கள் வடர நிகழ்கிறது. இது 25% சிலிக்கர (அதிகபட்சம்) மற்றும் 32% CaO உைன் குடறந்த 

தரம் வரய்ந்த துடைக் கனிமத்டதக் ஹகரண்டுள்ளது. எனடவ, டலம் கன்கர் (ROM) அதன் தரத்திற்கு 

டமம்படுத்தப்பட்ை/பயன்படுத்தப்பை டவண்டும் , குடறந்த/உயர் தர சுண்ைரம்புக் கல்லுைன் கலப்பதரல், 12-

15% சுண்ைரம்புத் தரம் டதடவப்படும் சிலிக்கரவுைன் 12-15% மற்றும் CaO 41- 44%  

இதுவடர, சுண்ைரம்பு கங்கரில் இருந்து அசுத்தமரன சிலிக்கரடவ அகற்ற ஒரு எளிய உலர் ஸ்கிரீனிங்/டசசர் 
முடற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஸ்கிரீனிங்கிற்குப் பிறகும், தயரரிப்பின் தரம் இன்னும் குடறவரகடவ உள்ளது, 

இதன் மூலம் 20% வடர மட்டுடம கலப்பதற்கு கன்கர் பயன்பரட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. பயன்படுத்தக்கூடிய 

மினரல் திடர நிரரகரிப்பதரல் அது வீைரகிறது.  
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RCL ஆரம்பத்தில் மறவர்ஹபருங்குடி குவரரி குத்தடக-I (QL-I) இல் ஈரமரன நன்டம ஹசய்யும் ஆடலடய நிறுவ 

முன்ஹமரழிந்துள்ளது. எவ்வரறரயினும், RCL இப்டபரது பந்தல்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் நன்டம ஹசய்யும் 

ஆடலடய (PLKB) (ஹசயல்திறன் 2.00 MTPA) முன்ஹமரழிகிறது, தற்டபரதுள்ள உள்கட்ைடமப்புகளரன பிரத்டயக 

சரடலகள், நீர் மற்றும் மின்சரரம் ஹவளிடயற்றும் இைங்கள், மின்விநிடயரகம் டபரன்றடவ இவற்றில் 

உள்ளைங்கியுள்ளது. 

இதுவடர, சுண்ைரம்பு கங்கரில் இருந்து அசுத்தமரன சிலிக்கரடவ அகற்ற ஒரு எளிய உலர் ஸ்கிரீனிங்/டசசர் 
முடற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஸ்கிரீனிங்கிற்குப் பிறகும், தயரரிப்பின் தரம் இன்னும் குடறவரகடவ உள்ளது, 

இதன் மூலம் 20% வடர மட்டுடம கலப்பதற்கு கன்கர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.   

சிஹமன்ட் உற்பத்திக்கரன மூல கலடவ டதடவடய பூர்த்தி ஹசய்ய உயர்/குடறந்த தர சுண்ைரம்புக் கல்லுைன் 

கலப்பதற்கு கன்கர் டதடவப்படுகிறது. தற்டபரதுள்ள மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் சுரங்கம் சிஹமண்ட் 

ஆடலயில் கலப்பதற்கு சுமரர் 0.64 MTPA சுண்ைரம்பு கங்கர் & களிமண் மட்டுடம வழங்குகிறது. RR நகர் 
சிஹமன்ட் ஆடலயரனது தற்டபரதுள்ள 1.09 MTPA இலிருந்து 1.44 MTPA இன் கிளிங்கர் உற்பத்திக்கரக 

நவீனப்படுத்தப்படுகிறது, இது இந்த மூலப்ஹபரருட்களின் டதடவடய அதிகரிக்கும்.   

பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் தற்டபரதுள்ள டகப்டிவ் சுண்ைரம்பு சுரங்கங்கள் இன்னும் 6 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுடம 

ஆடலடய ஆதரிக்கும் கருத்தியல் நிடலடய ஹகரண்டிருக்கின்றது. முன்ஹமரழியப்பட்ை சிவலரர்பட்டி ML-II 

தவிர, அருகில் சுண்ைரம்பு டவப்பு எதுவும் இல்டல. ஆர்.ஆர்.நகர் சிஹமன்ட் ஆடல, முன்ஹமரழியப்பட்ை கங்கர் 
குவரரிகளில் இருந்து சுண்ைரம்புக் கல்டல குடறந்த தரம் ஹகரண்ை சுண்ைரம்பு கங்கருைன் கலப்பதன் மூலம் 

நிடலநிறுத்த டவண்டும். எனடவ, பந்தல்குடி பிரரந்தியத்தில் வழங்கப்பட்ை குத்தடககளில் இருந்து சுண்ைரம்பு 

கங்கர் குவரரிகடள RCL முன்ஹமரழிகிறது. அதன்படி, RCL இப்டபரது பின்வரும் 2 குவரரி குத்தடககடள 

முன்ஹமரழிகிறது (ஒடர மரதிரியரன கனிமங்கள்) அடவகளுக்கு இடைடய 0.1 கிமீ ஹதரடலவில் அடமந்துள்ளது:  

1. மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-I - அளவு 498.870 ஹெக்டைர்; முன்ஹமரழியப்பட்ை 

உற்பத்தி - ரன்-ஆஃப் டமன் (ROM) @ 1.333 MTPA அல்லது க்ளீன் கன்கர் @ 0.6 MTPA நன்டமக்குப் பிறகு 

மற்றும் களிமண் (மற்றடவ) @ 0.06 MTPA.   

2. வைக்குநத்தம் சுண்ைரம்பு கனகர் குவரரி குத்தடக V - அளவு 123.265 ஹெக்டைர்; 

முன்ஹமரழியப்பட்ை உற்பத்தி - ROM டலம் கன்கர் 0.5 MTPA & களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) 0.025 MTPA.  

கனிம சுண்ைரம்பு கங்கர் & களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்/இடைநிடல களிமண்-மற்றடவ) பந்தல்குடி, 

டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் மற்றும் சிவலர்பட்டி சுரங்கங்களில் இருந்து சுண்ைரம்புக் கல்லுைன் கலந்து 

சிஹமன்ட் உற்பத்திக்கு மூலப்ஹபரருளரகப் பயன்படுத்தப்படும்.  
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1.5 திட்ைத்திற்கு டதடவயரனடவ 

RR நகர் சிஹமன்ட் ஆடலக்கு சிஹமண்ட் தர சுண்ைரம்பு மற்றும் சுண்ைரம்பு கங்கர் இரண்டும் டதடவ. சிஹமன்ட் 

உற்பத்திக்கரன மூல கலடவ டதடவடய பூர்த்தி ஹசய்ய உயர்/குடறந்த தர சுண்ைரம்புக் கல்லுைன் கலப்பதற்கு 

கன்கர் டதடவப்படுகிறது. தற்டபரதுள்ள மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் சுரங்கம் சிஹமண்ட் ஆடலயில் 

கலப்பதற்கு சுமரர் 0.64 MTPA சுண்ைரம்பு கங்கர் & களிமண் மட்டுடம வழங்குகிறது. RR நகர் சிஹமன்ட் 

ஆடலயரனது தற்டபரதுள்ள 1.09 MTPA இலிருந்து 1.44 MTPA இன் கிளிங்கர் உற்பத்திக்கரக 

நவீனப்படுத்தப்படுகிறது, இது இந்த மூலப்ஹபரருட்களின் டதடவடய அதிகரிக்கும்.  

பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் தற்டபரதுள்ள டகப்டிவ் சுண்ைரம்பு சுரங்கங்கள் இன்னும் 6 ஆண்டுகளுக்கு மட்டுடம 

ஆடலடய ஆதரிக்கும் கருத்தியல் நிடலடய ஹநருங்கி வருகின்றன. முன்ஹமரழியப்பட்ை சிவலரர்பட்டி ML-II தவிர, 
அருகில் சுண்ைரம்பு டவப்பு எதுவும் இல்டல. ஆர்.ஆர்.நகர் சிஹமன்ட் ஆடல, முன்ஹமரழியப்பட்ை கங்கர் 
குவரரிகளில் இருந்து சுண்ைரம்புக் கல்டல குடறந்த தரம் ஹகரண்ை சுண்ைரம்பு கங்கருைன் கலப்பதன் மூலம் 

நிடலநிறுத்த டவண்டும். எனடவ, பந்தல்குடி பிரரந்தியத்தில் வழங்கப்பட்ை குத்தடககளில் இருந்து சுண்ைரம்பு 

கங்கர் குவரரிகடள RCL முன்ஹமரழிகிறது. அதன்படி, RCL இப்டபரது பின்வரும் 2 குவரரி குத்தடககடள 

முன்ஹமரழிகிறது (ஒடர மரதிரியரன கனிமங்கள்) அடவகளுக்கு இடைடய 0.1 கிமீ ஹதரடலவில் அடமந்துள்ளது:   

1. மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-I - அளவு 498.870 ஹெக்டைர்; முன்ஹமரழியப்பட்ை 

உற்பத்தி - ரன்-ஆஃப் டமன் (ROM) @ 1.333 MTPA அல்லது க்ளீன் கன்கர் @ 0.6 MTPA நன்டமக்குப் பிறகு 

மற்றும் களிமண் (மற்றடவ) @ 0.06 MTPA.   

2. வைக்குநத்தம் சுண்ைரம்பு கனகர் குவரரி குத்தடக V - அளவு 123.265 ஹெக்டைர்; முன்ஹமரழியப்பட்ை 

உற்பத்தி - ROM டலம் கன்கர் 0.5 MTPA & களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) 0.025 MTPA.  

கனிம சுண்ைரம்பு கங்கர் & களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்/இடைநிடல களிமண்-மற்றடவ) பந்தல்குடி, 

டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் மற்றும் சிவலர்பட்டி சுரங்கங்களில் இருந்து சுண்ைரம்புக் கல்லுைன் கலந்து 

சிஹமன்ட் உற்பத்திக்கு மூலப்ஹபரருளரகப் பயன்படுத்தப்படும். 
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1.6 குவரரி நில விவரங்கள்   

மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-I (QL-I) 498.870 ஹெக்டைர் ஹசரந்த பட்ைர நிலம் SF 

எண்கள் 14, 15, 19 முதல் 22, 30 முதல் 33, 40, 41, 41, 44, 41 . 224, 227 முதல் 229, 232 முதல் 240, 244 முதல் 248, 253 

முதல் 257, 263, 295 முதல் 305, 340, 349, 352, 353, 356 முதல் 358, 363,73,43,43,43,44 விருதுநகர் மரவட்ைம், 

அருப்புக்டகரட்டை தரலுக்கர, சுத்தமைம் கிரரமத்தின் 409 முதல் 411 & 414 முதல் 417 வடர.   

வைக்குநத்தம் டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடக-V (QL-V) 123.265 ஹெக்டைர் ஹசரந்த பட்ைர நிலம் SF எண்கள் 7 

முதல் 15, 17 முதல் 32, 34, 40, 101 முதல் 103, 107 முதல்தமிழ்நரடு மரநிலத்தின் விருதுநகர் மரவட்ைம், 

அருப்புக்டகரட்டை தரலுக்கர, வைக்குநத்தம் கிரரமத்தின் 130, 132, 138 to 139 & 213 to 215. முன்ஹமரழிவுகள் 

கரரைமரக மறுவரழ்வு & மீள்குடிடயற்றம் (R&R) சிக்கல் எதுவும் இல்டல.எந்த வழக்கும்/நிலுடவயில் 

முன்ஹமரழிவுகளுக்கு எதிரரக இல்டல.   

1 கிமீ குத்தடக பகுதிகளுக்குள் ஒதுக்கப்பட்ை வனப்பகுதி (RF) இல்டல மற்றும் அருகிலுள்ள வனப்பகுதி 22 இல் 

உள்ளது. கிமீ மற்றும் க்யூஎல்-ஐ மற்றும் கியூஎல்-வி இலிருந்து முடறடய 27 கி.மீ. இது சம்பந்தமரக, முதன்டம 

தடலடம வனப் பரதுகரவலர், ஹசன்டன ஹலட்ைர்ஸ் WL5(A)/44461/2019 13.01.2021 டததியிட்ை QL-I (Doc-1) 

மற்றும் WL5(A)/44460/2019 டததியிட்ை 13.01.2021 QL-க்கு V (Doc-2) இடைக்கப்பட்டுள்ளது.   

300 மீ சுற்றளவுக்குள் குடியிருப்புகள் இல்டல குத்தடகக்குVAO சரன்றிதழும் இடைக்கப்பட்டுள்ளது.   

முழு குத்தடக பகுதிகளும் 1990 களில் இருந்து RCL க்கு ஹசரந்தமரன. வறண்ை வயல்கடள தரிசரக 

டவத்திருந்தரல், ஆக்கிரமிப்பு ப்டரரடசரபிஸ் இனங்கள் டபரன்ற டதடவயற்ற கடளகள் மிக டவகமரக வளர்ந்து, 

அவற்டற அழிப்பது மிகவும் கடினமரகிவிடும். இவ்வரறு, RCL ஆக்கிரமிப்பு இனங்கடளத் தடுக்க அவ்வப்டபரது 

இப்பகுதிடய உழுது, டமலும் இந்தச் ஹசயல்பரடுகடளச் சரர்ந்து இல்லரத கிரரமவரசிகள் மற்றும் ஹசரந்தத் 

ஹதரழிலரளர்கள், மக்கரச்டசரளம் டபரன்ற சில பருவகரல பயிர்கடள 3 அல்லது 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற 

வளர்க்க அனுமதிக்கிறது.  நிறுவனத்தின் டசடகயின் கரரைமரக  அனுமதிக்கப்பட்ை நபர்கள் இந்த 

நைவடிக்டககளரல் கூடுதல் வருமரனத்டத அனுபவிக்கிறரர்கள்.   

QL-I : துல்லியமரன பகுதி தகவல்ஹதரைர்பு (PAC) தமிழ்நரடு மரநில ஹதரழில் துடற மூலம் 21.04.2017 டததியிட்ை 

கடிதம் எண்/14547/MMC.2/2016-1 மூலம் 10 வருை கரலத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது (Doc 3). RCL மூலம் சுரங்கத் 

திட்ைத்திற்கரன ஒப்புதடலப் சுரங்க மற்றும் புவியியல் துடற (தமிழ்நரடு) 11.05.2018 டததியிட்ை கடிதம் எண். 

7012/MM10/2016/LK/Vnr (Doc-4. எனடவ, RCL குத்தடகக்கு உரிடமயரன குத்தடகதரரருக்கு வழங்கபட்டுள்ளது. 
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வருவரய் FMB ஸ்ஹகட்ச்சில் QL-I குத்தடகத் திட்ைம் ப்டளட் IV, கூகுள் எர்த் இடமஜரியில் பிடளட் V 

எடுக்கப்பட்ை க்யூஎல் ஏரியர புடகப்பைங்கள் ட்டரரனரல் பிடளட் VI ஆகவும் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

நீர் படிப்புகள் : இப்பகுதியரனது ஹதன்கிழக்கு டநரக்கி ஒரு ஹமன்டமயரன சரய்வுைன் கிட்ைத்தட்ை சமதளமரன 

மற்றும் ஹவற்று நிலப்பரப்பரகும்.இப்பகுதிடய பருவகரல உப்பு ஓடை வடிகரல் இருக்கிறது. சுமரர் 5 எண்கள் 

பருவகரல முதல் மற்றும் இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் QL பகுதியில் இருந்து கிழக்கில் உப்பு ஓடையுைன் 

இடைகின்றன. PAC இன் படி , ஓடைகள்/ஓடைகளின் இருபுறமும் 50 மீட்ைர் பரதுகரப்புத் தடைகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன , டமலும் அவற்றின் ஓட்ைங்கள் கருத்தியல் நிடல வடர அப்படிடய பரரமரிக்கப்படும். 

குத்தடக அல்லரத நிலங்கள் : QL பகுதி பயனுள்ள குவரரிக்கரக 3 ஹதரகுதிகளரக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது (குவரரி 
டலஅவுட் பிடளட் VII).உள்ளன 8 குத்தடக அல்லரத பகுதிகள் 33.27.5 ஹெக்டைர் (1.11 ஹெக்டைர் 
ஹபரரம்டபரக்டக நிலம் உட்பை) (பிளரக்-1ல் 2, பிளரக்-2ல் 4 மற்றும் பிளரக்-3ல் 2) இந்த நிலங்களுக்கு அணுகல் 

மற்றும் வழி உரிடம வழங்கப்பட்டுள்ளது தற்டபரதுள்ள கரர்ட் டிரரக்குகள்/சரடலகள் மூலம்   

PAC இன் நிபந்தடனயின்படி பரதுகரப்புத் தடையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 498.87.0 ஹெக்டைர் உள்ள ஹமரத்த QL 

பரப்பளவில், 371.575 ஹெக்டைர் பயனுள்ள குவரரிக்கு மட்டுடம கிடைக்கிறது விட்டுவிட்டு, சுமரர் 127.295 

ஹெக்டைர் பரதுகரப்பு தடைகடள :   

குவரரி குத்தடகக்கு விண்ைப்பித்த பகுதியின் எல்டல முழுவதும் 7.5 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம். குத்தடக 

திட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 
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50 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரத்தில் ஊரைி (குளம்)சுத்தமைம் கிரரமத்தின் SFஎண்.14/1, 207/7, 220 மற்றும் 224/3 யில் 

அடமந்துள்ளது.   

இருபுறமும் 50 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம். SF எண்கள்.60, 61, 64, 65/1, 66/1, 67/2, 92, 94/2, 102, 105/4, 106/ வழியரக 

ஓடும் ஓடை (ஓடைகள்)2, 107/6, 108/6, 110, 117/1, 120/4, 122/3, 129/1, 202/2, 205/5, 206/3, 207/2, 211/6, 212/ 2, 

225/1, 226, 230, 258, 259, 388, 396, 397, 399, 302/2, 402/4, 404/8, 406/3, 407/5, 409/1, 412/412/ சுத்தமைம் 

கிரரமத்தின் 413/4.   

SF Nos வழியரக ஹசல்லும் நிலவியல் சரடலயின் (வண்டி பரடத) இருபுறமும் 10 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம். 30, 31, 

32, 20, 21, 36, 239, 65, 63, 59, 58, 56, 55, 89, 88, 87, 85, 62, 298, 299, 91, 92, 93, 01 சுத்தமைத்தின் 100, 111, 112, 404, 

303, 305, 244, 247, 365, 366 மற்றும் 410.   

இருபுறமும் 50 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம். மின் பரடதயின் SF எண்கள் 353/1, 2, 108/3, 4A, lB, 109/2,3, 121 வழியரக 

வைகிழக்கு - ஹதன்டமற்கு திடசயில் ஹசல்லும் குடறந்த அழுத்த/3, 402 சுத்தமைம் கிரரமம்.   

சுத்தமைம் கிரரமத்தின் SFஎண்.115/6 இல் வண்டிப் பரடதயின் இருபுறமும் 10 மீட்ைர்.   

QL-V: துல்லியமரன பகுதி தகவல்ஹதரைர்பு (PAC) தமிழ்நரடு மரநில ஹதரழில் துடற மூலம் 02.04.2018 டததியிட்ை 

கடிதம் எண்/2169/MMC-2/2018 மூலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு (Doc-5) வழங்கப்படுகிறது. RCL மூலம் சுரங்கத் 

திட்ைத்திற்கரன ஒப்புதடலப் சுரங்க மற்றும் புவியியல் துடற (தமிழ்நரடு) 08.06.2018 டததியிட்ை கடிதம் எண். 

584/MM10/2018/LK/Vnr (Doc-6. எனடவ, RCL குத்தடகக்கு உரிடமயரன குத்தடகதரரர்.   

வருவரய் எஃப்எம்பி ஸ்ஹகட்சில் QL-V குத்தடகத் திட்ைம் ப்டளட் VIII, கூகுள் எர்த் இடமஜரியில் பிடளட் IX 

எடுக்கப்பட்ை க்யூஎல் ஏரியர புடகப்பைங்கள் ட்டரரனரல் ஆகவும் பிடளட் X.   

நீர் ஆய்வு : இப்பகுதியரனது ஹதன்கிழக்கு டநரக்கி ஒரு ஹமன்டமயரன சரய்வுைன் கிட்ைத்தட்ை சமதளமரன 

மற்றும் ஹவற்று நிலப்பரப்பரகும்.இப்பகுதிடய பருவகரல உப்பு ஓடை வடிகட்டுகிறது. பருவகரல முதல் மற்றும் 

இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் கிழக்கில் உப்பு ஓடையுைன் இடைகின்றன. PAC இன் படி , 

ஓடைகள்/ஓடைகளின் இருபுறமும் 50 மீட்ைர் பரதுகரப்புத் தடைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன , டமலும் அவற்றின் 

ஓட்ைங்கள் கருத்தியல் நிடல வடர அப்படிடய பரரமரிக்கப்படும்.     

குத்தடக அல்லரத நிலங்கள் : வைக்குநத்தம் கிரரமத்தில் 174.355 பரப்பளவிற்கு கிரரண்ட் குத்தடகக்கு ஆர்சிஎல் 

விண்ைப்பித்துள்ளது. அடதத் ஹதரைர்ந்து, பிறரின் பட்ைர நிலங்கள் மற்றும் RCL இன் ஹசரந்த நிலங்கள் 

(குத்தடக அல்லரத பகுதிகளின் சுமரர் 4 பரக்ஹகட்டுகள்) ஆகியவற்டற நீக்கிய பின்னர் 123.26.5 ஹெக்டைருக்கு 

PAC வழங்கப்பட்ைது.என குவரரி தளவடமப்பு ) தட்டு XI. 123.26.5 ஹெக்டைர் ஹமரத்த QL பரப்பளவில், 35.02 

ஹெக்டைர் மட்டுடம பயனுள்ள குவரரிக்குக் விட்டுவிட்டு பரதுகரப்புத் ஹசய்யப்பட்டுள்ளது 88.245 
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கிடைக்கும்  ஓடை (ஓடைகள்) இருபுறமும் 50 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம் QL பகுதி வழியரக ஹசல்லும் வண்டி 

பரடதயின் இருபுறமும் 10 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம் இருக்கிறது.   

இந்தப் பகுதியில் பருவப் பயிர் சரகுபடி முற்றிலும் பருவமடழக் கரலத்தில் ஹபய்யும் மடழடயப் ஹபரறுத்தது. 

அணுகல் ஹதரந்தரவு இல்லரததரலும், மிகச் சிறிய பகுதி மட்டுடம ஹவளிப்படுவதரலும், பக்கத்து நிலங்களுக்கு 

எந்த பரதிப்பும் இல்டல. 
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1.7சட்ைப்பூர்வ டதடவகளின் ஹபரருந்தக்கூடிய தன்டம   

மரண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 02.08.2017 டததியிட்ை ரிட் மனுவில் (சிவில்) எண் 20114 இல். 

'கரமன் கரஸ் ஹவர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியர & ஆர்ஸ்.' இந்த உற்பத்தி மீறல் ஹபரருந்தரது. 

எனடவ, உறுதிஹமரழி அடமச்சகத்தின் OM எண். 3-50/2017-IA இன் படி உறுதிஹமரழி 30.05.2018 

டததியிட்ை II(M) யும் டதடவயில்டல.   

குத்தடககளுக்கரன துல்லியமரன பகுதி அறிவிப்புகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை சுரங்கத் 

திட்ைங்களுைன், RCL சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகடள (ECs) ஹபற டவண்டும். ECகள் மற்றும் குத்தடககள் 

வழங்கப்படும் மற்றும் குத்தடக பத்திரங்கள் ஹசயல்படுத்தப்படும். குவரரிகடள இயக்குவதற்கு 

TNPCB யிைமிருந்து (CTEs) நிறுவுவதற்கரன ஒப்புதல்கள் (CTEs) மற்றும் ஹசயல்படுவதற்கரன 

ஒப்புதல்கள் (CTOக்கள்) விண்ைப்பிக்கவும் மற்றும் ஹபறவும் டவண்டும். இந்த சட்ைத் டதடவகளுக்கு 

இைங்க ECகள் வழங்கப்பட்ை நரளிலிருந்து ஒரு வருைம் ஆகும். வடர ECகள் ஹசயல்பைரது 

டதடவயரன அடனத்து சட்ைத் டதடவகளும் பூர்த்தியரகும்   

குத்தடக பகுதிகளில் சட்ைவிடரரத சுரங்கம் எதுவும் இல்டல பருவகரல பயிர்கடள (ஓரளவு) 

பருவமடழ கரலத்தில் வளர்க்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபுதிய குவரரிகள் மற்றும் இன்னும் 

இயக்கப்பைரமல் இருப்பதரல், 1993-94 முதல் ஆண்டுவரரியரன உற்பத்திடய டவண்டிய 

அவசியமில்டல.   

1.8 சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு   

மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-I சுத்தமைம் கிரரமத்தில் ஆய 09o19'42” - 

09o21'38” N அட்சடரடககள் மற்றும் 78o10'03 - 78o” E Longitudes இடைடய அடமந்துள்ளது. சர்டவ 

ஆஃப் இந்தியர டைரடபர ஷீட் எண்.58 K/3 (பைம் 1.2). QL-I எல்டலத் தூண்களின் ஒருங்கிடைப்புகள் 

இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன அட்ைவடை 1.4. 
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அட்ைவடை : 1.4 QL-I - எல்டலத் தூண்கள் ஒருங்கிடைப்பு 
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சுரங்கங்களின் இருப்பிைம் குறித்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடன எதுவும் இல்டல. டதசிய பூங்கரக்கள், வனவிலங்கு 

சரைரலயங்கள், உயிர்க்டகரள கரப்பகங்கள், ஒதுக்கப்பட்ை கரடுகள், யரடனகள் வழித்தைங்கள் டபரன்ற 

சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் எதுவும் இல்டல.தள எல்டலயில் இருந்து 10 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ள 

சதுப்புநிலங்கள், ஹதரல்ஹபரருள்/வரலரற்று நிடனவுச்சின்னங்கள், பரரம்பரிய தளங்கள் டபரன்றடவ எடவயும் 

இவற்றில் இல்டல.  

 

Seismic Zone III) QL பகுதியின் ஹபரதுவரன உயரம் 60-65 m aMSLபருவகரல உப்பு ஓடை இப்பகுதிடய வடிகட்டுகிறது 

(E இல் 1.1 கிமீ பரய்கிறது) பருவகரல டவப்பரர் ஆறு ஹதன்டமற்கில் 17.5 கிமீ ஹதரடலவில் பரய்கிறது, மன்னரர் 
வடளகுைர SE இல் 33.0 கிமீ மற்றும் மன்னரர் வடளகுைர கைல் டதசிய பூங்கர 38.0 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது. SE. 

ஒற்டறப் பயிர் (உலர்ந்த) ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரும்பகுதிடய உட்ஹகரண்டுள்ளது.  

 

அருகிலுள்ள கிரரமமரன கிருஷ்ைரபுரம் ஹதற்கில் 0.2 கிமீ ஹதரடலவிலும், தவசிலிங்கபுரம் குத்தடக எல்டலயிலிருந்து 

ஹதன்-ஹதன்டமற்கில் 0.8 கிமீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது.சுத்தமைம் NE மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடியில் 1.0 கிமீ ஹதரடலவில் 

உள்ளது. வை-வைடமற்கில் 3.0 கி.மீ., பந்தல்குடி வைடமற்கில் 7.6 கி.மீ. மதிப்பீடு தரலுக்கரவின் தடலடமயகம் 

அருப்புக்டகரட்டை நகரம் வை-வைடமற்கில் 17 கி.மீ ஹதரடலவிலும், மரவட்ைத் தடலடமயகம் விருதுநகர் குத்தடகப் 

பகுதியிலிருந்து NW திடசயில் 31 கி.மீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது.   

NH-38 இன் மதுடர-தூத்துக்குடி பிரிவு WNW இல் 7.0 கிமீ ஹதரடலவில் ஹசல்கிறது.ஒரு சரடல  குத்தடக பகுதி வழியரக 

ஹகரப்புச்சித்தம்பட்டி மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடி கிரரமங்களுக்குச் ஹசல்கிறது, இது RCL-ன் பிரத்டயக சுரங்கப்பரதயரகும். 
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பகுதியிலிருந்து NNW இல் 19.8 கிமீ ஹதரடலவில் இயங்குகிறது. மதுடர விமரன நிடலயம் NNW திடசயில் 53 கிமீ, 
தூத்துக்குடி விமரன நிடலயம் 69.5 கிமீ ஹதரடலவில் SSW மற்றும் ஹசன்டன விமரன நிடலயம் NE இல் 455 கிமீ 
ஹதரடலவில் உள்ளது. தூத்துக்குடியில் உள்ள VOC துடறமுகம் குத்தடக பகுதியிலிருந்து S திடசயில் 62 கிமீ 
ஹதரடலவில் உள்ளது.   

ஹதரகுப்பு : வைக்குநத்தம் குவரரி குத்தடக-V (123.26.5 ஹெக்டைர்) மறவர்ஹபருங்குடி QL-I (498.870 ஹெக்டைர்) 
க்கு அருகில் உள்ளது, அதரவது SE திடசயில் 0.1 கி.மீ. மறவர்ஹபருங்குடி QL-I இலிருந்து, மறவர்ஹபருங்குடி 

குவரரி குத்தடக-II (23.290 ஹெக்டைர்) NW இல் 4.5 கி.மீ ஹதரடலவில் அடமந்துள்ளது, மறவர்ஹபருங்குடி 

குவரரி குத்தடக-III (158.865 ஹெக்டைர்) NW இல் 3.7 கி.மீ. மற்றும் T.ஹகரப்புச்சிட்ைம்பட்டி (குவரரி லீஸ்-IV 

குவரரி) அடமந்துள்ளது. 294.185 ஹெக்டைர்) NW இல் 7.1 கி.மீ. முன்ஹமரழியப்பட்ை மறவர்ஹபருங்குடி டலம் 

கன்கர் குவரரி குத்தடக-I வைடமற்கில் இருக்கும் RCL மறவர்ஹபருங்குடி கனகர் சுரங்கத்துைன் ஹபரதுவரன 

எல்டலடயயும் பகிர்ந்து ஹகரள்கிறது.  

வைக்குநத்தம் சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடகயரனது வைக்குநத்தம் கிரரமத்தில் 9o19'04” - 9o” N 

அட்சடரடககள் மற்றும் 78o12'32- 78o13'38” E தீர்க்கடரடககளுக்கு இடையில் அடமந்துள்ளது; சர்டவ ஆஃப் 

இந்தியர டைரடபர ஷீட் எண்.58 டக/3. QL-V எல்டலத் தூண்களின் ஒருங்கிடைப்புகள் இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்ைவடை 1.5யில் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்ைவடை : 1.5 QL-V - எல்டலத் தூண்கள் ஒருங்கிடைப்புகள் 
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சுரங்கங்களின் இருப்பிைம் குறித்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடன எதுவும் இல்டல. 

பூங்கரக்கள், வனவிலங்கு சரைரலயங்கள், உயிர்க்டகரள கரப்பகங்கள், ஒதுக்கப்பட்ை கரடுகள், யரடனகள் தரழ்வரரம், 

சதுப்புநிலங்கள், ஹதரல்லியல்/வரலரற்று நிடனவுச்சின்னங்கள், பரரம்பரிய இைங்கள் டபரன்ற சுற்றுச்சூழல் 

உைர்திறன் பகுதிகள் தள எல்டலயில் இருந்து 10 கிமீ ஹதரடலவில்.  
 

தளம் நில அதிர்வு விடளவுகளிலிருந்து விடுபட்ைது (Seismic Zone III). QL பகுதியின் ஹபரதுவரன உயரம் 64-65 m aMSL 

ஆகும். பருவகரல உப்பு ஓடை இப்பகுதிடய வடிகட்டுகிறது (கிழக்கில் 0.05 கிமீ பரய்கிறது). பருவகரல டவப்பரர் ஆறு 

ஹதன்டமற்கில் 18.5 கிமீ ஹதரடலவில் பரய்கிறது. மன்னரர் வடளகுைர SE இல் 30.5 கிமீ மற்றும் மன்னரர் வடளகுைர 
கைல் டதசிய பூங்கர SE இல் 36 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது. 

 

ஒற்டறப் பயிர் (உலர்ந்த) ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரும்பகுதிடய ஆக்கிரமித்துள்ளது. முன்ஹமரழியப்பட்ை QL பகுதியின் 

தற்டபரடதய நிலப் பயன்பரடு ஹபரும்பரலும் உலர்ந்த பயிர் மற்றும் வளர்ச்சியடையரத/தரிசு நிலமரகும். 

 

அருகிலுள்ள கிரரமமரன வைக்குநத்தம் ஹதற்கில் சுமரர் 0.15 கிமீ ஹதரடலவிலும், சுத்தமைம் குத்தடக எல்டலயில் 

இருந்து வைக்கு-வைடமற்கில் 1.6 கிமீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது. பந்தல்குடி NW இல் 13.0 கி.மீ. தரலுக்கரவின் 

தடலடமயகம் அருப்புக்டகரட்டை நகரம் வை-வைடமற்கில் 22 கி.மீ ஹதரடலவிலும், மரவட்ைத் தடலடமயகம் 

விருதுநகர் குத்தடகப் பகுதியிலிருந்து வைகிழக்கு திடசயில் 37.0 கி.மீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது.   

 

NH-38 இன் மதுடர-தூத்துக்குடி பிரிவு WNW இல் 12.4 கிமீ ஹதரடலவில் ஹசல்கிறது.சரடல  புதூரில் இருந்து பரளரச்சி 
ஹசல்லும்  பகுதிக்குஇந்த சரடல RCL டமன் ெரடலஜ் சரடலயுைன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. விருதுநகர்-அருப்புக்டகரட் 

டை-மரனரமதுடர பிரிவின் ஹதற்கு இரயில் பரடத குத்தடக பகுதியிலிருந்து N இல் 22.0 கி.மீ ஹதரடலவில் ஹசல்கிறது.  

  

மதுடர விமரன நிடலயம் NNW திடசயில் 56.0 கிமீ ஹதரடலவிலும், தூத்துக்குடி விமரன நிடலயம் SSW இல் 68.0 கிமீ 
ஹதரடலவிலும், ஹசன்டன விமரன நிடலயம் NE இல் 455 கிமீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது. தூத்துக்குடியில் உள்ள VOC 

துடறமுகம் குத்தடக பகுதியிலிருந்து S திடசயில் 61.0 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது.  

 

ஹகரத்து: QL-V இலிருந்து 500 மீ ஹதரடலவில் சிறிய கனிம குவரரி உள்ளது. மறவர்ஹபருங்குடி குவரரி குத்தடக I (498.87 

ஹெக்டைர்) SE இல் 0.1 கிமீ ஹதரடலவில் அடமந்துள்ளது. மறவர்ஹபருங்குடி குவரரி குத்தடக-II (23.29 ஹெக்டைர்) NW 

இல் 8.7 கி.மீ., மறவர்ஹபருங்குடி குவரரி குத்தடக-III (158.865 ஹெக்டைர்) NW இல் 7.8 கி.மீ. மற்றும் 

T.ஹகரப்புச்சிட்ைம்பட்டி குவரரி குத்தடக-IV (294.185 ஹெக்.) NW.2 கி.மீ. 
 

1.9 முன்ஹமரழிவுகள்   

மரபுசரரர இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை திறந்தஹவளி குவரரி (துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்லரமல்) சுமரர் 1.0-1.5 

மீட்ைர் தடிமன் ஹகரண்ை கன்கர் படுக்டகடய குவரரி ஹசய்ய முன்ஹமரழியப்பட்ைது, இது 0.4 மீ தடிமன் ஹகரண்ை 

களிமண்ணுைன் கலந்த 0.4 மீ தடிமன் மற்றும் அடதஹயரட்டி சுமரர் 1.5 மீ தடிமன் ஹகரண்ைது. பருத்தி 
மண்.ஆகியவற்றின் எளிய அடமப்பு மூலம் டவப்புத் ஹதரடக ஹவட்ைப்படும் ஒடர டநரத்தில் டமம்பரடு, உற்பத்தி 
மற்றும் எனப்படும் அடத அகழ்வரரரய்ச்சி மூலம் ஸ்டிரிப் டமனிங் (8 மீ அகலம் மற்றும் 25 மீ நீளமுள்ள 

கீற்றுகள்)எனடவ, குவரரியின் அதிகபட்ச ஆழம் தடர மட்ைத்திலிருந்து (BGL) 3.0 மீ கீடழ மட்டுடம இருக்கும்.மிகக் 

குடறந்த அளவு களிமண் (மற்றடவ)/பிளரக் பருத்தி மண்ைில்குத்தடககளில் மீண்டும் நிரப்பப்பட்ைது. அனுப்புவதற்கு 

முன் அபரரதங்கடள அகற்ற ஸ்கிரீனிங்/அளவிடுதல் டதடவ. இதனரல், டமல் மண்/OB ைம்ப் இருக்கரது குத்தடககளில் 

குவரரியின் ஆயுள் 8/10 ஆண்டுகள் மட்டுடம. தரது (சுத்தமரன கன்கர்) மற்றும் OB விகிதம் 1:2 ஆக இருக்கும். குவரரிகள் 

முடியும் வடர ஒடர டநரத்தில் சீரடமப்பு நைவடிக்டககள் ஹதரைரும். குவரரி சுயவிவரங்கள் அட்ைவடை 1.6. 

திட்ைவட்ைமரன குவரரி முடற இடைக்கப்பட்டுள்ளது.  



 

RCL 

112 

அட்ைவடை : 1.6 குவரரி விவரக்குறிப்புகள் 

 
புவியியல் மற்றும் அருகிலுள்ள கங்கர் சுரங்கத்தில் குவரரி ஹசயல்பரடுகள் இல் கரட்ைப்பட்டுள்ளது தகடு XII.இல் 

கரட்ைப்பட்டுள்ளன ப்டளட் XIII. 

   

RCL அதன் ஹசரந்த பிளரக் ைரப் சரடலடய மறவர்ஹபருங்குடி கன்கர் சுரங்கத்திலிருந்து பந்தல்குடி கிரஷர் & சிஹமன்ட் 

ஆடலக்கு உள்ளது.அடத ஹசரந்த சரடல நீட்டிக்கப்படும் கனிம (ப்டளட் XIV)யில் கரைலரம். 
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1.10 திட்ைச் ஹசலவு   
 

QL-I : திட்ைத்தின் மூலதனச் ஹசலவு 6.00 டகரடிகள் குடறந்த TOR விண்ைப்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ை .10.00 லட்சம் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூலதன EMP பட்ஹஜட்ைரக மற்றும்  ரூ.20.00 லட்சம் இயக்கச் ஆண்டுக்கு ஹசலவரகும் . டமலும், 

ஆண்டுக்கு ரூ.5.00 லட்சம். ஹதரழில்சரர் சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்பு நைவடிக்டககளுக்கரக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.கீழ் 

அதன் சுரங்கங்கள் மற்றும் ஹதரழிற்சரடலயின் கிரரமங்களிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள கிரரமங்களிலும் RCL பல சமூக 

நைவடிக்டககடள டமற்ஹகரண்டு கரர்ப்படரட் சமூகப் ஹபரறுப்பு (CSR) பட்ஹஜட்டின்  

 

QL-V : திட்ைத்தின் மூலதனச் ஹசலவு ரூ.4.20 டகரடி. என்று EMP ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூலதன EMP பட்ஹஜட்ைரக 

ஆண்டுக்கு ரூ.15.32 லட்சம் நைவடிக்டககள் டமற்ஹகரள்ளப்பட்டுள்ளது.இடவ கிரீன் ஹபல்ட் பரரமரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

கண்கரைிப்பு டபரன்றவற்றிற்கரன ஹசயல்பரட்டுச் ஹசலவரகும். டமலும், ஆண்டுக்கு ரூ.3.00 லட்சம் ஹதரழில்சரர் 
சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்பு நைவடிக்டககளுக்கரக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் கீழ் சுரங்கங்கள் மற்றும் 

ஹதரழிற்சரடலயின் கிரரமங்களிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள கிரரமங்களிலும் RCL பல சமூக நைவடிக்டககடள 

டமற்ஹகரண்டு கரர்ப்படரட் சமூகப் ஹபரறுப்பு (CSR) பட்ஹஜட்டும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.  

 

1.11 திட்ைப் பயன்கள்   

 

சுற்றுச்சூழல் நன்டமகள்: சிஹமன்ட் உற்பத்தியில் மூலப் ஹபரருட்களுைன் கலப்பதற்கு சிறு கனிமங்கடள திறம்பைப் 

பயன்படுத்துவது கனிமப் பரதுகரப்பு நைவடிக்டகயரகும்.   

 

சமூக நன்டமகள்: QL-I டநரடியரக 30 நபர்கடளயும், மடறமுகமரக 50 நபர்கடளயும். QL-V ஆனது சுமரர் 30 நபர்கடள 

டநரடியரகவும் 30 நபர்கடள மடறமுகமரகவும்.ஹசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும்.CER) பட்ஹஜட் (QL-I க்கு ரூ.12,00,000/- & QL-

Vக்கு ரூ.8,40,000/-மற்றும் வைக்குநத்தம் கிரரமங்களுக்கு. கூடுதலரக, கட்ைரய DMF/Seigniorage கட்ைைம் @ 30% 

ரரயல்டி ஹதரடக மற்றும் பசுடம நிதி பங்களிப்பு @ 10% Seigniorage கட்ைைத்தில் ஒவ்ஹவரரு ைன் கங்கருக்கும் 

பங்களிக்கப்படும்.  

 

நிதி நன்டமகள் : உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய ஹபரருளரதரரத்டத டமம்படுத்துதல். கருவூலத்திற்கு ரரயல்டி மற்றும் பிற 

வரிகள். டநரடி மற்றும் மடறமுக டவடலவரய்ப்பு, CER & CSR நைவடிக்டககள், DMF நிதி டபரன்றடவ இப்பகுதியின் 

சமூக-ஹபரருளரதரரக் கட்ைடமப்பில் சரதகமரன தரக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது. 
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1.12 EIA ஆய்வு 

 

மற்றும் துல்லியமரனகுத்தடகக்கரன அங்கீகரிக்கப்பட்ை சுரங்கத் திட்ைம், RCL குத்தடக மரனியம் மற்றும் அதன் 

ஹசயல்பரட்டிற்கரன முன் ECகடள விண்ைப்பித்து ஹபற டவண்டும். ஆரம்பத்தில், சிறு கனிம குவரரி குத்தடககள் 

(டமலும் கிளஸ்ைரில்) > 100 ஹெக்டைர் Sl இன் கீழ் வருகிறது. எண். 1(a), EIA அறிவிப்பு 2006 இன் வடக A 

(திருத்தப்பட்ைது) மற்றும் MoEF&CC இலிருந்து EC டதடவ. அதன்படி, RCL QL-Iக்கரன விண்ைப்ப எண். 

IA/TN/MIN/99682/2019 டததியிட்ை 18.03.2019 மற்றும் QL-க்கு 18.03.2019 டததியிட்ை விண்ைப்ப எண். 

IA/TN/MIN/99698/2019 ஆகியவற்றின் மூலம் அடமச்சகத்திற்கு ஆன்டலனில் விண்ைப்பித்துள்ளது. வி. விருதுநகர் 
மரவட்ை ஆய்வு அறிக்டககள் (டிஎஸ்ஆர்) சுண்ைரம்பு கங்கர் மற்றும் களிமண் ஆகியவற்றிற்கரன TOR 

விண்ைப்பங்களுைன் (இடையதளத்தில் கிடைக்கும்) சமர்ப்பிக்கப்பட்ைது.   

 

4ஆம் டததி விவரதிக்கப்பட்ைதுமுன்ஹமரழிவுகள் 23-24.04.2019 அன்று நிகழ்ச்சி நிரலரக நடைஹபற்ற நிபுைர் 
மதிப்பீட்டுக் குழு (EAC) கூட்ைம். எண். 2.7 (QL-I) மற்றும் Sl. எண் 2.6 (QL-V).கடிதங்கள் மூலம் ஹபரது விசரரடையுைன் 

சுற்றுச்சூழல் தரக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்டவ நைத்துவதற்கரன குறிப்பு விதிமுடறகடள (TORs) மரண்புமிகு குழு 

வழங்கியது. 15.05.2019 டததியிட்ை F. எண். J-11015/39/2019.IA.II(M)QL-I மற்றும் F. எண். J-11015/40/2019.IA.II(M) 

டததியிட்ை 14.05.2019 QL-V க்கு “ஒற்டற EIA/EMP  கிளஸ்ைரில் சுரங்க குத்தடகக்கு தயரரரக இருக்க டவண்டும். 

கிளஸ்ைரில் சுரங்க குத்தடகக்கு”.   
ஒற்டற ஹபரது விசரரடை நைத்தப்பை டவண்டும். 

   

ஹகரடரரனர டவரஸ் டநரய் (COVID-19) ஹதரற்றுடநரய் கரரைமரக ஜூடல-ஹசப்ைம்பர் 2021 இல் , EIA ஆய்வுக்கரக 

ஒடர EIA அறிக்டக (QL-I & QL-V இரண்டு குவரரி குத்தடககளுக்கும்) வழங்கப்பட்ை TORகளின்படி தயரரிக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வடரவு EIA அறிக்டகயுைன் சுருக்கமரன EIA அறிக்டககள் (ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் 

இரண்டும்) ஹபரது ஆடலரசடன மற்றும் ஹபரது விசரரடைக்கரக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. இதற்கிடையில், 

MoEF&CC ஆனது 'சிறு கனிம சுரங்க குத்தடககள் ஹதரைர்பரன அடனத்து சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் நிலக்கரி 

தவிர ஹபரிய கனிம சுரங்க குத்தடக ஹதரைர்பரக ≤ 250 ஹெக்டைர் சுரங்க குத்தடக பகுதி' B வடகயின் கீழ் SEIAA 

இலிருந்து முன் EC ஐப் ஹபறுவதற்கரக SO 1886 (E ) டததி 20.04.2022. எனடவ, SEIAA-TN இலிருந்து ECகடளப் 

ஹபறுவதற்கரன திட்ைம் இப்டபரது 'B' வடகயின் கீழ் வருகிறது. 

 

EIA ஆடலரசகர் : EIA ஆடலரசகர் ஈடுபட்டுள்ளரர், M/s.'ஏ' வடகக்கரன பிரிவு-1 (சுரங்கத் திட்ைங்கள்) உள்ளிட்ை 

பல்டவறு துடறகளுக்கு அங்கீகரரம் ஹபற்றுள்ளது.NABET), இந்தியத் தரக் கவுன்சில் NABET/EIA/ சரன்றிதழின் 

அடிப்படையில்1922/RA 0155 ஹசல்லுபடியரகும் கரலம் 07.11.2022 வடர நீட்டிக்கப்பட்ைது (05.07.2022 டததியிட்ை 

QCI/NABET பட்டியலில் ஸ்ல. எண் 3)., டசரதடன மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கரன டதசிய அங்கீகரர 
வரரியத்தரல் (NABL03.04.2020 டததியிட்ை சரன்றிதழின் எண். TC-5770 இன் படி5 ஆண்டுகள் ஹசல்லுபடியரகும் 

14.10.2019 டததியிட்ை எஃப். எண். Q-15018/04/2019-CPW மூலம் MoEF&CC மூலம் இந்த ஆய்வகம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

திட்ை ஆதரவரளர் மற்றும் ஆடலரசகர்கள் கண்டிப்பரகப் பின்பற்றியுள்ளனர் ஆடலரசடனகள்/ மரநில மற்றும் மத்திய 

அரசுகள் வழங்கிய டகரவிட்-19 ஹதரற்றுடநரய் ஹதரைர்பரக ஆய்வு மற்றும் அறிக்டகக்கரக திட்ைம் வகுக்க்ப்பட்டுள்ளது. 
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2.0 திட்ை விவரம் 

2.1 திட்ைத்தின் வடக  

 

சிறு கனிம குவரரி குத்தடககள் (டமலும் கிளஸ்ைரில்) > 100Sl கீழ் விழுகிறது. எண். 1(a), EIA அறிவிப்பு 2006 இன் 

வடக A (திருத்தப்பட்ைது) மற்றும் MoEF&CC இலிருந்து EC டதடவ. MoEF&CC இப்டபரது 'சிறு கனிம சுரங்க 

குத்தடககள் ஹதரைர்பரன அடனத்து சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் ≤ 250 ஹெக்டைர் சுரங்க குத்தடக பகுதி நிலக்கரி 

தவிர மற்ற ஹபரிய கனிம சுரங்க குத்தடக' வடக B இன் கீழ் SEIAA இலிருந்து முன் EC ஐப் ஹபறுவதற்கரக அறிவிப்பு 

SO 1886 (E) டததி 20.04.2022. எனடவ, SEIAA-TN இலிருந்து ECகடளப் ஹபறுவதற்கரன திட்ைம் இப்டபரது 'B' 

வடகயின் கீழ் வருகிறது. விண்ைப்பம்/படிவம்-1, முன் சரத்தியக்கூறு அறிக்டக, முன்ஹமரழியப்பட்ை குறிப்பு 

விதிமுடறகள் (TOR), அங்கீகரிக்கப்பட்ை சுரங்கத் திட்ைம் மற்றும் DSRகள் ஆகியடவ TORகடளப் ஹபறுவதற்கு 

அடமச்சகத்திைம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. இப்டபரது, EC விண்ைப்பங்கள் SEIAA-TNக்கு தரக்கல் 

ஹசய்யப்படுகின்றன.   

 

2.2 ஹதரழில்நுட்பம் மற்றும் ஹசயல்பரட்டின் அளவு 

 

இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை ஓபன்கரஸ்ட் குவரரியின் ஹதரழில்நுட்பம் மற்றும் அளவு, துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் 

இல்லரமல், குடறந்த ஹெச்பி ஹகரண்ை கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்கடளப் பயன்படுத்துதல் 

ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்படும்.எனப்படும் அடத அகழ்வரரரய்ச்சி மூலம் ஒடர டநரத்தில் டமம்பரடு, உற்பத்தி மற்றும் பின் 

நிரப்புதல் ஆகியவற்றின் எளிய அடமப்பு மூலம் டவப்புக்கள் ஸ்டிரிப் டமனிங் (8x25 மீ ஸ்டிரிப்ஸ்).அதிகபட்ச ஆழம் 

3.0 மீ மட்டுடம இருக்கும். குத்தடக வரழ்க்டகயின் இறுதி வடர ஒடர டநரத்தில் மீட்பு நைவடிக்டககள் ஹதரைரும்.   

 

QL-I இலிருந்து ஸ்டிரிப் மூலம் உற்பத்தியரனது ஆண்டுக்கு 1.333 மில்லியன் ைன்கள் (MTPA) ரன்-ஆஃப் டமன் (ROM) 

அடிப்படையில் (அல்லது) 0.600 MTPA ஆனது க்ளீன் கன்கர் ஆக இருக்கும். களிமண்(மற்றடவ) @ 0.060 MTPA. ஹமரத்த 

QL பகுதியில் 498.87.0 ஹெக்டைரில், சுமரர் பயனுள்ள குவரரிக்கு மட்டுடம கிடைக்கிறது பரிந்துடரக்கப்பட்ை 

பரதுகரப்பு தடைகடள விட்டுவிட்டுகுவரரி எடுக்கப்பட்ை குழியில் ஒடர டநரத்தில் முழு சுடமயும் மீண்டும் 

நிரப்பப்படுவதரல் டமல் மண்/OB ைம்ப் இருக்கரது. குவரரியின் ஆயுள் 8 ஆண்டுகள் மட்டுடம.   

 

QL-V இலிருந்து முன்ஹமரழியப்பட்ை அதிகபட்ச உற்பத்தியரனது ஸ்டிரிப் டமனிங் மூலம் சுண்ைரம்பு கன்கர் @ 0.50 

மில்லியன் ைன்கள் ஆண்டுக்கு (MTPA) ரன்-ஆஃப் டமன் (ROM) அடிப்படையில் மற்றும் களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) 

@ 0.025 MTPA ஆகும். 123.26.5 ஹெக்டைர் பரப்பளவில், சுமரர் பயனுள்ள குவரரிகளுக்கு மட்டுடம கிடைக்கிறது 

பரதுகரப்பு தடைகடள விட்டுவிட்டுகுவரரி எடுக்கப்பட்ை குழியில் ஒடர டநரத்தில் முழு சுடமயும் மீண்டும் 

நிரப்பப்படுவதரல் டமல் மண்/OB ைம்ப் இருக்கரது.  

குவரரியின் ஆயுள் 10 ஆண்டுகள் மட்டுடம.   

 

RCL ஆனது . QL-I இல் ROM Kankar இன் தரத்டத டமம்படுத்துவதில் சிலிக்கர உள்ளைக்கத்டதக் குடறப்பதற்கரக 

கன்கர் ஹபனிஃபிசிடயஷன் ஆடலடய முதலில் முன்ஹமரழிந்தது மற்றும் பந்தல்குடியில் நிறுவப்பை உள்ளதுஹவட் 

ஹபனிஃபிசிடயஷன் ப்ளரன்ட் இயக்கப்பட்டு, நிடலப்படுத்தப்படும் வடர, அபரரதம்/இடைநிடல களிமண்டைத் 

திடரயிை, எளிடமயரன ஸ்கிரீனிங்/ டசசர் ஆடல ஹசயல்பரடுகளின் ஹதரைரும்.நிறுவப்படும் ஸ்க்ரீனர் @ 330 TPH 

மற்றும் Sizer @ 115 TPH ஆகியடவ QL-I இல் இைம்ஹபறுகின்றது. 
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2.3 திட்ை விளக்கம்   

2.3.1 புவியியல்   
 

இந்த பகுதி புவியியல் ரீதியரக ஹதன்னிந்திய தீபகற்பத்தின் ஹதரன்டமயரன மற்றும் குவரட்ைர்னரி அடமப்புகளின் ஒரு 

பகுதியின் கீழ் வருகிறது. புவியியல் வடரபைங்களின் ஒருங்கிடைப்பு (Geological Survey of India) மற்றும் 

ஹசயற்டகக்டகரள் தரவுகளின் விளக்கம் மற்றும் களச் டசரதடனகடளத் ஹதரைர்ந்து இந்த பகுதியில் உள்ள 

ஹதரன்டமயரன கரலத்தின் பரடறகள் குவரர்ட்ஸ் நரம்புகளரல் ஆனது என்படதக் கரட்டுகிறது. தீபகற்ப இந்தியரவின் 

ப்ரீடகம்ப்ரியன் கிரரட்ைன்கள் மற்றும் ஹமரடபல் ஹபல்ட்கள் என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த எல்லர 
இைங்களிலும் ஆர்க்கியன் முதல் ப்டரரஹைடரரடசரயிக் வடர மிகவும் சிடதந்த ஆம்பிடபரடலட் முகங்கள் முதல் 

கிரரனுடலட் ஃடபசிஸ் ஹமரடபல் ஹபல்ட்கள் வடர. குவரட்ைர்னரி கரல்கிரீட்கள் தவிர சரர்டனரடகட், டகரண்ைடலட் 

(ஹதற்கு கிரரனுடலட் வளரகம்) மற்றும் ஆர்க்கியன் முதல் டபலிடயரபுடரரஹைடரரடசரயிக் யுகத்தின் தீபகற்ப க்னீசிக் 

வளரகம் ஆகியவற்றின் லித்டதர அஹசம்பிடளஜ் இப்பகுதியில் ஹவளிப்படுகிறது. படிக சுண்ைரம்பு பட்டைகளுைன் 

ஹதரைர்புடைய குவரர்ட்டசட், கரல்க் கிரரனுடலட்டுகள் மற்றும் டகரண்ைடலட் மற்றும் சரர்டனரடகட் குழுடவச் 
டசர்ந்த கரர்ஹனட்-சில்லிமடனட் க்னீஸ் ஆகியடவ ெரர்ன்ப்ஹளண்டை-படயரடைட் க்னீஸின் நரட்டுப் பரடறக்குள் 

என்கிடளவ்களரக நிகழ்கின்றன. இப்பகுதியில் சந்தித்த ஹபரதுவரன புவியியல் அடமப்புக்கள் பின்வருமரறு:   

 

 
 

கறுப்பு-பருத்தி மண்: ஆர்க்கியன் ஹநய்ஸ்கள் கிட்ைத்தட்ை அடனத்து பகுதிகளிலும் அைர்த்தியரன கருப்பு-பருத்தி 
மண்ைரல் மூைப்பட்டிருக்கும். கருப்பு மண்ைின் தடிமன் 1.0-1.5 மீ பிஜிஎல் (சரரசரியரக 1.25-1.5 மீ பிஜிஎல்) ஆகும்.   

 

கங்கர் மற்றும் துஃபர: கருப்பு பருத்தி மண்ைில் அதிக அளவு தளர்வரன, கங்கரின் முடிச்சுகள் பரவலரக 

சிதறிக்கிைக்கின்றன. அடவ அடநகமரக மண்ைிலிருந்து ஹபறப்பட்டு நிலத்தடி நீரினரல் ஹைபரசிட் 

ஹசய்யப்படுகின்றன. கனகர் ஹபரதுவரக அதிக அளவு சிலிசியஸ் அசுத்தங்கடளக் ஹகரண்டுள்ளது.  

 

சுண்ைரம்பு கங்கர்: சுண்ைரம்பு கங்கரரின் கடினமரன அடுக்கு ஒரு சில சிறிய திட்டுகளில் ஹநய்கடள மூடியிருக்கும். 

சுண்ைரம்பு கங்கர் ஒரு அடி தடிமனரக ஒரு மூடியரகக் கரைப்படுகிறது மற்றும் ஹபரிய அளவில் கரைக்கூடிய 

சிலிசியஸ் டசர்ப்புகடளக் ஹகரண்டுள்ளது. இது தளர்வரன, மைற்பரங்கரன மண்ைின் ஒரு அடுக்கின் கீழ் உள்ளது, 

இது சுண்ைரம்புப் ஹபரருட்களரல் நிடறந்துள்ளது. கனகர் அடுக்கு தடிமன் (சரரசரி) சுமரர் 1.25 மீ. சுமரர் 1.0 முதல் 1.50 

மீட்ைர் தடிமன் (சரரசரி-1.25 மீ) கங்கர் பரத்திகள் சுமரர் 0.4 மீ தடிமன் ஹகரண்ை முடிச்சு கன்கர் களிமண்ணுைன் 

கலக்கப்பட்டு சுமரர் 1.5 மீ தடிமன் ஹகரண்ை பருத்தி மண்ைரல் மூைப்பட்டிருக்கும். இதனரல், குவரரியின் அதிகபட்ச 
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ஆழம் 3.0 மீ BGL ஆக இருக்கும்.   

 

ஹதரைர்ச்சி கீடழ விளக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

 
 

2.3.2 வளங்கள்   

 

குவரரி குத்தடகக்கு விண்ைப்பித்த பகுதியில் கனிமமயமரக்கல் இருப்பது அருகிலுள்ள சுரங்கங்களில் இருந்து 

கண்ைறியப்பட்ைது. அடவ விரிவரக ஆய்வு டமற்ஹகரள்ளப்பட்டு, இருப்புக்கள் மதிப்பிைப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்ை 

பகுதிக்கு எதிடர அடமந்துள்ள, தற்டபரது வழங்கப்பட்ை குத்தடகப் பகுதிடயப் ஹபரறுத்தவடர, புவி மற்றும் சுரங்கத் 

துடறயரல் சுரங்கத் திட்ைமும் அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. குத்தடகக்கு அருகில் அடமந்துள்ள சுரங்கம் கனிமமயமரக்கல் 

இருப்பதற்கரன ஆதரரங்கடளக் கரட்டுகிறது. எனடவ குவரரி குத்தடகக்கு விண்ைப்பித்த பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

சுரங்கங்களின் ஆய்வு விவரங்களிலிருந்து இருப்பு மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. தற்டபரதுள்ள சுரங்க குத்தடக பகுதியில் 

டமற்ஹகரள்ளப்பட்ை ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், சுண்ைரம்பு கங்கர் மற்றும் களிமண் இருப்புக்கள் சரத்தியமரன 

கனிம இருப்புகளின் கீழ் மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. டவப்புத் ஹதரடக தட்டையரனது, எளிடமயரனது மற்றும் ஆழமற்றது 

என்பதரல், இருப்பு மதிப்பீட்டிற்கு சரரசரி பரப்பளவு முடற பயன்படுத்தப்பட்ைது. ஹதரகுதி வரரியரன பரப்பளவு 

மதிப்பிைப்பட்டு, அளடவப் ஹபறுவதற்கு தரதுவின் சரரசரி தடிமன் ஹகரண்டு ஹபருக்கப்படுகிறது. இன்சிட்டு புவியியல் 

இருப்புக்களுக்கு வருவதற்கு ஹமரத்த அைர்த்தியுைன் ஹதரகுதி ஹபருக்கப்படுகிறது, பின்னர் மீட்ஹைடுக்கக்கூடிய 

இருப்புகடளப் ஹபற மீட்பு கரரைியுைன் ஹபருக்கப்படுகிறது. அகழ்வரரரய்ச்சியின் அளவு மற்றும் அதன் எடையின் 

அடிப்படையில், இரண்டு லித்டதர அலகுகளின் ஹமரத்த அைர்த்தி அளவிைப்பட்ைது. ஹமரத்த அைர்த்தி 1.65 

ைன்கள்/கியூமீ மற்றும் 2.20 ைன்கள்/கியூமீகள் முடறடய கருப்பு பருத்தி மண் மற்றும் சுண்ைரம்பு கங்கரருக்கு 

கருதப்படுகிறது.  

 

QL-I : மதிப்பிைப்பட்ை  ROM டகயிருப்பில் QL-I (அட்ைவடை 2.1)QL-I இல் மதிப்பிைப்பட்ை ஹமரத்த களிமண் இருப்பு 

சுமரர் 91,96,481 ைன்கள் (அட்ைவடை 2.2). இதில் சுமரர் 4,59,824 ைன்கள் சிஹமன்ட் உற்பத்தி ஹசயல்முடறக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் மீதமுள்ள 87,36,657 ைன்கள் ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ை ஹவற்றிைங்கடள ஒடர டநரத்தில் 

நிரப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 56,20,072 ைன்கள் திடரயிைப்பட்ை/அளவு நிரரகரிக்கப்பட்ைரல், ஒதுக்கப்பட்ை 

இைத்தில் ஒரு குப்டபத்ஹதரட்டியில் டசமிக்கப்படும். 

 

QL-V: மதிப்பிைப்பட்ை புவியியல் இருப்புக்கள் 33,89,788 ைன்கள் சுண்ைரம்பு கங்கர் மற்றும் 25,88,565 கருப்பு பருத்தி 
மண் (அட்ைவடை 2.3). குவரரிக்கு 24,26,738 ைன் சுண்ைரம்பு கனகர் டரரம் ஆக. OB ஆக 18,53,145 ைன் களிமண் 

(கருப்பு பருத்தி மண்) உருவரக்கப்படும். சிஹமன்ட் ஆடலயில் 25,000 TPA நுகர்வுைன், 16,03,145 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் 

நிரப்பப்படும். 
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அட்ைவடை: 2.1 QL-I லிருந்து ஹபறப்பட்ை சுரங்கக் கங்கர் அறிக்டக 

 

 
 

அட்ைவடை: 2.2 QL-I லிருந்து ஹபறப்பட்ை கலிமண் அறிக்டக 

 
 

அட்ைவடை : 2.3 QL-V இல் ஹபறப்பட்ை வளங்கள். 

 

2.3.3 தரம்   

 

சரரசரி. NABL ஆய்வகத்தில் பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்ை சுண்ைரம்பு கங்கரின் டவதியியல் பண்புகள் பின்வருமரறு:  
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டமல் மண் களிமண்ைின் டவதியியல் பண்புகள் பின்வருமரறு: 

 

 
 

தரத்தின் ஹவட்டு என்பது தரது சிக்கனமரக இருக்கரது. சுண்ைரம்பு கங்கரருக்கரன தர ஹவட்டு +35% CaO ஆக. 

சுண்ைரம்பு கங்கர், சிஹமன்ட் உற்பத்தியில் மூலக் கலடவயில் டசர்ப்பதற்கு துடை-தர கனிமமரக ஏற்றது. இது 25% 

சிலிக்கர (அதிகபட்சம்) மற்றும் 32% CaO உைன் குடறந்த தரம் வரய்ந்த துடைக் கனிமமரகும். எனடவ, டலம் கன்கர் 
(ROM) அதன் தரத்திற்கரக டமம்படுத்தப்பை டவண்டும்/பயன்படுத்தப்பை டவண்டும் (சிலிக்கரவிற்கு 12-15% மற்றும் CaO 

41-44%).   

 

 

2.4  மறவர்ஹபருங்குடி குவரரி குத்தடக-I  விவரம் . 

 

இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை திறந்தஹவளி குவரரி, துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்லரமல், கனரக பூமிடய நகர்த்தும் 

இயந்திரங்கடளப் பயன்படுத்துதல். குடறந்த ஹெச்பி ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்படும். அதிகபட்ச ஆழம் 3.0 மீ மட்டுடம 

இருக்கும். 6,00,000 ைன் சுத்தமரன கங்கடர ஹவல்ல ஒவ்ஹவரரு ஆண்டும் சுமரர் 1,200,000 ைன்கள் அதிக சுடம (OB) 

அகற்றப்படும். தரது (சுத்தமரன கன்கர்) மற்றும் OB விகிதம் 1:2 ஆக இருக்கும்.எனப்படும் அடத அகழ்வரரரய்ச்சி மூலம் 

ஒடர டநரத்தில் டமம்பரடு, உற்பத்தி மற்றும் பின் நிரப்புதல் ஆகியவற்றின் எளிய அடமப்பரல் ஹைபரசிட் குவரரி 
ஹசய்யப்படும் ஸ்டிரிப் டமனிங். இதனரல், டமல் மண்/OB ைம்ப் இருக்கரது, ஏஹனனில் முழு டமல் மண்ணும் ஒடர 
டநரத்தில் குவரரி எடுக்கப்பட்ை குழியில் மீண்டும் நிரப்பப்படும்.சுரங்கத்தின் வரழ்க்டக 8 ஆண்டுகள் மட்டுடம. 

ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடலயில், ROM டலம் கன்கர் ஹபறும் ெரப்பருக்கு உைவளிக்க டவண்டும். டவரப்லர் ஃபீைர், 
ஏப்ரரன் ஃபீைர் மற்றும் ஹபல்ட் கன்டவயர்ஸ் டபரன்ற துடை உைவு உபகரைங்கடளப் பயன்படுத்தி, அளவுள்ள 

தரதுடவ ட்வின் ஷரஃப்ட் டசசரில் @ 115 TPH இல் டதடவயரன அளவுக்கு நசுக்க டவண்டும். ஹநரறுக்கப்பட்ை 

தயரரிப்பு அளவு பிரிப்பதற்கரக உலர் திடரக்கு அளிக்கப்படும்.ஐக் கட்டுப்படுத்த டசசர் மற்றும் உலர் திடரக்கு டப 

வடிகட்டிகள் வழங்கப்படும் PM உமிழ்வு <30 mg/Nm3. திடரயிைப்பட்ை கனிமமரனது சிஹமன்ட் உற்பத்திக்கரக ஈரமரன 

ஹபனிஃபிசிடயஷன் ஆடல மற்றும் ஆர்ஆர் நகர் சிஹமண்ட் ஆடலக்கு அனுப்பப்படும்.   

 

QL-I தளவடமப்பு-பிரிவுகளுைன் கூடிய டமற்பரப்பு/புவியியல் திட்ைம், ஐந்தரம் ஆண்டுத் திட்ைத்தின் முடிவு & 

கருத்தியல் திட்ைம், அங்கீகரிக்கப்பட்ைபடி, பைம். 2.1-2.4_   

 

ஆண்டு வரரி உற்பத்தி: ROM கன்கர் அளவு 1,02,18,313 ைன்கள் மற்றும் அதன் உற்பத்தி 1,333,333 TPA ஆக இருக்கும். 

ஸ்கிரீனிங்/அளவிடுதல் ஹசயல்முடற மூலம், சுத்தமரன கன்கர் (4,59,824 ைன்கள்) @ 600,000 TPA மீட்ஹைடுக்கப்படும், 

அதரவது 45% மீட்பு. கூடுதலரக, ஆண்டுக்கு 60,000 ைன்கள் சிஹமன்ட் உற்பத்தி ஹசயல்முடறக்கு வளர்ச்சி அளவுகளில் 

களிமண்டைப் பயன்படுத்தவும் முன்ஹமரழியப்பட்டுள்ளது.விகிதம் 1:0.855 மற்றும் சுத்தமரன தரது மற்றும் கழிவு 

விகிதம் 1:3.12 ஆக உள்ளது. அட்ைவடை 2.4 திட்ை கரலத்திற்கரன உற்பத்தி மற்றும் டமம்பரட்டு அளடவக் 

கரட்டுகிறது. 
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அட்ைவடை : 2.4 QL-I இன் முன்ஹமரழியப்பட்ை டமம்பரடு மற்றும் உற்பத்தி டமம்பரடு 
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உத்டதச குவரரி 3 ஷிப்டுகளில் இருக்கும் மற்றும் முழுடமயரக இயந்திரமயமரக்கப்படும். மதிப்பிைப்பட்ை டகயிருப்பு 

மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை உற்பத்தி கீடழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 

ஹமரத்த இருப்பு: 10.21 மில்லியன். T ROM அல்லது 4.60 Mil.T Clean Kankar உத்டதச உற்பத்தி/ஆண்டு : 1.33 Mil. T ROM 

அல்லது 0.60 Mil.T Clean Kankar குவரரியின் ஆயுட்கரலம் : 7.67 ஆண்டுகள் (8 ஆண்டுகள் என்று ஹசரல்லுங்கள்).   

 

ROM இருப்பு அளவு 1,02,18,313 ைன்களுக்கு, OB உற்பத்தி 91,96,481 ைன்களரக இருக்கும். சிஹமண்ட் ஆடலயில் களிமண் 

@ 4,59,824 ைன்கள் நுகர்ந்த பிறகு, மீதமுள்ள 87,36,657 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் நிரப்பப்படும். QL-I இல் 

ஸ்கிரீனிங்/அளவித்தல் ஆடல ஹசயல்பரடுகளுைன், 45% மீட்புைன் க்ளீன் கன்கர் உற்பத்தி 45,98,241 ைன்களரகவும், 

நிரரகரிப்புகள் 56,20,072 ைன்களரகவும் இருக்கும். ஸ்கிரீனிங் பிளரண்ட்/டசசரில் இருந்து நிரரகரிக்கப்பட்ை 

கனிமமரனது, G2-H2 மற்றும் G3-H3 (420x390 மீ) ஆகிய கட்ைங்களுக்கு இடைடய அதிகபட்சமரக 10 மீ உயரம் வடர 
கன்கர் தீர்ந்துடபரன பகுதியில் ஹகரட்ைப்படும். திட்ை கரல ROM உற்பத்தி 66,66,665 ைன்கள் மற்றும் OB உற்பத்தி 
60,00,000 ைன்கள். 57,00,000 ைன்கள் OB, ஆடலயில் 3,00,000 ைன்கள் களிமண் நுகர்வுக்குப் பிறகு, ஒடர டநரத்தில் 

மீண்டும் நிரப்பப்படும். ஸ்க்ரீனிங்/டசசிங் பிளரண்ட் ஹசயல்பரடுகளுைன், க்ளீன் கன்கர் உற்பத்தி 30,00,000 

ைன்களரகவும், நிரரகரிப்புகள் 36,66,65 ைன்களரகவும் இருக்கும். கனிம நிரரகரிப்புகள் கன்கர் தீர்ந்துடபரன பகுதியில் 

ஒதுக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ைபடி ஹகரட்ைப்படும்.   

 

முன்ஹமரழியப்பட்ை நிலப் பயன்பரடு : ஹமரத்தப் பரப்பளவு 498.870 ஹெக்டைரில், பயனுள்ள குவரரிப் பகுதி 371.575 

ஹெக்டைரரக இருக்கும். கருத்தியல் நிடலயில், சுமரர் 252.08 ஹெக்டைர் மீண்டும் நிரப்பப்படும், 127.30 ஹெக்டைர் 
பரதுகரப்புத் தடைகளரகவும், பகுதியளவு கரடுகளரகவும் இருக்கும், 28.49 ஹெக்டைர் கனிம நிரரகரிப்பு டசமிப்பின் கீழ் 

இருக்கும், 1.50 ஹெக்டைர் சரடலகளின் கீழ், 29.50 ஹெக்டைர் உள்கட்ைடமப்புகள் மற்றும் 60.00 ஹெக்டைர் பசுடமப் 

பட்டையின் கீழ் இருக்கும். 60.00.0 ஹெக்டைர் பரதுகரப்பு மண்ைலம் கிரீன் ஹபல்ட்டின் கீழ் உள்ளதரல், ஹமரத்த பசுடம 

ஹபல்ட் பகுதி 24.05% கவடரஜுைன் சுமரர் 120.00.0 ஹெக்டைரரக இருக்கும் (அட்ைவடை 2.5).  
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அட்ைவடை : 2.5 நிலப் பயன்பரட்டு முடற – QL-I 

 
 

நிரந்தரமரக, Dist Quar இன் நிறுவல், ஹமரடபல் சரதனங்கள் மட்டும் இல்டல. பயன்படுத்தப்படும். ஸ்கிரீனிங் 

பிளரண்ட் உட்பை அடனத்து இயந்திரங்களும் டதடவயின் அடிப்படையில் அப்புறப்படுத்தப்படும் அல்லது 

ஹசயல்படும் பிற சுரங்கங்களுக்கு மரற்றப்படும்.  

 

இயந்திரங்களின் பட்டியலில்: ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளபடி குவரரி 2.6 

 

2.6 குவரரி இயந்திரங்கள்    
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திறடமயரன சுரங்கப் பைியரளர்கள்: சுரங்கச் சட்ைம் 1952 மற்றும் ஹமட்ைரலிஃஹபரஸ் டமன்ஸ் விதிமுடறகள் 1961 

இன் விதிகளின்படி கட்ைரயமரக நியமிக்கப்படும் சட்ைப்பூர்வ அதிகரரிகள் மற்றும் திறடமயரன நபர்கடளக் ஹகரண்டு 

குவரரி இயக்கப்படும். 
 

தள வசதிகள்: தள அலுவலகம், முதலுதவி அடற, ஓய்வு தங்குமிைங்கள், குடிநீர் மற்றும் பிற டதடவயரன வசதிகள் 

டபரன்ற அடனத்து டசடவகளும் தளத்தில் வழங்கப்படும். அடனத்து உபகரைங்கடளயும் பரரமரிப்பதற்கு வசதியரக, 

பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் மின்சரரம், இயந்திரம் மற்றும் கருவி பழுதுபரர்க்கும் டமயப் பைிமடன உள்ளது. பந்தல்குடி 

சுரங்கத்தில் டதடவயரன மருத்துவ பைியரளர்களுைன் ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. பந்தல்குடி 

சுரங்கப் பகுதியில் டமயப்படுத்தப்பட்ை இைத்தில் ஹசன்ட்ரல் ஸ்டைரர் அடமந்துள்ளது, இது ஹபரருட்கடளத் தூக்குதல், 

ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் ஆகிய வசதிகளுைன் டசமித்து டவப்பதற்கும், வழங்குவதற்கும் வசதியரக உள்ளது. 

 

உரிமம் ஹபற்ற எரிஹபரருள் டசமிப்பு ஹதரட்டிகள் எங்கள் பந்தல்குடி சுரங்க வளரகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது மற்றும் HSD 

மற்றும் பிற லூப்ரிகண்டுகளின் தினசரி டதடவ உரிமம் ஹபற்ற ஹமரடபல் உலரவி மூலம் பூர்த்தி ஹசய்யப்படும். 

தண்ைீர் டதடவ மற்றும் ஆதரரம்: குவரரியில் டநரடியரக 30 நபர்களும், மடறமுகமரக 50 நபர்களும் பைிபுரிகின்றனர். 
பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் உள்ள RO ஆடலயில் இருந்து வீட்டு உபடயரகத்திற்கு சுமரர் 3 KLD குடிநீர் டதடவப்படுகிறது. 

குவரரிக்கு தூசிடய அைக்கும் நைவடிக்டககளுக்கரக சுமரர் 2 KLD மற்றும் கிரீன் ஹபல்ட்டின் டமம்பரடு மற்றும் 

பரரமரிப்புக்கு 50 KLD டதடவப்படும். பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் உள்ள டகப்டிவ் சுரங்கப் பிட்களில் இருந்து டதடவயரன 

தண்ைீர் ஹபறப்படும். 

 

உள்நரட்டு கழிவுநீர் உற்பத்தி சுமரர் 2.5 KLD ஆக இருக்கும், இது ஒரு ஹசப்டிக் டைங்கில் உயிரியல் ரீதியரக 

சுத்திகரிக்கப்படும், அடதத் ஹதரைர்ந்து ஒரு சிதறல் அகழி. எந்தஹவரரு பைிமடனயும் முன்ஹமரழியப்பைவில்டல, 

இதனரல், குவரரியில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகள் இல்டல. இது 3.0 மீ BGL ஆழம் வடர ஆழமற்ற சுரங்கமரக 

இருப்பதரலும், ஒடர டநரத்தில் மீண்டும் நிரப்புதல் முன்ஹமரழியப்பட்ைதரலும், குழியில் நீர் கசிவு மற்றும் அதன் 

ஹவளிடயற்றம் இருக்கரது. அருகிலுள்ள நிலத்தடி நீர்-அட்ைவடை 20 மீ BGL (மடழக்கரலத்திற்குப் பின்) & 25 m BGL 

(முன்கூட்டிய மடழ) ஆகும். குவரரி இயற்டகயில் ஆழமற்றது மற்றும் குவரரிகள் நீர்நிடலடய குறுக்கிைரது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RCL 

131 

மின் டதடவ மற்றும் ஆதரரம்: ஸ்கிரீனிங் ஆடல மற்றும் விளக்குகளுக்கு 5000 KVA ஹதரழில்துடற வழங்கல் 

டதடவப்படுகிறது. TANGEDCO கிரிட் ஆதரரமரக இருக்கும். கரத்திருப்பு DG ஹசட் இருக்கரது. 

எரிஹபரருள் டதடவ: சுரங்க உபகரைங்களுக்கரன HSD டதடவ 170 லிட்ைர்/மைியரக இருக்கும். அதரவது 2,720 

லிட்ைர்கள். 

 

2.5 வைக்குநத்தம் குவரரி குத்தடக விவரம்-V 

 

குவரரி: இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை திறந்தஹவளி குவரரி, துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்லரமல், குடறந்த ஹெச்பி 
ஹகரண்ை கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்கடளப் பயன்படுத்துதல் ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்படும். ஸ்ட்ரிப் டமனிங் எனப்படும் 

அடத அகழ்வரரரய்ச்சி மூலம் ஒடர டநரத்தில் டமம்பரடு, உற்பத்தி மற்றும் பின் நிரப்புதல் ஆகியவற்றின் எளிய 

அடமப்பரல் ஹைபரசிட் குவரரி ஹசய்யப்படும். குத்தடகயின் இறுதி வடர ஒடர டநரத்தில் மீட்பு நைவடிக்டககள் 

ஹதரைரும். குவரரியிலிருந்து டலம் கங்கரின் உத்டதச அதிகபட்ச உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 0.5 மில்லியன் ைன்கள் மற்றும் 

0.025 மில்லியன் ைன்கள் களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) ஆகும். ஹவட் ஹபனிஃபிசிடயஷன் பிளரண்ட் மற்றும் ஆர்ஆர் 
நகர் சிஹமன்ட் ஆடலக்கு சிஹமன்ட் உற்பத்திக்கு அனுப்பும் முன் அபரரதத் ஹதரடகடய அகற்ற ஸ்கிரீனிங்/அளவீடு 

டதடவ. சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச ஆழம் 3.0 மீ மட்டுடம இருக்கும். இதனரல், டமல் மண்/OB ைம்ப் இருக்கரது, ஏஹனனில் 

முழு டமல் மண்ணும் ஒடர டநரத்தில் குவரரி எடுக்கப்பட்ை குழியில் மீண்டும் நிரப்பப்படும். என்னுடைய வரழ்க்டக 10 

ஆண்டுகள் மட்டுடம. 

 

பிரிவுகளுைன் கூடிய QL-V டலஅவுட்-டமற்பரப்பு/புவியியல் திட்ைம், ஐந்தரம் ஆண்டுத் திட்ைத்தின் முடிவு மற்றும் 

கருத்தியல் திட்ைம், சுரங்கத் திட்ைத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ைடவ, பைம். 2.5-2.8. 

ஆண்டுவரரியரன உற்பத்தி: மதிப்பிைப்பட்ை சுண்ைரம்பு கன்கர் இருப்பு 2.427 மில்லியன் ைன்கள். திட்ை கரலத்தில், 

11,26,125 ைன் OB உற்பத்தியுைன் 15,01,500 ைன் சுண்ைரம்பு கங்கரடர ஹவல்ல உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. தரது மற்றும் 

OB விகிதம் 1:0.75 ஆக உள்ளது. சுமரர் 1,25,000 ைன் OB சிஹமண்ட் உற்பத்திக்கரகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மீதமுள்ள 10,01,125 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் நிரப்பப்படும். அட்ைவடை 2.7 திட்ை கரலத்திற்கரன உற்பத்தி மற்றும் 

டமம்பரட்டு அளடவக் கரட்டுகிறது. 
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அட்ைவடன:2.7 QL-V ற்கரக முன்ஹமரழியப்பட்ை வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி 
 

 
 

முன்ஹமரழியப்பட்ை குவரரிகள் மூன்று ஷிப்டுகளில் இருக்கும் மற்றும் முழுடமயரக இயந்திரமயமரக்கப்படும். 

மதிப்பிைப்பட்ை சுண்ைரம்பு கன்கர் இருப்பு 2.427 மில்லியன் ைன்கள் மற்றும் இது சுமரர் 10 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும்.  

  

ஹமரத்த இருப்புக்கள் : 2.427 Mil.T   

உத்டதச உற்பத்தி – திட்ை கரலம் : 1.502 Mil.T  உற்பத்தி 6 முதல்வது10ப்ரரப் ஆண்டு: 0.185 MTPA (ஹமரத்தம் 0.925 Mil. T)   

குவரரியின் ஆயுள்: 10 ஆண்டுகள்.   

திறடமயரன சுரங்கப் பைியரளர்கள்: ஹமட்ைரலிஃஹபரஸ் சட்ைப்பூர்வ அதிகரரிகள் மற்றும் சுரங்க விதிமுடறகள் 1961 

இன் விதிகளின்படி கட்ைரயமரக நியமிக்கப்படும். 

 

சுரங்கச் தகுதியரன நபர்கடளக் ஹகரண்டு குவரரி இயக்கப்படும். OB ஆக 53,145 ைன் களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) 

உருவரக்கப்படும். சிஹமன்ட் ஆடலயில் 25,000 TPA நுகர்வுைன், 16,03,145 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் நிரப்பப்படும். திட்ை 

கரலத்தில், 11,26,125 ைன் OB உற்பத்தி ஹசய்யப்படும். சுமரர் 1,25,000 ைன் OB சிஹமண்ட் உற்பத்திக்கரகப் 

பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் மீதமுள்ள 10,01,125 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் நிரப்பப்படும்.  

 

முன்ஹமரழியப்பட்ை நிலப் பயன்பரடு : ஹமரத்த குத்தடகப் பகுதி 123.265 ஹெக்டைர். இதில் குவரரிக்கு கிடைக்கும் 

பயனுள்ள பகுதி 88.245 ஹெக்டைரரக இருக்கும். கருத்தியல் கட்ைத்தில், சுமரர் 56.245 ஹெக்டைர் குவரரி ஹசய்யப்பட்ை 

பகுதி மற்றும் முழுடமயரக நிரப்பப்படும். சுமரர் 45.00 ஹெக்டைர் பசுடம மண்ைலத்தின் கீழ், 1.500 ஹெக்டைர் 
சரடலகளின் கீழ் மற்றும் 0.500 ஹெக்டைர் உள்கட்ைடமப்புகளின் கீழ் இருக்கும்.சுமரர் 45.000 ஹெக்டைரரக இருக்கும் 

36.50% பரப்பளவுைன் (அட்ைவடை 2.8).   

 

இயந்திரங்களின் பட்டியல்: குவரரியில் இயந்திரத்தின் நிரந்தர நிறுவல்கள் இருக்கரது, ஆனரல் ஹமரடபல் குவரரி 
உபகரைங்கள் மட்டுடம பயன்படுத்தப்படும். ஸ்கிரீனிங் பிளரண்ட் உட்பை அடனத்து இயந்திரங்களும் டதடவயின் 

அடிப்படையில் அப்புறப்படுத்தப்படும் அல்லது ஹசயல்படும் பிற சுரங்கங்களுக்கு மரற்றப்படும்.இல் 

ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளபடி குவரரி இயந்திரங்கடள வரிடசப்படுத்தும் அட்ைவடை 2.9. 
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அட்ைவடை 2.8 நில பயன்பரட்டு முடற - QL-V 

 

 
 

அட்ைவடை : 2.9 குவரரி இயந்திரங்கள்  

 

தள வசதிகள் : தளத்தில் அலுவலகம், முதலுதவி அடற, ஓய்வு தங்குமிைங்கள், குடிநீர் மற்றும் பிற டதடவயரன வசதிகள் 

டபரன்ற அடனத்து டசடவகளும் தளத்தில் வழங்கப்படும். அடனத்து உபகரைங்கடளயும் பரரமரிப்பதற்கு வசதியரக, 

பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் மின்சரரம், இயந்திரம் மற்றும் கருவி பழுதுபரர்க்கும் டமயப் பைிமடன உள்ளது. பந்தல்குடி 

சுரங்கத்தில் டதடவயரன மருத்துவ பைியரளர்களுைன் ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. பந்தல்குடி 

சுரங்கப் பகுதியில் டமயப்படுத்தப்பட்ை இைத்தில் ஹசன்ட்ரல் ஸ்டைரர் அடமந்துள்ளது, இது ஹபரருட்கடளத் தூக்குதல், 

ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் டபரன்ற வசதிகளுைன் டசமித்து டவப்பதற்கும், வழங்குவதற்கும் வசதியரக உள்ளது. 

உரிமம் ஹபற்ற எரிஹபரருள் டசமிப்பு ஹதரட்டிகள் எங்கள் பந்தல்குடி சுரங்க வளரகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது மற்றும் HSD 

மற்றும் பிற லூப்ரிகண்டுகளின் தினசரி டதடவ உரிமம் ஹபற்ற ஹமரடபல் உலரவி மூலம் பூர்த்தி ஹசய்யப்படும்.   

   

தண்ைீர் டதடவ மற்றும் ஆதரரம்: குவரரியில் டநரடியரக 30 நபர்களும், மடறமுகமரக 30 நபர்களும் பைிபுரிகின்றனர். 
பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் உள்ள RO ஆடலயில் இருந்து வீட்டு உபடயரகத்திற்கு சுமரர் 3 KLD குடிநீர் டதடவப்படுகிறது. 

குவரரிக்கு தூசிடய அைக்கும் நைவடிக்டககளுக்கரக சுமரர் 2 KLD மற்றும் கிரீன் ஹபல்ட்டின் டமம்பரடு மற்றும் 

பரரமரிப்புக்கு 50 KLD டதடவப்படும். பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் உள்ள டகப்டிவ் சுரங்கப் பிட்களில் இருந்து டதடவயரன 
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தண்ைீர் ஹபறப்படும். 2.5 KLD உள்நரட்டு கழிவுநீடர உயிரியல் ரீதியரக ஹசப்டிக் டைங்கில் சுத்திகரிக்கப்படும், அடதத் 

ஹதரைர்ந்து சிதறல் அகழியும் அடமக்கப்படும். எந்தஹவரரு பைிமடனயும் முன்ஹமரழியப்பைவில்டல, இதனரல், 

கழிவுகள் இல்டல குவரரியில் இருந்து ஹவளிடயறும். 

 

 

நீர் இருப்பு வடரபைம் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நீர் இருப்பு வடரபைம்-QL-V   

 

 
 

இது 3.0 மீ BGL ஆழம் வடர ஆழமற்ற சுரங்கமரக இருப்பதரலும், ஒடர டநரத்தில் மீண்டும் நிரப்புதல் 

முன்ஹமரழியப்பட்ைதரலும்,  குழி மற்றும் அதன் ஹவளிடயற்றம் ஆகியவற்றில் நீர் கசிவு இருக்கரது. அருகிலுள்ள 

நிலத்தடி நீர்-அட்ைவடை 20 மீ BGL (மடழக்கரலத்திற்குப் பின்) & 25 m BGL (முன்கூட்டிய மடழ) ஆகும். குவரரி 
இயற்டகயில் ஆழமற்றது மற்றும் குவரரிகள் நீர்நிடலடய குறுக்கிைரது.   
 

மின் டதடவ மற்றும் ஆதரரம்: திடரயிைல் ஆடல மற்றும் விளக்குகளுக்கு (100 KVA) 5000 KVA ஹதரழில்துடற வழங்கல் 

டதடவப்படுகிறது. TANGEDCO கிரிட் ஆதரரமரக இருக்கும். கரத்திருப்பு DG ஹசட் இருக்கரது.  

 

எரிஹபரருள் டதடவ: சுரங்க உபகரைங்களுக்கரன HSD டதடவ 110 லிட்ைர்/மைியரக இருக்கும். அதரவது 1,760 

லிட்ைர்கள். 

 

 

2.6 சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்பு  

 

RCL ஆனது ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயத்டத , பைியரளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
ஹபரதுமக்களின் சுகரதரரத் டதடவகடள அவசரகரலத்தில் ஆதரிப்பதற்கரக ஹதரழிற்சரடல மற்றும் 

சுரங்கங்களில்ஒவ்ஹவரரு ஆண்டும் ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்டபரது உைல்நலப் பரிடசரதடனகள் (நுடரயீரல் 

பரிடசரதடன, ஆடிடயரஹமட்ரிக் டசரதடன, இரத்தப் பரிடசரதடன, மரர்பு எக்ஸ்டர பரிடசரதடன டபரன்றடவ) 

நைத்தப்படுகின்றன. டசரதடன அவதரனிப்புகளின் ஆதரவுைன், பைியரளர்களுக்கு டபரதுமரன மற்றும் டதடவ 

அடிப்படையிலரன சிகிச்டச அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவடர ஊழியர்களின் கண்கரைிப்பின் டபரது ஹதரழில் சரர்ந்த 

டநரய்கள் எதுவும் பதிவரகவில்டல. குவரரிகளுக்கும் தற்டபரதுள்ள நடைமுடறகள் ஹதரைரும். 
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3.0 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம்   

(அடிப்படை நிடல)  

 

3.1 ஆய்வுப் பகுதி  
 

10 கிமீ சுற்றளவு (பைம் 3.1) அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிடலடய மதிப்பிடுவதற்கு பரிசீலிக்கப்பட்ைது.அடிப்படை 

சுற்றுச்சூழல் தரவு பிரதிபலிக்கும் வடகயில் கண்கரைிப்பு நிடலயங்கள் டதர்ந்ஹதடுக்கப்படுகின்றன தற்டபரதுள்ள 

ஹதரழில்கள்/சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமரத்த தரக்கத்டத ஆய்வுப் பகுதியில்ஸ்ரீ பரடமஸ்வரி ஸ்பின்னிங் & ஹைக்ஸ்டைல் 

மில்ஸ் பந்தல்குடியில் அடமந்துள்ளது. மன்னரர் வடளகுைர 45.0 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது மற்றும் பகுதி CRZ 

பகுதியில் வரரது.திட்ைப் பகுதி வரரது ஆல் பட்டியலிைப்பட்ை . 

 

உைலியல்: ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரதுவரன உயரம் MSL (aMSL) இலிருந்து 25 மீ முதல் 97 மீ வடர இருக்கும் (பைம் 3.2). 

உயரமரன விளிம்பு பகுதி ஹதன்கிழக்கு டநரக்கி சரய்ந்திருப்படதக் குறிக்கிறது. QL-I பகுதியின் ஹபரதுவரன உயரம் 60-

65 m aMSL ஆகும். QL-V பகுதியின் ஹபரதுவரன உயரம் 64-65 m aMSL ஆகும்.  

  

வடிகரல் அடமப்பு : பருவகரல உப்பு ஓடை இப்பகுதிடய வடிகட்டுகிறது (QL-I இலிருந்து கிழக்கில் 1.3 கிமீ மற்றும் QL-

V இலிருந்து கிழக்டக 0.05 கிமீ ஹதரடலவில் பரய்கிறது). பருவகரல முதல் மற்றும் இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் 

ஹதற்கில் பருவகரல டவப்பரர் ஆற்றில் சங்கமிக்கும் வடகயில் உப்பு ஓடையில் இடைகின்றன. பருவகரல  

டமலகரந்தரய் ஓடை கிழக்கு மண்ைலத்டத வடிகட்டுகிறது. பருவகரல டவப்பரர் ஆறு ஹதன்டமற்கில் > 15 கிமீ 
ஹதரடலவில் பரய்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் ஏரரளமரன நீர்ப்பரசனத் ஹதரட்டிகள் மரனரவரரியரக உள்ளன.   

 

3.2 சுற்றுச்சூழல் கூறுகள் 
  

திட்ைத்தின் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு, ஹசயல்பரடுகள் மற்றும் அவற்றின் ஹதரைர்பு, சுற்றுச்சூழல் விதிமுடறகள் மற்றும் 

தரநிடலகள் ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ஹகரண்டு, பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகள் EIA ஆய்வில் 

டசர்க்கப்பட்டுள்ளன:  

 

கரற்றின் டவகம், கரற்றின் திடசயில் (கரற்று டரரஜரக்கள்) ஒரு பருவத்திற்கரன டமய மண்ைலத்திலிருந்து தளத்தின் 

குறிப்பிட்ை நுண்ணுயிரியல் தரவு ), ஹவப்பநிடல, ஈரப்பதம், டமக மூட்ைம், வளிமண்ைல அழுத்தம், மடழப்ஹபரழிவு, 

முதலியன.  

சுற்றுப்புற கரற்றின் தரத்டத 12 இைங்களில் 1/8/24 மைி டநர அடிப்படையில் கண்கரைித்தல், வரரத்தில் 2 நரட்கள் 

ஹதரைர்ந்து ஒரு மரதத்தில் 4 வரரங்கள் 3 மரதங்கள் 16.11.2009 டததியிட்ை GSR 826(E) இன் படி திருத்தப்பட்ை NAAQ 

விதிமுடறகளின்படி அடனத்து 12 அளவுருக்களுக்கும் பருவத்தில்.   

சீசனில் ஒருமுடற Leq,  மற்றும் மதிப்புகளுக்கு 12 நிடலயங்களில் இடரச்சல் நிடல அளவீடுகள்.  நீர் தரக் கண்கரைிப்பு 

- 10500 விதிமுடறகளின்படி CPCB விதிமுடறகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் (8 இைங்கள்) ஆகியவற்றின் படி டமற்பரப்பு நீர் (8 

இைங்கள்) பருவத்தில் ஒரு முடற மரதிரிடயப் ஹபறவும்.   

மண்ைின் தரக் கண்கரைிப்பு 6 இைங்களில் உடர மற்றும் உைல் அளவுருக்கள் மற்றும் ஊட்ைச்சத்துக்கள்.  

ஹசயற்டகக்டகரள் பைங்களின் அடிப்படையில் நில பயன்பரட்டு முடற.   

உயிரியல் பண்புக்கூறுகள்: தரவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்.  சமூக-ஹபரருளரதரர விவரக்குறிப்பு, 2011-மக்கள் 

ஹதரடக கைக்ஹகடுப்பு மற்றும் ஆய்வுக் கரலத்தில் ஒருமுடற குடும்ப ஆய்வு. 
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3.3 ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ை முடற 

 

கன்கர்ஆய்வின்படி, 10 மீ உயரத்தில் தளத்தில் வரனிடல கண்கரைிப்பு நிடலயத்டத (என்விடரரஹைக் ைபிள்யூஎம் 200) 

நிறுவுவதன் மூலம் டமக்டரரஹமட்டிடயரரரலஜி மற்றும் டமக்டரரக்டளடமடிக் அளவுருக்கள் பதிவு ஹசய்யப்பட்ைன. 

கரற்றின் டவகம், கரற்றின் திடச, சுற்றுப்புற ஹவப்பநிடல, ஈரப்பதம், டமக மூட்ைம் மற்றும் வளிமண்ைல அழுத்தம் 

ஆகியவற்றின் தரவுகள் கண்கரைிப்பு கரலத்தில் மடழயுைன் மைிடநர இடைஹவளியில் பதிவு ஹசய்யப்பட்ைன.   

 

சுற்றுப்புற கரற்றின் தரம்: CPCB ஆல் வகுக்கப்பட்டுள்ள திருத்தப்பட்ை டதசிய சுற்றுப்புற கரற்றுத் தரம் (NAAQ) 

விதிமுடறகடளப் ஹபரறுத்து, ஆய்வுப் பகுதி ஹதரழில்துடற, குடியிருப்பு, கிரரமப்புற மற்றும் பிற பகுதிகடளக் 

குறிக்கிறது. அளவீடு ஹசய்யப்பட்ை நுண் துகள் மரதிரிகள் (Envirotech APM 550) & சுவரசிக்கக்கூடிய தூசி மரதிரிகள் 

(Envirotech APM 460) PM2.5 & PM10 ஆகியவற்டறக் கண்கரைிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ைன. வரயு மரதிரிகள் 

ஒருங்கிடைக்கப்பட்ை எரிவரயு மரதிரி கூட்ைல் (Envirotech APM 411) மூலம் டசகரிக்கப்படுகின்றன. மரதிரியின் 

ெரப்பரில் ஹகரடுக்கப்பட்ை தட்டுதல் SO2 மற்றும் NOx, முதலியன சரியரன ஓட்ைம் கட்டுப்படுத்தி மற்றும் 1.0 l/min 

ஓட்ைம்.   

 

PM2.5 & PM10 : APM 550 அடமப்பு என்பது நுண்ைிய துகள்கடள மரதிரி எடுப்பதற்கரன ஒரு டகடயடு முடறயரகும் 

மற்றும் சுற்றுப்புற கரற்றின் தரக் கண்கரைிப்பிற்கரக EPA ஆல் தரப்படுத்தப்பட்ை தரக்க வடிவடமப்புகடள 

அடிப்படையரகக் ஹகரண்ைது. 10 டமக்ரரனுக்கும் அதிகமரன துகள்களுக்கு சுத்தமரன ஏடரரடைனமிக் ஹவட்டுப் 

புள்ளிடய வழங்குவதற்கரக வடிவடமக்கப்பட்ை ஒரு ஓம்னி-டைரக்ஷனல் இன்ஹலட் மூலம் ஏபிஎம் 550 அடமப்பில் 

சுற்றுப்புற கரற்று நுடழகிறது. 10 டமக்ரரன்கடள விை நுண்ைிய கரற்டறரட்ைத்தில் உள்ள துகள்கள், 2.5 

டமக்ரரன்களில் ஏடரரடைனமிக் ஹவட்டுப் புள்ளிடயக் ஹகரண்ை இரண்ைரவது தரக்கத்திற்குச் ஹசல்கின்றன. கரற்று 

மரதிரி மற்றும் PM2.5 தரக்கத்திலிருந்து இருக்கும் நுண் துகள்கள் 47 மிமீ ையர ஃபில்ைர் வழியரக அனுப்பப்படுகிறது. 

FPM ஐத் தக்கடவக்கும் ஹைஃப்ளரன் வடிகட்டி சவ்வு. APM 550 அடமப்பு PM2.5 தரக்கத்டத மரதிரி ஸ்ட்ரீமில் இருந்து 

அகற்ற அனுமதிக்கிறது, இதனரல் அடத அடமப்பு விருப்பமரக PM10 மரதிரியரகவும் பயன்படுத்தப்பைலரம்.   

 

SO2 : மரற்றியடமக்கப்பட்ை டமற்கு & ஹகய்க் முடற (ஸ்ஹபக்ட்டரரஃடபரட்டைரஹமட்ரிக்) ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ைது. SO2 

டசரடியம் ஹைட்ரரகுடளரடரர ஹமர்குடரட்டின் (டிசிஎம்) ஸ்க்ரப்பிங் கடரசலில் டசகரிக்கப்பட்டு, சல்பரமிக் அமிலம், 

ஃபரர்மரல்டிடெடு மற்றும் பின்னர் பரரடரரசனிலின் டெட்டரரகுடளரடரடுைன் விடனபுரிய அனுமதிக்கப்பட்ைது. 

560 nm அடலநீளத்தில் UV விசிபிள் ஸ்ஹபக்ட்டரரஃடபரட்டைரமீட்ைடரப் பயன்படுத்தி தயரரிப்பு சிவப்பு-வயலட் 

சரயத்தின் உறிஞ்சுதல் அளவிைப்பட்ைது.இன் ஹசறிவு2 அளவுத்திருத்த கரரைி மூலம் உறிஞ்சுதடலப் ஹபருக்கி, மரதிரி 
ஹசய்யப்பட்ை கரற்றின் அளடவப் பிரிப்பதன் மூலம் கைக்கிைப்பட்ைது.   

 

NOx : Jacob மற்றும் Hocheiser மரற்றியடமக்கப்பட்ை முடற ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ைது. டநட்ரஜன் டை ஆக்டசடு 

டபரன்ற டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகள் டசரடியம் டநட்டரட்டின் நிடலயரன கடரசடல உருவரக்க டசரடியம் 

டெட்ரரக்டசடு-டசரடியம் ஆர்சடனட் கடரசல் மூலம் கரற்டறக் குமிழிப்பதன் மூலம் டசகரிக்கப்பட்ைன. மரதிரியின் 

டபரது உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் டநட்டரட் அயனியரனது ஸ்ஹபக்ட்டரரஃடபரட்டைரஹமட்ரிக் முடறயில் (540 nm இல்) 

பரஸ்டபரரிக் அமிலம், சல்பரனிலடமடு மற்றும் N (1-நரப்தில்) எத்திலடமன் டைடெட்டரரகுடளரடரடு 

ஆகியவற்றுைன் ஹவளிப்படும் உறிஞ்சும் விடனஹபரருடள விடனபுரிவதன் மூலம் தீர்மரனிக்கப்பட்ைது. 

டமடல விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி NOx இன் ஹசறிவு கைக்கிைப்பட்ைது 2 அளவீடு.   

 

அம்டமரனியர : இண்டைரபீனரல்ஸ் முடற (APHA முடற 401, கரற்று மரதிரி மற்றும் பகுப்பரய்வு, 3வது பதிப்பு) 

ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ைது.மூலம் அளவிைப்பட்ை கரற்டற குமிழிப்பதன் மூலம் டசகரிக்கப்படுகிறது. 

மரதிரியில் உருவரகும் அம்டமரனியம் சல்டபட், பிடனரல் மற்றும் அல்கடலன் டசரடியம் டெடபரகுடளரடரட் 
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ஆகியவற்றுைன் விடனபுரிந்து இண்டைரபீனரல்கடள உற்பத்தி ஹசய்வதன் மூலம் வண்ை அளவியல் முடறயில் 

பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்படுகிறது. விடனயூக்கியரக டசரடியம் டநட்டரரபிரடசடு டசர்ப்பதன் மூலம் எதிர்விடன 

துரிதப்படுத்தப்படுகிறது.   

 

ஓடசரன் : IS:5182 பகுதி IX (கரற்று மரசுபரட்டை அளவிடுவதற்கரன முடறகள் - ஆக்ஸிஜடனற்றங்கள்)/ APHA முடற 410 

ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ைது. ஓடசரனின் டமக்டரர அளவுகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜடனற்றிகள், pH 6.8 ±0.2 இல் 

இடையகப்படுத்தப்பட்ை ஹபரட்ைரசியம் அடயரடின் 1% கடரசலில் உறிஞ்சப்படும்டபரது அடயரடிடன 

விடுவிக்கின்றன. அடயரடின் 352 nm இல் ட்டர-ஆக்டசடு அயனியின் உறிஞ்சுதடல அளவிடுவதன் மூலம் 

ஸ்ஹபக்ட்டரரஃடபரட்டைரஹமட்ரிக் முடறயில் தீர்மரனிக்கப்படுகிறது.   

 

CO : என்விடரரஹைக் APM 850 ஆர்கரனிக் டவப்பர் மரதிரிகள் CO கண்கரைிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

கரர்பன் டமரனரக்டசடைக் கண்கரைிக்க நிடலயரன எம்எஸ்ஏ குழரய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அளவிைப்பட்ை 

கரற்றின் அளவு 100 முதல் 200 மிலி/நிமிைத்திற்கு 1 முதல் 8 மைி டநரம் வடர அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் டிஹைக்ைர் 
குழரய்களில் ஹஜல் நிரப்பப்பட்டிருப்படதக் குறிக்கும் வண்ை மரற்றம் (மஞ்சள் முதல் பச்டச) மற்றும் டிஹைக்ைருைன் 

வழங்கப்பட்ை வண்ை விளக்கப்பைத்துைன் ஹபரருந்துகிறது. CO ஹசறிடவக் கண்ைறியும் குழரய்கள். Drager Multiwarn 

Detector நிகழ் டநர மதிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ைது.   

 

ஹபன்சீன் : கரி குழரய்கள் ஹவவ்டவறு அளவுகளில் கிடைக்கின்றன மற்றும் பல்டவறு அளவு ஹசயல்படுத்தப்பட்ை 

கரிடயக் ஹகரண்டிருக்கின்றன. BTX மரதிரிடய டசகரிப்பதற்கரகப் பயன்படுத்தப்படும் குடறந்த ஓட்ை மரதிரிடயப் 

பயன்படுத்தி சுற்றுப்புறக் கரற்று குழரய் வழியரக உறிஞ்சப்பட்ைது, இது ஹசயல்படுத்தப்பட்ை கரியில் ஹதரைர்புடைய 

ஹபரருட்களின் ஹசறிவூட்ைலுக்கு வழிவகுக்கும். கரர்பன் டைசல்டபடை (CS2) பயன்படுத்தி உறிஞ்சப்பட்ை ஹபன்சீனின் 

சிடதவு ஹசய்யப்பட்ைது. CS2 டகபிலரி டகஸ் குடரரமடைரகிரரபி மூலம் பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்ைது.   

 

Benzo (a) Pyrene (BaP) என்பது PAH டசர்மங்களின் மிக முக்கியமரன அங்கம் மற்றும் மிகவும் சக்திவரய்ந்த 

புற்றுடநரய்களில் ஒன்றரகும். இது துகள் கட்ைம் மற்றும் நீரரவி கட்ைம் ஆகிய இரண்டிலும் அளவிைப்பைலரம். நீரரவி 
கட்ைத்தில் B(a)P இன் ஹசறிவு துகள் கட்ைத்டத விை கைிசமரக குடறவரக உள்ளது. எனடவ, துகள் கட்ைத்தில் 

ஹபன்டசர(அ) டபரீடன அளவிடுவதற்கு அதிக கவனம் எடுக்கப்பை டவண்டும். இது BIS முடற IS 5182 (பகுதி XII) 

அடிப்படையிலரனது. இந்த முடற சுற்றுப்புற கரற்று மற்றும் ஃப்யூஜிடிவ் உமிழ்வுகளில் துகள் கட்ை PAH கடள 

டசகரிக்கவும் மற்றும் ஃபிடளம் அயனியரக்கம் டிஹைக்ைருைன் ஹபரருத்தப்பட்ை டகபிலரி டகஸ் குடரரமடைரகிரரபிடயப் 

பயன்படுத்தி தனிப்பட்ை PAH கலடவகடள தீர்மரனிக்கவும் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

நிக்கல் மற்றும் ஆர்சனிக் : அணு உறிஞ்சுதல் ஸ்ஹபக்ட்டரரஸ்டகரபி (ஏஏஎஸ்) நுட்பம், மரதிரியில் உள்ள பகுப்பரய்வின் 

ஹசறிடவ மதிப்பிடுவதற்கு உறிஞ்சுதல் நிறமரடலடயப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த முடற PM10 உயர் ஹதரகுதி 
மரதிரிடயப் பயன்படுத்தி ஹசயலில் உள்ள மரதிரிடய அடிப்படையரகக் ஹகரண்ைது, பின்னர் அணு உறிஞ்சுதல் 

நிறமரடல மூலம் மரதிரி பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்படுகிறது.   

 

நுண்துகள் ஈயம் : ஹவளிப்படும் கண்ைரடி இடழ வடிகட்டி கரகிதங்கடள சிறிய துண்டுகளரக ஹவட்டி, அதில் 100 

மில்லி கரய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் மற்றும் 10 மில்லி டநட்ரிக் அமிலம் டசர்த்து சூைரன தட்டில் 4-6 மைி டநரம் 

சூடுபடுத்தப்பட்ைது. ஹசரிமரனத்திற்குப் பிறகு ஹபறப்பட்ை ஹதளிவரன தீர்வு வடிகட்ைப்பட்டு 25 மில்லி வடர 
தயரரிக்கப்பட்டு, லீட் ெரடலர டகத்டதரட் விளக்டகப் பயன்படுத்தும் அனலிட்டிக் ஹஜனர அணு உறிஞ்சுதல் 

ஸ்ஹபக்ட்டரரஃடபரட்டைரமீட்ைரில் (ஏஏஎஸ்) பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்ைது. ஈயத்தின் ஹசறிவு AAS பகுப்பரய்விலிருந்து 

ஹபறப்பட்ை முடிடவ எடுத்து அடத மரதிரி கரற்றின் அளவுைன் பிரிப்பதன் மூலம் கைக்கிைப்பட்ைது.  
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கரற்றில் மரடச கண்ைறியக்கூடிய வரம்பு பின்வருமரறு: 
 

 

இடரச்சல் அளவுகள்: அடனத்து கரற்று கண்கரைிப்பு இைங்களிலும் பகல் டநரத்திலும் இரவு டநரத்திலும் ஒரு நரளின் 

ஒலி அளவுகள் கண்கரைிக்கப்பட்ைன. முற்றிலும் டகயைக்க அளவீட்டு அடமப்புகள், லுட்ரரன் SL 4001 உள் அளவீடு 

மற்றும் கரற்றுத் திடர பயன்படுத்தப்பட்ைது. உள்ளடமக்கப்பட்ை உள் அடலவு அடமப்பு 1 KHz டசன் அடல 

ஹஜனடரட்ைர் 1000 ஹெர்ட்ஸில் 94.0 dB(A) இல் ஸ்பரட் அளவுத்திருத்தத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அளவீட்டின் 

அடிப்படை அலகு A- எடையுள்ள ஒலி நிடல, இது மிகவும் பரவலரகப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுடகரலரகும். 

அளவீடுகள் டவகமரன பயன்முடறயில் எடுக்கப்பட்டு, Leq (சமமரன இடரச்சல் நிடல) கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. 

 

நீரின் தரம்: ஆய்வுக் கரலத்தில் டமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் இரண்டின் நீர் மரதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டு இயற்பியல்-

டவதியியல் மற்றும் பரக்டீரியரவியல் அளவுருக்களுக்கரக பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்ைன. நுண்ஹசயலி 

அடிப்படையிலரன டபரர்ட்ைபிள் வரட்ைர் அனரலிசிஸ் கிட் (எலிடகர மரைல் PE136) பயன்படுத்தி மரதிரிகடள 

டசகரிக்கும் டபரது pH, கைத்துத்திறன், ஹவப்பநிடல, DO டபரன்ற அளவுருக்கள் புலத்திடலடய அளவிைப்பட்ைன. 

IS:2488 இன் படி இரசரயன பகுப்பரய்வுக்கரன மரதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்ைன. பரக்டீரியரவியல் பகுப்பரய்விற்கரக நீர் 
மரதிரிகடள டசகரிக்க கிருமி நீக்கம் ஹசய்யப்பட்ை பரட்டில்கள் பயன்படுத்தப்பட்ைன.   

 

 

மண்ைின் தரம்: 3 ஆழத்தில் மரதிரிகள். 0-30 ஹச.மீ., 30-60 ஹச.மீ. மற்றும் 60-90 ஹச.மீ., மரதிரி ஆஜர்கள் மற்றும் வயல் 

திறன் கருவிடயப் பயன்படுத்தி டசகரிக்கப்பட்ைது. மண் பிரித்ஹதடுத்தல் (10%) பகுப்பரய்விற்கு பயன்படுத்தப்பட்ைது.   

 

அளவீடு : கண்கரைிப்பு மற்றும் பகுப்பரய்வு கருவிகள் அவ்வப்டபரது அளவீடு ஹசய்யப்படுகின்றன. திருத்தக் 

கரரைிகள், ஏடதனும் இருந்தரல், தரடவக் கைக்கிடுவதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
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நீர் பகுப்பரய்விற்கரக ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ை முடற 

 
Flora-Fauna இல் உத்டதச டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடககள் I & V க்கு: 10 கிமீ சுற்றளவு பரப்பளடவ உள்ளைக்கிய ஒரு 

ஹபரது சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு நைத்தப்பட்டு அறிக்டக அளிக்கப்பட்ைது. விலங்கினங்கள் கைக்ஹகடுப்பு நில விலங்குகள், 

பறடவ விலங்கினங்கள் மற்றும் நீர்வரழ் விலங்கினங்கடள உள்ளைக்கியது. தனிப்பட்ை அவதரனிப்பு, உள்ளூர் 
மக்களுைனரன விசரரடை மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய பதிவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கைக்ஹகடுப்பு 

நைத்தப்பட்ைது. இந்த ஆய்வில் ஹரட் புக் படி அழிந்து வரும் மற்றும் அரிய வடக உயிரினங்கடள அடையரளம் 

கரண்பது அைங்கும்.  
சமூக-ஹபரருளரதரர ஆய்வு : ஆய்வுப் பகுதியில் வரழும் மக்களின் சமூக-ஹபரருளரதரர விவரக்குறிப்பு 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள்ஹதரடக கைக்ஹகடுப்பின் அடிப்படையில் தயரரிக்கப்பட்ைது: ஹமரத்த மக்கள் ஹதரடக / வீட்டு அளவு, பரலின 

அடமப்பு, SC / ST மக்கள்ஹதரடக, கல்வியறிவு நிடலகள், ஹதரழில் அடமப்பு டபரன்றடவ.   
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3.4 நுண்ைிய   

3.4.1 பிரரந்திய நிடல  

 

துடை ஹவப்பமண்ைல கரலநிடல ஆய்வு பகுதியில் நிலவுகிறது. மரர்ச் முதல் டம வடர ஹவப்பநிடல அதிகபட்சமரக 

இருக்கும் மற்றும் ஜூன் முதல் குடறகிறது. அதிகபட்ச ஹவப்பநிடல 40 °C முதல் 44 °C வடரயிலும், குடறந்தபட்ச 
ஹவப்பநிடல 22 °C முதல் 27 °C வடரயிலும் இருக்கும். அருகிலுள்ள IMD நிடலயம் மதுடர விமரன நிடலயம் மற்றும் 

அதன் வருைரந்திர கரற்று டரரஜர இடைக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

 
 

3.4.2 தளத்தின் குறிப்பிட்ை நிடல 

 

டசகரிக்கப்பட்ை மைிடநர வரனிடல தரவுகளின் சுருக்கம் அட்ைவடைகள் 3.1-3.3. கரற்று அளவுருக்கள் 

அடிப்படையில், கரற்று டரரஜர வடரயப்பட்டு பைம் 3.4. 
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அட்ைவடை : 3.1 நுண்ைிய வரனிடல தரவு - ஜூடல 2021 
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அட்ைவடை : 3.2 நுண்ைிய வரனிடல தரவு - ஆகஸ்ட் 2021  
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அட்ைவடை : 3.3 நுண்ைிய வரனிடல தரவு - ஹசப்ைம்பர் 2021 
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3.4 பருவகரல டரரஜர கரற்று 
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கண்கரைிப்பு மரதத்தில் ஜூடல 2021 : NW/WNW திடசகளில் இருந்து கரற்று அதிகமரக வீசியது. சரரசரி கரற்றின் 

டவகம் மைிக்கு 6.6 கி.மீ. ஹவப்பநிடல மதிப்புகள் 24.0 oC முதல் 38.5 oC வடர இருந்தது, சரரசரி மதிப்பு 32.6 oC. சரரசரி 
ஈரப்பதம் மதிப்பு 62.8% ஆகும். ஹதளிவரன வரனம் ஹபரும்பரலரன டநரங்களில் கரைப்பட்ைது (2.4 ஓக்ைரக்கள்). சரரசரி 
வளிமண்ைல அழுத்த மதிப்பு 1006.2 மிமீ பரதரசம். இந்த மரதத்தில் 1.0 மிமீ ஹமரத்த மடழயுைன் 2 மடழ நரட்கள் 

இருந்தன.   

 

கண்கரைிப்பு மரதத்தில் ஆகஸ்ட் 2021: W/NW திடசகளில் இருந்து கரற்று அதிகமரக வீசியது. சரரசரி கரற்றின் டவகம் 

மைிக்கு 6.4 கி.மீ. ஹவப்பநிடல மதிப்புகள் 24.5 oC முதல் 37.5 oC வடர இருந்தது, சரரசரி மதிப்பு 32.3 oC. சரரசரி 
ஈரப்பதம் மதிப்பு 57.5% ஆகும். ஹதளிவரன வரனம் ஹபரும்பரலரன டநரங்களில் (2.9 ஓக்ைரக்கள்) கரைப்பட்ைது. சரரசரி 
வளிமண்ைல அழுத்த மதிப்பு 1006.5 மிமீ பரதரசம். இந்த மரதத்தில் 0.5 மிமீ ஹமரத்த மடழப்ஹபரழிவுைன் ஒரு நரள் மடழ 

ஹபய்தது.   

 

கண்கரைிப்பு மரதத்தில் ஹசப்ைம்பர் 2021 : பிரதரன கரற்று NW/NNW திடசகளில் இருந்து வீசியது. சரரசரி கரற்றின் 

டவகம் மைிக்கு 6.6 கி.மீ. ஹவப்பநிடல மதிப்புகள் 25.0 oC முதல் 37.5 oC வடர இருந்தன, சரரசரி மதிப்பு 32.9 oC. சரரசரி 
ஈரப்பதம் மதிப்பு 54.0% ஆகும். ஹதளிவரன வரனம் ஹபரும்பரலரன டநரங்களில் கரைப்பட்ைது (2.2 octas). சரரசரி 
வளிமண்ைல அழுத்த மதிப்பு 1008.2 மிமீ பரதரசம். இந்த மரதத்தில் மடழ ஹபய்யவில்டல. உள்ளூர் வரனிடல 

நிகழ்வுகளுைன் இைக்கமரக கண்ைறியப்பட்ைது. 

 

 

3.5 சுற்றுப்புற கரற்றின் தரம்  

 

அடிப்படையில் டதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ைன பருவத்திற்கரன கரற்று மற்றும் கீழ்க்கரற்று திடசகளின் (அட்ைவடை 3.4 & 

தட்டு XV). ஹமரடபல் கண்கரைிப்பு நிடலயங்களும் நிறுவப்பட்ைன . அடனத்து 12 AAQ அளவுருக்களும் (24/8/1 

மைிடநர அடிப்படையில்) NAAQ விதிமுடறகளுக்கு இைங்க கண்கரைிக்கப்பட்ைன. கண்கரைிக்கப்படும் சுற்றுப்புற 

கரற்றின் தர தரவு அட்ைவடைகள் 3.5-3.16. கண்கரைிக்கப்பட்ை தரவுகளின் சுருக்கம் அட்ைவடை 3.17 ஆகவும் , 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற கரற்றின் தர நிடல அட்ைவடை 3.18 ஆகவும் இைம்ஹபற்றுள்ளது. 

 

அட்ைவடை : 3.4 சுற்றுப்புற கரற்றின் தர கண்கரைிப்பு நிடலயங்கள் - இருப்பிைம் & சுமத்தல். 
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அட்ைவடை :3.5,A1 -QL-I பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு 

 
 

அட்ைவடை :3.6,A2 -QL-V பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு-Vadukanantham 
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அட்ைவடை :3.7,A3-QL- பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு கிருஷ்னரபுரம் 

 

அட்ைவடை:3.8 A4-MPG சுரங்கப் பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு மற்றும் ஸ்கீரினிங் கூைம். 
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அட்ைவடை:3.9 A5-சுத்தமைம் பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு 

 

 

அட்ைவடை:3.10 A6-டசதுபுரம் சரடல JN பகுதியின்  கரற்றின் 

தர தரவு  
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அட்ைவடை:3.11 A7-பரலட்சி JN பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு  
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அட்ைவடை:3.12 A8-MV புரம் சுரங்கப் பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு 

 

 

அட்ைவடை:3.13 A9-சிவலர்பட்டி சுரங்கப் பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு 
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அட்ைவடை:3.14 A10-பண்ைல்குடி சுரங்கப் பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு  

 
 

அட்ைவடை:3.15 A11-பண்ைல்குடி க்ஹரஷர் பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு. 
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அட்ைவடை:3.16 A12-மறவர் ஹபருங்குடி பகுதியின்  கரற்றின் தர தரவு 
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அட்ைவடை 3.17 கரற்றின் தர தரவின் சுறுக்கம் 
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அட்ைவடை 3.17 கரற்றின் தர தரவின் சுறுக்கம் 

(ஹதரைர்ச்சி) 
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அட்ைவடை 3.17 கரற்றின் தர தரவின் சுறுக்கம் 

(ஹதரைர்ச்சி) 
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அட்ைவடை 3.18 கரற்றின் தர தரவின் விவரம் 

கரலம்:2021 

இைங்களின் எண்ைிக்டக:12 

எடுத்துக்கரட்ை அளவு:24 மைி டநரம் 

 
 



 

RCL 

166 

 

 

AAQ நிலவரத்தில் முன்ஹமரழியப்பட்ை டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடககள் I & Vக்கரன ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட் 

EC நிடல: ஆய்வின் டபரது, 12 அளவுருக்களின் ஒவ்ஹவரரு 288 மரதிரிகள் டசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்டு 

அறிக்டக அளிக்கப்பட்ைன. ஹதரகுக்கப்பட்ை தரவுகளில், பின்வரும் அவதரனிப்புகள் ஹசய்யப்படுகின்றன:   

 

வரம்பில் கண்கரைிக்கப்பட்ைன.  டமக்டரரகிரரம்/கியூ.மீ (ug/m3) ஆய்வுப் பகுதியில் 18.9 சரரசரி மதிப்புைன்ug/ 

m3 க்கு எதிரரக NAAQ விதிமுடற மதிப்பு 60 ug/m3 (24 மைிடநர டநரம் எடையிைப்பட்ைது).   

வடரயிலரன வரம்பில் கண்கரைிக்கப்பட்ைன3 சரரசரி மதிப்பு 35.4 ug/m3 NAAQ விதிமுடற மதிப்பு 100 ug/m3 (24 

மைிடநர டநரம் எடையிைப்பட்ைது).   

 

SO2 வடரயிலரன வரம்பில் கண்கரைிக்கப்பட்ைன3 மதிப்புைன் 9.9 ug/m3 NAAQ வரம்பு மதிப்பு 80 ug/3 (24 மைிடநர 
டநரம் எடை ஹகரண்ைது).   

வடரயிலரன வரம்பில் கண்கரைிக்கப்பட்ைன3 சரரசரி மதிப்பு 11.7 ug/m3 NAAQ வரம்பு மதிப்பு 80 ug/m3 (24 மைிடநர 
டநரம் எடை ஹகரண்ைது).   

 

அம்டமரனியர (NH3க்கும் குடறவரக கண்கரைிக்கப்பட்ைது3 க்கு எதிரரக அடனத்து கண்கரைிப்பு இைங்களிலும்3 (24 

மைிடநர டநரம் எடையிைப்பட்ைது).   

O3 ஹசறிவுகள் (மைிடநர மரதிரிகள் சரரசரியரக 8 மைிடநரத்திற்குப் பதிவரகியுள்ளனஇடைடயயரன வரம்பில் 

கண்கரைிக்கப்பட்ைது.3 மதிப்பு 13.1 ug/3 NAAQ வரம்பு மதிப்பு 100 ug/m 3க்கு எதிரரகசரரசரி (8 மைிடநர டநரம் 

எடையிைப்பட்ைது).  குடறவரக இருந்தது3 ஆய்வுக் கரலத்தில் NAAQ வரம்பு மதிப்பு 2 mg/m3 (2,000 ug/m3) (8 

மைிடநர டநரம் எடை).  குடறவரக கண்கரைிக்கப்பட்ைது3 க்கு எதிரரக அடனத்து கண்கரைிப்பு இைங்களிலும்3 (24 

மைிடநர டநரம் எடையிைப்பட்ைது).   

 

குடறவரகடவ கண்கரைிக்கப்பட்ைது nanogram/cu.m (ng/m3) என்ற NAAQ வரம்புக்கு எதிரரக3 (ஆண்டு சரரசரி).   
குடறவரக கண்கரைிக்கப்பட்ைது3 அடனத்து கண்கரைிப்பு இைங்களிலும் NAAQ வரம்பு மதிப்பு 20 ng/m3 (ஆண்டு 

சரரசரி)   
ஹபன்சீன் (C6H6க்கும் குடறவரக கண்கரைிக்கப்பட்ைது3 க்கு எதிரரக அடனத்து கண்கரைிப்பு இைங்களிலும்3 

(ஆண்டு சரரசரி).  குடறவரக கண்கரைிக்கப்பட்ைது3 க்கு எதிரரக அடனத்து கண்கரைிப்பு இைங்களிலும்3 (ஆண்டு 

சரரசரி).  
 

16.11.2009 டததியிட்ை GSR 826(E) இன் படி திருத்தப்பட்ை டதசிய சுற்றுப்புற கரற்று தர (NAAQ) தரநிடலகளுைன் 

ஒப்பிடும் டபரது அடனத்து கண்கரைிக்கப்பட்ைது8/24-மைி டநர கரலத்திற்கு மதிப்புகள் அந்தந்த வரம்பு 

மதிப்புகளுக்குள் நன்றரக இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது ஹதரழில்துடற, குடியிருப்பு, கிரரமப்புறம் மற்றும் பிற 

பகுதிகளுக்கு   

மிடகப்பு கரரைி (EF) : (கண்கரைிக்கப்பட்ை சரரசரி. மரசுபடுத்தும் அளவுடகரலின் மதிப்பு/NAAQ மரசுபரட்டின் 

விதிமுடற) : EF 1.5 ஆக இருந்தரல் முக்கியமரன மரசு; EF 1.0-<1.5 க்கு இடையில் இருந்தரல் அதிக மரசு, EF 0.5-<1.0 க்கு 

இடையில் இருந்தரல் மிதமரன மரசு மற்றும் EF <0.5 என்றரல் குடறந்த மரசு. ஆய்வுப் பகுதி குடறந்த மரசுபரட்டின் கீழ் 

வருகிறது (அட்ைவடை 3.19).  
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3.19 மரசு நிடல 

 
RSPM பகுப்பரய்வு: சுவரசிக்கக்கூடிய இடைநீக்கம் ஹசய்யப்பட்ை துகள்களின் (RSPM அல்லது PM10இன் 

குைரதிசயத்தில் முக்கிய கவனம் ஹசலுத்தப்படுகிறது.10 மூல மற்றும் ஏற்பியில் உள்ள RSPM பகுதிக்கு இடைடய சிறந்த 

புரிதல் மற்றும் ஹதரைர்பு இருக்க டவண்டும். முடிவுகள்  அட்ைவடை 3.20. 

 

அட்ைவடை : 3.20 RSPM பகுப்பரய்வு தரவு 
 

 
 

இன் சிறப்பியல்புகளில் குறிப்பிைத்தக்க டவறுபரடுகள் RSP இல் இல்டல. மற்றும் கீழ்க்கரற்று திடசயின் இைங்கள்.   

RSPM இல் சிலிக்கர உள்ளைக்கம் 4.3% எனக் கண்ைறியப்பட்ைது ஆய்வுப் பகுதியில் கண்கரைிக்கப்பட்ை  

 

 

3.6 ஒலி அளவுகள் 
 

MoEF&CC சுற்றுப்புற இடரச்சலுைன் ஒப்பிடுவதற்கரக ஆய்வுப் பகுதி ஹதரழில்துடற, வைிகம் மற்றும் குடியிருப்பு 

மற்றும் கிரரமப்புறங்கடள பிரதிபலிக்கிறது. கண்கரைிக்கப்படும் மரதரந்திர இடரச்சல் தரவின் சுருக்கம் அட்ைவடை 

3.21. 
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அட்ைவடை : 3.21 சுற்றுப்புற இடரச்சல் நிடல தரவு (சுருக்கம்) 

சுரங்கம் டதரண்டும் நரட்கள்:02.03.2021,04.05.08.2021,& 02-03.09.2021 

 
 

வடரயிலும்கண்கரைிப்பு நரட்களில் இரவு டநரங்களில் 98.6 dB(A) வடர. பகல் சமமரன இடரச்சல் (Leq-d) அளவு 43.3 

dB(A) மற்றும் இரவு சமமரன சத்தம் (Leq-n) அளவு 41.5 dB(A) என கண்ைறியப்பட்ைது.   

பகல் மற்றும் இரவு டநரங்களுக்கரன MoEF&CC Leq விதிமுடறகளுைன் ஒப்பிடும் டபரது, கண்கரைிக்கப்பட்ை வரம்பு 

மதிப்புகளுக்குள்டளடய இருந்தன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கரன   

டமன் ஏரியரஸ் டை சமமரன சத்தம் (Leq-d) அளவுகள் 46.1-46.5 dB(A) மற்றும் இரவு சமமரன சத்தம் (Leq-n) அளவுகள் 

43.7-44.5 dB(A) வரம்பில் இருந்தன. 

 

 

 

3.7 நீர் சூழல்   

3.7.1 நீர்வளவியல் 3.7.1 நீர்வளவியல்   
 

இப்பகுதி டவப்பரர் மற்றும் குண்ைரறு ஆகிய இரண்டு முக்கிய ஆற்றுப்படுடககளில் விழுகிறது. டவப்பரற்றின் 

துடைப் படுடககளில் ஒன்றரன ஹசங்டகரட்டையரர் ஆற்றுப் படுடகயில் சுரங்கப் பகுதிகள் அைங்கும். 

ஹசங்டகரட்டையரர் ஆற்றுப்படுடகயின் பரப்பளவு 8,454.77 ஹெக்டைர்.   
 

இப்பகுதியில் கருப்பு பருத்தி மண், சிவப்பு மண், சிவப்பு களிமண், ஆற்று வண்ைல் மற்றும் கைற்கடர மைல் டபரன்ற 
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பல்டவறு மண் வடககள் உள்ளன. புவியியல் ரீதியரக, இப்பகுதியரனது சரர்டனரடகட், ெரர்ன்ப்ஹளண்டை 

படயரடைட்-க்ஹனய்ஸ்கள் டபரன்ற ஆர்க்கியன் வயதுப் பிரிடவக் ஹகரண்டுள்ளது, டபரரக்ஸீன் கிரரனுடலட்டுகள், 

குவரர்ட்டசட்கள், கிரரடனட்டுகள், கரல்க்-கிரரனுடலட்டுகள், அல்ட்ரரடமடிக் பரடறகள் மற்றும் படிக சுண்ைரம்பு 

டபரன்ற சிறிய தனிடமப்படுத்தப்பட்ை திட்டுகள் உள்ளன. அண்டமக்கரலம் முதல் சமீபகரல வயது வடரயிலரன 

வண்ைல் மண் முக்கியமரக ஆற்றுப் பரடதகளிலும், கடரடயரர வண்ைல் கடரடயரரப் பகுதிகளிலும் கரைப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியின் கரலநிடல வறண்ை முதல் அடர வறண்ை கரலநிடல மற்றும் வைகிழக்கு மற்றும் ஹதன்டமற்கு 

பருவமடழயிலிருந்து மடழடயப் ஹபறுகிறது.   

 

நிலத்தடி நீர் கட்டுப்பரைற்ற நிடலடமகளின் கீழ் நிகழ்கிறது மற்றும் கடினமரன பரடற பகுதிகளில் பிளவுகள், எலும்பு 

முறிவுகள், தவறுகள் மற்றும் டகரடுகளின் வடிவத்தில் ஏற்படுகிறது, அடதசமயம் அடர வடரயறுக்கப்பட்ை இயல்பு 

வண்ைல் வடிவங்களில் கரைப்படுகிறது.   

 

படிக உருமரற்ற அடமப்புகளில், நிலத்தடி நீர் ஆழமற்ற வரனிடல மற்றும் ஆழமரன உடைந்த மண்ைலங்களில் அடர-
கட்டுப்படுத்தப்பட்ை நிடலடமகளின் கீழ் ஹவறித்தனமரன சூழ்நிடலயில் ஏற்படுகிறது மற்றும் இயற்டகயில் 

பன்முகத்தன்டம ஹகரண்ைது. ஆழமரன இரண்ைரம் நிடல திறப்புகள் வரனிடல மற்றும் கடினமரன பரடற 

அடமப்புகடள உடைப்பதன் மூலம் உருவரக்கப்பட்டுள்ளன, அடவ நீர் தரங்கி அடமப்புகளரக ஹசயல்படுகின்றன.  

ஆழ்துடள கிைறுகள் மற்றும் ஆழமற்ற ஆழ்துடள கிைறுகள் மூலம் நிலத்தடி நீர் சுரண்ைப்படுகிறது. எனடவ, இந்த 

பரடறகளில் உள்ள நீர்நிடல அடமப்பிலிருந்து விடளச்சல் பரந்த மரறுபரடுகடளக் ஹகரண்டுள்ளது.  

 

சுண்ைரம்புக் கல்லில் உள்ள நிலத்தடி நீர் மண்ைலங்கள் ஒடர மரதிரியரனடவ மற்றும் வடரயறுக்கப்பட்ை வரன்வழி 
அளவுைன் ஐடசரட்டரரபிக் அல்ல. அவற்றின் ஹசங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ை ஹதரைர்ச்சியரனது விரிசல்களின் அளவு, 

அளவு, நீளம் மற்றும் அகலத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு வடரயறுக்கப்பட்ை வரன் பரப்பு மற்றும் 

தடிமன் ஹகரண்ைது மற்றும் அதன் பக்கவரட்டு ஹதரைர்ச்சி சுரங்க குத்தடக எல்டலயில் கடினமரன பரடறயுைன் அதன் 

ஹதரைர்பு வடர சுண்ைரம்பு படுக்டகயின் அகலம் வடர கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.   

 

வளர்ச்சி நிடல : மத்திய நிலத்தடி நீர் வரரியம் (CGWB) - விருதுநகர் மரவட்ை விவரத்தின்படி, பம்பிங் டசரதடன 

அளவுருக்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் வளர்ச்சியின் நிடல பின்வருமரறு:   

 

CGWB தரவு ெரர்ட் ரரக் ரிவர் அலுவியம்  குறிப்பிட்ை மகசூல், எல்பிஎம் 40-110 200-400 டிரரன்ஸ்மிசிவிட்டி, மீ2/ நரள் 

0.224-0.614.91-671.14 டெட்ரரலிக் கைத்துத்திறன், மீ/நரள்0.049-0.147 19.57-83.17 க்கு 19.57-83.17 நீட்  

வரட்ைர் ஜி   
கிரவுண்ட்341.86 MCM   

 

மரவட்ைம் 69% மற்றும் தூத்துக்குடி மரவட்ைத்தின் புதூர் ஹதரகுதிக்கு 33% மற்றும் இரண்டு ஹதரகுதிகளும் CGWB ஆல் 

பரதுகரப்பரன ஹதரகுதிகளரக நிலத்தடி நீர் டமம்பரட்டு திட்ைங்களுக்கரன   

 

நிலத்தடி நீர் மட்ைங்கள்: TWAD இன் 60 கண்கரைிப்பு கிைறுகளில் பிந்டதய மற்றும் பருவமடழக்கு முந்டதய 

கரலங்களில் பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்டு  இல் 5 ஆண்டு சரரசரியரக ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன அட்ைவடை 3.22. 1991-

2019 கரலகட்ைத்திற்கரன தரவுகளும் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்ைவடை : 3.22 நிலத்தடி நீர் மட்ைத் தரவு 

 

3.7.2 நீர் தரம் 

 

உள்ள உத்டதச டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடககள் I & V க்கு, மத்திய மரசுக் கட்டுப்பரட்டு வரரியம் (CPCB) ஐந்து 

நியமிக்கப்பட்ை டமற்பரப்பு நீரின் சிறந்த பயன்பரட்டை . வகுப்பு A (வழக்கமரன சிகிச்டச இல்லரமல் ஆனரல் கிருமி 
நீக்கம் ஹசய்யப்பட்ை பிறகு குடிநீர் ஆதரரம்), B (அவுட் டைரர் குளியல்-ஒழுங்கடமக்கப்பட்ைது), C (வழக்கமரன சிகிச்டச 
மற்றும் கிருமி நீக்கம் ஹசய்த பிறகு குடிநீர் ஆதரரம்), D (வனவிலங்குகள் மற்றும் மீன்வளத்தின் இனப்ஹபருக்கம்) & E 

(பரசனம், ஹதரழில்துடற குளிரூட்ைல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ை கழிவுகடள அகற்றுதல்) மற்றும் வகுப்புகளுக்கரன 

விதிமுடறகடள வகுத்தது; சில அளவுருக்களுக்கு (அட்ைவடை 3.23). 
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அட்ைவடை 3.23சிறந்த பயன்பரட்டிற்கரன CPCB அளவுடகரல்கள் 

அளவுருவின் நியமிக்கப்பட்ை சிறந்த பயன்பரட்டு வகுப்பு  

 
டமலும், இந்திய தரநிடலகள் பைியகம் (பிஐஎஸ்) பல்டவறு பயன்பரடுகளுக்கு (IS 2296:1982) உள்நரட்டு டமற்பரப்பு 

நீருக்கரன சகிப்புத்தன்டம வரம்புகடளயும் பரிந்துடரத்தது. IS 2296:1982 திரும்பப் ஹபறப்பட்ைரலும், ஆய்வுப் பகுதியில் 

டமற்பரப்பு நீரின் தரத்டதப் பற்றி நன்றரகப் புரிந்து ஹகரள்வதற்கரக பகுப்பரய்வு ஹசய்யப்பட்ை தரவு இந்த 

தரநிடலயுைன் ஒப்பிைப்படுகிறது.ஒப்பிைப்பட்ைது BIS 10500:2012 தரநிடலகளுைன் நிலத்தடி நீடர ஆதரரமரகக் 

ஹகரண்டு குடிநீர் டநரக்கத்திற்கரக ஏற்றுக்ஹகரள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ை வரம்புகளுைன் 

அடமக்கப்பட்ட்டுள்ளது. 

 

நீர் தர கண்கரைிப்பு நிடலயங்கள் பைம் 3.6 மற்றும் கண்கரைிக்கப்பட்ை நீரின் தர தரவு அட்ைவடைகள் 3.24-3.25 

மற்றும் அந்த தரவுகளின் சுருக்கம் அட்ைவடை 3.26.   

 

டமற்பரப்பு நீர் மரதிரிகள் 6.5-8.5 வரம்பு மதிப்புக்கு எதிரரக 7.65-7.73 வரம்பில் pH உைன் கண்கரைிக்கப்பட்ைன. DO 

அளவுகள் 4.7-5.4 mg/l என்ற வரம்பில் இருந்தது, டமற்பரப்பு நீர்களுக்கரன குடறந்தபட்ச டதடவ மதிப்பு 4.0- 6.0 mg/l. 

EC மதிப்புகள் 660-720 வரம்பில் இருக்கும்டபரது, TDS மதிப்புகள் 500/2100 mg/l என்ற வரம்பு மதிப்புகளுக்கு எதிரரக 

420-450 mg/l வரம்பில் கண்கரைிக்கப்பட்ைது. குடளரடரடு மதிப்புகள் 84 mg/l முதல் 104 mg/l வடர இருக்கும். 

இரும்புச் சத்து 0.04-0.12 mg/l என்ற அளவில் இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது. எண்ஹைய் மற்றும் கிரீஸ், பினரலிக் 

கலடவகள், சயடனடுகள், சல்டபடுகள் மற்றும் பூச்சிக்ஹகரல்லிகள் இல்லரதது கண்ைறியப்பட்ைது. சுவடு உடலரகங்கள்  

 

கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அளடவ விை குடறவரக இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது. BOD மற்றும் COD மதிப்புகள் முடறடய 

<2 mg/l மற்றும் 3-8 mg/l என கண்ைறியப்பட்ைது. டமற்பரப்பு நீரின் தரம் பரிந்துடரக்கப்பட்ை CPCB 

விதிமுடறகளுக்குள் இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது. 
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அட்ைவடை:3.24 அடி நீர் தர தரவு 
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அட்ைவடை:3.25 அடி நீர் தர தரவு 
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அட்ைவடை:3.26 நீர் தர தரவு 

 
நிலத்தடி நீர் மரதிரிகளின் pH 7.34-7.82 வடர BIS விதிமுடறக்கு எதிரரக 6.5-8.5 வடர இருந்தது. EC மதிப்புகள் 420-1400 

வரம்பில் இருந்தடபரது, TDS மதிப்புகள் 270-940 mg/l வரம்பில் கண்கரைிக்கப்பட்ைன (இயல்பு - 500 mg/l அல்லது 

2,000 mg/l மரற்று ஆதரரம் இல்லரத நிடலயில்). குடளரடரடு மதிப்புகள் 64-320 mg/l (இயல்பு 250/1000 mg/l) வரம்பில் 

இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது. இரும்புச் சத்து 0.03-0.10 mg/l என்ற அளவில் இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது. எண்ஹைய் & 

கிரீஸ், சயடனடுகள், பீனரல்கள், பூச்சிக்ஹகரல்லிகள் டபரன்றடவ இல்லரதது கண்ைறியப்பட்ைது. ஹபரும்பரலரன 

சுவடு உடலரகங்கள் அவற்றின் கண்ைறியக்கூடிய வரம்புகளுக்குக் கீடழ இருப்பது கண்கரைிக்கப்பட்ைது. ஹபரதுவரக, 

நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம், மரற்று ஆதரரம் இல்லரத நிடலயில் குடிப்பதற்கரன பரிந்துடரக்கப்பட்ை IS:10500-2012 

விதிமுடறகளுக்குள் இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது.   

 

மீறல் கரரைி (EF) : கண்கரைிக்கப்பட்ை அடனத்து நீர் தர அளவுருக்களும் அந்தந்த வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் நன்றரக 

இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது மற்றும் விதிமுடறகடள மீறவில்டல.   

 

3.8 நிலச் சூழல்   

3.8.1 மண்ைின் நிடல   

மரவட்ைத்தில் கரைப்படும் முக்கிய மண் வடககள் கருப்பு பருத்தி மண், சிவப்பு மைல் முதல் களிமண் மண் மற்றும் 

வண்ைல் மண். கண்கரைிக்கப்பட்ை மண்ைின் தர தரவு அட்ைவடை 3.27 ஆக ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

நடுத்தர சுருக்கம் மற்றும் வண்ைல் மண் அடமப்பு ஹகரண்ை மண் ஆய்வு பகுதியில் ஆதிக்கம் ஹசலுத்துகிறது. மண்ைின் 

pH மதிப்புகள் கரர வரம்பில் (7.68-8.06) இருப்பதும், மின் கைத்துத்திறன் மதிப்புகள் 1.16-2.21 mmhos/cm என்ற வரம்பில் 

இருப்பதும் கண்ைறியப்பட்ைது. டநட்ரஜன், பரஸ்பரஸ் மற்றும் ஹபரட்ைரசியம் (NPK) மதிப்புகளின் சிறிய அளவுகள் 

எல்லர இைங்களிலும் கண்கரைிக்கப்பட்ைன. டசரடியம் உறிஞ்சுதல் விகிதம் 2.09- 3.41 வரம்பில் இருந்தது 

(விரும்பத்தக்க மதிப்பு <5). கைிசமரன அளவுகளில் வில்டிங் குைகம் என்றரல், இந்த மண் ஹபரருத்தமரன முடறயில் 

திருத்தப்பட்ைரல், தரவரங்கடள ஆதரிக்கும்.  
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3.8.2 நில பயன்பரடு 

 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பரட்டுக்கரன நிலப் பயன்பரடு, ஐஆர்எஸ் பி6-எல்ஐஎஸ் IV- 21.01.2020 டததியிட்ை 

பைங்கள் டெதரரபரத் என்ஆர்எஸ்ஏவின் ஹசயற்டகக்டகரள் டிஜிட்ைல் தரவு பயன்படுத்தப்பட்ைது (பைம் 3.6). 

ஹபங்களூரு NNRMS இன் வழிகரட்டுதலில் பரிந்துடரக்கப்பட்ை விளக்க விடசகளின் அடிப்படையில் நில பயன்பரட்டு 

வடகப்பரட்டிற்கரக கரட்சி விளக்க நுட்பம் ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ைது. நில பயன்பரட்டு டமப்பிங்டகத் தயரரிப்பதற்கரக 

1:50,000 அளவுடகரல் ஹகரண்ை நிடல-3 வடகப்பரடு ஹசய்யப்பட்ைது (பைம் 3.7). ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பரட்டு 

முடற அட்ைவடை 3.28.  

 

விவசரயத் டதரட்ைம் 32.96% மற்றும் பயிர் நிலம் 24.93% ஆய்வுப் பகுதியில் ஆக்கிரமித்துள்ளது. தரிசு நிலம் சுமரர் 
32.09% மற்றும் தரிசு நிலம் மற்ஹறரரு 5.20% ஆக்கிரமித்துள்ளது. சுரங்கங்கள் மற்றும் ஹதரழில்துடற பகுதிகள் 1.41% 

ஆக்கிரமித்துள்ளன. கட்ைப்பட்ை நிலம் படிப்பு பகுதியில் 1.91% மட்டுடம ஆக்கிரமித்துள்ளது. நீர்நிடலகள் சுமரர் 1.50% 

பகுதிடய உள்ளைக்கியுள்ளன.  

 

 

அட்ைவடை : 3.27 மண் நிடல 
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அட்ைவடை : 3.28 நில பயன்பரட்டு முடற   
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3.9 தரவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்   

3.9.1 தரவரங்கள்   

 

ஆகியவற்றில் ஆய்வுப் பகுதி எந்த டதசிய பூங்கர, சரைரலயம், உயிர்க்டகரள கரப்பகம், புலிகள் கரப்பகம், எலிஃப் 

ரிசர்வ் ஆகியவற்றின் பகுதியரக இல்டல.டபரன்றடவ பரடத வனவிலங்கு . ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நிரந்தர நீர்வரழ் 

வரழ்விைங்கள் எதுவும் இல்டல. தற்கரலிக குளங்கள் மட்டுடம கிடைக்கின்றன, அடவ ஹபரும்பரலும் மடழ மற்றும் 

வறண்ைடவ.   

குத்தடகப் பகுதியின் டமயப் பகுதி ஹபரும்பரலும் முட்கள் நிடறந்த புதர்கள் மற்றும் சில டதரட்ைங்களுைன் தரிசரக 

உள்ளது. குவரரி குத்தடக பகுதியில் வன நிலம் எதுவும் சிக்கவில்டல. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தரவர இனங்களின் 

பட்டியல் அட்ைவடைகள் 3.29-3.30.   

 

 

அட்ைவடை : 3.29 தரவரங்களின் பட்டியல் - முக்கிய மண்ைலம்  
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அழிந்து வரும் இனங்கள் : Nil 

எண்ஹைமிக் இனங்கள் : Nil 

 

அழிந்து வரும் தரவரங்கள்: ஆய்வுப் பகுதி எந்த ஆபத்தரன உயிரினங்களின் இருப்டபயும் பதிவு ஹசய்யவில்டல. 

இந்திய தரவரவியல் ஆய்வு மற்றும் வனத் துடறயின் பதிவுகளும் இந்தப் பகுதியில் அழிந்துவரும் அல்லது 

பரதிக்கப்பைக்கூடிய உயிரினங்கள் இருப்படதக் குறிப்பிைவில்டல. 
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3.9.2 விலங்கினங்கள் 

 

விலங்கினங்கடள ஆய்வு ஹசய்ய டநரடி மற்றும் மடறமுக கண்கரைிப்பு முடறகள் பயன்படுத்தப்பட்ைன. முதுஹகலும்பு 

இனங்கடள பதிவு ஹசய்ய விஷுவல் என்கவுண்ைர் (டதைல்) முடற பயன்படுத்தப்பட்ைது. கூடுதலரக, அப்பகுதியில் 

விநிடயரகிக்கப்பட்ை முதுஹகலும்பு விலங்கினங்களின் பட்டியடல ஒருங்கிடைக்க ஹதரைர்புடைய இலக்கியங்களின் 

ஆய்வும் ஹசய்யப்பட்ைது (ஸ்மித் 1933-43, அலி மற்றும் ரிப்லி 1983, டைனியல் 1983, ப்டரட்ைர் 1993, மூர்த்தி மற்றும் 

சந்திரடசகர் 1988). சுற்றுச்சூழலியல் அடமப்புகளில் மனித தரக்கங்கடள கண்கரைித்து புரிந்துஹகரள்வதற்கரன 

குறிகரட்டிகளரக பறடவகள் கருதப்பைலரம் என்பதரல் (Lawton, 1996), குழுவில் அளவு தரவுகடள டசகரிக்க முயற்சி 
டமற்ஹகரள்ளப்பட்ைது. 

வனவிலங்கு பரதுகரப்புச் சட்ைம், 1972 (WPA 1972, அநரமடதய. 1991, உபரத்யரய் 1995, சதுர்டவதி மற்றும் சதுர்டவதி 
1996) அடிப்படையில், இனங்கள் அட்ைவடை II அல்லது I என குறுகிய பட்டியலில் டசர்க்கப்பட்டு அழிந்து வரும் 

உயிரினங்களரகக் கருதப்பட்ைன. டகரஷ் (1994) இல் பட்டியலிைப்பட்ை இனங்கள் இந்திய சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்களரகக் கருதப்படுகின்றன. வனவிலங்கு (பரதுகரப்பு) சட்ைம், 1972 இன் படி அட்ைவடை-I-ன் கீழ் 

டவக்கப்படும் மயில்கள் ஆய்வுப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் கரைப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் 

கரைப்படும் விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்ைவடை 3.31 இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்ைவடை 3.31 விலங்கினங்களின் பட்டியல் 
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திறன்பட்ைது: C- ஹபரதுவரன, M- இைம்ஹபயர்ந்த, R- குடியிருப்பரளர், T- அச்சுறுத்தல் 

குறிப்பு: மயில் தவிர, ஆய்வுப் பகுதியில் அட்ைவடை-I இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

 

அழிந்துவரும் உயிரினங்கள்: பதிவுஹசய்யப்பட்ை விலங்கினங்களில், ஹபரும்பரலரனடவ ஹபரதுவரன மக்கள்ஹதரடக 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்டல. 

 

 

3.10 சமூக-ஹபரருளரதரர சூழல் 
 

அடிப்படை நிடலடய மதிப்பிடுவதற்கரக சமூக-ஹபரருளரதரர மற்றும் சுகரதரர சூழல் ஆய்வுகள் 

டமற்ஹகரள்ளப்பட்ைன. ஆய்வுப் பகுதியில் 78 மக்கள் ஹதரடக கைக்ஹகடுப்பு கிரரமங்களும் 1 ைவுன் பஞ்சரயத்தும் 

உள்ளன. மக்கள்ஹதரடகப் பரவல், எழுத்தறிவு விகிதம், ஹதரழில் நிடல, கல்வி வசதிகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் 

உள்ளிட்ை மக்கள்ஹதரடக அம்சங்கள் டபரன்ற ஹதரைர்புடைய சமூக-ஹபரருளரதரரத் தரவுகள் 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள்ஹதரடகக் கைக்ஹகடுப்பில் இருந்து டசகரிக்கப்பட்டு அட்ைவடைகள் 3.32-3.38 ஆக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

மக்கள்ஹதரடக: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில், 36,975 குடும்பங்களில் (HHs) 1,36,933 நபர்கள் (68,178 

ஆண்கள்-49.8% மற்றும் 68,755 ஹபண்கள்-50.2%) உள்ளனர். பட்டியலிைப்பட்ை சரதிகள் மற்றும் பழங்குடியினரின் 

மக்கள்ஹதரடகடயப் ஹபரறுத்தவடர, 20,730 (15.1%) பட்டியல் சரதி மக்கள் மற்றும் 27 பட்டியல் பழங்குடியினர் (0.02%) 

இருந்தனர். ஹமரத்த மக்கள்ஹதரடகயில், எழுத்தறிவு ஹபற்றவர்கள் 99,679 (72.8%) ஆகவும், படிப்பறிவற்ற மக்கள் 

ஹதரடக 37,254 (27.5%) ஆகவும் இருந்தது. 
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அட்ைவடை 3.36 ஆய்வு பகுதியில் ஏடனய வசதிகள் 

ஹதரைர்ச்சி 
 

ஹதரழில் 

கட்ைடமப்பு : 2011 மக்கள் ஹதரடக கைக்ஹகடுப்பின்படி, ஹமரத்த மக்கள் ஹதரடகயில் ஹமரத்த ஹதரழிலரளர்கள் 

சுமரர் 73,385 (53.6%). சுமரர் 63,548 (46.4%) நபர்கள் ஹதரழிலரளர்கள் அல்லரதவர்கள். சுமரர் 17.4% மக்கள் பல்டவறு 

டசடவகடள உள்ளைக்கிய மூன்றரம் நிடல நைவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முதன்டம நைவடிக்டககள் 
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(பயிரிடுடவரர்) மற்றும் இரண்ைரம் நிடல நைவடிக்டககளில் (விவசரயத் ஹதரழிலரளர்கள்) ஹதரழிலரளர்கள் முடறடய 

7.6% மற்றும் 28.6% ஆக இருந்தனர்.   
கல்வி வசதிகள்: ஆரம்ப மற்றும் நடுநிடலப் பள்ளிகள் ஏறக்குடறய எல்லர கிரரமங்களிலும் உள்ளன, அடத சமயம் மூத்த 

டமல்நிடலப் பள்ளிகள் சில கிரரமங்களில் உள்ளன. இருப்பினும், கல்லூரிக் கல்வி அருகிலுள்ள விருதுநகர், சரத்தூர், 
அருப்புக்டகரட்டை டபரன்ற இைங்களில் உள்ளது. தமிழக அரசின் ஹதரைர்ச்சியரன ஊக்கத்தின் கரரைமரக, 

கிட்ைத்தட்ை அடனத்து கிரரமங்களிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு டமற்பட்ை சுயஉதவிக்குழுக்கள் உள்ளன, இதன் மூலம் 

மக்கள் பல்டவறு வரழ்வரதரரங்கடள சம்பரதித்து ஹபரருளரதரர ரீதியரகப் பரதுகரக்கப்படுகிறரர்கள். சில 

கிரரமங்களில் சமூகம் சரர்ந்த அடமப்புகள் உள்ளன. அருப்புக்டகரட்டையில் மரற்றுத்திறனரளிகளுக்கரன சிறப்புப் 

பள்ளியும், சூலக்கடர, நரகலரபுரம் மற்றும் சரத்தூர் ஆகிய இைங்களில் விடுமுடறக் கரலப் பயிற்சி வசதிகளும் உள்ளன.   

 

மருத்துவ வசதிகள்: ஆரம்ப சுகரதரர நிடலயங்கள் / ஆரம்ப சுகரதரர துடை டமயங்கள், மகப்டபறு மற்றும் 

குழந்டதகள் நல டமயம் டபரன்ற பல கிரரமங்களில் மருத்துவ வசதிகள் உள்ளன. சில கிரரமங்களில் தனியரர் மருத்துவ 

பயிற்சியரளர்கள் உள்ளனர். ஹபரிய டநரய்களுக்கு கிரரம மக்கள் அருகில் உள்ள விருதுநகர், மதுடர, திருஹநல்டவலி, 

தூத்துக்குடி டபரன்ற பகுதிகளுக்குச் ஹசல்ல டவண்டியுள்ளது. படிக்கும் பகுதி மக்கள் ஹதரடகயில் அதிகமரடனரர் அரசு 

மருத்துவமடன மற்றும் அரசு சுகரதரர நிடலயங்களுக்குச் ஹசல்கின்றனர், மற்றவர்கள் அருகில் உள்ள தனியரர் 
மருத்துவமடனகள் மற்றும் தனியரர் மருத்துவப் பயிற்சியரளர்கடள அணுகுகின்றனர். படிக்கும் பகுதி மக்களிைம் நல்ல 

எண்ைிக்டகயிலரன மருத்துவமடனகள் மற்றும் சுகரதரர வசதிகள் அவர்கள் வசிக்கும் இைங்களுக்கு மிக அருகில் 

உள்ளன.   

 

குடிநீர் : படிக்கும் பகுதியில் உள்ள அடனத்து கிரரமங்களிலும் குடிநீர் வசதிகள் உள்ளன. கிைறுகள் மற்றும் டக 

பம்புகள் முக்கிய குடிநீர் ஆதரரமரக உள்ளது. கிரரம மக்கள் விவசரயத் டதடவகளுக்கு மடழ நீர் மற்றும் பரசன 

ஹதரட்டிகள் இரண்டையும் நம்பியுள்ளனர். ஹபரும்பரலரன கிரரமங்களில் ஹபரது குடிநீர் மற்றும் மின்சரரம் உள்ளது.   

 

தகவல்ஹதரைர்பு: பஞ்சரயத்து சரடலகள், முக்கிய மரவட்ை சரடலகள் டபரன்ற வடிவங்களில் நல்ல அணுகுமுடற 

சரடலகள் கிரரமங்கள் வழியரக ஹசல்கின்றன மற்றும் உடலரக சரடலகள் அடனத்து சிறிய கிரரமங்கடளயும் 

இடைக்கின்றன. மக்கள் பயைத்திற்கு பல்டவறு டபரக்குவரத்து முடறகடளப் பயன்படுத்துகின்றனர்.   
சந்டத: பிரதரன சரடலயில் அடமந்துள்ள கிரரமங்களில் அன்றரை டதடவகளுக்கு சந்டத வசதி உள்ளது. இந்த 

தினசரி/வரரச் சந்டதகள் அத்தியரவசியப் ஹபரருட்கடள வரங்குவதற்கும், பயிரிைப்பட்ை விடளஹபரருட்கள் மற்றும் 

குடிடசத் ஹதரழில்களின் ஹபரருட்கடள விற்படன ஹசய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முக்கிய ஹகரள்முதலுக்கரக 

அவர்கள் அருகிலுள்ள விருதுநகர், மதுடர, தூத்துக்குடி டபரன்ற இைங்களுக்குச் ஹசல்கின்றனர்.   
 

அஞ்சல் & தந்தி : பல கிரரமங்களில் தபரல் நிடலயங்கள் உள்ளன. சில கிரரமங்களில் ஹதரடலத்ஹதரைர்பு வசதி 
உள்ளது. கிட்ைத்தட்ை எல்லர கிரரமங்களிலும் ஹசல்லுலரர் டபரன்கடள டவத்திருப்பதும் பயன்படுத்துவதும் 

பரவலரகக் குறிப்பிைப்பட்ைது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள அடனத்து கிரரமங்களுக்கும் மின்சரரம் உள்ளது.   

 

ஹபரருளரதரர நைவடிக்டககள்: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய விவசரயப் ஹபரருட்களில் ஹநல், டசரளம், பருத்தி, 
நிலக்கைடல, டசரளம், மிளகரய், பருப்பு வடககள், சூரியகரந்தி, மல்லிடக, உளுந்து, முழு பச்டசப்பயறு, மரட்டுத் 

தீவனங்கள், பஜ்ரர டபரன்றடவ அைங்கும், டமலும் உற்பத்தியரளர் ஹபரருட்களில் தீப்ஹபட்டியும் அைங்கும். , 

குளிர்பரனங்கள், முதலியன. 

 

ஸ்பின்னிங் என்பது இப்பகுதியில் உள்ள டகவிடனப் ஹபரருளரக உள்ளது. ஒவ்ஹவரரு கிரரமத்திலும் கைிசமரன 

சதவீத குடும்பங்கள் தீப்ஹபட்டி தயரரித்தல், மரடு வளர்ப்பு டபரன்றவற்றில் ஈடுபட்டு அவர்களுக்கு நியரயமரன 

வருமரனம் கிடைக்கிறது.   
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குடும்ப (HH) விவரங்கள் - 90 பதிலளித்தவர்கள்   

சமூக-ஹபரருளரதரர ஆய்வின் ஒரு பகுதியரக, பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் வீட்டு மடன கைக்ஹகடுப்பு நைத்தப்பட்ைது. 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் அடதச் சுற்றியுள்ள 11 கிரரமங்களில் ஹமரத்தம் 90 டபர் டநர்கரைல் ஹசய்யப்பட்ைனர் (தட்டு XVI). 

கிரரமங்களின் பட்டியல் பின்வருமரறு:   

பந்தல்குடி   

ரரமநரயக்கன்பட்டி   

கல்லூரைி   
கிருஷ்ைரபுரம்   

மறவர் ஹபருங்குடி   

வைக்குநத்தம்   

ஹகரப்புச்சிட்ைரம்பட்டி   

புதூர்   
ஹகரப்புச்சிட்ைரம்பட்டி   

 

ஹதரைர்பரன கைக்ஹகடுப்பு விவரங்கள் ஹதரழில் விவரங்கள், ஹபரருளரதரர விவரங்கள், சுகரதரரம் மற்றும் 

உள்கட்ைடமப்பு வசதிகள். வசதியரன மற்றும் சீரற்ற மரதிரி முடறகள் பயன்படுத்தப்பட்ைன. தனிநபர் மற்றும் குழு 

விவரத முடறகள் மூலம் நைத்தப்பட்ை கைக்ஹகடுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதரக இருக்கும். பதிலளித்தவர்கள் அடனவரும் 

மிகவும் ஆறுதலுைனும் ஒத்துடழப்புைனும் இருந்தனர்.  
  

கண்டுபிடிப்புகள்: இந்த கைக்ஹகடுப்பில் ஹமரத்தம் 90 டபர் டநர்கரைல் ஹசய்யப்பட்ைனர், அதில் 69 ஆண்கள் 21 

ஹபண்கள், டமலும் 50 சதவீதம் டபர் 31 முதல் 40 வயதுக்கு இடைப்பட்ைவர்கள், 28 சதவீதம் டபர் 41-50 வயதுக்கு 

இடைப்பட்ைவர்கள். பதிலளித்த 90 டபரில் 41 சதவீதம் டபர் பிற்படுத்தப்பட்ை வகுப்டபச் டசர்ந்தவர்கள், 32 சதவீதம் 

டபர் அட்ைவடை வகுப்டபச் டசர்ந்தவர்கள், 90 சதவீதம் டபர் கரு குடும்பங்களரக வரழ்கின்றனர். 
   

இப்பகுதி வறண்ை பகுதி மற்றும் மடழநீடர தங்கள் விவசரயத்திற்கு சரர்ந்து இருப்பதரல், பதிலளித்தவர்களில் 52 

சதவீதம் டபர் விவசரயம் மற்றும் அது ஹதரைர்பரன டவடலகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். விவசரயம் தவிர, சிறுஹதரழில்களில் 

பைிபுரியும் ஊழியர்கள், ஆட்டைர ஓட்டுநர்கள், மளிடகக் கடை உரிடமயரளர்கள், சுரங்கத் ஹதரழிலரளர்கள் 

உள்ளிட்டைரர் இந்த ஆய்வில் பங்டகற்றனர். ஏற்கனடவ குறிப்பிட்டுள்ளபடி, விவசரயிகள் மடழநீடர நம்பி விவசரயம் 

ஹசய்வதரல், இப்பகுதியில் ஒரு வருைத்தில் ஒரு மகசூல் மட்டுடம கிடைக்கும். தரனியங்கள், திடன, டசரளம், பருத்தி, 
கரய்கறிகள் பயிரிைப்பட்டுள்ளது. 70 சதவீத விவசரயிகள் தங்கள் சரகுபடி ஹபரருட்கடள கமிஷன் முகவர்கள் மூலம் 

விற்படன ஹசய்கின்றனர், 70 சதவீத விவசரயிகளுக்கு டசமிப்பு வசதி இல்டல. 
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உரங்கடளப் பயன்படுத்துவடத விை இயற்டக விவசரயத்தில் அதிக ஆர்வம் கரட்டுகின்றனர்.   
 

பதிலளித்தவர்களில் 40 சதவீதம் டபர் மரதந்டதரறும் ரூ.6,000-8,000 வடர சம்பரதிப்படதரடு, 27 சதவீதத்தினர் ரூ.8,000-

10,000 ஹபறுகின்றனர். பதிலளிப்பவர்களில் 19 சதவீதம் டபர் மட்டுடம தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவடர 
தங்கள் குடும்பத்தின் மரதரந்திர ஹசலவுகடளச் சமரளிக்க மற்ஹறரரு வருமரன ஆதரரமரகக் ஹகரண்டுள்ளனர். 48 சதவீத 

மக்கள் பைம் மற்றும் தங்க ஆபரைங்களரக டசமிக்கும் பழக்கத்டதக் ஹகரண்டுள்ளனர் என்பது கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் 

ஹதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனரல், 52 பதிலளித்தவர்களில் ஹபரும்பரலரனவர்கள் குடறந்த சம்பளம் மற்றும் குடும்பச் 
ஹசலவுகள் (67%), மருத்துவச் ஹசலவுகள் (25%) அதிகமரக இருப்பதரல் அடதச் ஹசய்ய முடியவில்டல. ஒட்டுஹமரத்த 

சூழ்நிடலயில் 71 சதவீதம் டபர் கைன் வழங்குபவர்கள் (38%), உறவினர்கள் (9%) மற்றும் வங்கியில் (17%) கைன் 

ஹபற்றுள்ளனர். பதிலளித்தவர்களில் 91 சதவிகிதத்தினர் தங்கள் வருமரனத்டத அதிகரிக்க டவறு எந்த மரற்று 

ஆதரரத்டதயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்டல.   

 

சுகரதரர நிடலடயப் ஹபரறுத்தமட்டில் 75 சதவீதம் டபர் தங்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப ஆடரரக்கியத்தில் திருப்தி 
அடைந்துள்ளனர், 21 சதவீதம் டபர் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். 90 சதவிகிதத்தினர் உைல் சூழலில் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியரக இருந்தனர், சுரங்க நைவடிக்டககளரல் தீங்கு விடளவிக்கும் மரசுபரடு இல்லரமல் அடமதியரக வரழ்வடத 

உைர்கிறரர்கள். மருத்துவ வசதி மற்றும் டசடவயின் தரத்டத அணுகுவதில் ஹபரும்பரலரடனரர் திருப்தி 
அடைந்துள்ளனர் மற்றும் புதிய மருந்து வசதிகடள அறிமுகப்படுத்துவதில் முன்டனற்றம் டதடவ.  

 

உரிடமக் கண்டைரட்ைத்தில், 97 சதவீதம் டபருக்கு ஹசரந்த வீடுகள் உள்ளன. பதிலளித்த 90 டபரில் 47 சதவீதம் டபர் 
கரன்கிரீட் வீடுகளிலும், 38 சதவீதம் டபர் டைல்ஸ் வீடுகளிலும், இன்னும் 14 சதவீதம் டபர் ஓடல வீடுகளிலும் 

வரழ்கின்றனர். பதிலளித்தவர்களில் 82 சதவிகிதத்தினர் தங்கள் வீடுகளில் கழிப்படற வசதிடயக் ஹகரண்டுள்ளனர், 18 

சதவிகிதத்தினர் கழிப்படற இல்லரதவர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள திறந்தஹவளிகடள பயன்படுத்துகின்றனர். அதிகபட்ச 
கிரரமங்களில் அடிப்படை மருத்துவம் மற்றும் கல்வி வசதிகள் உள்ளன. கடுடமயரன உைல்நலப் பிரச்சிடனகள் மற்றும் 

உயர்கல்விக்கரக, அவர்கள் இப்பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அருப்புக்டகரட்டை நகருக்குச் ஹசல்கிறரர்கள். இந்த 

கிரரமங்கள் அடனத்திற்கும் குழரய் மூலம் கிரரம பஞ்சரயத்துகள் தடையின்றி குடிநீர் வழங்குகின்றன. 

டபரக்குவரத்துக்கு, மக்களுக்கு ஹபரது டபரக்குவரத்து வசதி உள்ளது ஆனரல் உள்ளூர் கிரரம சரடலகள் சீரடமக்கப்பை 

டவண்டும். ஒழுக்கமரன ஹநட்ஹவரர்க் கவடரஜ் மற்றும் தபரல் அலுவலகங்களுைன் ஹதரைர்புஹகரள்வதற்கரக மக்கள் 

ஹதரடலடபசி, ஹமரடபல் டகடபசிகள் ஆகியவற்டறக் ஹகரண்டுள்ளனர். பந்தல்குடி ஆரம்ப சுகரதரர நிடலயம், சந்டத, 

கரவல் நிடலயம், சமுதரயக் கூைம் ஆகியவற்டற அணுகுவதற்கு அருகிலுள்ள இைம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தங்கி இருப்பவர்களின் தனி விவரங்கள். 
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கைக்ஹகடுப்பின் டபரது, ஹபரதுமக்களிைமிருந்து பின்வரும் டகரரிக்டககள்/எதிர்பரர்ப்புகள் கரைப்பட்ைன:   

டதடவ அடிப்படையிலரன மதிப்பீடு:  

 

ஹபண்களுக்கரன நிதி உதவி SHG   

உள்ளூர் உள்கட்ைடமப்பு டமம்பரடு   

நீர் உைல் டமம்பரடு & பரரமரிப்பு   

பள்ளிக்கரன கூட்டுச் சுவர், சரடல வசதிகள்   

ஹதரு விளக்குகள்   

விடளயரட்டு டமதரனம் / பள்ளிக்கு விடளயரட்டுக் கட்டுடரகள்   

மருத்துவ முகரம்கள்   

சரடல   

டவடல வரய்ப்புகள்.   

உள்ளூர் இடளஞர்களுக்கு ஹபரருத்தமரன டவடலகளுக்கரன பயிற்சி.   
கனரக வரகனங்கள் ஓட்டுதல், தட்ைச்சு  
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3.11 சுறுக்கமரன அடிப்படை நிடலகள்: 

 

முதலியன கீடழ சுருக்கப்பட்டுள்ளன:   

பிரதிபலிக்கிறது இருக்கும் ஹதரழில்கள்/சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமரத்த தரக்கத்டத , ஆய்வுப் பகுதியில்பந்தல்குடி, 

சிவலர்பட்டி, டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் & மறவர்ஹபருங்குடி சுரங்கம் மற்றும் பந்தல்குடி கிரஷர்.   
இந்த பருவத்தில் டசகரிக்கப்பட்ை வரனிடல தரவு உள்ளூர் வரனிடல நிகழ்வுகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.   

ஆய்வுப் பகுதியில் கண்கரைிக்கப்பட்ை சுற்றுப்புற கரற்றின் தரம், ஹதரழில்துடற, குடியிருப்பு, கிரரமப்புறம் மற்றும் பிற 

பகுதிகளுக்கரன டதசிய சுற்றுப்புற கரற்றின் தரம் (NAAQ) 24 மைி டநர விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது 

கண்ைறியப்பட்ைது.   

ஆய்வுப் பகுதி குடறந்த மரசுபரடு பிரிவின் கீழ் வருகிறது, ஏஹனனில் கண்கரைிக்கப்படும் மரசு அளவுகள் <0.5 

மிடகப்பு கரரைி.   
பகல் மற்றும் இரவு டநரங்களில் சுற்றுப்புறச் சமமரன ஒலி அளவுகள் (Leq) குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கரன MoEF&CC 

விதிமுடறகளுக்குள் நன்றரக இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது.   

டமற்பரப்பு நீரின் நீரின் தரம் CPCB/BIS விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது கண்ைறியப்பட்ைது.  நிலத்தடி நீரின் தரம் 

IS:10500-2012 விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது கண்ைறியப்பட்ைது.  ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள மண், தரவரங்கடளத் 

தகுந்தவரறு திருத்திய பின் நன்கு ஆதரிக்கும்.  ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி இல்டல மற்றும் 

வளர்ப்பு விலங்குகள் மட்டுடம உள்ளன.  I விலங்கினங்கள், மயில்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் வசிக்கின்றன. அதன்படி, 

மயில்கள் பரதுகரப்புத் திட்ைம் தயரரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது   

மக்கள்ஹதரடக குடறவரக உள்ள பகுதி மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் கிட்ைத்தட்ை அடனத்து கிரரமங்களிலும் உள்ளன.   

 

எனடவ, டபரதுமரன இடையகம் ஆய்வுப் பகுதியின் இயற்பியல், உயிரியல் மற்றும் எைரபிக் சூழல்களில் 

முன்ஹமரழியப்பட்ை திட்ைத்திற்கு   

 

 

4.0 எதிர்பரர்க்கப்பட்ை சுற்றுச்சூழல் தரக்கம் மற்றும் தைிப்பு நைவடிக்டககள்  

 

4.1 பரதிப்புகடள அடையரளம் கரணுதல்   

 

சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புகள் முதன்டமயரனடவ. முதன்டமத் தரக்கங்கள் திட்ைத்திற்கு டநரடியரகக் கரரைமரனடவ 

மற்றும் இரண்ைரம் நிடலத் தரக்கங்கள் மடறமுகமரகத் தூண்ைப்பட்ைடவ. எந்தஹவரரு திட்ைமும் சுற்றுச்சூழலில் 

இரண்டு ஹவவ்டவறு கட்ைங்களில் தரக்கத்டத ஏற்படுத்தும். தற்கரலிக மற்றும் குறுகிய கரல கட்ைமரக கருதப்படும் 

கட்டுமரன கட்ைம் மற்றும் நீண்ை கரல விடளவுகடள ஏற்படுத்தும் ஹசயல்பரட்டு கட்ைம். கண்ைறிதல் அடனத்து 

சரத்தியமரன முன்ஹமரழிவு கரரைமரக ஆரரயப்பட்டு , முக்கிய தரக்கங்கள் ( பயனுள்ள மற்றும் பரதகமரன) இரண்டும் 

ஆய்வு ஹசய்யப்படுகின்றன.   

 

4.2 கட்டுமரன கட்ைம்   

ஒரு குவரரி திட்ைமரக இருப்பதரல், இது எந்த ஹபரிய நிறுவனத்டதயும் அல்லது கட்டுமரனத்டதயும் உள்ளைக்கரது. ஒரு 

சிறிய சுரங்க அலுவலகம் தற்கரலிக கட்ைடமப்புகளில் கட்ைப்படும். டமலும், QL-I பகுதியில் திடரயிைல் / டசசர் ஆடல 

(முக்கியமரக கட்ைடமப்புகள்) நிறுவப்படும். மின்சரர கட்டிைம் முக்கிய கட்டுமரனமரக இருக்கும். மற்றடவ முக்கியமரக 

கட்ைடமப்புகளரக இருக்கும் (தடர மட்ைத்திலிருந்து +25 மீ வடர) ெரப்பர்கள், கன்டவயர்கள், ட்வின் ஷரஃப்ட் டசசர் 
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டபரன்றடவ நிறுவப்படும்.   

நிறுவலின் டபரது 2 KLD தண்ைீர் டதடவப்படுவது பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் ஏற்கனடவ உள்ள தீர்ந்துடபரன சுரங்கப் 

பிட்களில் இருந்து ஹபறப்படும். ஸ்தரபனத்தின் டபரது உள்ளூர் ஹதரழிலரளர்கள் ஈடுபடுவதரல், கட்டுமரன கட்ைத்தில் 

உள்நரட்டு கழிவுநீர் உற்பத்தி இருக்கரது. டமலும், அந்த கரலகட்ைத்தில் திைக்கழிவுகள் உற்பத்தி மற்றும் அடத 

அகற்றுவது இருக்கரது.   

 

 

 

4.3 ஹசயல்பரட்டுக் கட்ைம் 

   

தரக்கங்கள் இரண்டு வடககளரகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதரவது. உள்ளூர்மயமரக்கப்பட்ை மற்றும் ஒட்டுஹமரத்த. 

உள்ளூர்மயமரக்கப்பட்ை தரக்கம் திட்ைத்தின் ஹசல்வரக்கின் பகுதிக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதன் 

பகுதிக்கு அப்பரல் பரவரது. மறுபுறம், ஒட்டுஹமரத்த தரக்கம் என்பது எந்தஹவரரு கூறுகளிலும் பல திட்ைங்களின் 

ஹமரத்த தரக்கமரகும். ஒட்டுஹமரத்த தரக்கங்கள் தனித்தனியரக சிறியதரக இருந்தரலும், ஒரு குறிப்பிட்ை கரலத்திற்கு 

கூட்ைரக முக்கியத்துவம் வரய்ந்ததரக இருக்கலரம். ஆய்வுப் பகுதியில் சிஹமன்ட் ஆடலகள் மற்றும் சுண்ைரம்பு 

சுரங்கங்கள் உள்ளன. இருப்பினும், பின்வரும் ஹதரழில்துடற நைவடிக்டககள் ஒட்டுஹமரத்த தரக்க மதிப்பீட்டிற்கரக 

அவற்றின் பங்களிப்டப மதிப்பிடுவதற்கரனஅட்ைவடை 4.1).   

 

அடையரளம் கரைப்பட்ை ஹதரழில்களுக்கு ஒட்டுஹமரத்த தரக்கம் மதிப்பிைப்பட்டு, தற்டபரதுள்ள பிற 

ஹதரழில்துடற/சுரங்க நைவடிக்டககளரல் ஏற்படும் மரசுபரடு, அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிடலயின் கீழ் ஏற்கனடவ 

உள்ளைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் திட்ைம் ஹசயல்படும் வடர ஹதரைர்ந்து இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.   

 

அட்ைவடை : 4.1 ஹதரழில்துடற நைவடிக்டககள் ஒட்டுஹமரத்த பரதிப்பு  
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ஹதரைர்புடைய பின்வரும் நைவடிக்டககள் சுற்றுச்சூழலில் மரறுபட்ை தரக்கங்கடள ஏற்படுத்தும் மற்றும் தரக்க 

மதிப்பீட்டிற்கரக கருதப்படுகின்றன:   

நிலச் சூழல்.   

டபரக்குவரத்து அளவு.   

கரற்றின் தரம்.   

இடரச்சல் நிடலகள்.   

 

நீர் சூழல்.   

உயிரியல் சூழல்.   

சமூக-ஹபரருளரதரரம்.  

 

4.3.1 நிலச் சூழல் 

   

QL-I இல் சுமரர் 50-55 ஹெக்டைர் மற்றும் QL-V இல் 15-20 ஹெக்டைர் ஒரு வருைத்தில் குவரரிகள் ஹவட்ைப்படும். 

கருத்தியல் நிடலயில், QL-I & QL-V குவரரிகளில் திறந்த குழி இருக்கரது.பரப்பளவு 28.490 ஹெக்டைர் . க்ரீன் ஹபல்ட் QL-

I இல் 60 ஹெக்டைர் மற்றும் QL-V இல் 30 ஹெக்டைரில் உருவரக்கப்படும். சுமரர் 1,330.250 ஹெக்டைர் ஹதரழில்துடற 

பயன்பரட்டின் கீழ் இருக்கும் (அட்ைவடை 4.2). ஆய்வுப் பகுதியில் ஹமரத்த சுரங்கம்/குவரரி பரப்பு 1293.555 

ஹெக்டைரரகவும், 269.130 ஹெக்டைர் பசுடமப் பட்டையின் கீழ் இருக்கும் மற்றும் கருத்தியல் நிடலயில் கரடுகள் 

நிடறந்த பகுதி 402.730 ஹெக்டைரரகவும் (31.13%) இருக்கும். எனடவ, இப்பகுதியில் உள்ள ஹமரத்த பசுடமப் 

பகுதி/கரடுகளரல் ஆன பகுதி 671.860 ஹெக்டைர் (51.94%) ஆக இருக்கும்.   

 

அட்ைவடை : 4.2 அடனத்து சுரங்கங்கள் மற்றும் குவரரிகள்  
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எதிர்பரர்க்கப்படும் பரதிப்புகள்: பந்தல்குடி, சிவலர்பட்டி, டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் சுரங்கம் மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடி 

கனகர் சுரங்கம் ஆகியடவ கருத்தியல் நிடலயில் உள்ளன, டமலும் தற்டபரதுள்ள இருப்புக்கள் இன்னும் 7-8 

ஆண்டுகளில் தீர்ந்துவிடும். QL-I & QL-V ஆகியடவ 3.0 மீ BGL (ஆழம் குடறந்த குவரரி) ஆழம் வடர குவரரி ஹசய்யும் 

புதிய டகப்டிவ் குத்தடககளரகும். மரபுசரரர ஓபன்கரஸ்ட் இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை கீற்று சுரங்கம், துடளயிடுதல் 

மற்றும் ஹவடித்தல் இல்லரமல், ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்படும். 8-10 ஆண்டுகளில் முழு டவப்புத்ஹதரடக தீர்ந்துவிடும். ஒடர 
டநரத்தில் குவரரி எடுக்கப்பட்ை குழிகளில் முழு OB யும் மீண்டும் நிரப்பப்படும் என்பதரல் டமல் மண்/OB ைம்ப் 

இருக்கரது.  குவரரி குத்தடகக்கு உட்பட்ை கனிமங்கள் தீர்ந்துடபரன பகுதியில் கனிம நிரரகரிப்பு கழிவுகள் 

ஹகரட்ைப்படும்.   

 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்:   

கழுவுதல்கடளத் தடுக்க எல்டலகளில் மண் கட்டுகள் வழங்கப்பை டவண்டும்.  மரடல வடிகரல்கள் குத்தடக மற்றும் 

நிரரகரிப்பு குப்டபத்ஹதரட்டிடயச் சுற்றி மரடல  

 

வரய்க்கரல்கடள பரரமரிக்க டவண்டும்.   

கிரீன் ஹபல்ட், அரிப்டபத் தடுக்க/தடுக்க, குத்தடக எல்டலகள் மற்றும் ரிஹஜக்ட் ைம்பின் சரிவுகளில் உருவரக்கப்பட்டு 

பரரமரிக்கப்பை டவண்டும்.   

வளர்ச்சிக் கழிவுகடள ஒடர டநரத்தில் நிரப்புதல் ஹசய்யப்பை டவண்டும், மீட்கப்பட்ை பகுதிகளில் டமல்மண்டை டமல் 

மூடியரகப் பரப்பி கரடுகடள வளர்க்க டவண்டும்.   

டதரண்ைப்பட்ை குவரரியின் ஒரு பகுதி நீர் டதக்கமரக மரற்றப்படும்.   

நீர் டதக்கம் மடழ நீர் டசகரிப்புக்கு அருகில் உள்ள கிரரம மக்களின் நலனுக்கரக நிரம்பிய பகுதிகளின் ஒரு பகுதி 
உள்ளூர் கிரரம மக்களின் நலனுக்கரக. குளங்கள் மற்றும் நீர்த்டதக்கங்களும் அபிவிருத்தி ஹசய்யப்பை டவண்டும் (பைம் 

4.1-4.3). QL-I இல் சுமரர் 32 ஹெக்டைர் மற்றும் QL-V இல் 5 ஹெக்டைர் டமய்ச்சல் வயல்களரக உருவரக்கப்படும். QL-I 

இல் சுமரர் 5 எண் குளங்கள் (18 ஹெக்டைர்) & 20 ஹெக்டைர் நீர்த்டதக்கம் மற்றும் 2 எண்கள் குளங்கள் (3.3 ஹெக்டைர்) 
மற்றும் 12 ஹெக்டைர் நீர்த்டதக்கம் QL-V இல் உருவரக்கப்படும். அவற்றின் அருடக நிலத்தடி நீர் அட்ைவடைடய 

ரீசரர்ஜ் ஹசய்தல்.  
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4.3.2 ட்ரரஃபிக் வரல்யூம்   

 

கிளஸ்ைரில், தற்டபரதுள்ள சுரங்கம் மற்றும் பந்தல்குடி கிரஷர் ஆகியடவ RR நகர் சிஹமண்ட் ஆடலயுைன் 

நிறுவனத்திற்கு ஹசரந்தமரன தரர் சரடலயுைன் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. பந்தல்குடி கிரரம சரடலடய கைக்கும் 

பிரத்டயக ெவுடலஜ் சரடலக்கரக NH-38 இல் ஒரு டரரடு-டமல்-பரலம் உள்ளது. கிரரம சரடல சந்திப்பு RCL இன் 

பரதுகரப்புப் பைியரளர்களரல் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.   

டகப்டிவ் டமன்ஸ் 30 ைன் டிப்பர்கடள சுரங்கத்திலிருந்து க்ரஷருக்கு ஹகரண்டு ஹசல்வதற்கரக சுண்ைரம்புக் கற்கடள 

அனுப்புகிறது. இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து பந்தல்குடி கிரஷரின் ஹசயல்திறன் அளவு 2.00 MTPA ஆகும் @ 6670 TPD. 

சுமரர் 223 பயைங்கள்/நரள் (ஒரு வழி) அதரவது 446 பயைங்கள்/நரள் என்பது க்ரஷருக்கு ஏற்கனடவ உள்ள 

அடனத்து சுரங்கங்களின் டபரக்குவரத்து அளவு.இருந்து சுத்தமரன தரது ஹகரள்ளளவு 1.88 MTPA @ 6267 TPD ஆகும், 

இது RR நகர் சிஹமன்ட் ஆடலக்கு 40 ைன் டிப்பர்கள் மூலம் ஹசரந்த ெரடலஜ் சரடலயில் ஹகரண்டு ஹசல்லப்படுகிறது. 

சுமரர் 157 பயைங்கள்/நரள் (ஒரு வழி) அதரவது 314 பயைங்கள்/நரள் என்பது கிரஷரில் இருந்து சிஹமன்ட் ஆடல 

வடரயிலரன டபரக்குவரத்து அளவு. இதனரல்,  தினமும் 760 லரரிகள் பந்தல்குடி கிரஷரில்  

குவரரி 1.393 MTPA ROM (களிமண் உட்பை) மற்றும் QL-V இலிருந்து 0.525 MTPA ROM (டமரசமரன சூழ்நிடல) @ 6393 

TPD. இந்த குவரரிகளில் இருந்து 30 ைன் டிப்பர்கள் கன்கர் டபரக்குவரத்துக்கரக பயன்படுத்தப்படும். எனடவ, இந்த 

குவரரிகளரல் ஒரு நரடளக்கு 213 டிர்ப்கள் மற்றும் 2 வழிகளில் 426 டிரிப்கள் ஆகும்.   

 

தற்டபரதுள்ள டபரக்குவரத்து அளவு : 760 டிரக்குகள்/நரள்   

 முன்ஹமரழியப்பட்ை டபரக்குவரத்து அளவு : 426 டிப்பர்கள்/நரள் (ROM அளவுக்கரன டமரசமரன நிடல) -----------------

--------   

 ஹமரத்த டிரக் ஹதரகுதி : 1,186 டிரக்குகள்/நரள்   

 ----------------------   

எனடவ, தற்டபரதுள்ள மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை கனிம டபரக்குவரத்து கரரைமரக ஹமரத்த டபரக்குவரத்து அளவு 

1,186 டிரக்குகள்/நரள் அதரவது 49.42 டிரக்குகள்/மைிடநரம் ஆகும்.   

பிரத்திடயகமரன ஹசரந்தச் சரடலயில் டபரக்குவரத்துகள் இருப்பதரல், தற்டபரதுள்ள NH அல்லது பிற சரடலகளின் 

டபரக்குவரத்தில் எந்தப் பரதிப்பும் இருக்கரது.  

அடிப்படை நிடல: அடிப்படை நிடலடய மதிப்பிடுவதற்கரக, இந்திய சரடல கரங்கிரஸ்ஐஆர்சி: 64/106 

விதிமுடறகளின் ெவுல் சரடல-பந்தல்குடி சரடல சந்திப்பில், ஒரு வரர நரளிலும் (18.08.2021-புதன்கிழடம) அன்றும் 

டபரக்குவரத்து ஆய்வு டமற்ஹகரள்ளப்பட்ைது. வரர இறுதியில் (22.08.2021-ஞரயிறு).  

கைக்ஹகடுப்பின் அடிப்படையில், சந்திப்பில் இருக்கும் டபரக்குவரத்து அளவுகள் பயைிகள் கரர் அலகுகளில் (PCUs) 

இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன அட்ைவடை 4.3. திட்ைத்திற்கு அருகரடமயில் தற்டபரதுள்ள டபரக்குவரத்து அளவு  1712.3 

PCU/நரள் @ 71.35 PCU/hour. 
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அட்ைவடை : 4.3 தற்டபரதுள்ள டபரக்குவரத்து அளவு - அடிப்படை நிடல 

 
 

திட்ைத்திற்குப் பிந்டதய சூழ்நிடலயில், தற்டபரதுள்ள டபரக்குவரத்துைன் 426 வரகனங்கள் (937.2 PCU/நரள்) கூடுதலரக 

இருக்கும். நிகர (ஒட்டுஹமரத்த) டபரக்குவரத்து அளவு 2,649.6 PCU/நரள் மட்டுடம @ 110.4 PCU/hour.   

தற்டபரதுள்ள ெரடலஜ் டரரடு, டபரக்குவரத்து ஹநரிசடல கூடுதலரக டகயரளுவதற்கு டபரதுமரனதரக இருக்கும். 

டபரதுமரன பரர்க்கிங் வழங்கப்படும் மற்றும் ஹவளியில் டிரக் பரர்க்கிங் இருக்கரது.வசதிகளும் (ஓய்வு அடற, கழிப்படற 

டபரன்றடவ) வழங்கப்படும்.   

டசடவ நிடல (LOS) : சரடலகளின் ஹகரள்ளளவு தரநிடலகள் ஹபரதுவரக A (சிறந்த இயக்க நிடல) முதல் F (கட்ைரய 

அல்லது முறிவு ஓட்ைம்) வடர குறிக்கப்படும் LOS உைன் ஹதரைர்புடையதரக இருக்கும். ஹபரதுவரக LOS-C 

நகர்ப்புறம்/கிரரமப்புறங்களில் சீரரன டபரக்குவரத்து ஓட்ைத்திற்கரக ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்படும். இந்த நிடலயில், 

டபரக்குவரத்து அளவு அதிகபட்ச ஹகரள்ளளடவ விை 0.7 மைங்கு இருக்கும். ஹகரள்ளளவு/வடிவடமப்பு டசடவயின் 

அளவு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ை டநரத்தில், ஒரு சரடலயின் ஒரு புள்ளி/பிரிடவ மரற்றும் என எதிர்பரர்க்கப்படும் 

அதிகபட்ச மைிடநர அளவரகும். சரடலயில் உள்ள PCU இன் தற்டபரடதய வரல்யூம் (V) மற்றும் அதன் திறன் (C) 

ஆகியவற்றுைன் ஹதரைர்புடைய LOS மற்றும் அவற்றின் ஹசயல்திறன் ஆகியடவ அட்ைவடைகள் 4.4-4.5.   

 

அட்ைவடை : 4.4 ஒரு சரடலயின் டசடவ மற்றும் ஹசயல்திறன் நிடல (IRC:64-1990 விதிமுடறகள்)   
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அட்ைவடை : 4.5 கைிக்கப்பட்ை LOS 

 
  

எனடவ, முன்ஹமரழிவு கரரைமரக தற்டபரதுள்ள அடிப்படை டபரக்குவரத்து எண்ைிக்டகயில் குறிப்பிைத்தக்க பரதிப்பு 

எதுவும் ஏற்பைரது.   

கரர்பன் உமிழ்வு மற்றும் கரலநிடல மரற்றம்: கிரீன்ெவுஸ் வரயுக்களில் கரர்பன் டை ஆக்டசடு அைங்கும்,  மீத்டதன், 

டநட்ரஸ் ஆக்டசடுகள் மற்றும் நீரரவி. முன்ஹமரழியப்பட்ை குவரரி மற்றும் டபரக்குவரத்து நைவடிக்டககள் ஆண்டுக்கு 

13,44,000 லிட்ைர் HSD ஐப் பயன்படுத்தும். US EPA 2014 விதிமுடறகளின்படி பசுடம இல்ல வரயுக்கள் (GHG) உமிழ்வு 

கரரைிகடளக் கருத்தில் ஹகரண்டு, இந்த டீசல் அளவின் நுகர்வு பின்வருமரறு வரயு உமிழ்டவ உருவரக்கும்:   

QL-I ஹசயல்பரடுகளுக்கு HSD நுகர்வு: 2,720 Lits./நரள் அதரவது 8,16,000 LPA HSD நுகர்வு QL-V ஹசயல்பரடுகளுக்கு : 

1,760 லிட்ைர்கள்/நரள் அதரவது 5,28,000 LPA ஹமரத்த CO2 உமிழ்வுகள் : 4,019 ைன்கள் ஹமரத்த CH4 உமிழ்வுகள் : 1,209.6 

கிடலர   
 ஹமரத்த N2O உமிழ்வுகள் : 9,612.3 கிடலர தைிக்கும்   

 

நைவடிக்டககள் :   

கரர்பன் வரிடசப்படுத்துதல் என்பது கைல்கள், மண், தரவரங்கள் (குறிப்பரக கரடுகள்) மற்றும் புவியியல் அடமப்புகளில் 

கரர்படன நீண்ைகரலமரக டசமிப்பதரகும். திட்ைத்டதச் சுற்றி டபரதுமரன பசுடம ஹபல்ட் உருவரக்கப்பை டவண்டும் 

கரர்பன் பிடிப்புக்கரன. மரங்கள் வளரும்டபரது, அடவ கரர்படன மரத் திசுக்களிலும் மண்ைின் கரிமப் ஹபரருட்களிலும் 

டசமிக்கின்றன (குறிப்பு. ESA).   

தரது கைத்தும் டிப்பர்கள் முழுவதுமரக தரர்பரலின் மூலம் மூைப்பட்டிருக்க டவண்டும்.   

ஓவர் டலரடிங் கட்டுப்பரடு அமல்படுத்தப்படும்.   

தப்பிடயரடிய உமிழ்டவத் தடுக்க, இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகடள வழக்கமரக நடனத்தல்.   

டவகக் கட்டுப்பரடுகள் உறுதி ஹசய்யப்பை டவண்டும்.   

உள்டநரக்கி மற்றும் ஹவளியில் ஹசல்லும் வரகனங்கடளக் டகயரள ஹபரதுச் சரடல - டமன் ெரடலஜ் சரடல 

சந்திப்பில் பரதுகரப்புக் கரவலர்கள் டவக்கப்பை டவண்டும்.   

ஹபரது சரடலயில் லரரிகடள நிறுத்துவதற்கு கட்டுப்பரடு.   

இழுத்துச்ஹசல்லும் சரடலகளில் அைர்த்தியரன பசுடமயரக பச்டச ஹபல்ட்.   

டபரக்குவரத்து வரகனங்களின் வழக்கமரன மற்றும் தடுப்பு பரரமரிப்பு உறுதி ஹசய்யப்படும்.  'கட்டுப்பரட்டின் கீழ் மரசு' 

சரன்றிதழுைன் இைங்குவது உறுதி ஹசய்யப்பட்டு அவ்வப்டபரது சரிபரர்க்கப்படும்.   

 

4.3.3 கரற்று மரசுபரடு   

 

சுரங்கம்/குவரரி, ஏற்றுதல் மற்றும் டபரக்குவரத்து நைவடிக்டககள், HEM இயந்திரங்கள்/உபகரைங்களில் இருந்து 

ஹவளிடயறும் தூசி உமிழ்வு மற்றும் புடக இரண்டையும் உருவரக்கும். மற்றும் டபரக்குவரத்து டிப்பர்கள். 'இந்தியன் 

டமன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஜர்னலில்' ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ள நிடலயரன சமன்பரடுகடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

தப்பிடயரடிய உமிழ்வுகள் கைிக்கப்படுகின்றன மற்றும் சுரங்க மற்றும் அதனுைன் ஹதரைர்புடைய நைவடிக்டககளுக்கு 

USEPA (AP-42 இல்  



 

RCL 

225 

 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள உமிழ்வு கரரைிகள்) பரிந்துடரத்தது. இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து ஹவளிடயறும் துகள்களின் 

அளவீடு உமிழ்வு கரரைி நுட்பத்தரல் கைக்கிைப்படுகிறது. உமிழ்வு கரரைி என்பது ஒரு ஹசயல்பரட்டின் டபரது ஒரு 

மரசுபரடு ஹவளியிைப்படும் விகிதத்தின் புள்ளிவிவர சரரசரி ஆகும். இந்த கரரைி ஒரு குறிப்பிட்ை சூழ்நிடலயில் அந்த 

ஹசயல்பரட்டின் அளடவப் ஹபருக்கும்டபரது ஒட்டுஹமரத்த விடளடவக் ஹகரடுக்கும். இந்த சுரங்கங்கள் மற்றும் 

குவரரிகளிலிருந்து முழு உற்பத்திக்கரகவும் மரைலிங் ஹசய்யப்படுகிறது (ஒட்டுஹமரத்த தரக்கம்). குழிகளின் பரிமரைம், 

சுரங்க முடற, தரது:OB விகிதம், வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி விகிதங்கள் மற்றும் தரது கைத்தல் தூரம் ஆகியடவ 

அட்ைவடை 4.6. ஸ்கிரீனிங் பிளரண்ட் ஹசயல்பரடுகள் தற்டபரதுள்ள அடிப்படை நிடலயில் உள்ளன. 

 

அட்ைவடை : 4.6 குழிகள் டமம்பரடு & உற்பத்தித் தரவு 

 
 

1.109குவரரிகள் வளர்ச்சி அளவு சுமரர் 21,330 TPD ஆகவும், உற்பத்தி அளவு 15,406 TPD ஆகவும்.   

எதிர்பரர்க்கப்படும் பரதிப்புகள்: தற்டபரதுள்ள க்ரஷர் மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை ஸ்கிரீனிங்/ஹபனிஃபிசிடயஷன் 

ஆடலகளில் இருந்து ஸ்ைரக் உமிழ்வுகள்  சுரங்கங்கள்/குவரரிகளுைன் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன  

மதிப்பீட்டிற்கரகஹபரதுவரக, சுரங்கங்களில் தூசி உருவரக்கம் (பரர்ட்டிகுடலட் டமட்ைர்) கரரைமரக:   

தற்டபரதுள்ள சுரங்கங்களின் துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் ஹசயல்பரடு.   

சுரங்கங்கள் மற்றும் குவரரிகளில் அகழ்வரரரய்ச்சி.   
கனிமப் டபரக்குவரத்து.   

 

பல்டவறு ஹசயல்பரடுகளின் உள்ளீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சமன்பரடுகள் கீடழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

ஹசயல்பரட்டு சமன்பரடு கழிவு மற்றும் சுண்ைரம்பு அகழ்வரரரய்ச்சி : ஒரு மைி டநரத்திற்கு ஒவ்ஹவரரு 1000 ைன் 

ஹபரருட்களுக்கும் 23.6 கிடலர/மைி துகள்கள் டகயரளுதல் தூசி ஹவளிடயற்றம் = Pa x 23.6 / Wd x Wh x 1000 

சுண்ைரம்பு & கழிவு டபரக்குவரத்து : 0.2 கிடலர/வரகனம்/கிமீ. டிடி = டிவி x 0.2 எக்ஸ்டி DT = கிடலர/மைியில் தூசி 
உமிழ்வு டிவி = டபரக்குவரத்து வரகனங்களின் எண்ைிக்டக ஒரு மைி டநரம். 

 

துடளயிடுதல் : 0.6 கிடலர / துடள 

அந்தந்த உள்ளீட்டு மதிப்புகள் தனிப்பட்ை சுரங்கத்திற்கும் குவரரிக்கும் மரதிரிடய இயக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மரதிரி உள்ளீடுகள் மற்றும் ஹவளியீடுகள் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. தளத்தில் குறிப்பிட்ை 

கலடவ உயரங்கள் கிடைக்கரததரல், CPCB ஹவளியீட்டின் அடிப்படையில் கலடவ உயரங்கள், “இந்திய பிரரந்தியத்தில் 

மைிடநர கலடவ ஆழத்தின் இைஞ்சரர்ந்த விநிடயரகம்”, PROBES/88/2002-03 பரிசீலிக்கப்பட்ைது (கீடழ 
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இடைக்கப்பட்டுள்ளது). 

 

இந்தியப் பகுதியில் நிடலயரன விலகலுைன் கூடிய அதிகபட்ச கலடவ உயரம் (மீட்ைர்). 

 
 

முன்கைிப்பு மரைலிங்: AERMOD வியூ ஹமன்ஹபரருளரனது டபரக்குவரத்து தரக்கம் உட்பை அதிகபட்ச தடர மட்ை 

ஹசறிவுகடள (GLCs) கைிக்கப் பயன்படுகிறது. மரதிரி உள்ளீடுகள் மற்றும் ஹவளியீடுகள் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. 

கைிக்கப்பட்ை GLCக்கள் அட்ைவடை 4.7 இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன. கைிக்கப்பட்ை GLC ஆனது அடிப்படை 

வடரபைத்தில் மிடகப்படுத்தப்பட்டு அத்திப்பழமரக ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளது. 4.4-4.5. 

 

அட்ைவடை : 4.7 கைிக்கப்பட்ை GLC – PM10 – ஒட்டுஹமரத்த (டபரக்குவரத்து உட்பை) 

 
 

ஒட்டுஹமரத்த ஹசயல்பரட்டிற்கரன கைிக்கப்பட்ை அதிகபட்ச GLC-PM10 3.19 ug/m3 மற்றும் உள்நரட்டில் அதரவது 

எல்டலகளில் இருந்து 0.6 கிமீ சுற்றளவில் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. டமலும், முன்ஹமரழிவுக்கரன டபரதுமரன 

இடையக நிடல (61.41%) கரற்றுச் சூழலில் உள்ளது. 
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தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: கரற்று மரசுபரட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கரன தைிப்பு நைவடிக்டகயரக, பின்வரும் 

நைவடிக்டககள் திறம்பை ஹசயல்படுத்தப்பை டவண்டும்: 

சுரங்க/குவரரிப் பகுதிகள், ஏற்றும் இைம், இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகள் டபரன்றவற்றில் தண்ைீர் ஹதளித்தல் 

டமற்ஹகரள்ளப்பை டவண்டும். 

கனிமப் டபரக்குவரத்தின் டபரது டிரக்குகள்/டிப்பர்கடள தரர்ப்பரய் ஹகரண்டு மூடுவது உறுதி ஹசய்யப்பை டவண்டும்.  

டபரக்குவரத்தின் டபரது கசிவுகடளக் கட்டுப்படுத்த டிப்பர்கடள அதிக அளவில் ஏற்றுவது தவிர்க்கப்பை டவண்டும்.  

சுரங்க உபகரைங்களில் பழுதடைந்த உபகரைங்கடள அவ்வப்டபரது பரரமரித்தல் மற்றும் மரற்றுதல்.  வரகனங்களின் 

'எமிஷன் அண்ைர் கன்ட்டரரல்' சரன்றிதழுக்கரக அவ்வப்டபரது டசரதடன ஹசய்வது உறுதி ஹசய்யப்பை டவண்டும்.  

தடிமனரன இடலகளுைன் கூடிய பயனுள்ள பசுடமப் பட்டைடய எல்டலகள் மற்றும் இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகளில் 

உருவரக்கி பரரமரிக்க டவண்டும். 

 

4.3.4 இடரச்சல் நிடலகள் 

எதிர்பரர்க்கப்படும் பரதிப்புகள்: இந்த குவரரியில் துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்டல, இதனரல் அதிர்வு 

இல்டல. ஹெச்இஎம் இயந்திரங்கள் இயங்குவது, ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடல, ைரரஸ் டிப்பர்கள் மூலம் கங்கடர ஏற்றுதல் 

மற்றும் ஹகரண்டு ஹசல்வது டபரன்ற கரரைங்களரல் சத்தம் ஏற்படுகிறது. 

HEM ஹசயல்பரடுகளின் கரரைமரக இடரச்சல் அளவுகள் மூலங்களிலிருந்து 1.5 மீ ஹதரடலவில் <85 db(A) இல் 

பரரமரிக்கப்படும். ஹபரதுவரக, தன்பரத் சுரங்கப் பரதுகரப்பு இயக்குநரரல் (DGMS) நிர்ையித்த 90 dB(A) வரம்பிற்குள் 

இந்த ஆதரரங்களரல் உருவரகும் சத்தம் இருக்கும். 8 மைி டநர ஷிப்டின் டபரது பைிப் படை <85 dB(A) அளவுகளுக்கு 

ஹவளிப்படும். 

எல்டலகளில் சுற்றுப்புற இடரச்சல் அளவு பகல் டநரங்களில் <55 dB(A) மற்றும் இரவு டநரங்களில் <45 dB(A) 

பரரமரிக்கப்படும், குடியிருப்பு மற்றும் கிரரமப்புறங்களுக்கரன MoEF&CC விதிமுடறகளுக்குள் 

 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: 

HEM உபகரைங்கடளப் பயன்படுத்துதல், சத்தத்டதக் குடறப்பதற்கரன உள்ளடமக்கப்பட்ை ஹபரறிமுடறயுைன் 

இருக்க டவண்டும்.  இயந்திரங்களரல் ஏற்படும் சத்தத்டத மரற்றியடமக்க டசலன்சர்கடள வழங்குதல். 

சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபடரட்ைரின் டகபின் உபகரைங்கடள வழங்குதல். 

அதிக இடரச்சல் மண்ைலங்களில் உள்ள ஹதரழிலரளர்களுக்கு கரது மஃப்ஸ் / கரது ஹசருகிகடள வழங்குதல். 

ஒலித் தடைகளரகச் ஹசயல்பை சரடலகள் மற்றும் குத்தடக எல்டலடயச் சுற்றி அைர்த்தியரன பசுடமயரகக் ஹகரண்ை 

பச்டச ஹபல்ட். 

 

4.3.5 நீர் சூழல் 

டமற்பரப்பு நீரில் எதிர்பரர்க்கப்படும் தரக்கங்கள்: இப்பகுதி ஹதன்கிழக்கு டநரக்கி ஹமன்டமயரன சரய்வுைன் 

கிட்ைத்தட்ை தட்டையரன மற்றும் ஹவற்று நிலப்பரப்பரகும். பருவகரல உப்பு ஓடை இப்பகுதிடய வடிகட்டுகிறது. QL-I 

பகுதியில் இருந்து கிழக்கில் உப்பு ஓடையில் டசரும் பருவகரல முதல் மற்றும் இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் சுமரர் 5 

எண்கள் உள்ளன. சுத்தமைம் கிரரமத்திற்கு அருகிலுள்ள QL-I இல் ஒரு குளமும் அடமந்துள்ளது. QL-V பகுதியில் இருந்து 

வரும் சுமரர் 4 பருவகரல முதல் மற்றும் இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் கிழக்கில் உப்பு ஓடையில் இடைகின்றன. 

QL-V இன் ஹதன்கிழக்கு எல்டலயிலும் ஒரு குளம் அடமந்துள்ளது. QL பகுதிகள் வழியரக ஓடும் ஓடைஸ் (ஓடைகள்) 

இருபுறமும் 50 மீட்ைர் பரதுகரப்பு தூரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிஏசி மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை சுரங்கத் 

திட்ைங்களின்படி, ஓடைகளில் நீர் ஓட்ைம் அப்படிடய பரரமரிக்கப்படும். 

இத்தளத்தின் இயல்பரன மடழயளவு 726 மிமீ ஆகும். குவரரி பகுதிகளில் இருந்து திட்ைத்திற்கு முந்டதய மற்றும் 

பிந்டதய டமற்பரப்பு ஓட்ைங்கள் நிலத்தடி நீரின் ஹசயற்டக ரீசரர்ஜ் டகடயடு (CGWB, 2007) (அட்ைவடைகள் 4.8-4.10) 
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படி மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. இந்த குவரரி பகுதிகளிலிருந்து திட்ைத்திற்கு முந்டதய ஓட்ைங்கள் 9,03,340 KL/ஆண்டு 

இருக்கும். 

 

அட்ைவடை : 4.8 திட்ைத்திற்கு முந்டதய டமற்பரப்பு ஓட்ைத்தின் மதிப்பீடு 

 
 

திட்ைத்திற்குப் பிந்டதய பைிகள்:- 

QL-I இலிருந்து : 8,06,169 KL/ஆண்டு QLV இலிருந்து : 1,74,625 KL/ஆண்டு ஹமரத்தம் : 9,80,794 KL/ஆண்டு 

 

 

அட்ைவடை : 4.9 QL-I இலிருந்து பிந்டதய திட்ை ஓட்ைங்களின் மதிப்பீடு 

 
 

அட்ைவடை : 4.10 QL-V இலிருந்து பிந்டதய திட்ை ஓட்ைங்களின் மதிப்பீடு 

 

திட்ைத்திற்குப் பிந்டதய சூழ்நிடலயில் ஆண்டுக்கு 77,454 KL அதிகப்படியரன நீர் இருக்கும் மற்றும் உள்ளூர் கிரரம 

மக்களின் நலனுக்கரக முன்ஹமரழியப்பட்ை குளங்கள் மற்றும் நீர்த்டதக்கங்கள் மூலம் அருகிலுள்ள நிலத்தடி நீர்-
மட்ைத்டத ரீசரர்ஜ் ஹசய்ய அறுவடை ஹசய்து பயன்படுத்தப்படும். இதனரல், டமற்பரப்பு நீர்நிடலகளில் எந்த பரதிப்பும் 

ஏற்பைரது. இருப்பினும், இந்த 70 ஹெக்டைர் (அதிகபட்சம். 55 ஹெக்டைர் க்யூஎல்-ஐ மற்றும் 20 ஹெக்டைர் க்யூஎல்-வி 
குவரரி பகுதிகளில்) @ 1,08,900 KL/ஆண்டு குவரரி கரலத்தில் ஒவ்ஹவரரு ஆண்டும் டமற்ஹகரள்ளப்பைரது. 
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நிலத்தடி நீரில் எதிர்பரர்க்கப்படும் பரதிப்புகள்: ஒவ்ஹவரரு குவரரிக்கும் வீட்டு உபடயரகத்திற்கரக சுமரர் 3 KLD குடிநீர் 
டதடவப்படுகிறது (ஹமரத்தம் 6 KLD) இது பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் உள்ள RO ஆடலயில் இருந்து வழங்கப்படும். 

குவரரிகளுக்கு தூசிடய அைக்கும் நைவடிக்டககளுக்கரக ஒவ்ஹவரன்றும் சுமரர் 2 KLD மற்றும் கிரீன் ஹபல்ட்டின் 

டமம்பரடு மற்றும் பரரமரிப்புக்கரக மற்ஹறரரு 50 KLD டதடவப்படும் (ஹமரத்தம் 104 KLD). பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் 

உள்ள டகப்டிவ் சுரங்கப் பிட்களில் இருந்து டதடவயரன தண்ைீர் ஹபறப்படும். இதனரல், குத்தடக பகுதியில் உள்ள 

டமற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீர் ஆதரரங்களில் இருந்து தண்ைீர் எடுக்கப்பைரது. டமலும், குவரரி நைவடிக்டககளரல் 

நிலத்தடி நீர் அட்ைவடை குறுக்குஹவட்டு இருக்கரது, இதனரல் நிலத்தடி நீர் ஆட்சியில் குறிப்பிைத்தக்க தரக்கம் 

இருக்கரது. 

QLs I & V இலிருந்து உள்நரட்டு கழிவுநீர் உற்பத்தி சுமரர் 5 KLD (ஒவ்ஹவரன்றும் 2.5 KLD) இருக்கும், இது உயிரியல் 

ரீதியரக ஹசப்டிக் டைங்க்களில் சுத்திகரிக்கப்படும், அதன்பின்  

 

டபரதுமரன அளவு சிதறல் அகழிகள் இருக்கும். எந்தஹவரரு பைிமடனயும் முன்ஹமரழியப்பைவில்டல, இதனரல், 

குவரரியில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகள் இல்டல. 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: 

கழுவுதல்கடள தடுக்க எல்டலகளில் மண் கட்டுகள் வழங்கப்பை டவண்டும். 

குத்தடகடயச் சுற்றி மரடல வடிகரல்கள் அடமக்கப்பை உள்ளன. 

இயற்டக வடிகரல்களில் விடுவதற்கு முன், இடைநிறுத்தப்பட்ை திைக்கழிவுகடளத் தீர்த்து டவக்க, டதரட்ைக் 

வடிகரல்களுக்கு ஹசட்டில்லிங் குளம் வழங்கப்பை டவண்டும். 

மரடல வடிகரல்கடள அவ்வப்டபரது பரரமரிப்பு / தூர்வரருதல் ஹசய்யப்பை டவண்டும். 

கிரீன் ஹபல்ட் குத்தடக எல்டலகள் மற்றும் பரதுகரப்பு தடைகடள ஒட்டி டமம்படுத்தப்பட்டு பரரமரிக்கப்பை டவண்டும். 

QL-I இல் சுமரர் 5 எண் குளங்கள் (18 ஹெக்டைர்) & 20 ஹெக்டைர் நீர்த்டதக்கம் மற்றும் 2 எண்கள் குளங்கள் (3.3 

ஹெக்டைர்) மற்றும் 12 ஹெக்டைர் அளவிலரன நீர்த்டதக்கம் QL-V இல் ஹபரதுவரன பயன்பரட்டிற்கரக 

உருவரக்கப்படும். மற்றும் அவற்றின் அருகில் உள்ள நிலத்தடி நீர் அட்ைவடைடய ரீசரர்ஜ் ஹசய்தல். 

 

4.3.6 திைக்கழிவுகள் 

QL-I இல் உள்ள 1,02,18,313 ைன்களின் ROM இருப்புத் ஹதரடகக்கு, OB உற்பத்தி 91,96,481 ைன்களரக இருக்கும். 

சிஹமண்ட் ஆடலயில் களிமண் @ 4,59,824 ைன்கள் நுகர்ந்த பிறகு, மீதமுள்ள 87,36,657 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் 

நிரப்பப்படும். QL-I இல் ஸ்கிரீனிங்/அளவித்தல் ஆடல ஹசயல்பரடுகளுைன், 45% மீட்புைன் க்ளீன் கன்கர் உற்பத்தி 
45,98,241 ைன்களரகவும், நிரரகரிப்புகள் 56,20,072 ைன்களரகவும் இருக்கும். ஸ்கிரீனிங் பிளரண்ட்/டசசரில் இருந்து 

நிரரகரிக்கப்பட்ை கனிமமரனது, G2-H2 மற்றும் G3-H3 (420x390 மீ) ஆகிய கட்ைங்களுக்கு இடைடய அதிகபட்சமரக 10 

மீ உயரம் வடர கன்கர் தீர்ந்துடபரன பகுதியில் ஹகரட்ைப்படும். 

QL-V இல் ROM ஆக 24,26,738 ைன் சுண்ைரம்பு கங்கடர குவரரி எடுக்க, OB ஆக 18,53,145 ைன் களிமண் (கருப்பு 

பருத்தி மண்) உருவரக்கப்படும். சிஹமன்ட் ஆடலயில் 25,000 TPA நுகர்வுைன், 16,03,145 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் 

நிரப்பப்படும். 

 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: 

குத்தடகப் பகுதிகள் மற்றும் கழிவுத் ஹதரட்டிடயச் சுற்றி மரடல வடிகரல்கள் அடமத்தல்/பரரமரித்தல். 

அரிப்டபத் தடுக்க / தடுக்க கரல் மற்றும் பயன்படுத்தப்பைரத சரிவுகளில் மரக்கன்றுகள் நைப்பை டவண்டும்.  கரற்று 

மரசுக்கட்டுப்பரட்டு நைவடிக்டககளில் இருந்து டசகரிக்கப்படும் தூசி. ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடலயில் உள்ள டப 

வடிகட்டிகள் ஹசயல்பரட்டில் முற்றிலும் மறுசுழற்சி ஹசய்யப்பை டவண்டும். கரிமக் கழிவுகள் (உலர்ந்த இடலகள், 
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உைவுக் கழிவுகள் டபரன்றடவ) புழு உரமரக்கலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பசுடம மண்ைலத்திற்கு உரமரகப் 

பயன்படுத்தப்படும். கனிமக் கழிவுகள் (கரகிதங்கள் மற்றும் பிற கழிவுகள்) முடறயரக அகற்றப்பை டவண்டும். 

 

4.3.7 உயிரியல் சூழல் 

பிரரந்தியத்தில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி/மண்ைலம் (ESA/ESZ) இல்டல. பூர்வீக தரவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மட்டுடம உள்ளன. அட்ைவடை-I இனங்கள் இந்திய பட்ைரைி டகரழி (பரடவர கிரிஸ்டைைஸ்) 

ஹபரதுவரக இப்பகுதியில் கரைப்படுகிறது. பறடவகள் மனித சனத்ஹதரடகயுைன் இப்பகுதிகளில் சமூகமரக 

நைமரடுவடத அவதரனிக்கின்றனர். 
 

இந்திய பட்ைரைிக் டகரழிகளுக்கரன அங்கீகரிக்கப்பட்ை பரதுகரப்புத் திட்ைம் வனத்துடறயுைன் கலந்தரடலரசித்து 

தயரரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இத்திட்ைத்தின் மூலம் வனப் பரப்புக்கு எந்த இழப்பும் இல்டல, எனடவ ஈடுஹசய்யும் கரடு வளர்ப்பு டதடவயில்டல. 

தற்டபரதுள்ள மரங்கள் : குவரரி குத்தடகயில் 158 டவப்ப மரங்கள், 46 புங்கன் மற்றும் 63 படனமரங்கள் என ஹமரத்தம் 

267 மரங்கள் உள்ளன. RCL மரங்கடள எண்ைி அப்படிடய பரதுகரக்க டவண்டும். முன்ஹமரழியப்பட்ை குவரரிகள் 

அவர்கடள ஹதரந்தரவு ஹசய்யக்கூைரது. 

பசுடமப் பட்டை: நிலப் பயன்பரட்டில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, தற்டபரதுள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை 

குவரரிகளில் சுமரர் 269.13 ஹெக்டைர் மற்றும் க்ரஷர் மற்றும் ஹபனிஃபிசிடயஷன் ஆடலயில் 12.10 ஹெக்டைர், ஹமரத்த 

பசுடமப் பட்டை 281.23 ஹெக்டைரரக இருக்கும் (கவடரஜ் 21.14%). முக்கியமரக, உள்ளூர் இனங்கள் அதரவது. டவம்பு, 

நரவல், புளி, டதக்கு, அவல் வரடக, மர, ஹகரய்யர, ஹகரடிடக, ஹநட்டிலிங்கம், புங்டக, சீடத, வன்னி, மஞ்சள் அரளி 
டபரன்றடவ நைப்பட்ைடவ/விருப்பமரனடவ. ஹமரத்த எண்ைிக்டக 4,21,845 மரங்கள் @ 1,500 மரங்கள்/எக்ைருக்கு 85-

90% உயிர்வரழும் விகிதம். 

 

விவசரயத்தில் எதிர்பரர்க்கப்படும் பரதிப்புகள்: குத்தடகப் பகுதிகள் சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் உள்ள பகுதிகள், 

தரிசு நிலங்கள் மற்றும் வறண்ை விவசரய நிலங்களரல் சூழப்பட்டுள்ளன. அடிப்படை AAQ குடறந்த மட்ைத்தில் 

உள்ளதரலும், GLC மிகவும் குடறவரகடவர/அற்பமரனதரக இருப்பதரலும், திட்ைங்களரல் சுற்றியுள்ள வறண்ை விவசரய 

நிலங்களில் எந்த பரதிப்பும் ஏற்பைரது. 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: 

CPCB வழிகரட்டுதல்களின்படி குத்தடகப் பகுதிகளில் பயனுள்ள பசுடமப் பட்டை உருவரக்கப்படும். முக்கியமரக, 

உள்ளூர் இனங்கள் 90% உயிர்வரழும் விகிதத்துைன் நைப்பட்டு பரரமரிக்கப்படும்.  மீண்டும் நிரப்பப்பட்ை மற்றும் 

மீட்கப்பட்ை பகுதிகளில் கரடு வளர்ப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும். 

 

4.3.8 சமூக ஹபரருளரதரரம் 

சிஹமன்ட் வளரகத்தில் 465 டநரடி ஊழியர்கள் பைிபுரிகின்றனர். சுமரர் 600 டபருக்கு மடறமுக டவடலவரய்ப்பு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் தற்டபரதுள்ள மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை இந்த சுரங்கங்கள் சுமரர் 152 

நபர்களுக்கு டநரடி டவடலவரய்ப்டபயும், சுமரர் 273 நபர்களுக்கு மடறமுக டவடலவரய்ப்டபயும் வழங்குகின்றன 

(அட்ைவடை 4.11). இந்த சுரங்கங்களில் உள்ள ஹமரத்த பைியரளர்கள் 425 டபரில் 80%க்கும் அதிகமரடனரர் உள்ளூர் 
கிரரமங்கடள டசர்ந்தவர்கள். 
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அட்ைவடை : 4.11 சுரங்கங்கள் கரரைமரக டவடலவரய்ப்பு 

 

 

QL-I டநரடியரக 30 நபர்கடளயும், மடறமுகமரக 50 நபர்கடளயும் டவடலக்கு அமர்த்தும். QL-V குவரரியில் 30 டபர் 
டநரடியரகவும், 30 டபர் மடறமுகமரகவும் பைியமர்த்துவரர்கள். 

கரர்ப்படரட் சமூகப் ஹபரறுப்பு (CSR) பட்ஹஜட்டின் கீழ் RCL அதன் சுரங்கங்கள் மற்றும் ஹதரழிற்சரடலயின் 

கிரரமங்களிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள கிரரமங்களிலும் பல சமூக நைவடிக்டககடள டமற்ஹகரண்டு வருகிறது. பிப்ரவரி 
27, 2014 அன்று கரர்ப்படரட் விவகரர அடமச்சகத்தரல் அறிவிக்கப்பட்ை விதிகளின்படி RCL ஆனது CSR குழுடவக் 

ஹகரண்டுள்ளது. CSR குழு மற்றும் நிறுவனத்தின் அறிவிக்கப்பட்ை CSR ஹகரள்டகயின் அடிப்படையில், பின்வரும் CSR 

நைவடிக்டககள் உள்ளைக்கப்பட்டு அறிக்டகயிைப்படும் (& இதில் கரட்ைப்படும். நிறுவனத்தின் இடையதளம்): 

 

கடுடமயரன பசி மற்றும் வறுடமடய ஒழித்தல். 

கல்வி மற்றும் ஹதரழில் திறன்கடள டமம்படுத்துதல். 

சுற்றுச்சூழல் நிடலத்தன்டமடய உறுதி ஹசய்தல். 

சமூகப் ஹபரருளரதரர டமம்பரடு மற்றும் நிவரரைத்திற்கரக மத்திய அரசு அல்லது மரநில அரசுகளரல் அடமக்கப்படும் 

பிரதமரின் டதசிய நிவரரை நிதி அல்லது டவறு ஏடதனும் நிதிக்கு பங்களிப்பு. 

முன்ஹமரழிவு சமூகத்திற்கும் நரட்டிற்கும் நன்டம பயக்கும் மற்றும் முக்கியமரனதரக இருக்கும்: 

கருவூலத்திற்கு ரரயல்டி. 

DMF & Green Fund பங்களிப்பு. 

டமம்படுத்தப்பட்ை உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய ஹபரருளரதரரம். 

டநரடி மற்றும் மடறமுக டவடலவரய்ப்புகள். 

உள்ளூர் மக்களின் டநரடி மற்றும் மடறமுக வரழ்வரதரரத்டத டமம்படுத்துதல். 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: டதடவ அடிப்படையிலரன மதிப்பீட்டு ஆய்வுக்கரன பதில்களில், சமூகத்திற்கு பின்வரும் 

சமூக நைவடிக்டககள் முன்ஹமரழியப்படுகின்றன: 

அரசரங்கத்டத நடைமுடறப்படுத்துவதில் மரவட்ை நிர்வரகத்துைன் டகடகரர்த்தல். திட்ைங்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
வளர்ச்சிகள். 

பிரரந்தியத்தில் உள்கட்ைடமப்பு வசதிக்கரக உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அரசரங்கத்திற்கு நிதி உதவி. பள்ளிகள். 

ஹபரது சுகரதரரம் : மருத்துவ முகரம்கடள நைத்துதல் மற்றும் கிரரமங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் பிற மருத்துவ 
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வசதிகடள வழங்குதல். பகுதியில் கல்விக்கு பங்களிப்பு. உள்ளூர் மக்களின் நலனுக்கரக பல்டவறு நலன்புரி 
ஹசயல்பரடுகடள டமற்ஹகரள்வது. 

 

 

4.3.9 ஹதரழில் ஆடரரக்கியம் 

பைியரளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் சுகரதரரத் டதடவகடள ஆதரிப்பதற்கரக RCL ஹதரழிற்சரடல 

மற்றும் சுரங்கங்களில் ஒரு ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயத்டத இயக்குகிறது. ஒவ்ஹவரரு ஆண்டும் ஊழியர்களுக்கு 

அவ்வப்டபரது உைல்நலப் பரிடசரதடனகள் (நுடரயீரல் பரிடசரதடன, ஆடிடயரஹமட்ரிக் டசரதடன, இரத்தப் 

பரிடசரதடன, மரர்பு எக்ஸ்டர பரிடசரதடன டபரன்றடவ) நைத்தப்படுகின்றன. டசரதடன அவதரனிப்புகளின் 

ஆதரவுைன், பைியரளர்களுக்கு டபரதுமரன மற்றும் டதடவ அடிப்படையிலரன சிகிச்டச அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவடர ஊழியர்களின் கண்கரைிப்பின் டபரது ஹதரழில் சரர்ந்த டநரய்கள் எதுவும் ஏற்பைவில்டல. 

 

குவரரி நைவடிக்டககளுைன் ஹதரைர்புடைய டநரய்கள்: 

கவனிக்கப்பைரத டலசரன சிலிக்டகரசிஸ், நரள்பட்ை வடகயரக மரறலரம். 

சிலிடகர-கரசடநரய் 

தூசி ஹதரைர்பரன நிடமரனியர 
 

கண் எரிச்சலுைன் கூடிய கண் டநரய்கள், முதலியன. 

பரதுகரப்பு மற்றும் ஆடரரக்கியமரன டவடல நிடலடமகடள வழங்குவதற்கும், ஹதரழில்சரர் சுகரதரரம் மற்றும் 

பரதுகரப்பு ஹசயல்திறடன ஹதரைர்ந்து டமம்படுத்துவதற்கும் RCL உறுதிபூண்டுள்ளது. RCL இன் டநரக்கங்கள்: பூஜ்ஜிய 

விபத்து மற்றும் பரதுகரப்பரன பைிச்சூழடல அடைதல், அடனத்து ஊழியர்களின் தரர்மீக மற்றும் ஆடரரக்கியத்டத 

டமம்படுத்துதல் மற்றும் உமிழ்வு அளடவ விதிமுடறகளுக்குக் கீடழ பரரமரிப்பது. RCL ஆனது பைிச்சூழலுக்கரன 

பைிச்சூழலியல் ஆதரடவயும் அவ்வப்டபரது மதிப்பரய்வு ஹசய்து வழங்குகிறது. டமற்கூறிய டநரய்களின் ஆரம்ப 

நிகழ்வுகடளக் கண்ைறிந்து, ஏடதனும் இருந்தரல், உைனடி சிகிச்டச மற்றும் குைப்படுத்துவதற்கு டபரதுமரன கவனிப்பு 

டமற்ஹகரள்ளப்படும். ஏடதனும் சம்பவங்கள் இருந்தரல், அடதக் குடறக்க பரதுகரப்பு அம்சங்களும் உறுதி 
ஹசய்யப்படுகின்றன. 

தைிக்கும் நைவடிக்டககள்: 

குவரரிகளில் பைியரளர்களுக்கு அடனத்து தனிப்பட்ை பரதுகரப்பு உபகரைங்கடளயும் வழங்குதல்.  அடனத்து 

ஊழியர்களும் ஆட்டசர்ப்பு மற்றும் பைியின் டபரது அவ்வப்டபரது டசரதடனக்கு உட்படுத்தப்படுவரர்கள். 

டவடலவரய்ப்பு பதிவுகளுக்கு முந்டதய, டபரது மற்றும் பிந்டதய பதிவுகடள பரரமரித்தல். 

ஹதரழில் பரதுகரப்பு மற்றும் சுகரதரரம் ஹதரைர்பரன அடனத்து ஹதரழில்கள் மற்றும் ஹசயல்பரடுகளுக்கரன நிடலயரன 

இயக்க நடைமுடறகள் வழங்கப்படும். 

ஓட்டுனர்கள்/ஆபடரட்ைர்களுக்கு பைிச்சூழலியல் ரீதியரக வடிவடமக்கப்பட்ை இருக்டககடள வழங்குதல் 

இரவு டநரங்களில் எளிதரக டவடல ஹசய்ய சரியரன இைங்களில் ஹவளிச்ச வசதிகடள ஏற்படுத்துதல்.  பைி வசதி 
மற்றும் ஒரு குழுவரல் அதன் கரல ஆய்வு. 

குவரரிகளில் ஓய்வு தங்குமிைங்கள் மற்றும் டதடவயரன வசதிகடள வழங்குதல். 

 

4.3.10 பிளரஸ்டிக் கழிவு டமலரண்டம 

தமிழ்நரடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துடற (EC-2) துடற, 25.06.2018 டததியிட்ை GO(D) எண். 84-ன்படி குவரரிகளில் 

ஒருமுடற பயன்படுத்துவதற்கும் பிளரஸ்டிக் பயன்பரட்டைத் தூக்கி எறிவதற்கும் தடை விதிக்கப்படும். உைவுப் 

டபரர்த்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிளரஸ்டிக் தரள்கள், சரப்பரட்டு டமடசயில் விரித்தல், பிளரஸ்டிக் தட்டுகள், 

பிளரஸ்டிக் பூசப்பட்ை டதநீர் டகரப்டபகள் மற்றும் பிளரஸ்டிக் ைம்ளர், தண்ைீர்ப் டபகள் மற்றும் பரக்ஹகட்டுகள், 

பிளரஸ்டிக் டவக்டகரல், பிளரஸ்டிக் டகரி டபக் மற்றும் குவரரி வளரகத்தில் தடிமன் பரரரமல் பிளரஸ்டிக் ஹகரடிகள் 
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தடை ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலரக, வரடழ இடல, பரக்கு படன தட்டு, துருப்பிடிக்கரத எஃகு கண்ைரடி, 

பீங்கரன் தட்டுகள் / டகரப்டபகள், துைி டப, சைல் டப டபரன்ற சூழல் நட்பு மரற்றீட்டைப் பயன்படுத்துவடத RCL 

ஊக்குவிக்கும். 

 

4.4 தரக்கங்களின் மதிப்பீடு 

ஹசயல்பரட்டின் டபரது ஏற்படும் பரதிப்புகள் விமர்சன ரீதியரக ஆரரயப்பட்டு, எதிர்மடற (பரதகமரன) மற்றும் 

டநர்மடற (நன்டம) தரக்கங்கள் மதிப்பீடு ஹசய்யப்படுகின்றன. அதன் சுற்றுப்புறங்களில் திட்ைத்தின் தரக்கங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்கு பரவலரக ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்பட்ை டமட்ரிக்ஸ் முடற அட்ைவடை 4.12 இல் பயன்படுத்தப்பட்டு 

டகயரளப்படுகிறது. தரக்கங்களின் சரத்தியமரன முக்கியத்துவம் (எதிர்மடற மற்றும் டநர்மடற இரண்டும்) 

பின்வருமரறு குறிக்கப்படுகிறது: 

நரன் : முக்கியமற்ற தரக்கம் & குறுகிய கரல. 

எஸ்: குறிப்பிைத்தக்க தரக்கம் & குறுகிய கரல. 

பி: குறிப்பிைத்தக்க தரக்கம் ஆனரல் கட்டுப்பரட்டு நைவடிக்டககள் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆர்: குறிப்பிைத்தக்க தரக்கம், நீண்ை கரல மற்றும் நிரந்தரமரனது. 

Z : குறிப்பிைத்தக்க & நன்டம. 

 

 

அட்ைவடை : 4.12 EIA டமட்ரிக்ஸ் 
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4.5 எண்ைிக்டகயின் தரக்கம். 

 

ஆனது EIA டமட்ரிக்ஸில் தரமரன முடறயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பிைப்பட்ை தரக்கங்கடளக் கைக்கிடுவதற்கு, 

அவர்களுக்கு சில தன்னிச்டசயரன எடைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.1 3) , டநர்மடற தரக்கங்களுக்கு (+) மற்றும் 

எதிர்மடற தரக்கங்களுக்கு (-).   

 

தரக்க மூலத்டத சுருக்கமரக, முன்ஹமரழியப்பட்ை திட்ைத்திற்கரன ஹமரத்த தரக்க மதிப்பின் அளவீட்டில் 0 முதல் 5 

வடரயிலரன குைக தரக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (அட்ைவடை 4.14). அறிக்டகயிைப்பட்ை 'பிளஸ்' மற்றும் 

'டமனஸ்' மதிப்புகள் EIA டமட்ரிக்ஸின்படி ஒரு குறிப்பிட்ை சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் கீழ் குறிப்பிட்ை அளவுருவுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ை தரக்கத்தின் ஒட்டுஹமரத்த மதிப்பரகும்.  

 

 

அட்ைவடை : 4.13 குைக மதிப்புகள் 



 

RCL 

239 

 

 

அட்ைவடை : 4.14 தரக்க அளவீடு - ஹசயல்பரட்டு நிடல   

 
 

ஹமரத்த தரக்க மதிப்பு +5,900 முன்ஹமரழிடவ ஹசயல்படுத்துவதற்கு சரதகமரக உள்ளது. ஹமரத்த தரக்க மூலமரனது 

உறுதியரன, டநர்மடற மதிப்ஹபண் ஆகும். டவறு வரர்த்டதகளில் கூறுவதரனரல், முன்ஹமரழிவின் கரரைமரக 

இைஞ்சரர்ந்த தரக்கங்கள் குடறவரக/அற்பமரனதரக இருக்கும் மற்றும் திட்ைத்டத ஹசயல்படுத்த முடியும். டமலும், EMP 

இல் மரசுக் கட்டுப்பரட்டிற்கரன அடனத்து சுட்டிக்கரட்ைப்பட்ை தைிப்பு  

நைவடிக்டககளும் டநர்மடறயரன தரக்கங்கடள டமம்படுத்த திட்ை ஆதரவரளரரல் திட்ைத்திற்குப் பிந்டதய 

சூழ்நிடலயில் ஹசயல்படுத்தப்படும்.  

 

5.0 மரற்றுகளின் பகுப்பரய்வு   

(ஹதரழில்நுட்பம் & தளம்)   

5.1 ஹதரழில்நுட்பம்   

சூழல் நட்பு குவரரி குவரரி மற்றும் ஹவடித்தல் துடளயிைல் பயன்படுத்துதல் முன்ஹமரழியப்படுகிறது.   

குவரரி ஹசய்யப்பட்ை பகுதியின் பகுதி மீண்டும் நிரப்பப்பட்டு, மீட்ஹைடுக்கப்பட்டு கரடு வளர்க்கப்படும்.   

டமய்ச்சல் பகுதிகள், குளங்கள் மற்றும் நீர் டதக்கங்கள் மடழ நீடர டசகரிக்க முன்ஹமரழியப்பட்டுள்ளன.   

குவரரி பகுதியில் டசகரிக்கப்படும் மடழநீடர நிலத்தடி நீர்மட்ைத்டத மீட்ஹைடுக்க பயன்படுத்த 

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது.   

5.2 கருதப்படும் மரற்றுத் தளங்கள்   

இது ஒரு கனிமப் பகுதி மற்றும் கனிமப் படிவுகள் குறிப்பிட்ை தளமரகும். எனடவ, தளத்டதத் டதர்ந்ஹதடுக்கும் 

அளவுடகரல் டதடவயில்டல.   
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6.0 சுற்றுச்சூழல் கண்கரைிப்புத் திட்ைம்   

6.1 சுற்றுச்சூழல் ஹசல் மற்றும் இைக்கங்கள்   

சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டமத் திட்ைத்டத (EMP), சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டமத் திட்ைத்டத திறம்பைச் 
ஹசயல்படுத்துவதற்கரனபிரிவுத் தடலவரின் ஒட்டுஹமரத்த டமற்பரர்டவயின் கீழ் ஹசல். சுரங்க டமலரளர், 
புவியியலரளர்கள் மற்றும் டதரட்ைக்கடல வல்லுநர்கள் கலத்தின் ஒரு பகுதியரக உள்ளனர். RCL ஆனது TNPCB இன் 

CPCB/CARE ஏர் ஹசன்ைருைன் மின்னணு முடறயில் இடைக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கத்திற்கரக ஒரு ஆன்டலன் சுற்றுப்புற 

கரற்று தர கண்கரைிப்பு நிடலயத்டத வழங்கியுள்ளது.   

 

6.2 பின் திட்ை கண்கரைிப்பு   

NAAQ விதிமுடறகளின்படி சுற்றுப்புற கரற்றின் தரத்டத (4 இைங்களில்) அவ்வப்டபரது கண்கரைித்தல், 

ஃப்யூஜிடிவ்/ஹவரர்க்டஜரன் கரற்றின் தரம்/உமிழ்வுகள் (4 இைங்கள்), இடரச்சல் அளவுகள் (சுற்றுப்புற மற்றும் 

பைிமண்ைல பகுதிகள்), நீர் (4 டமற்பரப்பு & 4 நிலத்தடி நீர் ) மற்றும் மண்ைின் தரம் (3 இைங்கள்) டமற்ஹகரள்ளப்படும். 

கண்கரைிப்பு விவரங்கள் அட்ைவடை 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்ைவடை : 6.1 பின் திட்ை கண்கரைிப்பு பட்டியலில் உள்ளது 
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CPCB .96,000/ஆண்டுக்கு குத்தடகக்கு கண்கரைிப்பு பைிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும். கரலமுடற அறிக்டககள் TNPCB 

மரதரந்திர, IBM கரலரண்டு மற்றும் MoEF&CC கண்கரைிப்பு ஹசல்/ SEIAA க்கு அடரயரண்டு நிடல அறிக்டககளரக 

சமர்ப்பிக்கப்படும் 

 

7.0 கூடுதல் ஆய்வுகள்   

 

7.1 அபரயங்கள் அடையரளம் கரணுதல் & இைர் மதிப்பீடு  

அபரயங்கள் அடையரளம் கரணுதல் மற்றும் இைர் மதிப்பீடு (HIRA) சரத்தியமரகும். அவசரகரலத் தயரர்நிடலத் 

திட்ைத்டத (EPP) முன்ஹமரழிய முன்ஹமரழியப்பட்ை நைவடிக்டககள் மற்றும் இைர்களின் மதிப்பீடு கரரைமரக ஏற்படும் 

ஆபத்துகள். குவரரியில் அபரயகரமரன இரசரயனங்கள் டசமிக்கப்பைவில்டல, எனடவ, மரைலிங் உத்தரவரதம் 

இல்டல. ஹசயல்பரட்டின் டபரது தரக்கத்டத ஏற்படுத்தக்கூடிய சரத்தியமரன அபரயங்கள்  அட்ைவடை 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்ைவடை : 7.1 ஆபத்திற்கரன முன் ஹமரழிவு 
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 7.2 அவசரத் தயரர்நிடலத் திட்ைம்  

 

ஆபத்துக் கரட்சிகள் இைர் டமட்ரிக்ஸ் (R) ஐப் பயன்படுத்தி ஆபத்து தரவரிடசப்படுத்தப்பட்ைடவ அட்ைவடை 7.2. 

அட்ைவடை : 

 

அட்ைவடை : 7.2 ரிஸ்க் டமட்ரிக்ஸ் (ஆர்)  

 
 

குவரரி ஹசயல்பரடுகள் 1-4 மதிப்ஹபண்களுைன் குடறந்த-ஹபரிய அபரயங்களில் தரவரிடசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஈடுபடும் பைியரளர்கள் சம்பந்தப்பட்ை ஆபத்துகள் குறித்து அறிந்திருப்படதயும், டபரிைர்களுக்குப் பதிலளிப்பதில் 

பயிற்சி ஹபற்றிருப்படதயும் உறுதிஹசய்ய டவண்டும். முதலுதவி ஹபட்டிகள் மற்றும் மருத்துவ ஹபரருட்கள் குத்தடகயில் 

பரரமரிக்கப்பை டவண்டும். அடனத்து பைியரளர்களும் தனிப்பட்ை பரதுகரப்பு உபகரைங்கடள (PPEs) பரதுகரப்பு 

கரலைிகள், ஹெல்ஹமட்கள், பரதுகரப்பு கண்ைரடிகள் டபரன்றஅருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமடனகள் எந்த மருத்துவ 

அவசரநிடலக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.   

 

7.3 டபரிைர் டமலரண்டமத் திட்ைத்தில்  

, குவரரி நைவடிக்டககளில் ஈடுபடும் அபரயங்களுக்கரன முன்ஹமரழியப்பட்ை டபரிைர் டமலரண்டமத் திட்ைம் (DMP) 

அட்ைவடை 7.3. 
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நிர்வரகம் குழப்பத்டத குடறக்க திறடமயரக சூழ்நிடலடய சமரளிக்க முடியும். சுரங்கத்தில் ஆபத்துக்கரன சரத்தியமரன 

ஆதரரங்கடளக் கருத்தில் ஹகரண்டு.   

முடறயரன டவலிகள் மற்றும் கட்டுகள் விலங்குகள் கவனக்குடறவரக நுடழவதற்கு உதவும். RCL பிட் டசஃப்டி 

கமிட்டிடயக் ஹகரண்டுள்ளது, இது சுரங்கத்தில் பரதுகரப்பு, ஹதரைர்புடைய அம்சங்கடளக் கண்கரைிக்கிறது மற்றும் 

எந்த அவசரநிடலடயயும் சமரளிக்க ஒரு நிர்வரகத் திட்ைத்டத வடரந்துள்ளது. ஏடதனும் அவசரநிடல ஏற்பட்ைரல் 

ஹதரைர்புஹகரள்ளும் நபர்கள் கீடழ ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.   
திரு. பி.ஹஜகதீஷ் பரபு,   

சீனியர் ஹபரது டமலரளர் (சுரங்கம்),   

தி ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட்,   

பந்தல்குடி (Po), விருதுநகர் மரவட்ைம்-626113.   

 ஹதரடலடபசி: 04566 261380; டகப்டபசி : 9994442472.   

RCLக்கு ஹவளிடய உள்ள வசதிகள் : பந்தல்குடி மற்றும் அருப்புக்டகரட்டை அரசு மருத்துவமடன.   

 

"ஆஃப்டசட்" அவசரகரல சூழ்நிடலக்கரன சரத்தியம் நிரரகரிக்கப்பட்ைது, ஏஹனனில் RCL குவரரியரனது எந்தஹவரரு 

ஆஃப்டசட் அவசரநிடலடயயும் ஏற்படுத்த வரய்ப்பில்டல, எனடவ ஆஃப்-டசட் அவசரத் திட்ைத்டதத் தயரரிப்பதற்கு 

அடழப்பு விடுக்கவில்டல. டமலும், குடியிருப்பு மற்றும் வசிக்கும் பகுதி குவரரியிலிருந்து ஹவகு ஹதரடலவில் உள்ளது. 

எவ்வரறரயினும், தீவிரமரன சூழ்நிடலடய கருத்தில் ஹகரண்டு, ஏடதனும் ஒரு சூழ்நிடல ஏற்பட்ைரல், ஏடதனும் 

ஆஃப்டசட் அவசரநிடல குறித்து கரவல்துடற உட்பை மரவட்ை அதிகரரத்திற்கு ஹதரிவிக்கப்படும்.   

தற்கரலிக நிறுத்தத்தின் டபரது கவனிப்பு மற்றும் பரரமரிப்பு: 120 நரட்களுக்கு டமல் குவரரி தற்கரலிகமரக 

நிறுத்தப்பட்ைரல், அது நிறுத்தப்படும் டததிக்கு 30 நரட்களுக்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ை அதிகரரிகளுக்கு அறிவிப்பு 

வழங்கப்படும். தடை கரலத்தில், அங்கீகரிக்கப்பைரத நபர்கள் நுடழவடதத் தவிர்க்க, பரதுகரப்பு ஏற்பரடுகள் மற்றும் 

டவலிகள் அடமக்கப்படும். டவலி அடமப்பதன் மூலம் டமற்பரப்பில் இருந்து குவரரிக்கரன அணுகல் தடுக்கப்படும்.   

 

அவசரத் திட்ைம்:  

குவரரியில் எங்கும் ஏடதனும் தீவிரமரன நிகழ்வுகள் நைந்தரல், அருகில் உள்ள சுரங்கத் துடற அதிகரரிக்கு உைனடியரக 

தகவல் ஹதரிவிக்கப்படும்.   

அவசரநிடல குறித்து அறிவிக்கப்பட்ைரல், தகவல் சரியரக இருக்கிறதர என்று சரிபரர்க்கப்பட்டு, குறிப்பரக 

டமலரளருக்கு ஹதரடலடபசி மூலம் ஹதரிவிக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கத்தின் மற்ற பகுதி மற்றும் சுரங்கத்தின் 

டமலரளர்களுைன் ஹதரைர்புஹகரள்வதன் மூலம், ஆபத்து ஏற்பட்ை இைத்தில் இருந்து நபர்கள் உைனடியரக திரும்பப் 

ஹபறப்படுவரர்கள். .   

அவசரத் தகவல் கிடைத்தவுைன் ஏற்கனடவ அடமக்கப்பட்ை ஆடலரசடனக் குழுவுக்கு அனுப்பப்படும். ஷிப்ட் 

இன்சரர்ஜ் அடனத்து ஹபரருட்கள் மற்றும் டபரக்குவரத்து அடமப்பு அவசர சூழ்நிடலடய சமரளிக்க உறுதி.   
வழக்குகடளப் ஹபறுவதற்குத் தயரரரக இருக்க டவண்டிய முதலுதவி வசதிகள்.  

 

8.0 திட்ைப் பயன்கள்   

சுற்றுச்சூழல் நன்டமகள் .   

சமூக நன்டமகள்: QL-I டநரடியரக 30 நபர்கடளயும், மடறமுகமரக 50 நபர்கடளயும். QL-V ஆனது சுமரர் 30 நபர்கடள 

டநரடியரகவும் 30 நபர்கடள மடறமுகமரகவும்.ஹசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும்.CER) பட்ஹஜட் (QL-I க்கு ரூ.12,00,000/- & QL-

Vக்கு ரூ.8,40,000/-மற்றும் வைக்குநத்தம் கிரரமங்களுக்கு. கூடுதலரக, கட்ைரய மரவட்ை கனிம அறக்கட்ைடளக்கு (DMF) 

@ 10% Seigniorage கட்ைைமும் பங்களிக்கப்படும். டமலும், கிரீன் ஃபண்ட் பங்களிப்பு @ 10% Seigniorage கட்ைைத்தில். 
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நிதி நன்டமகள் : உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய ஹபரருளரதரரத்டத டமம்படுத்துதல். கருவூலத்திற்கு ரரயல்டி மற்றும் பிற 

வரிகள். டநரடி மற்றும் மடறமுக டவடலவரய்ப்பு, CER & CSR நைவடிக்டககள், DMF நிதி டபரன்றடவ இப்பகுதியின் 

சமூக-ஹபரருளரதரரக் கட்ைடமப்பில் சரதகமரன தரக்கத்டத ஏற்படுத்தும். முன்ஹமரழிவு சமூகத்திற்கும் நரட்டிற்கும் 

நன்டம பயக்கும் மற்றும் முக்கியமரனதரக இருக்கும்:   

கருவூலத்திற்கு சீனிடயரடரஜ் கட்ைைம்   

டமம்படுத்தப்பட்ை உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய ஹபரருளரதரரம்.   

டநரடி மற்றும் மடறமுக டவடலவரய்ப்புகள்.   

உள்ளூர் மக்களின் டநரடி மற்றும் மடறமுக வரழ்வரதரரத்டத டமம்படுத்துதல்.   

 

9.0 சுற்றுச்சூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பரய்வு   

திட்ைத்திற்கு வன நிலம் இல்லரததரல், மரம் ஹவட்டுவதற்கு முன்ஹமரழியப்பைரததரல், திட்ைத்திற்கு ஹசலவு பலன் 

பகுப்பரய்வு ஹபரருந்தரது. டமலும், ஸ்டகரப்பிங் ஹசயல்பரட்டின் டபரது இது வழங்கப்பைவில்டல. 

 

10.0 சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டமத் திட்ைத்தில்   

, பரதகமரன தரக்கங்கடளக் குடறப்பதற்கரக ஒரு சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டமத் திட்ைம் (EMP) உருவரக்கப்பட்ைது 

மற்றும் தற்டபரடதய சுற்றுச்சூழடல அடிப்படையரகக் ஹகரண்ைது. நிடல மற்றும் தரக்க மதிப்பீடு. மரசுபரட்டைத் 

தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பல்டவறு ஒழுங்குமுடற விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது கட்ைரயமரகும். 

கட்டுமரனம் மற்றும் ஹசயல்பரட்டுக் கட்ைங்களில் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பரதிப்புகடளத் தைிக்க சுற்றுச்சூழல் 

டமலரண்டமத் திட்ைங்கள் முன்ஹமரழியப்பட்டுள்ளன.   

 

10.1 கட்டுமரனக்   

கட்ைம் (சுரங்க அலுவலகம் & ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடல) கட்டுமரனக் கட்ைத்தில் பின்வரும் EMP நைவடிக்டககள் 

டமற்ஹகரள்ளப்பை டவண்டும்:   

இப்பகுதியின் இயற்டகயரன வடிகரல் கட்டுமரனங்கள் கரரைமரக எந்த மரற்றமும் ஏற்பைரது என்படத 

உறுதிப்படுத்த டவண்டும்.  டதரண்டி எடுக்கப்பட்ை அடனத்து டமல்மண்டையும் பசுடமப் பகுதியில் 

பயன்படுத்துவதற்கரக டசமித்து பரரமரிக்க டவண்டும்.  மைல், கல் சில்லுகள் டபரன்ற கட்டுமரனப் ஹபரருட்கள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை குவரரிகளில் இருந்து ஹபறப்பை டவண்டும்.  குடறந்த சல்பர் உள்ளைக்கம் ஹகரண்ை அதிடவக டீசல் 

கட்டுமரன இயந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பை டவண்டும்.  தப்பிடயரடிய உமிழ்டவச் சரிபரர்க்க சிஹமன்ட் 

டகயரளுதல் முடறயரகக் கண்கரைிக்கப்பை டவண்டும். கரலி சிஹமன்ட் டபகள், குப்டபகள் டபரன்றவற்டற அந்த 

இைத்தில் அப்புறப்படுத்தக் கூைரது.   

கட்டுமரனம் முடிந்ததும், அடனத்து குப்டபகள் மற்றும் புறம்பரன ஹபரருட்கள் அகற்றப்பை டவண்டும் மற்றும் தளத்தில் 

எச்சங்கள் எதுவும் விைப்பைக்கூைரது.   

ஒரு குறுக்கு டசரதடன மற்றும் தரவுத் தளத்டத டவத்திருப்பதற்கரக TNPCB விதிமுடறகளின்படி கட்டுமரனக் 

கட்ைத்தின் டபரது சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் அவ்வப்டபரது கண்கரைிப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும்.   

 

10.2 ஹசயல்பரட்டுக் கட்ைம்   

பின்வரும் EMP நைவடிக்டககள் ஹசயல்பரட்டுக் கட்ைத்தில் டமற்ஹகரள்ளப்படும்:   

10.2.1 நிலப் பயன்பரடு   

தற்டபரதுள்ள மரங்களின் எண்ைிக்டக எண்ைப்பட்டு மதிப்பரய்வுக்கரகக் குறிப்பிைப்படும்.   

குப்டபகடளக் கழுவுவடதத் தடுக்க, குப்டபகளின் சுற்றளவு மற்றும் ஹசயல்பைரத பக்கங்களில் மண் கடரகள் 

அடமக்கப்பை டவண்டும்.   

விவசரய நிலங்களில் வண்ைல் மண் படிவடத தடுக்க டவண்டும். மண் அரிப்டபத் தடுக்க/கட்டுப்படுத்த குப்டப 

சரிவுகளில் ஹசக் டைம்களுைன் கூடிய மரடல வடிகரல்கள் அடமக்கப்பை டவண்டும்.  
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தகுந்த டதரட்ைங்களுைன் இயந்திர மற்றும் உயிரியல் மறுசீரடமப்பு மூலம் திைிப்பு நிடலப்படுத்தப்பை டவண்டும்.  

கனிமங்கள் அல்லரத பகுதிகள் மற்றும் திறந்தஹவளி பகுதிகளில் மரங்கடள நை டவண்டும்.   

குவரரி மற்றும் கழிவுக் கிைங்கில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகள் சுற்றுப்புறங்களுக்கு, குறிப்பரக விவசரய 

நிலங்களுக்கு ஹவளிடயற்றப்படுவடதத் தடுக்க டவண்டும்.   

டசர்க்டககளில் மரடல வடிகரல், வரய்க்கரல், டகட்ச் பிட்கள் வழங்கப்பை டவண்டும்   

 

அரிப்டபத் தடுக்க / தடுக்க குப்டபகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்பைரத சரிவுகளின் அடிவரரத்தில் மரக்கன்றுகள் நைப்பை 

டவண்டும்.   

திைக்கழிவுகள் குவரரி ஹசய்யப்பட்ை பகுதிகளில் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டு நிலம் அதன் அசல் நிடலக்கு 

மீட்ஹைடுக்கப்படும்.   

பின் நிரப்பப்பட்ை பகுதிகளில் பயனுள்ள கரடு வளர்ப்பு (முக்கியமரக பூர்வீக இனங்களுைன்) ஹசய்யப்பை டவண்டும்.   

வடகயில் டமய்ச்சல் வயல்கடள உருவரக்க டவண்டும் உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தும்   

 

10.2.2 டபரக்குவரத்து பரதிப்பு   

   

டபரக்குவரத்தில் கசிவு ஏற்பைரமல் இருக்க அடனத்து டிப்பர்களும் தரர்பரலின் மூலம் முழுடமயரக மூைப்பை 

டவண்டும்.   

டிப்பர்கடள அதிகமரக ஏற்றிச் ஹசல்வதற்கரன கட்டுப்பரடு அமல்படுத்தப்படும்.   

டவகக் கட்டுப்பரடுகள் அமல்படுத்தப்படும்.   

ஹநடுஞ்சரடல மற்றும் ஹபரதுச் சரடலகளில் லரரிகள் நிறுத்துவதற்கரன கட்டுப்பரடு அமல்படுத்தப்படும்.  

டபரக்குவரத்து வரகனங்களின் வழக்கமரன மற்றும் தடுப்பு பரரமரிப்பு உறுதி ஹசய்யப்பை டவண்டும்.  கரர்பன் 

வரிடசப்படுத்துதல் கரர்படன நீண்ைகரலமரக டசமிப்பதரகும்   

(குறிப்பரக கரடுகள்) மற்றும் புவியியல் அடமப்புகளில்கரர்பன் பிடிப்புக்கரன திட்ைத்டதச் சுற்றி டபரதுமரன பசுடமப் 

பட்டை உருவரக்கப்பை டவண்டும். மரங்கள் வளரும்டபரது, அடவ மர திசுக்களிலும் மண்ைின் கரிமப் ஹபரருட்களிலும் 

கரர்படன டசமித்து டவக்கின்றன.   

10.2.3 கரற்றுச் சூழல்   

சுற்றுச்சூழல் நட்பு குவரரிகடள ஏற்றுக் ஹகரள்ள டவண்டும்.   

சுற்றளவு, இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகள், கழிவுகள் ஹகரட்டும் இைங்கள் டபரன்றவற்றில் பசுடமப் 

பட்டைஉருவரக்கப்பைடவண்டும்   

டப வடிகட்டிகள் டபரன்ற APC உபகரைங்கடள அவ்வப்டபரது பரரமரித்தல்   

.   

இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகளில் தண்ைீர் ஹதளிப்பரன்கள் ஹபரருத்தப்பட்டு தூசிடய அைக்குவதற்கு இயக்க டவண்டும்.  

டபரக்குவரத்து வரகனங்களின் வழக்கமரன மற்றும் தடுப்பு பரரமரிப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும்.  டபரக்குவரத்து 

வரகனங்கள் உமிழ்வு விதிமுடறகளுக்கு இைங்க டவண்டும்.   

அவ்வப்டபரது கரற்றின் தரம் மற்றும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் கண்கரைிக்கப்படும்.  

 

10.2.4 இடரச்சல் அளவுகள்   

சத்தத்டதக் குடறப்பதற்கரன உள்ளடமக்கப்பட்ை ஹபரறிமுடறயுைன் குவரரியிடும் கருவிகடளப் பயன்படுத்துதல்.  

ஆடல இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு அம்சங்கள் டவடல ஹசய்யும் பகுதிகளில் குடறந்த இடரச்சல் அளடவ உறுதி 
ஹசய்யும்.  சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபடரட்ைரின் உபகரைங்களின் அடற வழங்கப்பை டவண்டும்.   

அதிக இடரச்சல் மண்ைலங்களில் உள்ள ஹதரழிலரளர்களுக்கு இயர் மஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் வழங்கப்பை டவண்டும். 
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தடித்த பசுடமயரன ஹபல்ட் குத்தடக எல்டல, இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகள் டபரன்றவற்டறச் சுற்றி ஒலித் 

தடைகளரகச் ஹசயல்படும் வடகயில் உருவரக்கப்படும்.   

எல்டலகளில் சத்தம் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கரன MoEF & CC விதிமுடறகளுக்கு இைங்க டவண்டும்.  

அவ்வப்டபரது இடரச்சல் கண்கரைிப்பு டமற்ஹகரள்ளப்பை டவண்டும்.   

 

10.2.5 நீர் சூழல்   

இயற்டக வடிகரல்கள் அல்லது நல்லரக்கள் ஹதரந்தரவு ஹசய்யக்கூைரது.   

தற்டபரதுள்ள சுரங்கத்திற்கு முந்டதய வடிகரல் அடமப்பு முடிந்தவடர பரரமரிக்கப்பை டவண்டும், இதனரல் ரன் பிஸ்ட் 

ப்ரரஹஜக்ட் ரன்ஆஃப் விநிடயரகம் பரதிக்கப்பைரது.   

குவரரி மற்றும் கழிவுக் கிைங்கில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகடள மரடல வரய்க்கரல் அடமத்து முடறப்படுத்த 

டவண்டும்.  அடனத்து மரடல வடிகரல்களும் டபரதுமரன அளவுள்ள டகட்ச் குழிகள் அல்லது ஹசட்டில்லிங் குழிகள் 

வழியரக புயல் நீரில் பரய்வதில் இருந்து இடைநிறுத்தப்பட்ை திைப்ஹபரருட்கடள அகற்ற டவண்டும்.   

அடமக்கும் குழிகள் மற்றும் மரடல வரய்க்கரல்கடள அவ்வப்டபரது தூர்வரர டவண்டும்.   

நிலத்தடி நீடரப் ஹபருக்க நைவடிக்டக எடுக்க டவண்டும்.  

வர்த்தகக் கழிவுகள் ஹவளிடயற்றப்பைக்கூைரது.   

அவ்வப்டபரது நீரின் தரம் கண்கரைிக்கப்பை டவண்டும்.   

 

10.2.6 உயிரியல் சூழல்   

பசுடமப் பட்டைடய உருவரக்கி திறம்பை பரரமரிக்க டவண்டும். QL-I இல், 60.00 ஹெக்டைர் பசுடம மண்ைலத்தின் கீழ் 

இருக்கும். 60.00.0 ஹெக்டைர் பரதுகரப்பு மண்ைலம் கிரீன் ஹபல்ட்டின் கீழ் உள்ளதரல், ஹமரத்த பசுடமப் பட்டி பகுதி 
24.05% கவடரஜுைன் சுமரர் 120.00 ஹெக்டைரரக இருக்கும். QL-V இல், ஹமரத்த கிரீன் ஹபல்ட் பகுதி 36.50% 

கவடரஜுைன் 45.000 ஹெக்டைரரக இருக்கும். ஹமரத்த எண்ைிக்டக 2,47,500 மரங்கள் @ 1,500 மரங்கள்/எக்ைருக்கு 85-

90% உயிர்வரழும் விகிதம். உள்ளூர் இனங்கள் மற்றும் பழம் தரும் மரங்களுக்கு முன்னுரிடம அளிக்க டவண்டும்.   

 

 

மீண்டும் நிரப்பப்பட்ை மற்றும் மீட்கப்பட்ை பகுதிகளில் கரடு வளர்ப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும்.   

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பட்ைரைிக் டகரழி பரதுகரப்புத் திட்ைம் ஹசயல்படுத்தப்படும்.   

ஒளிச்டசர்க்டக ஹசயல்பரட்டின் மூலம், தரவரங்கள் கரர்படன ஒருங்கிடைத்து, சுவரசத்தின் மூலம் 

வளிமண்ைலத்திற்குத் திரும்புகின்றன. தரவர திசுக்களரக இருக்கும் கரர்பன் பின்னர் நுகரப்படுகிறது 

விலங்குகள் அல்லது தரவரங்கள் இறந்து சிடதயும் டபரது குப்டபகளரக மண்ைில் டசர்க்கப்படுகிறது. மண்ைில் 

கரர்பன் டசமித்து டவக்கப்படும் முதன்டமயரன வழி மண் கரிமப் ஹபரருள் (SOM). SOM என்பது கரர்பன் டசர்மங்களின் 

சிக்கலரன கலடவயரகும், இது தரவர மற்றும் விலங்கு திசுக்கள், நுண்ணுயிரிகள் (புடரரட்டைரடசரவர, நூற்புழுக்கள், 
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பூஞ்டச மற்றும் பரக்டீரியர) மற்றும் மண் தரதுக்களுைன் ஹதரைர்புடைய 

 

கரர்பன் ஆகியவற்டறக் ஹகரண்டுள்ளது. கரர்பன் பல்லரயிரம் ஆண்டுகளரக மண்ைில் டசமிக்கப்பைலரம் அல்லது 

விடரவரக வளிமண்ைலத்தில் ஹவளியிைப்படும். தட்பஹவப்ப நிடலகள், இயற்டக தரவரங்கள், மண் அடமப்பு மற்றும் 

வடிகரல் ஆகியடவ கரர்பன் டசமிக்கப்படும் டநரத்டதயும் அளடவயும் பரதிக்கிறது.  

 

இதன் டநரக்கங்கள் பூஜ்ஜிய விபத்து மற்றும் பரதுகரப்பரன பைிச்சூழடல அடைவது, அடனத்து ஊழியர்களின் 

தரர்மீக மற்றும் ஆடரரக்கியத்டத டமம்படுத்துவது.   

அடனத்து ஊழியர்களும் ஆட்டசர்ப்பு மற்றும் பைியின் டபரது அவ்வப்டபரது டசரதடனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறரர்கள்.  

டவடலவரய்ப்பு பதிவுகளுக்கு முந்டதய, டபரது மற்றும் பிந்டதய பதிவுகடள பரரமரித்தல்.   

சுரங்கங்களில் பைிபுரியும் ஊழியர்களுக்கரன அடனத்து தனிப்பட்ை பரதுகரப்பு உபகரைங்கடளயும் வழங்குதல்.   

இரவு டநரங்களில் எளிதரக டவடல ஹசய்ய சரியரன இைங்களில் ஹவளிச்ச வசதிகடள ஏற்படுத்துதல்.  பைி வசதி 
மற்றும் ஒரு குழுவரல் அதன் கரல ஆய்வு.   

குவரரிகளில் ஓய்வு தங்குமிைங்கடள வழங்குதல் 

 

10.2.8 சமூக நைவடிக்டககள்   

நிறுவனங்கள் சட்ைம் 2013 இன் படி, நிறுவனங்கள் CSR நைவடிக்டககளுக்கரக முந்டதய ஆண்டின் வரிக்குப் பிந்டதய 

லரபத்தில் குடறந்தபட்சம் 2% ஹசலவழிக்க டவண்டும், ஆனரல் முந்டதய மூன்று ஆண்டுகளின் சரரசரி வருமரனத்தில் 

2%க்குக் குடறவரக இருக்கக்கூைரது.   

CSR விதிமுடறகளின்படி உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய மக்களுக்கரக RCL பல்டவறு சமூக நைவடிக்டககடள 

டமற்ஹகரள்ளும்.   

30 ஆம் டததி ஓஎம் படி ஹசப்ைம்பர், 2020, & OM டததி 20 ஆம்டததி அக்., 2020 ஹபரது விசரரடையின் டபரது 

எழுப்பப்படும் பிரச்சிடனகளின் அடிப்படையில்  

 

சமூக-ஹபரருளரதரர டமம்பரட்டு நைவடிக்டககள் உருவரக்கப்படும், அடவ ஹதரழில்துடற நைவடிக்டககள் ஹதரைங்கும் 

டபரது குறிப்பிட்ை கரலத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும்.   

 

10.2.9 பிளரஸ்டிக் கழிவு டமலரண்டம  

தமிழ்நரடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துடற (EC-2) துடற, 25.06.2018 டததியிட்ை GO(D) எண். 84க்கு இைங்க 

குவரரிகளில் ஒருமுடற பயன்படுத்துவதற்கும் பிளரஸ்டிக் பயன்பரட்டைத் தூக்கி எறிவதற்கும் தடை விதிக்கப்படும்., 

சைல் டப டபரன்ற சூழல் நட்பு மரற்றுப் ஹபரருட்கடளப் பயன்படுத்துவடத RCL ஊக்குவிக்கும்.  

 

10.3 மயில் பரதுகரப்புத் திட்ைங்கள் (QL-I & QL-V)  

 

இந்திய மயில் (பரடவர கிரிஸ்டைைஸ்) பீசண்ட் குடும்பத்டதச் டசர்ந்தது மற்றும் இந்தியரடவப் பூர்வீகமரகக் 

ஹகரண்ைது.   

இரரச்சியம் : விலங்கு 

ஃடபலம்: டசரர்ைரட்ைர 
வகுப்பு: ஏவ்ஸ் 

வரிடச: கரலிஃபரர்ம்ஸ் 

குடும்பம்: Phasianidae 

இனம்: பரடவர 
இனங்கள்: கிரிஸ்டைைஸ்    
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ஹவர்னரகுலர் ஹபயர் : இந்திய மயில்  

 

'மயில்' என்ற ஹசரல் ஹபரதுவரக ஆண் மற்றும்/அல்லது ஹபண் பறடவகடளக் குறிக்கும் டபரது ஒன்றுக்ஹகரன்று 

மரற்றரகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, 'மயில்' இரு பரலின மக்கடளயும் குறிப்பிடும் டபரது சரியரன ஹசரற்களஞ்சியம். 

ஆண் மயில்கள் 'மயில்கள்', ஹபண் மயில்கள் 'பீகன்கள்' மற்றும் குஞ்சுகள் 'பீச்சிக்ஸ்'. மயில்களின் குழு ஒரு விருந்து, 

ஆைம்பரம் அல்லது ஒரு கூட்ைம் என குறிப்பிைப்படுகிறது.   

 

வரழ்விைம்: இது கரடுகளில் கரைப்படுகிறது, ஆனரல் பயிரிைப்பட்ை பகுதிகளிலும் மனித வரழ்விைங்கடளச் சுற்றியும் 

வரழக்கூடியது மற்றும் ஹபரதுவரக நீர் கிடைக்கும் இைங்களில் கரைப்படுகிறது. இது இந்திய துடைக்கண்ைத்தில் 

ஹபரதுவரனது மற்றும் பரவலரக விநிடயரகிக்கப்படுகிறது. வைக்டக இமயமடலயிலிருந்து ஹதற்டக தீபகற்ப இந்தியர 
வடர விநிடயரகம் உள்ளது. தமிழ்நரட்டில் டகரயம்புத்தூர், மதுடர, விருதுநகர், நீலகிரி, திருஹநல்டவலி மற்றும் 

தூத்துக்குடி மரவட்ைங்களில் மயில்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. மயில்களின் வரழ்விைம் முக்கியமரக வறண்ை 

இடலயுதிர் கரடுகள், புதர்க்கரடுகள் மற்றும் பயிரிைப்பட்ை பகுதிகள் மற்றும் மனித வரழ்விைங்கடளச் சுற்றி உள்ளது. 

இந்தியரவின் பல பகுதிகளில், அவர்கள் மத நடைமுடறகளரல் பரதுகரக்கப்படுகிறரர்கள்.   

சமூக பழக்கவழக்கங்கள்: மயில்கள் பகலில் தடரயில் தீவனம் டதடும் வனப் பறடவகள் மற்றும் இரவில் உயரமரன 

மரங்களில் தங்கும். மயில்கள் (ஆண்கள்) தனியரகடவர அல்லது குழுக்களரகடவர வலம் வரும். தங்கள் இரண்ைரம் 

ஆண்டு முடிவில் இளம் ஆண்கள் ஹபண்கள் மற்றும் குட்டிகளின் டசவல் தளத்டத விட்டு மற்ற ஆண்களுைன் அல்லது 

தனியரக வலம் வருவரர்கள். நரன்கு மரதங்களுக்கும் குடறவரன குட்டிகடளக் ஹகரண்ை ஹபண்கள் மற்ற 

மயில்களிலிருந்து தனித்தனியரக வலம் வரும்.   

மயில்கள் விடியற்கரடலயில் முதல் இரண்டு மைி டநரத்திற்குள் டசவல் மரங்களில் இருந்து இறங்கி, சூரிய 

அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு சுமரர் அடர மைி டநரத்திற்குப் பிறகு அவற்றின் டசவல்களுக்கு ஏறும். மயில்கள் 

அதிகரடலயிலும், பகல் டநரத்தின் கடைசி  
 

இரண்டு மைி டநரங்களிலும் உைவுக்கரகத் தீவனம் டதடும் டபரது மிகவும் சுறுசுறுப்பரக இருக்கும். மயில்கள் மற்றும் 

மயில்கள் இனப்ஹபருக்க கரலத்திற்கு ஹவளிடய ஒன்றரகக் கூடுகின்றன, ஆனரல் இனப்ஹபருக்க கரலத்தில் வளர்ந்த 

மயில்கள் தங்கள் நரளின் ஹபரும்பகுதிடய கரட்சிப் பகுதிகளில் ஹசலவிடுகின்றன.   

இயற்பியல் அம்சங்கள்: மயில்கள் (ஆண்கள்) அவற்றின் மரறுபட்ை பச்டச மற்றும் நீல நீண்ை வரல் மடறப்புக்கரக 

(ரயில்) டபரற்றப்படுகின்றன, இது வண்ைமயமரன 'தரங்கிய' அல்லது ஓஹசல்லிடயத்மயில்கள் இனப்ஹபருக்க 

கரலத்தில் அலங்கரர வரல் மடறப்டப உருவரக்குகின்றன. ஹபண்கள் (பீஹென்ஸ்) பிரகரசமரன நிறங்கடளக் 

ஹகரண்டிருக்கவில்டல மற்றும் நீண்ை டமல் வரல் மூடிகடள உருவரக்கவில்டல. இருபரலருக்கும் தடலயில் முகடு 

உள்ளது. மயில்களின் நீளம் 2.0 - 2.5 மீட்ைர் வடர இருக்கும். பீென்கள் ஒரு மீட்ைர் நீளத்தில் சிறியதரக இருக்கும்.   

 

ஆண் அடழப்பு என்பது மீண்டும் மீண்டும் 'கர' மற்றும் 'ஷிரில்' அடழப்புகளின் ஹதரைர் ஆகும். ஒரு வரிடசயில், 

முதன்டமயரக இனப்ஹபருக்க கரலத்தில். பிற துன்பம் மற்றும் எச்சரிக்டக அடழப்புகள் ஆண்டு முழுவதும் 

வழங்கப்படும். ஹபண்கள் இளம் வயதினருைன் இருக்கும் டபரது மற்றும் உைடவ சுட்டிக்கரட்டும் டபரது கிளக்கிங் 

அடழப்புகடளப் பயன்படுத்துகின்றனர்.   
மயிலின்மயிலின்ரயில், ஹபண்கடள ஈர்ப்பதற்கரக இனச்டசர்க்டக சைங்குகள் மற்றும் கரதல் கரட்சிகளின் டபரது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்ஹவரரு இனப்ஹபருக்க கரலத்தின் முடிவிலும் நீண்ை இரயில் டமரல்ட் ஹசய்யப்படுகிறது. 

மயில்கள் தங்கள் இரண்ைரவது ஆண்டில் முதல் ரயிடல உருவரக்குகின்றன, ஆனரல் அது முழு வளர்ச்சியடைந்த 

ஆைின் அளவுக்கு நீளமரக இருக்கரது மற்றும் ஓஹசல்லி இல்லரதது. ஐந்து அல்லது ஆறு வயது வடர அதன் அதிகபட்ச 
சிறப்டப அடையும் வடர ஒவ்ஹவரரு வருைமும் வரல் நீளமரகவும் துடிப்பரகவும் இருக்கும்.   

மயில்கள் வரல் மடறடவ ஒரு மின்விசிறியில் திறந்து, பீென்கடள ஈர்க்கும் வடகயில் சிக்கலரன நைனம் ஆடுகின்றன. 

அரண்மடன சைங்கின் ஒரு பகுதியரக வரல் அதிர்கிறது, சத்தம் எழுப்புகிறது. மயில்கள் ஒரு விரிந்த ஹலக்கில் 
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கரட்சியளிக்கின்றன, இதில் பல ஆண்களின் குரல் ஹதரைர்பு உள்ளது, ஆனரல் ஒருவருக்ஹகரருவர் 
 

பரர்டவக்கு ஹவளிடய உள்ளது. பீென்களின் குழுக்கள் ஹலக்கிற்கு வருடக தருகின்றன, ஆண்களின் உைலடமப்பு 

மற்றும் கரதல் கரட்சிகடள ஒப்பிட்டுப் பரர்த்து,மிகவும் கவர்ச்சிகரமரன ஆடைத் தங்கள் துடையரகத் 

டதர்ந்ஹதடுக்கின்றன. ஹபண் தனது இறகு ரயில்களின் அளவு மற்றும் நிறத்தின் அடிப்படையில் தனது துடைடயத் 

டதர்ந்ஹதடுக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.   

மயில்கள் பலதரர மைம் ஹகரண்ைடவ மற்றும் குஞ்சுகடள வளர்ப்பதில் எந்தப் பங்கும் வகிக்கரது. குச்சிகள், இடலகள் 

மற்றும் பிற குப்டபகளரல் வரிடசயரக இருக்கும் தடரயில் ஆழமற்ற ஸ்கிரரப்புகளில் பீென்ஸ் கூடு கட்டும். கிளட்ச் 
அளவுகள் நரன்கு முதல் ஆறு முட்டைகள் வடர இருக்கும். முட்டைகள் பல நரட்கள் இைப்பட்டு, பீென் தன் கிளட்டச 
இட்டு முடித்து, முட்டைகடள அடைகரக்கும் வடர ஹசயலற்ற நிடலயில் இருக்கும். அவளது உைல் சூடு 

பீச்சின்முட்டைகடளத். கருக்கள் உருவரகத் ஹதரைங்குகின்றனஎந்த வரிடசயில் டவக்கப்பட்டிருந்தரலும், அடனத்து 

பீச்சுக்களும் ஒடர டநரத்தில் குஞ்சு ஹபரரிப்படத இது உறுதி ஹசய்கிறது. அடைகரக்கும் கரலம் 28 முதல் 30 நரட்கள் 

ஆகும். குஞ்சுகள் குஞ்சு ஹபரரித்த சிறிது டநரத்திடலடய கூட்டை விட்டு ஹவளிடயறி, குஞ்சுகள் தன் ஹகரக்குைன் 

உைடவச் சுட்டிக்கரட்டித் தங்களுக்குத் தீவனம் டதடுகின்றன.   

 

மயில்கள் கரடுகளில் சுமரர் 20 ஆண்டுகள் வரழ்கின்றன.   

உைவு முடற: மயில்கள் சர்வவல்லடமயுள்ளடவ மற்றும் அவற்றின் உைவில் முதுஹகலும்பில்லரத மற்றும் சிறிய 

முதுஹகலும்புகள், அதரவது எலிகள் டபரன்ற சிறிய பரலூட்டிகள், பல்லிகள் மற்றும் பரம்புகள் டபரன்ற ஊர்வன, 

நீர்வீழ்ச்சிகள், பூச்சிகள், உண்ைி, கடரயரன்கள், எறும்புகள், ஹவட்டுக்கிளிகள் மற்றும் டதள்கள், விடதகள்,  

 

பழங்கள், கரய்கறிகள், பூக்கள், இடலகள் டபரன்றடவ அைங்கும். , பூ ஹமரட்டுகள், தளிர்கள் மற்றும் டமனரக்கள் 

ஆழமற்ற நீடரரடைகள் மற்றும் பல. அதன் வலிடமயரன உண்டியலரல் ஒரு பரம்டப, நரகப்பரம்டபக் கூை ஹகரல்ல 

முடியும். பயிரிைப்பட்ை பகுதிகடளச் சுற்றி, மயில்கள் நிலக்கைடல, தக்கரளி, ஹநல், மிளகரய் மற்றும் வரடழ டபரன்ற 

பல வடகயரன பயிர்கடள உண்ணும். மனித வரழ்விைங்கடளச் சுற்றி, அடவ பலவடகயரன உைவுக் கழிவுகள் 

மற்றும் மனித மலத்டதக்கூை உண்கின்றன.   

 

இனப்ஹபருக்கம் : மயில்களின் இனப்ஹபருக்க கரலம் ஹசப்ைம்பர் முதல் ஜனவரி வடர.   
பரதுகரப்பு நிடல: IUCN சிவப்பு பட்டியல், குடறந்த அக்கடற ஹகரண்ை இனங்கள்.   

டவட்டையரடுபவர்கள் : வயது வந்த மயில் சில இயற்டக டவட்டையரடுபவர்கடளக் ஹகரண்டுள்ளது. அவர்களின் 

முக்கிய அச்சுறுத்தல்களில் வீட்டு நரய்கள், பூடனகள் மற்றும் நரிகள் அைங்கும். பீச்சிக்குகள் அவற்றின் அளவு மற்றும் 

அவற்றின்   

இரண்டு வரரங்கள் ஆகும் வடர பறக்க முடியரததரல் அடவஇரவில் மரங்கள். கூடுதலரக, பீென்கள் மிகவும் 

கவனமுள்ள தரய்மரர்கள் அல்ல, டமலும் பல குஞ்சுகள் டவட்டையரடுபவர்களரல் எடுக்கப்படுகின்றன. டபரக்குவரத்து 

விபத்துக்களுக்கு பறடவகளும் பலியரகின்றன. 

   

அச்சுறுத்தல்கள்: மயில்கடள அவற்றின் இடறச்சிக்கரக டவட்டையரடுதல், இறகுகள் மற்றும் பூச்சிக்ஹகரல்லி 

விடதகடள உண்பதன் மூலம் தற்ஹசயலரக விஷம் உண்ைரதல் ஆகியடவ கரட்டுப் பறடவகளுக்கு அச்சுறுத்தலரக 

அறியப்படுகின்றன. இறகுகள் பறிக்கப்பட்ைதர அல்லது இயற்டகயரக உதிர்க்கப்பட்ைதர என்படதக் கண்ைறியும் 

முடறகள் உருவரக்கப்பட்ைன, ஏஹனனில் உதிர்ந்த இறகுகடள டசகரிக்க இந்திய சட்ைம் அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், 

தற்டபரது, இந்த இனத்திற்கு கடுடமயரன அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்டல, முதன்டமயரக டதசிய பறடவயரக அதன் 

அந்தஸ்து மற்றும் இரண்ைரவதரக மத நம்பிக்டகயின் கரரைமரக இந்த இனம் பரதுகரக்கப்படுகிறது. ஆனரல் அதன் 

ரயில் இறகுகள் வைிக டநரக்கங்களுக்கரக அதிக டதடவ மற்றும் அதன் உயிர்வரழ்வதற்கரன முக்கிய அச்சுறுத்தலரக 

உள்ளன. அவர்களின் உரத்த அடழப்புகள் அவர்கடளக் கண்ைறிவடத எளிதரக்குகின்றன. இந்தப் பறடவகளின் 
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அச்சுறுத்தல் பின்வரும் கரரைங்களரல் ஏற்படுகிறது: 

 

 

வரழ்விை  இழப்பு  உைவு மற்றும் கூடு கட்டும் இைங்களின் இழப்பு.   

ஒலி, தூசி மற்றும் கரற்று மரசுபரடு, நீரின் தர மரற்றம், மின்மயமரக்கல் மற்றும் விளக்குகள் மற்றும் பிற மரசுபடுத்தும் 

கரரைிகளரல் ஏற்படும் இடையூறுகள்.   

சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புகள்: மயில், பூர்வீக தரவரங்கள் மற்றும் விலங்கு இனங்கள் மீதும் எதிர்மடறயரன தரக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும். அடவ வசிப்பிைத்திற்கரக மற்ற பூர்வீக பறடவகளுைன் டபரட்டியிைலரம், பூர்வீக தரவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உைவளிக்கலரம், பூர்வீக தரவரங்கடள ஹதரந்தரவு ஹசய்யலரம் மற்றும் கடளகடள பரப்பலரம். 

அவற்றின் தீவனம் தரவர வளர்ச்சிடய அழிக்கலரம் அல்லது தடுக்கலரம், ஹவற்று நிலத்தில் கடள படைஹயடுப்புக்கு 

ஆளரக டநரிடும். கூடுதலரக, அடவ கடள இனங்கடள அவற்றின் கழிவுகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தலரம் மற்றும் 

உைவு மற்றும் டசவல் தளங்களுக்கரக பூர்வீக விலங்கினங்களுைன் டபரட்டியிைலரம்.   

 

ஆய்வுப் பகுதியில் உைரப்பட்ை அச்சுறுத்தல்கள்  

திட்ைப் பகுதிடயச் சுற்றிலும் பட்ைரைிக் டகரழிகளின் டநரடி அவதரனிப்புகள் பதிவு ஹசய்யப்பட்ைன, ஏஹனனில் 

அடவ புதர் ஹசடிகள், விவசரய நிலங்கள், நீர்நிடலகள் டபரன்றடவ. பறடவகள் இந்தப் பகுதிகளில் மனிதர்கள் மற்றும் 

அடனத்துப் பகுதிகளிலும் சமூகமரக நைமரடுவடதக் கரைமுடிகிறது. இப்பகுதியில் சுரங்கம் மற்றும் ஹதரழில்துடற 

ஹசயல்பரடுகள் கரரைமரக இந்த பகுதியில் ஹபரிய அச்சுறுத்தல்கள் எதுவும் அடையரளம் கரைப்பைவில்டல.   

உள்ளூர் கிரரம மக்களுக்கு மயில்களின் நைமரட்ைம் மற்றும் அவற்றின் வரழ்விைங்கள்  

 

பற்றிய நல்ல தகவல்கள் உள்ளன. உள்ளூர் கிரரம மக்களுைனரன கலந்துடரயரைலின் டபரது, அவர்களில் பலர், இது 

ஹபரதுவரக முட்ஹசடிகள் நிடறந்த தரவரங்களுக்குள் கரைப்படுவதரகவும், கிரரமப் பகுதிக்கு அரிதரகடவ வருவதரகவும் 

கூறினர். வறட்சிக் கரலங்களில் விவசரய வயல்களிலும், தரங்கல் மண்ைலத்தின் நீர்நிடலகளுக்கு அருகிலும் பரர்டவ 

அதிகமரக இருந்தது. மயில் விவசரயம் மற்றும் பல்டவறு கிரரமப்புற வரழ்விைங்கடள பகல் டநரத்தில் உைவளிக்கும் 

இைமரக பயன்படுத்துகிறது, இரவில் அடவ மரங்கள் மற்றும் வீடுகளின் கூடரயில் தஞ்சமடைகின்றன. மயில் 

ஹபரதுவரக கிரரமத்டத ஒட்டிய வரழ்விைங்கடளப் பயன்படுத்துவடத இது ஹதளிவரகக் குறிக்கிறது.   

ஆனரல், வறட்சிக் கரலங்களில் மயில்கள் உைவு, தண்ைீர் டதடவக்கரக ஓரிைத்திலிருந்து மற்ஹறரரு இைத்துக்குச் 
ஹசல்வதரல் அடவ சிரமத்துக்குள்ளரகின்றன. மயில்கடள டவட்டையரடுவது முக்கியமரக அவற்றின் இடறச்சி மற்றும் 

இறகுகளுக்கரகவும், பூச்சிக்ஹகரல்லி கலந்த விடதகடள உண்பதன் மூலம் தற்ஹசயலரக ஹகரல்லப்படுவதும் 

அச்சுறுத்தலரக அறியப்படுகிறது.   

 

முன்ஹமரழியப்பட்ை பரதுகரப்புகள்: உயிரினங்கடளப் பரதுகரப்பதற்கரக பின்வரும் நைவடிக்டககள் 

முன்ஹமரழியப்பட்டுள்ளன:   

கரற்று மரசுபரடு, நீர் மரசுபரடு, ஒலி மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பரடு அளவுருக்கள்.  வரழ்விை டமம்பரடு,  

நீர்நிடலகளின் பரதுகரப்பு அல்லது மறுசீரடமப்பு,  குப்டப டமலரண்டம,  பரதுகரப்பு கல்வி.   
 

சுற்றுச்சூழடலக் கட்டுப்படுத்துதல்தைிப்புநைவடிக்டககள் எடுக்கப்பைரத பட்சத்தில், அப்பகுதியில் சுரங்கம்/குவரரி 
மற்றும் அதனுைன் ஹதரைர்புடைய ஹசயல்பரடுகள் அப்பகுதியில் அடமக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழடல பரதிக்கலரம். 

எனடவ, பல்டவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களில் சுரங்கத்தின் தரக்கங்கடள மதிப்பிடுவது அவசியம். 

 

ஆர்.சி.எல். அதன் அடனத்து டவடல ஹசய்யும் சுரங்கங்கள் மற்றும் சிஹமண்ட் ஆடலகளில் ஒலி ஹபருநிறுவன 

சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டம அடமப்டப நிறுவியுள்ளது. சுரங்கம் மற்றும் சிஹமன்ட் ஆடல பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழலுக்கும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கும் பரதகமரன பரதிப்டப ஏற்படுத்தரமல் இருக்க பல்டவறு சுற்றுச்சூழல் தைிப்பு நைவடிக்டககள் 
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ஹசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

கரற்றின் தரம்: சுண்ைரம்பு கங்கர் ஆழமற்றதரக இருப்பதரல், குத்தடகக்கு டவத்திருக்கும் பகுதியில் துடளயிடுதல் 

மற்றும் ஹவடித்தல் இருக்கரது. இருப்பினும், தூசிடய அைக்கும் முடறயரனது, இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகளில் 

தண்ைீர் ஹதளித்து நடைமுடறப்படுத்தப்படும். எந்த டநரத்திலும் தூசி ஹவளிடயற்றப்படுவடதத் தடுக்க, அவற்டற 

சரியரன இடைஹவளியில் டவப்பதன் மூலம், இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலயில் லரரிகளின் கூட்ைம் தவிர்க்கப்படும். 

 

கழிவுத் ஹதரட்டி டமலரண்டம: குவரரி எடுக்கப்பட்ை பகுதி, அருகில் உள்ள ஹதரகுதியில் உருவரக்கப்படும் 

நிரரகரிப்புைன் ஒடர டநரத்தில் நிரப்பப்படும். எனடவ, சுரங்க நைவடிக்டககளின் டபரது குத்தடக பகுதியில் எந்த ஒரு 

நிரரகரிப்பும் இருக்கரது. 

 

 

சத்தம்: 

சரடலகள், சுரங்கம், குப்டப ஹகரட்டும் பகுதி, பரதுகரப்புத் தடைகள் மற்றும் இதர ஒலி உருவரக்கும் டமயங்களில் 

ஒலித் தடைகளரகச் ஹசயல்படும் வடகயில் நரட்டு மரங்கடள வரிடசயரக நடுதல்.ட்ரில்ஸ், ைம்ப்பர்கள், மண்ஹவட்டி, 

டிப்பர்கள் டபரன்ற உபகரைங்களுக்கரன சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபடரட்ைரின் டகபின்.  ஒலி உமிழ்டவக் குடறப்பதற்கரன 

உள்ளடமக்கப்பட்ை ஹபரறிமுடறடய வழங்குதல். 

அதிக இடரச்சலுக்கு ஆளரகும் ஹதரழிலரளர்களுக்கு கரதைிகடள வழங்குதல். 

 

வரழ்விை டமம்பரடு : வரழ்விைத்டத டமம்படுத்த பின்வரும் நைவடிக்டககள் பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 

 

டதரட்ைம்: கரல்நடைகளுக்கு டபரதுமரன உடற மற்றும் தீவனம் வழங்குவதற்கு ஹபரருத்தமரன இனங்களின் 

டதரட்ைங்கடள டமற்ஹகரள்வது அவசியம். நிலத்தின் உைனடித் டதடவ, முன்னுரிடம மற்றும் கிடைக்கும் தன்டமடயப் 

ஹபரறுத்து முடறயரன மற்றும் நன்கு திட்ைமிைப்பட்ை டதரட்ைத் திட்ைம் டமற்ஹகரள்ளப்படும். டதரட்ைம் ஹசய்யப்படும் 

 

பல அடுக்குகளின் விரும்பிய அடுக்குத் டதரற்றத்டதக் ஹகரடுக்க, பல வரிடசகளில், பகுதிடய மடறப்பதற்கு, ஒரு 

தடுமரறிய வழியில். 

பச்டச ஹபல்ட் அட்டையின் டநரக்கங்கள் பின்வருவனவற்டற உள்ளைக்கும்: 

சத்தம் குடறப்பு கழிவு நீடர முடிந்தவடர மீண்டும் பயன்படுத்துதல் 

மண் அரிப்டபத் தடுத்தல் ,சூழலியல் மறுசீரடமப்பு 

டமம்படுத்தப்பட்ை தரவரங்கள் மற்றும் டதரட்ைப் பரப்பின் கரரைமரக பகுதியின் அழகியல், உயிரியல் மற்றும் கரட்சி 
டமம்பரடு.டதரட்ை வளர்ச்சியின் டபரது, பின்வரும் அம்சங்கள் ஹவவ்டவறு பகுதிகளில் கருதப்படுகின்றன: 

இப்பகுதிடய பூர்வீகமரகக் ஹகரண்ை உயரமரன, ஹநருங்கிய இடைஹவளி, பசுடமயரன மரங்களும் உள்ளது. 

 

எளிதரன, விடரவரன ஆரம்ப வளர்ச்சி மற்றும் நிறுவுதல். 

கிரீைம் பழக்கத்தின் சீரரன பரவல். 

நீண்ை கர்ப்ப கரலம் ஹகரண்ை மர மரங்கள். 

அதிக தடழ அைர்த்தி ஹகரண்ை மரங்கள், ஹபரிய இடல பரப்பு ஹகரண்ை இடலகள். 

நல்ல பூக்கள் மற்றும் கரய்கள் இரண்டும் ஹகரண்ை கவர்ச்சிகரமரன டதரற்றம். 

பறடவ மற்றும் பூச்சிகடள ஈர்க்கும் இனங்கள். 

குடறந்த பரரமரிப்புைன் ஹபரருத்தமரன பச்டச உடற. 
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அஹவன்யூ மரங்கள்: 

கூம்பு வடிவ விதரனம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமரன பூக்கள் ஹகரண்ை மரங்கள். 

டபரக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்பைரமல் இருக்க நடுத்தர பரப்பு கிடளகள் ஹகரண்ை மரங்கள். 

10 அடி மற்றும் அதற்கு டமல் கிடளகள் ஹகரண்ை மரங்கள். 

நீர்நிடலகடளப் பரதுகரத்தல் அல்லது மீட்ஹைடுத்தல்: டகரடைக்கரலத்தில் மயில்கள் நைமரடுவதற்கு 

டகரடைக்கரலத்தில் தண்ைீர்ப் பற்றரக்குடற முக்கியப் பிரச்சிடனயரகும். வனத்துடறயின் உதவியுைன் இடையக 

மண்ைலத்தில் சீரரன இடைஹவளியில் அவற்றின் வரழ்விைங்களில் சீரற்ற இைங்களில் சிறு நீர்நிடலகடள 

உருவரக்குதல் டமற்ஹகரள்ளப்படும். 

 

குப்டப டமலரண்டம: பின்வரும் நைவடிக்டககள் எடுக்கப்படும். 

பரலித்தீன் டபகள், அலுமினியத் தரள்கள், டின் ஃபரயில்கள் டபரன்ற குப்டபகடள உற்பத்தி ஹசய்யக்கூடிய மக்கரத 

ஹபரருட்களின் நுடழவுகள் சுரங்கப் பகுதியில் தடை ஹசய்யப்பட்டுள்ளன.சுரங்கப் பகுதியில் உருவரகும் குப்டபகள் 

ஹதரைர்ந்து டசகரிக்கப்பட்டு, உயிரி மக்கும் மற்றும் மக்கரத ஹபரருட்களரகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. 

மக்கரத ஹபரருட்கள் ஏடதனும் இருந்தரல் மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படும். 

 

பிரித்ஹதடுக்கப்பட்ை பிறகு,உரமரக மரற்றுவதற்கு உரக் குழிகளில் டபரைப்படும். இந்தக் குழிகளில் இருந்து கிடைக்கும் 

உரம் டதரட்ைப் பைிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 

பரதுகரப்பு கல்வி:- 
 

பரதுகரப்பில் சமூக பங்டகற்பு: இது பரதுகரப்பில் மிக முக்கியமரன பகுதியரகும். இந்தப் பறடவகடளப் பரதுகரப்பதில் 

உள்ளூர் சமூகத்தின் பங்களிப்பு இன்றியடமயரதது. ஹபரதுமக்கள், குறிப்பரக மரைவர்கள், இடளஞர்கள், விவசரயிகள் 

மற்றும் ஹபண்களிைம் விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துவதுைன், வனத்துடறயின் உதவியுைன் அவர்கடள ஊக்குவித்து 

பரதுகரப்பில் ஈடுபடுத்துதல். பள்ளிக் குழந்டதகளுக்கு டநரடித் ஹதரைர்பு, சுவஹரரட்டிகள், கருத்தரங்குகடள ஏற்பரடு 

ஹசய்தல், பரதுகரப்பு டபரன்றவற்றின் மூலம் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதல், உள்ளூர் மக்களிடைடய பரதுகரப்பு 

ஹநறிமுடறகடள டமம்படுத்த உள்ளூர் கிரரம மக்களிடைடய கல்வி மற்றும் விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துதல். விவசரய 

நடைமுடறகளில் உயிர் பூச்சிக்ஹகரல்லிகள், உயிர் உரங்கள் மற்றும் மண்புழு உரம் ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்த 

உள்ளூர் விவசரயிகடள ஊக்குவிக்கவும். 

இந்தப் பறடவகளின் முக்கியத்துவம், அதன் பயன்கள், சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு டசடவகள், பள்ளிகள், ஊரரட்சிக் 

கூட்ைங்கள், கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள் மூலம் கலரச்சரர மற்றும் மத விழுமியங்கள், மயில்கடளப் பரதுகரப்பது 

குறித்த கரல்நடை மருத்துவர்கடளச் சந்திப்பது டபரன்றவற்றில் பரரிய விழிப்புைர்வு டமம்பரடு ஹதரைங்கப்பை 

டவண்டும். பறடவக் கூட்ைங்கடள உருவரக்குதல், பள்ளி மரைவர்களுக்கரன டபரட்டிகடள ஏற்பரடு ஹசய்தல், 

ஹகரல்டலப்புறத்தில் பறடவகள் எண்ைிக்டக ஏற்பரடு ஹசய்தல், பல்டவறு திட்ைங்களில் RCL அதிகரரிகடள 

ஈடுபடுத்துதல் ஆகியடவ டமற்ஹகரள்ளப்பை டவண்டும். 

 

மயில் பரதுகரப்புக்கரன பட்ஹஜட்: QL-I & QL-V க்கரன மயில் பரதுகரப்பு திட்ைத்திற்கரன முன்ஹமரழியப்பட்ை 

பட்ஹஜட், அட்ைவடை 10.1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்ஹவரரு ரூ.15.80 லட்சமரக 

இருக்கும். 
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அட்ைவடை : 10.1 மயில் பரதுகரப்புத் திட்ைத்திற்கரன பட்ஹஜட் - ஒவ்ஹவரரு QLக்கும் உட்பட்ைது. 

 
 

உருப்படி எண். 1க்கரன ஹசலவு RCL ஆல் டநரடியரகச் ஹசலவழிக்கப்படும் அடதசமயம் 2 மற்றும் 4 க்கு வனத்துடறயின் 

ஆடலரசடனயுைன் ஹசய்யப்படும். 
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10.4 EMP பட்ஹஜட் 

 

QL-I : திட்ைத்தின் மூலதனச் ஹசலவு ரூ.6.00 டகரடிகள் (TOR விண்ைப்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ை குடறந்த பயன் ஆடல 

விடல). மூலதன EMP பட்ஹஜட்ைரக ரூ.10.00 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.20.00 லட்சம் என்பது 

EMP நைவடிக்டககள், கிரீன் ஹபல்ட் பரரமரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் கண்கரைிப்பு டபரன்றவற்றிற்கரன ஹசயல்பரட்டுச் 
ஹசலவரகும் (அட்ைவடைகள் 10.2-10.3). டமலும், ஹதரழில்சரர் சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்பு நைவடிக்டககளுக்கரக 

ஆண்டுக்கு ரூ.5.00 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்ைவடை : 10.2 QL-I EMP - மூலதனச் ஹசலவு 

 

இயலும் : 10.3 QL-I EMP - ஆண்டுக்கு இயக்க ஹசலவு 

 
 

QL-V: திட்ைத்தின் மூலதனச் ஹசலவு ரூ.4.20 டகரடி. மூலதன EMP பட்ஹஜட்ைரக ரூ.5.00 லட்சங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.15.32 லட்சம் என்பது EMP நைவடிக்டககள், பசுடமப் பட்டை பரரமரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

கண்கரைிப்பு டபரன்றவற்றிற்கரன ஹசயல்பரட்டுச் ஹசலவரகும் (அட்ைவடைகள் 10.4-10.5). டமலும், ஹதரழில்சரர் 
சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்பு நைவடிக்டககளுக்கரக ஆண்டுக்கு ரூ.3.00 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்ைவடை : 10.4 QL-V EMP மூலதனச் ஹசலவு 

 

அட்ைவடை : 10.5 சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டம திட்ைம்-ஆண்டுக்கு இயக்க ஹசலவு 

 
 

10.5 CER பட்ஹஜட் 

சுத்தமைம் மற்றும் வைக்குநத்தம் கிரரமங்களுக்கு கரர்ப்படரட் சுற்றுச்சூழல் ஹபரறுப்பு (CER) பட்ஹஜட் (QL-I க்கு 

ரூ.12,00,000/- & QL-Vக்கு ரூ.8,40,000/-) திட்ைச் ஹசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும். . 

 

அட்ைவடை : 10.6 CER பட்ஹஜட் 
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11.0 சுருக்கமரன சுற்றுச்சூழல் தரக்க மதிப்பீடு 

 

1.0 அறிமுகம் 

1.1 திட்ை ஆதரவரளர் 
 

ரரம்டகர குழுமம் 1.0 ஹதன்னிந்தியரவில் முன்னைி, மிகவும் புகழ்ஹபற்ற மற்றும் இரண்ைரவது ஹபரிய ஹதரழில்துடற 

குழுமமரகும்.இது சிஹமன்ட், ஹரடி மிக்ஸ் கரன்கிரீட், சிஹமன்ட் ஃடபபர் தயரரிப்புகள், பருத்தி மற்றும் ஹசயற்டக நூல், 

ஹமன்ஹபரருள் அடமப்புகள், கரற்றரடலகள், ஆரரய்ச்சி மற்றும் டமம்பரடு, உலர் டமரட்ைரர் ஆடலகள், பருத்தி ஜவுளி 
மற்றும் அறுடவ சிகிச்டச ஆகிய துடறகளில் நன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹமரத்த பைியரளர்கள் சுமரர் 15,700 

மற்றும் குழுமத்தின் வருவரய் ரூ.8,000 டகரடிகள்.  

  

The Ramco Cements Limited (RCL) (formerly M/s. Madras Cements Limited), under Ramco Group, is one of the reputed 

Cement Companies in India. இந்நிறுவனம் ஹதன்னிந்தியரவில் இரண்ைரவது ஹபரிய சிஹமன்ட் உற்பத்தியரளரரகவும், 

நரட்டில் ஆறரவது ஹபரிய சிஹமன்ட் உற்பத்தியரளரரகவும் உள்ளது.உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 17.70 மில்லியன் ைன்கள் 

(MTPA) சிஹமண்ட் ஆகும்.   

 

தமிழ்நரடு, விருதுநகர் அருடக ரரமசரமி ரரஜர நகர் (1961 இல் நிறுவப்பட்ைது) - 2.0 MTPA (2 டகரடுகள்) மற்றும் 3வது 

சூடள - 2.7 MTPA சிஹமண்ட்.   

குமரரசரமி ரரஜர நகர், ஜக்டகயடபட்ைர அருகில், ஆந்திரப் பிரடதசம் (1986)-3.65 MTPA (3 டகரடுகள்).  விருத்தரசலம் 

அருடக ஆலத்தியூர், தமிழ்நரடு (1997): 3.0 MTPA (2 டகரடுகள்).   

கர்நரைகர, சித்ரதுர்கர அருடக உள்ள மரத்டதரட் : 0.3 MTPA (2000; இப்டபரது ஹசயல்பரட்டில் இல்டல).  தமிழ்நரடு, 

அரியலூர் அருடக டகரவிந்தபுரம்-5.5 MTPA (2009) (2 வரிகள்).   

டகரலிமிகுண்ட்லர, ஆந்திரப் பிரடதசம் (கிளிங்கர் திறன் -3.15 MTPA).   

 

RCL சிஹமன்ட் அடரக்கும் அலகுகடள :   

டமற்கு வங்கத்தில் டகரலரகரட் (2.0 MTPA).   

தமிழ்நரட்டின் ஹசன்டனக்கு அருகில் உள்ள கரட்டுப்புத்தூர் (0.75 MTPA).   

தமிழ்நரட்டின் டசலம் அருடக வரழப்பரடி (2.0 MTPA).   

விசரகப்பட்டினம் (2.0 MTPA) ஆந்திரப் பிரடதசத்தின் அனகரபள்ளிக்கு அருகில்.   

ெரிதரஸ்பூர் (0.9 MTPA), ஜரஜ்பூர் மரவட்ைம், ஒடிசர டபரன்ற இைங்களில்  

ஹசயல்பட்டு வருகிறது.  

நரகர்டகரவிலில்  டபக்கிங் ஆடலயும் ஆர்டினரி டபரர்ட்டலண்ட் சிஹமன்ட் (OPC), டபரர்ட்டலண்ட் டபரட ரலரனர 
சிஹமண்ட் (PPC), ஸ்லரக் சிஹமண்ட் (PSC), கூட்டு சிஹமண்ட் (CC), டமசன்ரி சிஹமண்ட் (MC) டபரன்றவற்டற ஆர்சிஎல் 

உற்பத்தி ஹசய்கிறது. RCL ஆல் உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் ரரம்டகர சிஹமண்ட் ' என்ற பிரரண்ட் ஹபயரில் விற்படன 

ஹசய்யப்படுகிறது. ரரம்டகர'. சந்டத டமயங்களில் முக்கியமரக தமிழ்நரடு, ஆந்திரர, ஹதலுங்கரனர, டகரளர, கர்நரைகர, 
ஒடிசர மற்றும் டமற்கு வங்க மரநிலங்களில் உள்ளன.  RCL which has always been striving for Total Quality, possesses 

International Certificate  ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 and ISO:50001.பல்டவறு விருதுகடள இந்நிறுவனம் ஹபற்றுள்ளது  

சிறந்த ஹசயல்திறனுக்கரன சிஹமன்ட் துடறயில் 
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CMD ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ை பரதுகரப்பு, சுகரதரரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (SHE) ஹகரள்டகடய RCL ஹகரண்டுள்ளது. 

அலகுகள் அவற்றின் ஒருங்கிடைந்த டமலரண்டம அடமப்பு (IMS) ஹகரள்டகடயக் ஹகரண்டுள்ளன. 

 

 

The Environmental Management Plan (EMP) Cell is functioning under the Unit Head and Corporate Social Responsibility 

(CSR) Committee is functioning under the Corporate Office.ஒரு படிநிடல அடமப்பு ஹசய்வதற்கும் நிறுவனத்தில் 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடனகடளக் டகயரள்வதற்கும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி நிபந்தடனகளுக்கும் கட்டுபட்ைது. 

 

RR நகர் சிஹமண்ட் ஆடலயின் ஹதரைர்புத் தகவல்: 

ஜனரதிபதி (Mfg.), 

ரரம்டகர சிஹமண்ட்ஸ் லிமிஹைட்,ரரமசரமி ரரஜர நகர் அஞ்சல், 

விருதுநகர் மரவட்ைம், 

தமிழ்நரடு-626 204. 

ஹைல். எண்: 04562-256201 முதல் 256203 வடர; ஹதரடலநகல்-04562-256268 

மின்னஞ்சல்: srl@ramcocements.co.in 

 

1.2 திட்ைச் சுயவிவரம் 

  

சுமரர் 22.42 மில்லியன் ைன் கனகர் இருப்புக்கடளக் ஹகரண்ை மரநில அரசிைமிருந்து விருதுநகர் மரவட்ைத்தில் ஐந்து 

(5) எண்கள் சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடககளுக்கு (டமனர் மினரல்) RCL சமீபத்தில் துல்லியமரன பகுதித் 

ஹதரைர்புகடளப் ஹபற்றுள்ளது. இந்த சுண்ைரம்பு கன்கர் டவப்புத்ஹதரடககள், ஆழமற்ற இரண்ைரம் நிடல டதரற்றம் 

ஹகரண்ைடவ, கடரசல் குழிகளில் சுண்ைரம்பு தரங்கும் பரடறகளின் தந்துகி எழுச்சி கரரைமரக உருவரகின்றன. 

சுண்ைரம்பு கங்கர், சிஹமன்ட் உற்பத்தியில் மூலக் கலடவயில் டசர்ப்பதற்கு துடை-தர கனிமமரக ஏற்றது. டரரம் 

கன்கர் சிலிசியஸ் களிமண் மற்றும் குவரர்ட்ஸ் அசுத்தங்களுைன் நிகழ்கிறது. இது 25% சிலிக்கர (அதிகபட்சம்) மற்றும் 

32% CaO உைன் குடறந்த தரம் வரய்ந்த துடைக் கனிமத்டதக் ஹகரண்டுள்ளது. எனடவ, டலம் கன்கர் (ROM) சிலிக்கர 
12-15% மற்றும் CaO 41-44% என அதன் தரத்திற்கரக டமம்படுத்தப்பை டவண்டும்/பயன்படுத்தப்பை டவண்டும். 

அதன்படி, RCL ஆனது பந்தல்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் ஹபனிஃபிசிடயஷன் ஆடலடய (ஹசயல்திறன் 2.00 MTPA) 

டமயப்படுத்தப்பட்ை க்ரஷருக்கு அருகில் ஒரு டமயப்படுத்தப்பட்ை தனித்த வசதியரக முன்ஹமரழிந்துள்ளது. 

 

பந்தல்குடியில் தற்டபரதுள்ள சிடறப்பிடிக்கப்பட்ை சுண்ைரம்புச் சுரங்கங்களும், மறவர்ஹபருங்குடியில் உள்ள கங்கர் 
சுரங்கமும் கருத்தியல் நிடலடய ஹநருங்கி வருகின்றன. ஆர்.ஆர்.நகர் சிஹமன்ட் ஆடலயரனது சுண்ைரம்புக் கல்டல 

குடறந்த தர சுண்ைரம்பு கங்கருைன் கலந்து நிடலநிறுத்த டவண்டும். எனடவ, பந்தல்குடி பிரரந்தியத்தில் வழங்கப்பட்ை 

குத்தடககளில் இருந்து சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரிகடள RCL முன்ஹமரழிகிறது. அதன்படி, RCL இப்டபரது பின்வரும் 2 

கன்கர் குவரரி குத்தடககடள முன்ஹமரழிகிறது, அடவ கிளஸ்ைரில் (ஒடர மரதிரியரன கனிமங்கள்) அதரவது 

அவற்றுக்கிடைடய 0.1 கிமீ ஹதரடலவில் அடமந்துள்ளன: 

3. மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-I - அளவு 498.870 ஹெக்டைர்; முன்ஹமரழியப்பட்ை உற்பத்தி - 
ரன்-ஆஃப் டமன் (ROM) @ 1.333 MTPA அல்லது Clean Kankar @ 0.6 MTPA பிறகு நன்டம மற்றும் களிமண் (மற்றடவ) @ 

0.06 MTPA. 

4. வைக்குநத்தம் சுண்ைரம்பு கனகர் குவரரி குத்தடக V - அளவு 123.265 ஹெக்ைர்; முன்ஹமரழியப்பட்ை உற்பத்தி - ROM 

டலம் கன்கர் 0.5 MTPA & களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) 0.025 MTPA. 
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மறவர்ஹபருங்குடி சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-I (QL-I) 498.870 ஹெக்ைர் ஹசரந்த பட்ைர நிலம் S.F எண்களில் 14, 

15, 19 முதல் 22, 30 முதல் 33, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 65 , 58, 59, 62, 63, 65, 66, 79, 80, 84, 86 முதல் 91, 93 முதல் 101, 103 

முதல் 109, 111 முதல் 122, 124, 130, 202, 202, 202, 202 229, 232 முதல் 240, 244 முதல் 248, 253 முதல் 257, 263, 295 முதல் 

305, 340, 349, 352, 353, 356 முதல் 358, 362 முதல் 373, 37,374,341, 341 & 414 to 417 சுத்தமைம் கிரரமம், 

அருப்புக்டகரட்டை தரலுக்கர, விருதுநகர் மரவட்ைம். 

 

வைக்குநத்தம் சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி குத்தடக-V (QL-V) 123.265 ஹெக்டைர் ஹசரந்த பட்ைர நிலம் எஸ்.எஃப். 7 முதல் 

15 வடரயிலரன பகுதிகள், 17 முதல் 32 வடர, 34, 40, 101 முதல் 103, 107 முதல் 109, 113, 118, 124 முதல் 130, 132, 138 முதல் 

139 & 213 முதல் 215 வடரயிலரன பகுதிகள். தமிழ்நரடு மரநிலத்தின் (பைம் 1.1). முன்ஹமரழிவுகள் கரரைமரக மறுவரழ்வு 

& மீள்குடிடயற்றம் (R&R) சிக்கல் எதுவும் இல்டல. முன்ஹமரழிவுகளுக்கு எதிரரக எந்த வழக்கும்/நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்கும் இல்டல. குத்தடக விவரங்கள் அட்ைவடை 1.1 இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்ைவடை 1.1 குவரரி குத்தடக விவரங்கள் 

 
 

1.0-1.5 மீ தடிமன் ஹகரண்ை கன்கர் படுக்டகயரனது 0.4 மீ தடிமன் ஹகரண்ை முடிச்சு கன்கர் களிமண்ணுைன் 

கலக்கப்பட்டு, அடதஹயரட்டி சுமரர் 1.25-1.5 மீ தடிமன் ஹகரண்ை பருத்தி மண்ைரல் மூைப்பட்டுள்ளது. மரபுசரரர 
இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை திறந்தஹவளி குவரரி (துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்லரமல்) முன்ஹமரழியப்பட்ைது. 

ஸ்டிரிப் டமனிங் எனப்படும் ஒடர டநரத்தில் டமம்பரடு, உற்பத்தி மற்றும் பின் நிரப்புதல் ஆகியவற்றின் எளிய 

அடமப்பரல் டவப்புக்கள் குவரரி ஹசய்யப்படும். 8 மீ அகலம் மற்றும் 25 மீ நீளம் ஹகரண்ை கீற்றுகளில் குவரரிகள் 

ஹவட்டுவதற்கு அகழ்வரரரய்ச்சிகள் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

குவரரியின் அதிகபட்ச ஆழம் தடர மட்ைத்திலிருந்து (BGL) 3.0 மீ வடர மட்டுடம இருக்கும். குவரரி நிலத்தடி நீர் 
அட்ைவடைடய குறுக்கிைரது. தரது (சுத்தமரன கன்கர்) மற்றும் OB விகிதம் 1:2 ஆக இருக்கும். குவரரிகள் முடியும் வடர 
ஒடர டநரத்தில் சீரடமப்பு நைவடிக்டககள் ஹதரைரும். இதனரல், திைக்கழிவுகள் மற்றும் குப்டபகள் இருக்கரது, 

ஏஹனனில் முழு OBயும் ஒடர டநரத்தில் குவரரி ஹசய்யப்பட்ை கீற்றுகளில் மீண்டும் நிரப்பப்படும். குவரரி சுயவிவரங்கள் 

அட்ைவடை 1.2 இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன. குவரரி டலஅவுட்கள் தகடுகள் I & II என ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

RCL ஆரம்பத்தில் QL-I இல் 29.0 ஹெக்டைர் பரப்பளவில் ஈரமரன நன்டம ஹசய்யும் ஆடலடய (1.85 MTPA த்டரரபுட்) 

முன்ஹமரழிந்தது, அடத டகவிட்டு பந்தல்குடியில் ஒரு டமயப்படுத்தப்பட்ை கங்கர் நன்டம ஹசய்யும் ஆடலடய 

முன்ஹமரழிந்தது. கனகர் ஹபனிஃபிசிடயஷன் பிளரண்ட் ஹசயல்படும் வடர, மறவர்ஹபருங்குடி சுரங்கங்களில் 

உள்ளடதப் டபரல, தற்டபரதுள்ள எளிய உலர் ஸ்கிரீனிங்/டசசர் நடைமுடறயில், இடைநிடல களிமண்டைத் 

திடரயிடுவது ஹதரைரும். ஸ்க்ரீனர் @ 330 TPH மற்றும் Sizer @ 115 TPH ஆகியடவ QL-I இல் நிறுவப்படும். 

ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடலயில், ROM டலம் கன்கர் ஹபறும் ெரப்பருக்கு உைவளிக்க டவண்டும். டவரப்லர் ஃபீைர், 
ஏப்ரரன் ஃபீைர் மற்றும் ஹபல்ட் கன்டவயர்ஸ் டபரன்ற துடை உைவு உபகரைங்கடளப் பயன்படுத்தி, அளவுள்ள 

தரதுடவ ட்வின் ஷரஃப்ட் டசசரில் @ 115 TPH இல் டதடவயரன அளவுக்கு நசுக்க டவண்டும். ஹநரறுக்கப்பட்ை 

தயரரிப்பு அளவு பிரிப்பதற்கரக உலர் திடரக்கு அளிக்கப்படும். PM உமிழ்டவ <30 mg/Nm3 கட்டுப்படுத்த, டசசர் 
மற்றும் உலர் திடரக்கு டப வடிகட்டிகள் வழங்கப்படும். திடரயிைப்பட்ை கனிமமரனது சிஹமன்ட் உற்பத்திக்கரக 



 

RCL 

264 

 

 

 

ஈரமரன ஹபனிஃபிசிடயஷன் ஆடல மற்றும் ஆர் ஆர் நகர் சிஹமண்ட் ஆடலக்கு அனுப்பப்படும். 

 

RCL அதன் ஹசரந்த பிளரக் ைரப் சரடலடய மறவர்ஹபருங்குடி கன்கர் சுரங்கத்திலிருந்து பந்தல்குடி கிரஷர் & ஆடலக்கு 

உள்ளது. அடத சரடல கனிமப் டபரக்குவரத்துக்கரக இந்த குத்தடககளுக்கு நீட்டிக்கப்படும். 

 

அட்ைவடை : 1.2 குவரரி சுயவிவரங்கள் 
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திட்ை கரலத்திற்கரன உற்பத்தி மற்றும் டமம்பரட்டு அளடவக் கரட்டுகிறது. அட்ைவடை :  

1.3 QL-I இன் முன்ஹமரழியப்பட்ை டமம்பரடு மற்றும் உற்பத்தி 

 
 

ஹமரத்தம் 1:3.12 அட்ைவடை : 1.4 QL-V இன் முன்ஹமரழியப்பட்ை டமம்பரடு மற்றும் உற்பத்தி 

 
 

குவரரி ஹசய்யும் பகுதி தவிர, தள டசடவகளில் குவரரி அலுவலகம், ஓய்வு தங்குமிைம், முதலுதவி டமயம், ஸ்டைரர் ரூம், 

தண்ைீர் ஹதரட்டி, கழிப்படறகள், ஹசக்யூரிட்டி ஹஷட் டபரன்றடவ அைங்கும். டமடல உள்ள அடனத்து 

கட்ைடமப்புகளும் அடர நிரந்தர/ நிரந்தர இயல்புடையடவ. RCL பந்தல்குடியில் ஒரு கரலனிடயக் ஹகரண்டிருப்பதரல் 

ைவுன்ஷிப் எதுவும் முன்ஹமரழியப்பைவில்டல. ஹதரழிலரளர்களின் சுகரதரரப் பரதுகரப்புத் டதடவகடள 

ஆதரிப்பதற்கரக RCL ஹதரழிற்சரடலயிலும் பந்தல்குடியிலும் ஒரு ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயத்டத நைத்தி வருகிறது. 

குத்தடககளுக்கரன துல்லியமரன பகுதி அறிவிப்பு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை சுரங்கத் திட்ைத்துைன், RCL குத்தடக 

மரனியம் மற்றும் அதன் ஹசயல்பரட்டிற்கரன முன் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகடள (ECs) விண்ைப்பித்து ஹபற டவண்டும். 

ஆரம்பத்தில், சிறு கனிம குவரரி குத்தடககள் (டமலும் கிளஸ்ைரில்) > 100 ஹெக்டைர் Sl இன் கீழ் வருகிறது. எண். 1(a), 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன் வடக A (திருத்தப்பட்ைது) மற்றும் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கரலநிடல மரற்றம் 

அடமச்சகத்தின் (MoEF&CC) EC டதடவ. அதன்படி, RCL QL-Iக்கரன விண்ைப்ப எண். IA/TN/MIN/99682/2019 டததியிட்ை 

18.03.2019 மற்றும் QL-க்கு  18.03.2019 டததியிட்ை விண்ைப்ப எண். IA/TN/MIN/99698/2019 ஆகியவற்றின் மூலம் 

அடமச்சகத்திற்கு ஆன்டலனில் விண்ைப்பித்துள்ளது. வி. 23-24.04.2019 அன்று நிகழ்ச்சி நிரலரக நடைஹபற்ற 4வது 

நிபுைர் மதிப்பீட்டுக் குழு (EAC) கூட்ைத்தில் முன்ஹமரழிவுகள் விவரதிக்கப்பட்ைன. எண். 2.7 (QL-I) மற்றும் Sl. எண் 2.6 

(QL-V). மரண்புமிகு குழு 
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QL-I மற்றும் F க்கரன 15.05.2019 டததியிட்ை F. எண். J-11015/39/2019.IA.II(M) கடிதங்கள் மூலம் ஹபரது விசரரடையுைன் 

சுற்றுச்சூழல் தரக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்டவ நைத்துவதற்கரன குறிப்பு விதிமுடறகள் (TORகள்) வழங்கப்பட்ைது. QL-V 

க்கு 14.05.2019 டததியிட்ை எண். J-11015/40/2019.IA.II(M) “ஒற்டற EIA/EMP க்ளஸ்ைரில் சுரங்க குத்தடகக்கு தயரரரக 

இருக்க டவண்டும். கிளஸ்ைரில் சுரங்க குத்தடகக்கு ஒற்டற ஹபரது விசரரடை நைத்தப்பை டவண்டும்”. 
 

ஹகரடரரனர டவரஸ் டநரய் (COVID-19) ஹதரற்றுடநரய் கரரைமரக, EIA ஆய்வுக்கரக ஜூடல-ஹசப்ைம்பர் 2021 இல் 

(இந்தப் பகுதிக்கரன பருவ மடழக்கரலம்) அடிப்படைத் தரவு (BLD) டசகரிக்கப்பட்ைது. ஒடர EIA அறிக்டக (QL-I & QL-V 

இரண்டு குவரரி குத்தடககளுக்கும்) வழங்கப்பட்ை TORகளின்படி தயரரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வடரவு EIA 

அறிக்டகயுைன் சுருக்கமரன EIA அறிக்டககள் (ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் இரண்டும்) ஹபரது ஆடலரசடன மற்றும் 

ஹபரது விசரரடைக்கரக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 

 

இதற்கிடையில், MoEF&CC ஆனது 'சிறு கனிம சுரங்க குத்தடககள் ஹதரைர்பரன அடனத்து சுரங்க குத்தடக பகுதி 

மற்றும் நிலக்கரி தவிர மற்ற முக்கிய கனிம சுரங்க குத்தடகக்கு ≤ 250 ஹெக்டைர் சுரங்க குத்தடக பகுதி' 'பி' வடகயின் 

கீழ் SEIAA லிருந்து முன் EC ஐப் ஹபறுவதற்கரக SO 1886 இன் அறிவிப்புக்கு அறிவித்துள்ளது. (இ) டததி 20.04.2022. 

எனடவ, மரநில அளவிலரன EIA ஆடையம்-தமிழ்நரடு (SEIAA-TN) இலிருந்து முன் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிடயப் 

ஹபறுவதற்கரன முன்ஹமரழிவுகள் இப்டபரது ‘பி’ வடகயின் கீழ் வருகின்றன. 

 

EIA ஆடலரசகர்  M/s. ஏபிசி ஹைக்டனர டலப்ஸ் இந்தியர பிடரடவட் லிமிஹைட், ஹசன்டன, கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கரன 

டதசிய அங்கீகரர வரரியத்தரல் (NABET), இந்தியத் தரக் கவுன்சில் NABET/EIA/ சரன்றிதழின் அடிப்படையில் 'ஏ' 

வடகக்கரன பிரிவு-1 (சுரங்கத் திட்ைங்கள்) உள்ளிட்ை பல்டவறு துடறகளுக்கு அங்கீகரரம் ஹபற்றுள்ளது. 1922/RA 0155 

ஹசல்லுபடியரகும் கரலம் 07.11.2022 வடர நீட்டிக்கப்பட்ைது (05.07.2022 டததியிட்ை QCI/NABET பட்டியலில் ஸ்ல. எண் 

3). ஏபிசி ஹைக்டனர டலப்ஸ் இந்தியர பிடரடவட் லிமிஹைட் ஆய்வகம், 03.04.2020 டததியிட்ை சரன்றிதழின் எண். TC-

5770 இன் படி, டசரதடன மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கரன டதசிய அங்கீகரர வரரியத்தரல் (NABL) 

அங்கீகரரம் ஹபற்றது. 14.10.2019 டததியிட்ை எஃப். எண். Q-15018/04/2019-CPW கடிதத்தின் மூலம் 5 ஆண்டுகள் 

ஹசல்லுபடியரகும் வடகயில் இந்த ஆய்வகம் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கரலநிடல மரற்றம் அடமச்சகத்தரல் 

(MoEF&CC) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2.0 சூழலின் விளக்கம் 

2.1 சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு 

 

மறவர்ஹபருங்குடி டலம் கன்கர் குவரரி குத்தடக-I சுத்தமைம் கிரரமத்தில் 09o19'42" - 09o21'38" N அட்சடரடககள் 

மற்றும் 78o10'03 - 78o12'39" E தீர்க்கடரடககளுக்கு இடைடய அடமந்துள்ளது. வைக்குநத்தம் சுண்ைரம்பு கங்கர் குவரரி 
குத்தடகயரனது வைக்குநத்தம் கிரரமத்தில் 9o19'04" - 9o20'07" N அட்சடரடககள் மற்றும் 78o12'32- 78o13'38" E 

தீர்க்கடரடககளுக்கு இடைடய அடமந்துள்ளது; சர்டவ ஆஃப் இந்தியர டைரடபர ஷீட் எண்.58 K/3 (பைம் 1.2). 

 

சுரங்கம் அடமயும் இைத்தில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்டன இல்டல. டதசிய பூங்கரக்கள், வனவிலங்கு சரைரலயங்கள், 

உயிர்க்டகரள கரப்பகங்கள், ஒதுக்கப்பட்ை கரடுகள், யரடனகள் வழித்தைங்கள், சதுப்புநிலங்கள், 

ஹதரல்லியல்/வரலரற்று நிடனவுச்சின்னங்கள், பரரம்பரிய இைங்கள் டபரன்ற சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் தள 

எல்டலயில் இருந்து 10 கி.மீக்குள் இல்டல. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RCL 

271 

 

 

 
 

 

 



 

RCL 

272 

 

 

 

தளம் நில அதிர்வு விடளவுகளிலிருந்து விடுபட்ைது (Seismic Zone III). QL பகுதியின்  

ஹபரதுவரன உயரம் 60-65 m aMSL ஆகும். பருவகரல உப்பு ஓடை இப்பகுதிடய வடிகட்டுகிறது (E இல் 1.1 கிமீ 
பரய்கிறது). பருவகரல டவப்பரர் ஆறு ஹதன்டமற்கில் 17.5 கிமீ ஹதரடலவில் பரய்கிறது. மன்னரர் வடளகுைர SE இல் 

33.0 கிமீ மற்றும் மன்னரர் வடளகுைர கைல் டதசிய பூங்கர SE இல் 38.0 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது. ஒற்டறப் பயிர் 
(உலர்ந்த) ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரும்பகுதிடய ஆக்கிரமித்துள்ளது. 

QL-I கிருஷ்ைரபுரத்திலிருந்து அருகிலுள்ள கிரரமத்தின் தூரம் ஹதற்கில் சுமரர் 0.2 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது மற்றும் 

தவசிலிங்கபுரம் குத்தடக எல்டலயிலிருந்து ஹதன்-ஹதன்டமற்கில் 0.8 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது. சுத்தமைம் NE இல் 1.0 

கிமீ ஹதரடலவிலும், மறவர்ஹபருங்குடி வை-வைடமற்கில் 3.0 கிமீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது. பந்தல்குடி வைடமற்கில் 7.6 

கி.மீ. தரலுக்கரவின் தடலடமயகம் அருப்புக்டகரட்டை நகரம் வை-வைடமற்கில் 17 கி.மீ ஹதரடலவிலும், மரவட்ைத் 

தடலடமயகம் விருதுநகர் குத்தடகப் பகுதியிலிருந்து NW திடசயில் 31 கி.மீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது. 

அருகிலுள்ள கிரரமமரன வைக்குநத்தம் ஹதற்கில் QL-V இலிருந்து சுமரர் 0.15 கிமீ ஹதரடலவிலும், சுத்தமைம் குத்தடக 

எல்டலயிலிருந்து வைக்கு-வைடமற்கில் 1.6 கிமீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது. பந்தல்குடி NW இல் 13.0 கி.மீ. தரலுக்கரவின் 

தடலடமயகம் அருப்புக்டகரட்டை நகரம் வை-வைடமற்கில் 22 கி.மீ ஹதரடலவிலும், மரவட்ைத் தடலடமயகம் 

விருதுநகர் குத்தடகப் பகுதியிலிருந்து வைகிழக்கு திடசயில் 37.0 கி.மீ ஹதரடலவிலும் உள்ளது. 

NH-38 இன் மதுடர-தூத்துக்குடி பிரிவு WNW இல் 7.0 கிமீ ஹதரடலவில் ஹசல்கிறது. பந்தல்குடியிலிருந்து ஒரு சரடல 

குத்தடகப் பகுதி வழியரக டகரபுச்சித்தம்பட்டி மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடி கிரரமங்களுக்குச் ஹசல்கிறது, இது RCL-ன் 

பிரத்டயக டமன் ெரடலஜ் சரடலயுைன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

விருதுநகர்-அருப்புக்டகரட்டை-மரனரமதுடர பிரிவின் ஹதற்கு ரயில்டவ டகரட்ைம் குத்தடக பகுதியிலிருந்து NNW இல் 

19.8 கி.மீ ஹதரடலவில் ஹசல்கிறது. மதுடர விமரன நிடலயம் NNW திடசயில் 53 கிமீ, தூத்துக்குடி விமரன நிடலயம் 

69.5 கிமீ ஹதரடலவில் SSW மற்றும் ஹசன்டன விமரன நிடலயம் NE இல் 455 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது. 

தூத்துக்குடியில் உள்ள VOC துடறமுகம் குத்தடக பகுதியிலிருந்து S திடசயில் 62 கிமீ ஹதரடலவில் உள்ளது. 

 

2.2 அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிடல 

10 கிமீ சுற்றளவு ஹகரண்ை ஆய்வுப் பகுதி (பைம் 3.1) அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிடலடய மதிப்பிடுவதற்கு 

பரிசீலிக்கப்பட்ைது. ஆய்வுப் பகுதியில் தற்டபரதுள்ள ஹதரழில்கள்/சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமரத்த தரக்கத்டத அடிப்படை 

சுற்றுச்சூழல் தரவு பிரதிபலிக்கும் வடகயில் கண்கரைிப்பு நிடலயங்கள் டதர்ந்ஹதடுக்கப்படுகின்றன. ஸ்ரீ பரடமஸ்வரி 
ஸ்பின்னிங் & ஹைக்ஸ்டைல் மில்ஸ் பந்தல்குடியில் அடமந்துள்ளது. மன்னரர் வடளகுைர 45.0 கிமீ ஹதரடலவில் 

உள்ளது மற்றும் பகுதி CRZ பகுதியில் வரவில்டல. CPCB ஆல் பட்டியலிைப்பட்ை கடுடமயரன மரசுபட்ை ஹதரழில்துடற 

கிளஸ்ைர்களில் திட்ைப் பகுதி வரரது. திட்ைத்தின் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு, ஹசயல்பரடுகள் மற்றும் அவற்றின் ஹதரைர்பு, 

சுற்றுச்சூழல் விதிமுடறகள் மற்றும் தரநிடலகள் ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ஹகரண்டு, பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் 

பண்புக்கூறுகள் EIA ஆய்வில் டசர்க்கப்பட்டுள்ளன: 

கரற்றின் டவகம், கரற்றின் திடச (கரற்று டரரஜரக்கள்), ஹவப்பநிடல, ஈரப்பதம், டமக மூட்ைம், வளிமண்ைல அழுத்தம், 

மடழப்ஹபரழிவு டபரன்றவற்றில் ஒரு பருவத்திற்கரன டமய மண்ைலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ை 

டமக்டரரஹமட்டிடயரலரஜிக்கல் தரவு. -மைிடநர அடிப்படையில், 16.11.2009 டததியிட்ை GSR 826(E) இன் படி 

திருத்தப்பட்ை NAAQ விதிமுடறகளின்படி அடனத்து 12 அளவுருக்களுக்கும் பருவத்தில் 3 மரதங்களுக்கு ஒரு மரதத்தில் 4 

வரரங்களுக்கு ஒரு வரரத்தில் 2 நரட்கள் ஹதரைர்ந்து. 
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சீசனில் ஒருமுடற Leq, Lday மற்றும் Lnight மதிப்புகளுக்கு 12 நிடலயங்களில் இடரச்சல் நிடல அளவீடுகள் 10500 

விதிமுடறகள். 

மண்ைின் தரக் கண்கரைிப்பு 6 இைங்களில் உடர மற்றும் உைல் அளவுருக்கள் மற்றும் ஊட்ைச்சத்துக்கள்.  

ஹசயற்டகக்டகரள் பைங்களின் அடிப்படையில் நில பயன்பரட்டு முடற. 

உயிரியல் பண்புக்கூறுகள்: தரவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள். 

சமூக-ஹபரருளரதரர விவரக்குறிப்பு, 2011-மக்கள் ஹதரடக கைக்ஹகடுப்பு மற்றும் ஆய்வுக் கரலத்தில் ஒருமுடற குடும்ப 

ஆய்வு. 

 

 

அடிப்படை நிடலயின் சுருக்கம் அட்ைவடை 2.1 இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்ைவடை : 2 .1 சுற்றுச்சூழல் அடிப்படை நிடல 

 
 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் நிடலயின் கண்டுபிடிப்புகள் கீடழ ஹதரகுக்கப்பட்டுள்ளன: 

இந்த பருவத்தில் டசகரிக்கப்பட்ை வரனிடல தரவு உள்ளூர் வரனிடல நிகழ்வுகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் கண்கரைிக்கப்பட்ை சுற்றுப்புற கரற்றின் தரம், ஹதரழில்துடற, குடியிருப்பு, கிரரமப்புறம் மற்றும் பிற 

பகுதிகளுக்கரன டதசிய சுற்றுப்புற கரற்றின் தரம் (NAAQ) 24 மைி டநர விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது 

கண்ைறியப்பட்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதி குடறந்த மரசுபரடு பிரிவின் கீழ் வருகிறது, ஏஹனனில் கண்கரைிக்கப்படும் மரசு அளவுகள் <0.5 

மிடகப்பு கரரைி. 
பகல் மற்றும் இரவு டநரங்களில் சுற்றுப்புறச் சமமரன ஒலி அளவுகள் (Leq) குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கரன MoEF&CC 

விதிமுடறகளுக்குள் நன்றரக இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைது. 

டமற்பரப்பு நீரின் நீரின் தரம் CPCB/BIS விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது கண்ைறியப்பட்ைது.  நிலத்தடி நீரின் தரம் 

IS:10500-2012 விதிமுடறகளுக்கு இைங்குவது கண்ைறியப்பட்ைது.  ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள மண், தரவரங்கடளத் 

தகுந்தவரறு திருத்திய பின் நன்கு ஆதரிக்கும். 
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ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி இல்டல மற்றும் வளர்ப்பு விலங்குகள் மட்டுடம உள்ளன.  

அட்ைவடை-I விலங்கினங்கள், மயில்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் வசிக்கின்றன. அதன்படி, மயில் பரதுகரப்பு திட்ைம் 

தயரரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

இப்பகுதி மக்கள்ஹதரடக குடறவரக உள்ளது மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் கிட்ைத்தட்ை அடனத்து கிரரமங்களிலும் 

உள்ளன. 

எனடவ, ஆய்வுப் பகுதியின் இயற்பியல், உயிரியல் மற்றும் எைரபிக் சூழல்களில் முன்ஹமரழியப்பட்ை திட்ைத்திற்கு 

டபரதுமரன இடையகம் உள்ளது. 

 

3.0 எதிர்பரர்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புகள் 

எந்தஹவரரு திட்ைமும் சுற்றுச்சூழலில் இரண்டு ஹவவ்டவறு கட்ைங்களில் தரக்கத்டத ஏற்படுத்தும். தற்கரலிக மற்றும் 

குறுகிய கரல கட்ைமரக கருதப்படும் கட்டுமரன கட்ைம் மற்றும் நீண்ை கரல விடளவுகடள ஏற்படுத்தும் ஹசயல்பரட்டு 

கட்ைம். பரதிப்புகள் இரண்டு வடககளரகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதரவது. உள்ளூர்மயமரக்கப்பட்ை மற்றும் 

ஒட்டுஹமரத்த. தற்டபரதுள்ள சுரங்க நைவடிக்டககளரல் ஏற்படும் மரசுபரடு ஏற்கனடவ அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் 

நிடலயின் கீழ் மூைப்பட்டு, திட்ைம் ஹசயல்படும் வடர ஹதரைர்ந்து இருக்கும் என்று கருதி திட்ைத்திற்கரன பரதிப்புகள் 

மதிப்பிைப்பட்டுள்ளன. 

3.1 கட்டுமரன கட்ைம் 

ஒரு குவரரித் திட்ைமரக இருப்பதரல், இது எந்த ஹபரிய நிறுவனத்டதயும் அல்லது கட்டுமரனத்டதயும் 

உள்ளைக்குவதில்டல. ஒரு சிறிய சுரங்க அலுவலகம் தற்கரலிக கட்ைடமப்புகளில் கட்ைப்படும். டமலும், QL-I பகுதியில் 

திடரயிைல் / டசசர் ஆடல (முக்கியமரக கட்ைடமப்புகள்) நிறுவப்படும். மின்சரர கட்டிைம் முக்கிய கட்டுமரனமரக 

இருக்கும். மற்றடவ முக்கியமரக கட்ைடமப்புகளரக இருக்கும் (தடர மட்ைத்திலிருந்து +25 மீ வடர) ெரப்பர்கள், 

கன்டவயர்கள், ட்வின் ஷரஃப்ட் டசசர் டபரன்றடவ நிறுவப்படும். 

நிறுவலின் டபரது 2 KLD தண்ைீர் டதடவப்படுவது பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் ஏற்கனடவ உள்ள தீர்ந்துடபரன சுரங்கப் 

பிட்களில் இருந்து ஹபறப்படும். ஸ்தரபனத்தின் டபரது உள்ளூர் ஹதரழிலரளர்கள் ஈடுபடுவதரல், கட்டுமரன கட்ைத்தில் 

உள்நரட்டு கழிவுநீர் உற்பத்தி இருக்கரது. டமலும், அந்த கரலகட்ைத்தில் திைக்கழிவுகள் உற்பத்தி மற்றும் அடத 

அகற்றுவது இருக்கரது. 

 

3.2 ஹசயல்பரட்டுக் கட்ைம் 

நில பயன்பரடு: QL-I இல் சுமரர் 50-55 ஹெக்டைர் மற்றும் QL-V இல் 15-20 ஹெக்டைர் ஒரு வருைத்தில் குவரரி 
ஹசய்யப்படும். கருத்தியல் நிடலயில், QL-I & QL-V குவரரிகளில் திறந்த குழி இருக்கரது. 28.490 ஹெக்டைர் பரப்பளவு 

நிரரகரிப்புகடளக் ஹகரட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் இருப்புப் பகுதி மீண்டும் நிரப்பப்படும். க்ரீன் ஹபல்ட் 

QL-I இல் 60 ஹெக்டைர் மற்றும் QL-V இல் 30 ஹெக்டைரில் உருவரக்கப்படும். இப்பகுதியில் உள்ள ஹமரத்த பசுடமப் 

பகுதி/கரடுகள் நிடறந்த பகுதி 671.860 ஹெக்டைரரக (51.94%) இருக்கும். 

பந்தல்குடி, சிவலரர்பட்டி, டமல்ஹவங்கடைஸ்வரபுரம் சுரங்கம் மற்றும் மறவர்ஹபருங்குடி கனகர் சுரங்கம் ஆகியடவ 

கருத்தியல் நிடலயில் உள்ளன, டமலும் தற்டபரதுள்ள இருப்புக்கள் இன்னும் 7-8 ஆண்டுகளில் தீர்ந்துவிடும். QL-I & QL-

V ஆகியடவ 3.0 மீ BGL (ஆழம் குடறந்த குவரரி) ஆழம் வடர குவரரி ஹசய்யும் புதிய டகப்டிவ் குத்தடககளரகும். 

 

மரபுசரரர ஓபன்கரஸ்ட் இயந்திரமயமரக்கப்பட்ை கீற்று சுரங்கம், துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்லரமல், 

ஏற்றுக்ஹகரள்ளப்படும். 8-10 ஆண்டுகளில் முழு டவப்புத்ஹதரடக தீர்ந்துவிடும். ஒடர டநரத்தில் குவரரி எடுக்கப்பட்ை 

குழிகளில் முழு OB யும் மீண்டும் நிரப்பப்படும் என்பதரல் டமல் மண்/OB ைம்ப் இருக்கரது. குவரரி குத்தடகக்குள் உள்ள 

கனிமங்கள் தீர்ந்துடபரன பகுதியில் கனிம நிரரகரிப்பு கழிவுகள் ஹகரட்ைப்படும். 

டபரக்குவரத்து பரதிப்பு: சுரங்கத்திலிருந்து க்ரஷருக்கு சுண்ைரம்புக் கற்கடள ஹகரண்டு ஹசல்வதற்கரக 30 ைன் 

டிப்பர்கடள டகப்டிவ் டமன்ஸ் பயன்படுத்துகிறது. சுமரர் 223 
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பயைங்கள்/நரள் (ஒரு வழி) அதரவது 446 பயைங்கள்/நரள் என்பது க்ரஷருக்கு தற்டபரதுள்ள அடனத்து 

சுரங்கங்களின் டபரக்குவரத்து அளவு. சுமரர் 157 பயைங்கள்/நரள் (ஒரு வழி) அதரவது 314 பயைங்கள்/நரள் என்பது 

கிரஷரில் இருந்து சிஹமன்ட் ஆடல வடரயிலரன டபரக்குவரத்து அளவு. இதனரல், பந்தல்குடி கிரஷரில் தினமும் 760 

லரரிகள் டபரக்குவரத்து ஹநரிசல் ஏற்படுகிறது. QL-I இலிருந்து குவரரி 1.393 MTPA ROM (களிமண் உட்பை) மற்றும் QL-V 

இலிருந்து 0.525 MTPA ROM (டமரசமரன சூழ்நிடல) @ 6393 TPD க்கு முன்ஹமரழியப்பட்ைது. இந்த குவரரிகளில் இருந்து 

30 ைன் டிப்பர்கள் கன்கர் டபரக்குவரத்துக்கரக பயன்படுத்தப்படும். எனடவ, இந்த குவரரிகளரல் ஒரு நரடளக்கு 213 

டிர்ப்கள் மற்றும் 2 வழிகளில் 426 டிரிப்கள் ஆகும். 

கைக்ஹகடுப்பின் அடிப்படையில், பந்தல்குடி சந்திப்பில் தற்டபரதுள்ள டபரக்குவரத்து அளவுகள் பயைிகள் கரர் 
யூனிட்களில் (PCUs) கைக்கிைப்பட்டு, 1712.3 PCU/நரள் @ 71.35 PCU/hour என கண்ைறியப்பட்ைது. திட்ைத்திற்குப் 

பிந்டதய சூழ்நிடலயில், அருகில் இருக்கும் டபரக்குவரத்தில் கூடுதலரக 426 வரகனங்கள் (937.2 PCU/நரள்) இருக்கும். 

நிகர (ஒட்டுஹமரத்த) டபரக்குவரத்து அளவு 2,649.6 PCU/நரள் மட்டுடம @ 110.4 PCU/மைிக்கு இருக்கும். எனடவ, 

முன்ஹமரழிவு கரரைமரக தற்டபரதுள்ள அடிப்படை டபரக்குவரத்து எண்ைிக்டகயில் குறிப்பிைத்தக்க பரதிப்பு எதுவும் 

ஏற்பைரது. தற்டபரதுள்ள ெரடலஜ் டரரடு, டபரக்குவரத்து ஹநரிசடல கூடுதலரக டகயரளுவதற்கு டபரதுமரனதரக 

இருக்கும். டபரதுமரன வரகன நிறுத்துமிைம் வழங்கப்படும் மற்றும் ஹவளிடய டிரக் பரர்க்கிங் இருக்கரது. 

ஓட்டுநர்களுக்கரன வசதிகளும் (ஓய்வு அடற, கழிப்படற டபரன்றடவ) வழங்கப்படும். 

கரற்று மரசுபரடு: சுரங்கம்/குவரரி, ஏற்றுதல் மற்றும் டபரக்குவரத்து நைவடிக்டககள் HEM 

இயந்திரங்கள்/உபகரைங்கள் மற்றும் டபரக்குவரத்து டிப்பர்களில் இருந்து தப்பிக்கும் தூசி உமிழ்வு மற்றும் புடக 

ஆகிய இரண்டையும் உருவரக்கும். இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து ஹவளிடயறும் துகள்களின் அளவீடு உமிழ்வு கரரைி 
நுட்பத்தரல் கைக்கிைப்படுகிறது. தற்டபரதுள்ள க்ரஷர் மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை ஸ்கிரீனிங்/ஹபனிஃபிசிடயஷன் 

ஆடலகளில் இருந்து குவியும் உமிழ்வுகள் சுரங்கங்கள்/குவரரிகளுைன் ஒட்டுஹமரத்த தரக்க மதிப்பீட்டிற்கரக 

கருதப்படுகின்றன. ஹபரதுவரக, சுரங்கங்களில் தூசி உருவரக்கம் (துகள்கள்) கரரைமரக: 

 

தற்டபரதுள்ள சுரங்கங்களின் துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் ஹசயல்பரடு. 

சுரங்கங்கள் மற்றும் குவரரிகளில் அகழ்வரரரய்ச்சி. கனிமப் டபரக்குவரத்து. டபரக்குவரத்து தரக்கம் உட்பை அதிகபட்ச 
தடர மட்ை ஹசறிவுகடள (GLCs) கைிக்க AERMOD View ஹமன்ஹபரருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்தந்த உள்ளீட்டு 

மதிப்புகள் தனிப்பட்ை சுரங்கத்திற்கும் குவரரிக்கும் மரதிரிடய இயக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

கைிக்கப்பட்ை GLCகள் அட்ைவடை 3.1 இல் ஹகரடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுஹமரத்த ஹசயல்பரட்டிற்கரன கைிக்கப்பட்ை 

அதிகபட்ச GLC-PM10 3.19 ug/m3 மற்றும் உள்நரட்டில் அதரவது எல்டலகளில் இருந்து 0.6 கிமீ சுற்றளவில் 

வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. டமலும், முன்ஹமரழிவுக்கரன டபரதுமரன இடையக நிடல (61.41%) கரற்றுச் சூழலில் 

உள்ளது. 

 

 

அட்ைவடை : 3.1 கைிக்கப்பட்ை GLC – PM10 – ஒட்டுஹமரத்த (டபரக்குவரத்து உட்பை) 
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இடரச்சல் நிடலகள்: இந்த குவரரியில் துடளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் இல்டல, இதனரல் அதிர்வு இல்டல. 

ஹெச்இஎம் இயந்திரங்கள் இயங்குவது, ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடல, ைரரஸ் டிப்பர்கள் மூலம் கங்கடர ஏற்றுதல் மற்றும் 

ஹகரண்டு ஹசல்வது டபரன்ற கரரைங்களரல் சத்தம் ஏற்படுகிறது. HEM ஹசயல்பரடுகளின் கரரைமரக இடரச்சல் 

அளவுகள் மூலங்களிலிருந்து 1.5 மீ ஹதரடலவில் <85 db(A) இல் பரரமரிக்கப்படும். ஹபரதுவரக, தன்பரத் சுரங்கப் 

பரதுகரப்பு இயக்குநரரல் (DGMS) நிர்ையித்த 90 dB(A) வரம்பிற்குள் இந்த ஆதரரங்களரல் உருவரகும் சத்தம் இருக்கும். 

8 மைி டநர ஷிப்டின் டபரது பைிப் படை <85 dB(A) அளவுகளுக்கு ஹவளிப்படும். எல்டலகளில் சுற்றுப்புற இடரச்சல் 

அளவு பகல் டநரங்களில் <55 dB(A) மற்றும் இரவு டநரங்களில் <45 dB(A), குடியிருப்பு மற்றும் கிரரமப்புறங்களுக்கரன 

MoEF&CC விதிமுடறகளுக்குள் பரரமரிக்கப்படும். 

நீர் சூழல் :- இப்பகுதி ஹதன்கிழக்கு டநரக்கி ஒரு ஹமன்டமயரன சரய்வுைன் கிட்ைத்தட்ை தட்டையரன மற்றும் ஹவற்று 

நிலப்பரப்பரகும். பருவகரல உப்பு ஓடை இப்பகுதிடய வடிகட்டுகிறது. QL-I பகுதியில் இருந்து கிழக்கில் உப்பு 

ஓடையில் டசரும் பருவகரல முதல் மற்றும் இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் சுமரர் 5 எண்கள் உள்ளன. சுத்தமைம் 

கிரரமத்திற்கு அருகிலுள்ள QL-I இல் ஒரு குளமும் அடமந்துள்ளது. QL-V பகுதியில் இருந்து வரும் சுமரர் 4 பருவகரல 

முதல் மற்றும் இரண்ைரம் வரிடச நீடரரடைகள் கிழக்கில் உப்பு ஓடையில் இடைகின்றன. QL-V இன் ஹதன்கிழக்கு 

எல்டலயிலும் ஒரு குளம் அடமந்துள்ளது. QL பகுதிகள் வழியரக ஓடும் ஓடைஸ் (ஓடைகள்) இருபுறமும் 50 மீட்ைர் 
பரதுகரப்பு தூரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிஏசி மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை சுரங்கத் திட்ைங்களின்படி, ஓடைகளில் நீர் 
ஓட்ைம் அப்படிடய பரரமரிக்கப்படும். இத்தளத்தின் இயல்பரன மடழயளவு 726 மிமீ ஆகும். குவரரி பகுதிகளில் இருந்து 

திட்ைத்திற்கு முந்டதய மற்றும் பிந்டதய டமற்பரப்பு ஓட்ைங்கள் நிலத்தடி நீரின் ஹசயற்டக ரீசரர்ஜ் டகடயட்டின் படி 

(CGWB, 2007) மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. இந்த குவரரி பகுதிகளிலிருந்து திட்ைத்திற்கு முந்டதய ஓட்ைங்கள் 9,03,340 

KL/ஆண்டு இருக்கும். 

 

 

திட்ைத்திற்கு பிந்டதய பைிகள்:- 

QL-I இலிருந்து : 8,06,169 KL/ஆண்டு 

QLV இலிருந்து: 1,74,625 KL/ஆண்டு 

  ------------------------- 

  ஹமரத்தம் : 9,80,794 KL/ஆண்டு 

  ------------------------- 

திட்ைத்திற்குப் பிந்டதய சூழ்நிடலயில் ஆண்டுக்கு 77,454 KL அதிகப்படியரன நீர் இருக்கும் மற்றும் உள்ளூர் கிரரம 

மக்களின் நலனுக்கரக முன்ஹமரழியப்பட்ை குளங்கள் மற்றும் நீர்த்டதக்கங்கள் மூலம் அருகிலுள்ள நிலத்தடி நீர்-
மட்ைத்டத ரீசரர்ஜ் ஹசய்ய அறுவடை ஹசய்து பயன்படுத்தப்படும். இதனரல், டமற்பரப்பு நீர்நிடலகளில் எந்த பரதிப்பும் 

ஏற்பைரது. 

 

ஒவ்ஹவரரு குவரரிக்கும் வீட்டு உபடயரகத்திற்கரக சுமரர் 3 KLD குடிநீர் டதடவப்படுகிறது (ஹமரத்தம் 6 KLD) இது 

பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் உள்ள RO ஆடலயில் இருந்து வழங்கப்படும். குவரரிகளுக்கு தூசிடய அைக்கும் 

நைவடிக்டககளுக்கரக ஒவ்ஹவரன்றும் சுமரர் 2 KLD மற்றும் கிரீன் ஹபல்ட்டின் டமம்பரடு மற்றும் பரரமரிப்புக்கரக 

மற்ஹறரரு 50 KLD டதடவப்படும் (ஹமரத்தம் 104 KLD). பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் உள்ள டகப்டிவ் சுரங்கப் பிட்களில் 

இருந்து டதடவயரன தண்ைீர் ஹபறப்படும். இதனரல், குத்தடக பகுதியில் உள்ள டமற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீர் 
ஆதரரங்களில் இருந்து தண்ைீர் எடுக்கப்பைரது. டமலும், குவரரி நைவடிக்டககளரல் நிலத்தடி நீர் அட்ைவடை 

குறுக்குஹவட்டு இருக்கரது, இதனரல் நிலத்தடி நீர் ஆட்சியில் குறிப்பிைத்தக்க தரக்கம் இருக்கரது. 

QLs I & V இலிருந்து உள்நரட்டு கழிவுநீர் உற்பத்தி சுமரர் 5 KLD (ஒவ்ஹவரன்றும் 2.5 KLD) ஆக இருக்கும், இது உயிரியல் 

ரீதியரக ஹசப்டிக் டைங்குகளில் சுத்திகரிக்கப்படும், அடதத் ஹதரைர்ந்து டபரதுமரன அளவு சிதறல் அகழிகள் இருக்கும். 
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எந்தஹவரரு பைிமடனயும் முன்ஹமரழியப்பைவில்டல, இதனரல், குவரரியில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகள் இல்டல. 

 

திைக்கழிவுகள்: QL-I இல் 1,02,18,313 ைன்கள் ROM இருப்புத் ஹதரடகக்கு, OB உற்பத்தி 91,96,481 ைன்களரக இருக்கும். 

சிஹமண்ட் ஆடலயில் களிமண் @ 4,59,824 ைன்கள் நுகர்ந்த பிறகு, மீதமுள்ள 87,36,657 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் 

நிரப்பப்படும். QL-I இல் ஸ்கிரீனிங்/அளவித்தல் ஆடல ஹசயல்பரடுகளுைன், 45% மீட்புைன் க்ளீன் கன்கர் உற்பத்தி 
45,98,241 ைன்களரகவும், நிரரகரிப்புகள் 56,20,072 ைன்களரகவும் இருக்கும். ஸ்கிரீனிங் பிளரண்ட்/டசசரில் இருந்து 

நிரரகரிக்கப்பட்ை கனிமமரனது, G2-H2 மற்றும் G3-H3 (420x390 மீ) ஆகிய கட்ைங்களுக்கு இடைடய அதிகபட்சமரக 10 

மீ உயரம் வடர கன்கர் தீர்ந்துடபரன பகுதியில் ஹகரட்ைப்படும். 

QL-V இல் ROM ஆக 24,26,738 ைன் சுண்ைரம்பு கங்கடர குவரரி எடுக்க, OB ஆக 18,53,145 ைன் களிமண் (கருப்பு 

பருத்தி மண்) உருவரக்கப்படும். சிஹமன்ட் ஆடலயில் 25,000 TPA நுகர்வுைன், 16,03,145 ைன் OB ஒடர டநரத்தில் 

நிரப்பப்படும். உயிரியல் சூழல் : இப்பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி/மண்ைலம் (ESA/ESZ) இல்டல. பூர்வீக 

தரவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மட்டுடம உள்ளன. அட்ைவடை-I இனங்கள் இந்திய பட்ைரைி டகரழி (பரடவர 
கிரிஸ்டைைஸ்) ஹபரதுவரக இப்பகுதியில் கரைப்படுகிறது. பறடவகள் மனித சனத்ஹதரடகயுைன் இப்பகுதிகளில் 

சமூகமரக நைமரடுவடத அவதரனிக்கின்றனர். இந்திய பட்ைரைிக் டகரழிகளுக்கரன அங்கீகரிக்கப்பட்ை பரதுகரப்புத் 

திட்ைம் வனத்துடறயுைன் கலந்தரடலரசித்து தயரரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ைத்தின் மூலம் வனப் 

பரப்புக்கு எந்த இழப்பும் இல்டல, எனடவ ஈடுஹசய்யும் கரடு வளர்ப்பு டதடவயில்டல. சமூகப் ஹபரருளரதரரம்: 

சிஹமன்ட் வளரகத்தில் 465 டநரடி ஊழியர்கள் பைிபுரிகின்றனர். சுமரர் 600 டபருக்கு மடறமுக டவடலவரய்ப்பு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. பந்தல்குடி மண்ைலத்தில் தற்டபரதுள்ள மற்றும் முன்ஹமரழியப்பட்ை இந்த சுரங்கங்கள் சுமரர் 152 

நபர்களுக்கு டநரடியரகவும், 273 நபர்களுக்கு மடறமுகமரகவும் டவடலவரய்ப்டப வழங்குகின்றன. இந்த சுரங்கங்களில் 

உள்ள ஹமரத்த பைியரளர்கள் 425 டபரில் 80%க்கும் அதிகமரடனரர் உள்ளூர் கிரரமங்கடள டசர்ந்தவர்கள். QL-I 

டநரடியரக 30 நபர்கடளயும், மடறமுகமரக 50 நபர்கடளயும் டவடலக்கு அமர்த்தும். QL-V குவரரியில் 30 டபர் 
டநரடியரகவும், 30 டபர் மடறமுகமரகவும் பைியமர்த்துவரர்கள். கரர்ப்படரட் சமூகப் ஹபரறுப்பு (CSR) பட்ஹஜட்டின் கீழ் 

RCL அதன் சுரங்கங்கள் மற்றும் ஹதரழிற்சரடலயின் கிரரமங்களிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள கிரரமங்களிலும் பல சமூக 

நைவடிக்டககடள டமற்ஹகரண்டு வருகிறது. RCL இன் படி CSR குழு உள்ளது பிப்ரவரி 27, 2014 அன்று கரர்ப்படரட் 

விவகரர அடமச்சகத்தரல் அறிவிக்கப்பட்ை விதிகள். CSR குழு மற்றும் நிறுவனத்தின் அறிவிக்கப்பட்ை CSR 

ஹகரள்டகயின் அடிப்படையில், CSR நைவடிக்டககள் உள்ளைக்கப்பட்டு அறிக்டக அளிக்கப்படுகின்றன 

 

ஹதரழில்சரர் ஆடரரக்கியம்: ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் சுகரதரரப் பரதுகரப்புத் டதடவகடள 

ஆதரிப்பதற்கரக RCL ஹதரழிற்சரடல மற்றும் சுரங்கங்களில் ஒரு ஹதரழில்சரர் சுகரதரர டமயத்டத இயக்குகிறது. 

ஒவ்ஹவரரு ஆண்டும் ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்டபரது உைல்நலப் பரிடசரதடனகள் (நுடரயீரல் பரிடசரதடன, 

ஆடிடயரஹமட்ரிக் டசரதடன, இரத்தப் பரிடசரதடன, மரர்பு எக்ஸ்டர பரிடசரதடன டபரன்றடவ) நைத்தப்படுகின்றன. 

டசரதடன அவதரனிப்புகளின் ஆதரவுைன், பைியரளர்களுக்கு டபரதுமரன மற்றும் டதடவ அடிப்படையிலரன 

சிகிச்டச அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.0 சுற்றுச்சூழல் கண்கரைிப்பு திட்ைம் 

 

NAAQ விதிமுடறகளின்படி சுற்றுப்புறக் கரற்றின் தரம் (4 இைங்களில்) அவ்வப்டபரது கண்கரைிப்பு (3 இைங்கள்) 

டமற்ஹகரள்ளப்படும். 

5.0 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

விரிவரன இைர் மதிப்பீடு மற்றும் தைிப்பு நைவடிக்டககள் வடரயறுக்கப்பட்டு, இயற்டக மற்றும் மனிதனரல் 

உருவரக்கப்பட்ை டபரிைர்களுக்கரன பயனுள்ள டபரிைர் டமலரண்டம திட்ைமும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.0 திட்ைப் பயன்கள் 

 

சுற்றுச்சூழல் நன்டமகள்: சிஹமன்ட் உற்பத்தியில் மூலப்ஹபரருட்களுைன் கலப்பதற்கு சிறு கனிமங்கடள திறம்பை 

பயன்படுத்துவது ஒரு கனிம பரதுகரப்பு நைவடிக்டகயரகும். 

சமூக நன்டமகள்: QL-I டநரடியரக 30 நபர்கடளயும், மடறமுகமரக 50 நபர்கடளயும் டவடலக்கு அமர்த்தும். QL-V 

ஆனது சுமரர் 30 நபர்கடள டநரடியரகவும் 30 நபர்கடள மடறமுகமரகவும் டவடல ஹசய்யும். சுத்தமைம் மற்றும் 

வைக்குநத்தம் கிரரமங்களுக்கு கரர்ப்படரட் சுற்றுச்சூழல் ஹபரறுப்பு (CER) பட்ஹஜட் (QL-I க்கு ரூ.12,00,000/- & QL-Vக்கு 

ரூ.8,40,000/-) திட்ைச் ஹசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும். . கூடுதலரக, கட்ைரய மரவட்ை கனிம அறக்கட்ைடளக்கு (DMF) @ 

30% Seigniorage கட்ைைமும் பங்களிக்கப்படும். டமலும், ஒவ்ஹவரரு ைன் கங்கருக்கும் கிரீன் ஃபண்ட் பங்களிப்பு @ 10% 

Seigniorage கட்ைைத்தில். 

நிதி நன்டமகள் : உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய ஹபரருளரதரரத்டத டமம்படுத்துதல். கருவூலத்திற்கு ரரயல்டி மற்றும் பிற 

வரிகள். டநரடி மற்றும் மடறமுக டவடலவரய்ப்பு, CER & CSR நைவடிக்டககள், DMF நிதி டபரன்றடவ இப்பகுதியின் 

சமூக-ஹபரருளரதரரக் கட்ைடமப்பில் சரதகமரன தரக்கத்டத ஏற்படுத்தும். 

 

7.0 சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டம திட்ைம் 

 

சுற்றுச்சூழல் டமலரண்டமத் திட்ைம் (EMP) பரதகமரன தரக்கங்கடளக் குடறப்பதற்கரக வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் தற்டபரடதய சுற்றுச்சூழல் நிடல மற்றும் தரக்க மதிப்பீட்டை அடிப்படையரகக் ஹகரண்ைது. 

 

 

7.1 கட்டுமரன பகுதி 
 

கட்டுமரன கட்ைத்தில் (டமன் ஆபீஸ் & ஸ்கிரீனிங்/டசசர் ஆடல) பின்வரும் EMP நைவடிக்டககள் டமற்ஹகரள்ளப்படும்:   

இது இப்பகுதியின் இயற்டகயரன வடிகரல் கட்டுமரனங்கள் கரரைமரக எந்த மரற்றமும் இல்டல என்படத 

உறுதிப்படுத்த டவண்டும்.  டதரண்டி எடுக்கப்பட்ை அடனத்து டமல்மண்டையும் பசுடமப் பகுதியில் 

பயன்படுத்துவதற்கரக டசமித்து பரரமரிக்க டவண்டும்.  மைல், கல் சில்லுகள் டபரன்ற கட்டுமரனப் ஹபரருட்கள் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை  

 

குவரரிகளில் இருந்து ஹபறப்பை டவண்டும்.  குடறந்த சல்பர் உள்ளைக்கம் ஹகரண்ை அதிடவக டீசல் கட்டுமரன 

இயந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பை டவண்டும்.  தப்பிடயரடிய உமிழ்டவச் சரிபரர்க்க சிஹமன்ட் டகயரளுதல் 

முடறயரகக் கண்கரைிக்கப்பை டவண்டும். கரலி சிஹமன்ட் டபகள், குப்டபகள் டபரன்றவற்டற அந்த இைத்தில் 

அப்புறப்படுத்தக் கூைரது.   

கட்டுமரனம் முடிந்ததும், அடனத்து குப்டபகள் மற்றும் புறம்பரன ஹபரருட்கள் அகற்றப்பை டவண்டும் மற்றும் தளத்தில் 

எச்சங்கள் எதுவும் விைப்பைக்கூைரது.   

ஒரு குறுக்கு டசரதடன மற்றும் தரவுத் தளத்டத டவத்திருப்பதற்கரக TNPCB விதிமுடறகளின்படி கட்டுமரனக் 

கட்ைத்தின் டபரது சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் அவ்வப்டபரது கண்கரைிப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும்.  
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7.2 ஹசயல்பரட்டுப்பரகுதி   
 

பின்வரும் EMP நைவடிக்டககள் ஹசயல்பரட்டுக் கட்ைத்தில் டமற்ஹகரள்ளப்படும்:   

 

7.2.1 நிலப் பயன்பரடு   
 

தற்டபரதுள்ள மரங்களின் எண்ைிக்டக எண்ைப்பட்டு மதிப்பரய்வுக்கரகக் குறிப்பிைப்படும்.   

குப்டபகடளக் கழுவுவடதத் தடுக்க, குப்டபகளின் சுற்றளவு மற்றும் ஹசயல்பைரத பக்கங்களில் மண் கடரகள் 

அடமக்கப்பை டவண்டும்.   

விவசரய நிலங்களில் வண்ைல் மண் படிவடத தடுக்க டவண்டும். மண் அரிப்டபத் தடுக்க/கட்டுப்படுத்த குப்டப 

சரிவுகளில் ஹசக் டைம்களுைன் கூடிய மரடல வடிகரல்கள் அடமக்கப்பை டவண்டும்.   

 

தகுந்த டதரட்ைங்களுைன் இயந்திர மற்றும் உயிரியல் மறுசீரடமப்பு மூலம் திைிப்பு நிடலப்படுத்தப்பை டவண்டும்.  

கனிமங்கள் அல்லரத பகுதிகள் மற்றும் திறந்தஹவளி பகுதிகளில் மரங்கடள நை டவண்டும்.   

குவரரி மற்றும் கழிவுக் கிைங்கில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகள் சுற்றுப்புறங்களுக்கு, குறிப்பரக விவசரய 

நிலங்களுக்கு ஹவளிடயற்றப்படுவடதத் தடுக்க டவண்டும்.   

பரதிக்கும் நீர்த்டதக்கங்கடளத் தடுக்க பல்டவறு கலடவகளில் மரடல வடிகரல், வரய்க்கரல், மீன்பிடி குழிகடள வழங்க 

டவண்டும் சுற்றிலும் உள்ள விவசரய நிலத்டத.   

அரிப்டபத் தடுக்க / தடுக்க குப்டபகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்பைரத சரிவுகளின் அடிவரரத்தில் மரக்கன்றுகள் நைப்பை 

டவண்டும்.   

 

திைக்கழிவுகள் குவரரி ஹசய்யப்பட்ை பகுதிகளில் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டு நிலம் அதன் அசல் நிடலக்கு 

மீட்ஹைடுக்கப்படும்.   

பின் நிரப்பப்பட்ை பகுதிகளில் பயனுள்ள கரடு வளர்ப்பு (முக்கியமரக பூர்வீக இனங்களுைன்) ஹசய்யப்பை டவண்டும்.   

வடகயில் டமய்ச்சல் வயல்கடள உருவரக்க டவண்டும் உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தும்   

 

 

7.2.2 டிரரஃபிக் பரதிப்பு   
   

டபரக்குவரத்தில் கசிவு ஏற்பைரமல் இருக்க அடனத்து டிப்பர்களும் தரர்பரலின் மூலம் முழுடமயரக மூைப்பை 

டவண்டும்.   

டிப்பர்கடள அதிகமரக ஏற்றிச் ஹசல்வதற்கரன கட்டுப்பரடு அமல்படுத்தப்படும்.   

டவகக் கட்டுப்பரடுகள் அமல்படுத்தப்படும்.   

ஹநடுஞ்சரடல மற்றும் ஹபரதுச் சரடலகளில் லரரிகள் நிறுத்துவதற்கரன கட்டுப்பரடு அமல்படுத்தப்படும்.  

டபரக்குவரத்து வரகனங்களின் வழக்கமரன மற்றும் தடுப்பு பரரமரிப்பு உறுதி ஹசய்யப்பை டவண்டும்.  கரர்பன் 

வரிடசப்படுத்துதல் கரர்படன நீண்ைகரலமரக டசமிப்பதரகும்   

(குறிப்பரக கரடுகள்) மற்றும் புவியியல் அடமப்புகளில்கரர்பன் பிடிப்புக்கரன திட்ைத்டதச் சுற்றி டபரதுமரன பசுடமப் 

பட்டை உருவரக்கப்பை டவண்டும். மரங்கள் வளரும்டபரது, அடவ மர திசுக்களிலும் மண்ைின் கரிமப் ஹபரருட்களிலும் 

கரர்படன டசமித்து டவக்கின்றன.  
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7.2.3 கரற்றுச் சூழல்   
 

சுற்றுச்சூழல் நட்பு குவரரி டமற்ஹகரள்ளப்படும்.   

சுற்றளவு, இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகள், கழிவுகள் ஹகரட்டும் இைங்கள் டபரன்றவற்றில் பசுடமப் 

பட்டைஉருவரக்கப்பைடவண்டும்   

டப வடிகட்டிகள் டபரன்ற APC உபகரைங்கடள அவ்வப்டபரது பரரமரித்தல்   

.   

இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகளில் தண்ைீர் ஹதளிப்பரன்கள் ஹபரருத்தப்பட்டு தூசிடய அைக்குவதற்கு இயக்க டவண்டும்.  

டபரக்குவரத்து வரகனங்களின் வழக்கமரன மற்றும் தடுப்பு பரரமரிப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும்.  டபரக்குவரத்து 

வரகனங்கள் உமிழ்வு விதிமுடறகளுக்கு இைங்க டவண்டும்.   

அவ்வப்டபரது கரற்றின் தரம் மற்றும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் கண்கரைிக்கப்படும்.   

 

7.2.4 இடரச்சல் நிடலகள்  
  

சத்தத்டதக் குடறப்பதற்கரன உள்ளடமக்கப்பட்ை ஹபரறிமுடறயுைன் குவரரியிடும் கருவிகடளப் பயன்படுத்துதல்.  

ஆடல இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு அம்சங்கள் டவடல ஹசய்யும் பகுதிகளில் குடறந்த இடரச்சல் அளடவ உறுதி 
ஹசய்யும்.  சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபடரட்ைரின் உபகரைங்களின் அடற வழங்கப்பை டவண்டும்.   

அதிக இடரச்சல் மண்ைலங்களில் உள்ள ஹதரழிலரளர்களுக்கு இயர் மஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் வழங்கப்பை டவண்டும்.   

குத்தடக எல்டல, இழுத்துச் ஹசல்லும் சரடலகள் டபரன்றவற்டறச் சுற்றி தடித்த பசுடமயரன பச்டச ஹபல்ட் 

உருவரக்கப்பை டவண்டும்.  அவ்வப்டபரது இடரச்சல் கண்கரைிப்பு டமற்ஹகரள்ளப்பை டவண்டும். 

   

7.2.5 நீர் சூழல்   
 

இயற்டக வடிகரல் அல்லது நல்லரக்கள் ஹதரந்தரவு ஹசய்யக்கூைரது.   

தற்டபரதுள்ள சுரங்கத்திற்கு முந்டதய வடிகரல் அடமப்பு முடிந்தவடர பரரமரிக்கப்பை டவண்டும், இதனரல் 

திட்ைத்திற்கு பிந்டதய ரன்ஆஃப் விநிடயரகம் பரதிக்கப்பைரது.   

 

குவரரி மற்றும் கழிவுக் கிைங்கில் இருந்து ஹவளிடயறும் கழிவுகடள மரடல வடிகரல்கடள அடமப்பதன் மூலம் 

ஒழுங்குபடுத்த டவண்டும்.   

அடனத்து மரடல வடிகரல்களும் டபரதுமரன அளவுள்ள டகட்ச் குழிகள் அல்லது ஹசட்டில்லிங் குழிகள் வழியரக புயல் 

நீரில் பரய்வதில் இருந்து இடைநிறுத்தப்பட்ை திைப்ஹபரருட்கடள அகற்ற டவண்டும்.   

அடமக்கும் குழிகள் மற்றும் மரடல வரய்க்கரல்கடள அவ்வப்டபரது தூர்வரர டவண்டும்.   

நிலத்தடி நீடரப் ஹபருக்க நைவடிக்டக எடுக்க டவண்டும்.  

எந்த வைிகக் கழிவுகளும் ஹவளிடயற்றப்பைக்கூைரது.   

அவ்வப்டபரது நீரின் தரம் கண்கரைிக்கப்பை டவண்டும்.  
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7.2.6 உயிரியல் சூழல் 

   

பசுடமப் பட்டை (33% கவடரஜ்) உருவரக்கப்பட்டு திறம்பை பரரமரிக்க டவண்டும்.   

உள்ளூர் இனங்கள் மற்றும் பழம் தரும் மரங்களுக்கு முன்னுரிடம அளிக்கப்படும்.   

மீண்டும் நிரப்பப்பட்ை மற்றும் மீட்கப்பட்ை பகுதிகளில் கரடு வளர்ப்பு டமற்ஹகரள்ளப்படும்.   

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பட்ைரைிக் டகரழி பரதுகரப்புத் திட்ைம் ஹசயல்படுத்தப்படும்.   

ஒளிச்டசர்க்டக ஹசயல்பரட்டின் மூலம், தரவரங்கள் கரர்படன ஒருங்கிடைத்து, சுவரசத்தின் மூலம் 

வளிமண்ைலத்திற்குத் திரும்புகின்றன. தரவர திசுக்களரக இருக்கும் கரர்பன் பின்னர் விலங்குகளரல் நுகரப்படுகிறது 

அல்லது தரவரங்கள் இறந்து சிடதந்துவிடும் டபரது குப்டபகளரக மண்ைில் டசர்க்கப்படுகிறது. மண்ைில் கரர்பன் 

டசமித்து டவக்கப்படும் முதன்டமயரன வழி மண் கரிமப் ஹபரருள் (SOM).   

7.2.7 ஹதரழில்சரர் ஆடரரக்கியம்   

ஒரு பரதுகரப்பு மற்றும் ஆடரரக்கியமரன டவடல நிடலடமகடள வழங்கும் மற்றும் 

ஹதரழில்சரர் சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்பு ஹசயல்திறடன ஹதரைர்ந்து டமம்படுத்துகிறது.   

இதன் டநரக்கங்கள் பூஜ்ஜிய விபத்து மற்றும் பரதுகரப்பரன பைிச்சூழடல அடைவது, 

அடனத்து ஊழியர்களின் தரர்மீக மற்றும் ஆடரரக்கியத்டத டமம்படுத்துவது.   

அடனத்து ஊழியர்களும் ஆட்டசர்ப்பு மற்றும் பைியின் டபரது அவ்வப்டபரது 

டசரதடனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறரர்கள் டவடலவரய்ப்பு பதிவுகளுக்கு முந்டதய, டபரது 

மற்றும் பிந்டதய பதிவுகடள பரரமரித்தல்.   

சுரங்கங்களில் பைிபுரியும் ஊழியர்களுக்கரன அடனத்து தனிப்பட்ை பரதுகரப்பு உபகரைங்கடளயும் 

வழங்குதல்.   

இரவு டநரங்களில் எளிதரக டவடல ஹசய்ய சரியரன இைங்களில் ஹவளிச்ச வசதிகடள 

ஏற்படுத்துதல் பைி வசதி மற்றும் ஒரு குழுவரல் அதன் கரல ஆய்வு.   

குவரரிகளில் ஓய்வு தங்குமிைங்கடள வழங்குதல்.   

 

7.2.8 சமூக நைவடிக்டககள்   
 

நிறுவனங்கள் சட்ைம் 2013 இன் படி, நிறுவனங்கள் வரிக்குப் பிந்டதய லரபத்தில் குடறந்தது 2% ஹசலவிை டவண்டும். 

CSR நைவடிக்டககளுக்கு முந்டதய ஆண்டு, ஆனரல் முந்டதய மூன்று ஆண்டுகளின் சரரசரியின் 2%க்குக் குடறயரமல் 

வரிக்குப் பிந்டதய லரபம்.   

CSR விதிமுடறகளின்படி உள்ளூர் மற்றும் பிரரந்திய மக்களுக்கரக RCL பல்டவறு சமூக நைவடிக்டககடள 

டமற்ஹகரள்ளும்.   

30 ஆம் டததியிட்ை ஓஎம் படி ஹசப்., 2020, & OM டததி20 அக்., 2020 ஹபரது விசரரடையின் டபரது எழுப்பப்படும் 

பிரச்சிடனகளின் அடிப்படையில் சமூக-ஹபரருளரதரர டமம்பரட்டு நைவடிக்டககள் உருவரக்கப்படும், அடவ 

ஹதரழில்துடற நைவடிக்டககள் ஹதரைங்கும் டபரது குறிப்பிட்ை கரலத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும். 
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7.2.9 பிளரஸ்டிக் கழிவு டமலரண்டம  
 

தமிழ்நரடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துடற (EC-2) துடற, 25.06.2018 டததியிட்ை GO(D) எண். 84க்கு இைங்க, 

குவரரிகளில் ஒருமுடற பயன்படுத்துவதற்கும் பிளரஸ்டிக் பயன்பரட்டைத் தூக்கி எறிவதற்கும் தடை விதிக்கப்படும். 

RCL சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மரற்றுகடளப் பயன்படுத்துவடத ஊக்குவிக்கும்.   

 

7.3 EMP பட்ஹஜட்  
 

QL-I : திட்ைத்தின் மூலதனச் ஹசலவு 6.00 டகரடிகள் குடறந்த TOR விண்ைப்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ை .10.00 லட்சம் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூலதன EMP பட்ஹஜட்ைரக மற்றும்  ஆண்டுக்கு ரூ.20.00 லட்சம் என்பது ஹசயல்பரட்டுச் 
ஹசலவரகும் EMP நைவடிக்டககள், கிரீன் ஹபல்ட் பரரமரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் கண்கரைிப்பு டபரன்றவற்றிற்கரன   

QL-V : திட்ைத்தின் மூலதனச் ஹசலவு ரூ.4.20டகரடி என்பது EMP ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூலதன EMP பட்ஹஜட்ைரக மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ரூ.15.32 லட்சம் நைவடிக்டககள் ஹசயல்பரட்டுச் ஹசலவரகும் , கிரீன் ஹபல்ட் பரரமரிப்பு, சுற்றுச்சூழல் 

கண்கரைிப்பு டபரன்றவற்றிற்கரன   

. DFO ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ைபடி, மயில் பரதுகரப்புத் திட்ைத்திற்கரனQL-I & QL-V க்கு முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு 

ரூ.15.80 லட்சமரக இருக்கும்.   

 

12.0 ஆடலரசகர்களின் ஹவளிப்பரடு  

  

EIA ஆடலரசகர் ஈடுபட்டுள்ளரர், M/s.'ஏ' வடகக்கரன பிரிவு-1 (சுரங்கத் திட்ைங்கள்) உட்பை பல்டவறு துடறகளுக்கு 

அங்கீகரரம் ஹபற்றுள்ளது.NABET), இந்திய தரக் கவுன்சில் NABET/EIA/ சரன்றிதழின் அடிப்படையில்1922/RA 0155 

ஹசல்லுபடியரகும் கரலம் 07.11.2022 வடர நீட்டிக்கப்பட்ைது (05.07.2022 டததியிட்ை QCI/NABET பட்டியலில் ஸ்ல. எண் 

3)., டசரதடன மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கரன டதசிய அங்கீகரர வரரியத்தரல் (NABL03.04.2020 டததியிட்ை 

சரன்றிதழின் எண். TC-5770 இன் படிமூலம் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கரலநிடல மரற்ற அடமச்சகத்தரல் (MoEF&CC5 

ஆண்டுகள் ஹசல்லுபடியரகும் 14.10.2019 டததியிட்ை எஃப். எண் Q-15018/04/2019-CPW கடிதத்தின்குத்தடகதரரர் தனது 

சரர்பரக படிப்டப ஒருங்கிடைப்பதற்கரக M/s.Ensyscon, ஹசன்டனயின் டசடவகடளப் பயன்படுத்தினரர்.   
 

ஏபிசி மிகவும் திறடமயரன நிபுைர்களின் குழுடவக் ஹகரண்டுள்ளது, அவர்கள் வரடிக்டகயரளர்களுைன் ஒத்திடசந்து 

ஹசயல்படுகிறரர்கள், வடரயறுக்கப்பட்ை மதிப்பீடு மற்றும் கைக்ஹகடுப்பு அல்லது அறிக்டகயிைல் உயர் மட்ை 

ஹசயல்திறனுைன் ஹசயல்படுத்தப்படுகிறது. திறடமயரன குழுவில் சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்கள், ஹகரள்டக  

 

வகுப்பரளர்கள், புவியியலரளர்கள், டவதியியலரளர்கள், ஹபரறியரளர்கள், ஹதரழில்துடற சுகரதரர நிபுைர்கள், 

ஹதரழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஆரரய்ச்சி கூட்ைரளிகள், சமூகவியலரளர்கள் மற்றும் பல்டவறு முக்கிய துடறகளில் 

நிபுைத்துவம் ஹபற்றவர்கள் உள்ளனர்.   
உலக வங்கி, UNDP, MoEF&CC டபரன்ற நிறுவனங்களரல் நிதியளிக்கப்படும் பலதரப்பட்ை திட்ைங்கடளச் 
ஹசயல்படுத்துவதில் மற்றும் ஹதரழில் மற்றும் நிறுவனங்களுைன் இடைந்து பைியரற்றுவதில் ABC ஹவற்றிகரமரன 

சரதடனப் பதிடவக் ஹகரண்டுள்ளது. ஏபிசி ஹைக்டனர டலப்ஸ் இந்தியர பிடரடவட் லிமிஹைட், சிறந்த ஹதரழில் 

வல்லுநர்களின் அர்ப்பைிப்புக் குழு மற்றும் வரடிக்டகயரளர்கடள டமயமரகக் ஹகரண்ை அணுகுமுடறயரல் அதன் 

அடனத்து மூடலரபரய ஹசயல்பரடுகளிலும் புதிய வடரயடறகடள வகுத்துள்ளது, இது 

சரதடனகள்/வரடிக்டகயரளர்களின் பட்டியலில் ஹதளிவரகத் ஹதரிகிறது.அங்கீகரிக்கப்பட்ை நிபுைர்கள் 

இடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.   
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அட்டவணை:3.12 A8-MV புரம் சுரங்கப் பகுதியின்  காற்றின் தர தரவு 

 

 

அட்டவணை:3.13 A9-சிவலர்பட்டி சுரங்கப் பகுதியின்  காற்றின் தர தரவு 
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அட்டவணை:3.14 A10-பண்டல்குடி சுரங்கப் பகுதியின்  காற்றின் தர தரவு  

 
 

அட்டவணை:3.15 A11-பண்டல்குடி க்ரரஷர் பகுதியின்  காற்றின் தர தரவு. 
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அட்டவணை:3.16 A12-மறவர் ரபருங்குடி பகுதியின்  காற்றின் தர தரவு 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

அட்டவணை 3.17 காற்றின் தர தரவின் சுறுக்கம் 
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அட்டவணை 3.17 காற்றின் தர தரவின் சுறுக்கம் 

(ரதாடர்ச்சி) 
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அட்டவணை 3.17 காற்றின் தர தரவின் சுறுக்கம் 

(ரதாடர்ச்சி) 
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அட்டவணை 3.18 காற்றின் தர தரவின் விவரம் 

காலம்:2021 

இடங்களின் எண்ைிக்ணக:12 

எடுத்துக்காட்ட அளவு:24 மைி நேரம் 
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AAQ ேிலவரத்தில் முன்ரமாழியப்பட்ட ணலம் கன்கர் குவாாி குத்தணககள் I & Vக்கான ராம்நகா சிரமண்ட்ஸ் 

லிமிரடட் EC ேிணல: ஆய்வின் நபாது, 12 அளவுருக்களின் ஒவ்ரவாரு 288 மாதிாிகள் நசகாிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வு 

ரசய்யப்பட்டு அறிக்ணக அளிக்கப்பட்டன. ரதாகுக்கப்பட்ட தரவுகளில், பின்வரும் அவதானிப்புகள் 

ரசய்யப்படுகின்றன:   

 

வரம்பில் கண்காைிக்கப்பட்டன.  ணமக்நராகிராம்/கியூ.மீ (ug/m3) ஆய்வுப் பகுதியில் 18.9 சராசாி மதிப்புடன்ug/ 

m3 க்கு எதிராக NAAQ விதிமுணற மதிப்பு 60 ug/m3 (24 மைிநேர நேரம் எணடயிடப்பட்டது).   

வணரயிலான வரம்பில் கண்காைிக்கப்பட்டன3 சராசாி மதிப்பு 35.4 ug/m3 NAAQ விதிமுணற மதிப்பு 100 ug/m3 (24 

மைிநேர நேரம் எணடயிடப்பட்டது).   

 

SO2 வணரயிலான வரம்பில் கண்காைிக்கப்பட்டன3 மதிப்புடன் 9.9 ug/m3 NAAQ வரம்பு மதிப்பு 80 ug/3 (24 

மைிநேர நேரம் எணட ரகாண்டது).   

வணரயிலான வரம்பில் கண்காைிக்கப்பட்டன3 சராசாி மதிப்பு 11.7 ug/m3 NAAQ வரம்பு மதிப்பு 80 ug/m3 (24 

மைிநேர நேரம் எணட ரகாண்டது).   

 

அம்நமானியா (NH3க்கும் குணறவாக கண்காைிக்கப்பட்டது3 க்கு எதிராக அணனத்து கண்காைிப்பு இடங்களிலும்3 

(24 மைிநேர நேரம் எணடயிடப்பட்டது).   

O3 ரசறிவுகள் (மைிநேர மாதிாிகள் சராசாியாக 8 மைிநேரத்திற்குப் பதிவாகியுள்ளனஇணடநயயான வரம்பில் 

கண்காைிக்கப்பட்டது.3 மதிப்பு 13.1 ug/3 NAAQ வரம்பு மதிப்பு 100 ug/m 3க்கு எதிராகசராசாி (8 மைிநேர நேரம் 

எணடயிடப்பட்டது).  குணறவாக இருந்தது3 ஆய்வுக் காலத்தில் NAAQ வரம்பு மதிப்பு 2 mg/m3 (2,000 ug/m3) (8 

மைிநேர நேரம் எணட).  குணறவாக கண்காைிக்கப்பட்டது3 க்கு எதிராக அணனத்து கண்காைிப்பு இடங்களிலும்3 

(24 மைிநேர நேரம் எணடயிடப்பட்டது).   

 

குணறவாகநவ கண்காைிக்கப்பட்டது nanogram/cu.m (ng/m3) என்ற NAAQ வரம்புக்கு எதிராக3 (ஆண்டு சராசாி).   
குணறவாக கண்காைிக்கப்பட்டது3 அணனத்து கண்காைிப்பு இடங்களிலும் NAAQ வரம்பு மதிப்பு 20 ng/m3 (ஆண்டு 

சராசாி)   
ரபன்சீன் (C6H6க்கும் குணறவாக கண்காைிக்கப்பட்டது3 க்கு எதிராக அணனத்து கண்காைிப்பு இடங்களிலும்3 

(ஆண்டு சராசாி).  குணறவாக கண்காைிக்கப்பட்டது3 க்கு எதிராக அணனத்து கண்காைிப்பு இடங்களிலும்3 (ஆண்டு 

சராசாி).  
 

16.11.2009 நததியிட்ட GSR 826(E) இன் படி திருத்தப்பட்ட நதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர (NAAQ) தரேிணலகளுடன் 

ஒப்பிடும் நபாது அணனத்து கண்காைிக்கப்பட்டது8/24-மைி நேர காலத்திற்கு மதிப்புகள் அந்தந்த வரம்பு 

மதிப்புகளுக்குள் ேன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது ரதாழில்துணற, குடியிருப்பு, கிராமப்புறம் மற்றும் பிற 

பகுதிகளுக்கு   

மிணகப்பு காரைி (EF) : (கண்காைிக்கப்பட்ட சராசாி. மாசுபடுத்தும் அளவுநகாலின் மதிப்பு/NAAQ மாசுபாட்டின் 

விதிமுணற) : EF 1.5 ஆக இருந்தால் முக்கியமான மாசு; EF 1.0-<1.5 க்கு இணடயில் இருந்தால் அதிக மாசு, EF 0.5-<1.0 

க்கு இணடயில் இருந்தால் மிதமான மாசு மற்றும் EF <0.5 என்றால் குணறந்த மாசு. ஆய்வுப் பகுதி குணறந்த 

மாசுபாட்டின் கீழ் வருகிறது (அட்டவணை 3.19).  
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3.19 மாசு ேிணல 

 
RSPM பகுப்பாய்வு: சுவாசிக்கக்கூடிய இணடேீக்கம் ரசய்யப்பட்ட துகள்களின் (RSPM அல்லது PM10இன் 

குைாதிசயத்தில் முக்கிய கவனம் ரசலுத்தப்படுகிறது.10 மூல மற்றும் ஏற்பியில் உள்ள RSPM பகுதிக்கு இணடநய 

சிறந்த புாிதல் மற்றும் ரதாடர்பு இருக்க நவண்டும். முடிவுகள்  அட்டவணை 3.20. 

 

அட்டவணை : 3.20 RSPM பகுப்பாய்வு தரவு 
 

 
 

இன் சிறப்பியல்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க நவறுபாடுகள் RSP இல் இல்ணல. மற்றும் கீழ்க்காற்று திணசயின் இடங்கள்.   

RSPM இல் சிலிக்கா உள்ளடக்கம் 4.3% எனக் கண்டறியப்பட்டது ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காைிக்கப்பட்ட  

 

 

3.6 ஒலி அளவுகள் 
 

MoEF&CC சுற்றுப்புற இணரச்சலுடன் ஒப்பிடுவதற்காக ஆய்வுப் பகுதி ரதாழில்துணற, வைிகம் மற்றும் குடியிருப்பு 

மற்றும் கிராமப்புறங்கணள பிரதிபலிக்கிறது. கண்காைிக்கப்படும் மாதாந்திர இணரச்சல் தரவின் சுருக்கம் 

அட்டவணை 3.21. 
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அட்டவணை : 3.21 சுற்றுப்புற இணரச்சல் ேிணல தரவு (சுருக்கம்) 

சுரங்கம் நதாண்டும் ோட்கள்:02.03.2021,04.05.08.2021,& 02-03.09.2021 

 
 

வணரயிலும்கண்காைிப்பு ோட்களில் இரவு நேரங்களில் 98.6 dB(A) வணர. பகல் சமமான இணரச்சல் (Leq-d) அளவு 

43.3 dB(A) மற்றும் இரவு சமமான சத்தம் (Leq-n) அளவு 41.5 dB(A) என கண்டறியப்பட்டது.   

பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களுக்கான MoEF&CC Leq விதிமுணறகளுடன் ஒப்பிடும் நபாது, கண்காைிக்கப்பட்ட 

வரம்பு மதிப்புகளுக்குள்நளநய இருந்தன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான   

ணமன் ஏாியாஸ் நட சமமான சத்தம் (Leq-d) அளவுகள் 46.1-46.5 dB(A) மற்றும் இரவு சமமான சத்தம் (Leq-n) 

அளவுகள் 43.7-44.5 dB(A) வரம்பில் இருந்தன. 

 

 

 

3.7 ேீர் சூழல்   

3.7.1 ேீர்வளவியல் 3.7.1 ேீர்வளவியல்   
 

இப்பகுதி ணவப்பார் மற்றும் குண்டாறு ஆகிய இரண்டு முக்கிய ஆற்றுப்படுணககளில் விழுகிறது. ணவப்பாற்றின் 

துணைப் படுணககளில் ஒன்றான ரசங்நகாட்ணடயார் ஆற்றுப் படுணகயில் சுரங்கப் பகுதிகள் அடங்கும். 

ரசங்நகாட்ணடயார் ஆற்றுப்படுணகயின் பரப்பளவு 8,454.77 ரெக்நடர்.   
 

இப்பகுதியில் கருப்பு பருத்தி மண், சிவப்பு மண், சிவப்பு களிமண், ஆற்று வண்டல் மற்றும் கடற்கணர மைல் நபான்ற 

பல்நவறு மண் வணககள் உள்ளன. புவியியல் ாீதியாக, இப்பகுதியானது சார்நனாணகட், ொர்ன்ப்ரளண்நட 

பநயாணடட்-க்ரனய்ஸ்கள் நபான்ற ஆர்க்கியன் வயதுப் பிாிணவக் ரகாண்டுள்ளது, ணபராக்ஸீன் கிரானுணலட்டுகள், 
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குவார்ட்ணசட்கள், கிராணனட்டுகள், கால்க்-கிரானுணலட்டுகள், அல்ட்ராநமடிக் பாணறகள் மற்றும் படிக சுண்ைாம்பு 

நபான்ற சிறிய தனிணமப்படுத்தப்பட்ட திட்டுகள் உள்ளன. அண்ணமக்காலம் முதல் சமீபகால வயது வணரயிலான 

வண்டல் மண் முக்கியமாக ஆற்றுப் பாணதகளிலும், கணரநயார வண்டல் கணரநயாரப் பகுதிகளிலும் 

காைப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் காலேிணல வறண்ட முதல் அணர வறண்ட காலேிணல மற்றும் வடகிழக்கு 

மற்றும் ரதன்நமற்கு பருவமணழயிலிருந்து மணழணயப் ரபறுகிறது.   

 

ேிலத்தடி ேீர் கட்டுப்பாடற்ற ேிணலணமகளின் கீழ் ேிகழ்கிறது மற்றும் கடினமான பாணற பகுதிகளில் பிளவுகள், 

எலும்பு முறிவுகள், தவறுகள் மற்றும் நகாடுகளின் வடிவத்தில் ஏற்படுகிறது, அநதசமயம் அணர வணரயறுக்கப்பட்ட 

இயல்பு வண்டல் வடிவங்களில் காைப்படுகிறது.   

 

படிக உருமாற்ற அணமப்புகளில், ேிலத்தடி ேீர் ஆழமற்ற வானிணல மற்றும் ஆழமான உணடந்த மண்டலங்களில் 

அணர-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ேிணலணமகளின் கீழ் ரவறித்தனமான சூழ்ேிணலயில் ஏற்படுகிறது மற்றும் இயற்ணகயில் 

பன்முகத்தன்ணம ரகாண்டது. ஆழமான இரண்டாம் ேிணல திறப்புகள் வானிணல மற்றும் கடினமான பாணற 

அணமப்புகணள உணடப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அணவ ேீர் தாங்கி அணமப்புகளாக ரசயல்படுகின்றன.  

ஆழ்துணள கிைறுகள் மற்றும் ஆழமற்ற ஆழ்துணள கிைறுகள் மூலம் ேிலத்தடி ேீர் சுரண்டப்படுகிறது. எனநவ, இந்த 

பாணறகளில் உள்ள ேீர்ேிணல அணமப்பிலிருந்து விணளச்சல் பரந்த மாறுபாடுகணளக் ரகாண்டுள்ளது.  

 

சுண்ைாம்புக் கல்லில் உள்ள ேிலத்தடி ேீர் மண்டலங்கள் ஒநர மாதிாியானணவ மற்றும் வணரயறுக்கப்பட்ட 

வான்வழி அளவுடன் ஐநசாட்நராபிக் அல்ல. அவற்றின் ரசங்குத்து மற்றும் கிணடமட்ட ரதாடர்ச்சியானது 

விாிசல்களின் அளவு, அளவு, ேீளம் மற்றும் அகலத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு வணரயறுக்கப்பட்ட 

வான் பரப்பு மற்றும் தடிமன் ரகாண்டது மற்றும் அதன் பக்கவாட்டு ரதாடர்ச்சி சுரங்க குத்தணக எல்ணலயில் 

கடினமான பாணறயுடன் அதன் ரதாடர்பு வணர சுண்ைாம்பு படுக்ணகயின் அகலம் வணர கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.   

 

வளர்ச்சி ேிணல : மத்திய ேிலத்தடி ேீர் வாாியம் (CGWB) - விருதுேகர் மாவட்ட விவரத்தின்படி, பம்பிங் நசாதணன 

அளவுருக்கள் மற்றும் ேிலத்தடி ேீர் வளர்ச்சியின் ேிணல பின்வருமாறு:   

 

CGWB தரவு ொர்ட் ராக் ாிவர் அலுவியம்  குறிப்பிட்ட மகசூல், எல்பிஎம் 40-110 200-400 டிரான்ஸ்மிசிவிட்டி, மீ2/ 

ோள் 0.224-0.614.91-671.14 ணெட்ராலிக் கடத்துத்திறன், மீ/ோள்0.049-0.147 19.57-83.17 க்கு 19.57-83.17 ேீட்  

வாட்டர் ஜி   
கிரவுண்ட்341.86 MCM   

 

மாவட்டம் 69% மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் புதூர் ரதாகுதிக்கு 33% மற்றும் இரண்டு ரதாகுதிகளும் CGWB 

ஆல் பாதுகாப்பான ரதாகுதிகளாக ேிலத்தடி ேீர் நமம்பாட்டு திட்டங்களுக்கான   

 

ேிலத்தடி ேீர் மட்டங்கள்: TWAD இன் 60 கண்காைிப்பு கிைறுகளில் பிந்ணதய மற்றும் பருவமணழக்கு முந்ணதய 

காலங்களில் பகுப்பாய்வு ரசய்யப்பட்டு  இல் 5 ஆண்டு சராசாியாக ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன அட்டவணை 3.22. 1991-

2019 காலகட்டத்திற்கான தரவுகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை : 3.22 ேிலத்தடி ேீர் மட்டத் தரவு 

 

3.7.2 ேீர் தரம் 

 

உள்ள உத்நதச ணலம் கன்கர் குவாாி குத்தணககள் I & V க்கு, மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாாியம் (CPCB) ஐந்து 

ேியமிக்கப்பட்ட நமற்பரப்பு ேீாின் சிறந்த பயன்பாட்ணட . வகுப்பு A (வழக்கமான சிகிச்ணச இல்லாமல் ஆனால் கிருமி 
ேீக்கம் ரசய்யப்பட்ட பிறகு குடிேீர் ஆதாரம்), B (அவுட் நடார் குளியல்-ஒழுங்கணமக்கப்பட்டது), C (வழக்கமான 

சிகிச்ணச மற்றும் கிருமி ேீக்கம் ரசய்த பிறகு குடிேீர் ஆதாரம்), D (வனவிலங்குகள் மற்றும் மீன்வளத்தின் 

இனப்ரபருக்கம்) & E (பாசனம், ரதாழில்துணற குளிரூட்டல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கழிவுகணள அகற்றுதல்) மற்றும் 

வகுப்புகளுக்கான விதிமுணறகணள வகுத்தது; சில அளவுருக்களுக்கு (அட்டவணை 3.23). 
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அட்டவணை 3.23சிறந்த பயன்பாட்டிற்கான CPCB அளவுநகால்கள் 

அளவுருவின் ேியமிக்கப்பட்ட சிறந்த பயன்பாட்டு வகுப்பு  

 
நமலும், இந்திய தரேிணலகள் பைியகம் (பிஐஎஸ்) பல்நவறு பயன்பாடுகளுக்கு (IS 2296:1982) உள்ோட்டு நமற்பரப்பு 

ேீருக்கான சகிப்புத்தன்ணம வரம்புகணளயும் பாிந்துணரத்தது. IS 2296:1982 திரும்பப் ரபறப்பட்டாலும், ஆய்வுப் 

பகுதியில் நமற்பரப்பு ேீாின் தரத்ணதப் பற்றி ேன்றாகப் புாிந்து ரகாள்வதற்காக பகுப்பாய்வு ரசய்யப்பட்ட தரவு இந்த 

தரேிணலயுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.ஒப்பிடப்பட்டது BIS 10500:2012 தரேிணலகளுடன் ேிலத்தடி ேீணர ஆதாரமாகக் 

ரகாண்டு குடிேீர் நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்ரகாள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுடன் 

அணமக்கப்பட்ட்டுள்ளது. 

 

ேீர் தர கண்காைிப்பு ேிணலயங்கள் படம் 3.6 மற்றும் கண்காைிக்கப்பட்ட ேீாின் தர தரவு அட்டவணைகள் 3.24-3.25 

மற்றும் அந்த தரவுகளின் சுருக்கம் அட்டவணை 3.26.   

 

நமற்பரப்பு ேீர் மாதிாிகள் 6.5-8.5 வரம்பு மதிப்புக்கு எதிராக 7.65-7.73 வரம்பில் pH உடன் கண்காைிக்கப்பட்டன. 

DO அளவுகள் 4.7-5.4 mg/l என்ற வரம்பில் இருந்தது, நமற்பரப்பு ேீர்களுக்கான குணறந்தபட்ச நதணவ மதிப்பு 4.0- 6.0 

mg/l. EC மதிப்புகள் 660-720 வரம்பில் இருக்கும்நபாது, TDS மதிப்புகள் 500/2100 mg/l என்ற வரம்பு மதிப்புகளுக்கு 

எதிராக 420-450 mg/l வரம்பில் கண்காைிக்கப்பட்டது. குநளாணரடு மதிப்புகள் 84 mg/l முதல் 104 mg/l வணர 
இருக்கும். இரும்புச் சத்து 0.04-0.12 mg/l என்ற அளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. எண்ரைய் மற்றும் கிாீஸ், 

பினாலிக் கலணவகள், சயணனடுகள், சல்ணபடுகள் மற்றும் பூச்சிக்ரகால்லிகள் இல்லாதது கண்டறியப்பட்டது. சுவடு 

உநலாகங்கள்  

 

கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அளணவ விட குணறவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. BOD மற்றும் COD மதிப்புகள் முணறநய 

<2 mg/l மற்றும் 3-8 mg/l என கண்டறியப்பட்டது. நமற்பரப்பு ேீாின் தரம் பாிந்துணரக்கப்பட்ட CPCB 

விதிமுணறகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
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அட்டவணை:3.24 அடி ேீர் தர தரவு 
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அட்டவணை:3.25 அடி ேீர் தர தரவு 
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அட்டவணை:3.26 ேீர் தர தரவு 

 
ேிலத்தடி ேீர் மாதிாிகளின் pH 7.34-7.82 வணர BIS விதிமுணறக்கு எதிராக 6.5-8.5 வணர இருந்தது. EC மதிப்புகள் 420-

1400 வரம்பில் இருந்தநபாது, TDS மதிப்புகள் 270-940 mg/l வரம்பில் கண்காைிக்கப்பட்டன (இயல்பு - 500 mg/l 

அல்லது 2,000 mg/l மாற்று ஆதாரம் இல்லாத ேிணலயில்). குநளாணரடு மதிப்புகள் 64-320 mg/l (இயல்பு 250/1000 

mg/l) வரம்பில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இரும்புச் சத்து 0.03-0.10 mg/l என்ற அளவில் இருப்பது 

கண்டறியப்பட்டது. எண்ரைய் & கிாீஸ், சயணனடுகள், பீனால்கள், பூச்சிக்ரகால்லிகள் நபான்றணவ இல்லாதது 

கண்டறியப்பட்டது. ரபரும்பாலான சுவடு உநலாகங்கள் அவற்றின் கண்டறியக்கூடிய வரம்புகளுக்குக் கீநழ 

இருப்பது கண்காைிக்கப்பட்டது. ரபாதுவாக, ேிலத்தடி ேீாின் ேீாின் தரம், மாற்று ஆதாரம் இல்லாத ேிணலயில் 

குடிப்பதற்கான பாிந்துணரக்கப்பட்ட IS:10500-2012 விதிமுணறகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.   

 

மீறல் காரைி (EF) : கண்காைிக்கப்பட்ட அணனத்து ேீர் தர அளவுருக்களும் அந்தந்த வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் 

ேன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது மற்றும் விதிமுணறகணள மீறவில்ணல.   

 

3.8 ேிலச் சூழல்   

3.8.1 மண்ைின் ேிணல   

மாவட்டத்தில் காைப்படும் முக்கிய மண் வணககள் கருப்பு பருத்தி மண், சிவப்பு மைல் முதல் களிமண் மண் மற்றும் 

வண்டல் மண். கண்காைிக்கப்பட்ட மண்ைின் தர தரவு அட்டவணை 3.27 ஆக ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

ேடுத்தர சுருக்கம் மற்றும் வண்டல் மண் அணமப்பு ரகாண்ட மண் ஆய்வு பகுதியில் ஆதிக்கம் ரசலுத்துகிறது. 

மண்ைின் pH மதிப்புகள் கார வரம்பில் (7.68-8.06) இருப்பதும், மின் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் 1.16-2.21 mmhos/cm 

என்ற வரம்பில் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. ணேட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் ரபாட்டாசியம் (NPK) மதிப்புகளின் 

சிறிய அளவுகள் எல்லா இடங்களிலும் கண்காைிக்கப்பட்டன. நசாடியம் உறிஞ்சுதல் விகிதம் 2.09- 3.41 வரம்பில் 

இருந்தது (விரும்பத்தக்க மதிப்பு <5). கைிசமான அளவுகளில் வில்டிங் குைகம் என்றால், இந்த மண் ரபாருத்தமான 

முணறயில் திருத்தப்பட்டால், தாவரங்கணள ஆதாிக்கும்.  
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3.8.2 ேில பயன்பாடு 

 

ஆய்வுப் பகுதியின் ேிலப் பயன்பாட்டுக்கான ேிலப் பயன்பாடு, ஐஆர்எஸ் பி6-எல்ஐஎஸ் IV- 21.01.2020 நததியிட்ட 

படங்கள் ணெதராபாத் என்ஆர்எஸ்ஏவின் ரசயற்ணகக்நகாள் டிஜிட்டல் தரவு பயன்படுத்தப்பட்டது (படம் 3.6). 

ரபங்களூரு NNRMS இன் வழிகாட்டுதலில் பாிந்துணரக்கப்பட்ட விளக்க விணசகளின் அடிப்பணடயில் ேில 

பயன்பாட்டு வணகப்பாட்டிற்காக காட்சி விளக்க நுட்பம் ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டது. ேில பயன்பாட்டு நமப்பிங்ணகத் 

தயாாிப்பதற்காக 1:50,000 அளவுநகால் ரகாண்ட ேிணல-3 வணகப்பாடு ரசய்யப்பட்டது (படம் 3.7). ஆய்வுப் 

பகுதியின் ேில பயன்பாட்டு முணற அட்டவணை 3.28.  

 

விவசாயத் நதாட்டம் 32.96% மற்றும் பயிர் ேிலம் 24.93% ஆய்வுப் பகுதியில் ஆக்கிரமித்துள்ளது. தாிசு ேிலம் சுமார் 
32.09% மற்றும் தாிசு ேிலம் மற்ரறாரு 5.20% ஆக்கிரமித்துள்ளது. சுரங்கங்கள் மற்றும் ரதாழில்துணற பகுதிகள் 1.41% 

ஆக்கிரமித்துள்ளன. கட்டப்பட்ட ேிலம் படிப்பு பகுதியில் 1.91% மட்டுநம ஆக்கிரமித்துள்ளது. ேீர்ேிணலகள் சுமார் 
1.50% பகுதிணய உள்ளடக்கியுள்ளன.  

 

 

அட்டவணை : 3.27 மண் ேிணல 
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அட்டவணை : 3.28 ேில பயன்பாட்டு முணற   
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3.9 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்   

3.9.1 தாவரங்கள்   

 

ஆகியவற்றில் ஆய்வுப் பகுதி எந்த நதசிய பூங்கா, சரைாலயம், உயிர்க்நகாள காப்பகம், புலிகள் காப்பகம், எலிஃப் 

ாிசர்வ் ஆகியவற்றின் பகுதியாக இல்ணல.நபான்றணவ பாணத வனவிலங்கு . ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ேிரந்தர ேீர்வாழ் 

வாழ்விடங்கள் எதுவும் இல்ணல. தற்காலிக குளங்கள் மட்டுநம கிணடக்கின்றன, அணவ ரபரும்பாலும் மணழ மற்றும் 

வறண்டணவ.   

குத்தணகப் பகுதியின் ணமயப் பகுதி ரபரும்பாலும் முட்கள் ேிணறந்த புதர்கள் மற்றும் சில நதாட்டங்களுடன் தாிசாக 

உள்ளது. குவாாி குத்தணக பகுதியில் வன ேிலம் எதுவும் சிக்கவில்ணல. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள தாவர இனங்களின் 

பட்டியல் அட்டவணைகள் 3.29-3.30.   

 

 

அட்டவணை : 3.29 தாவரங்களின் பட்டியல் - முக்கிய மண்டலம்  

 
 



172 

 



173 

 
 



174 

 



175 

 



176 

 

 
 

அழிந்து வரும் இனங்கள் : Nil 

எண்ரடமிக் இனங்கள் : Nil 

 

அழிந்து வரும் தாவரங்கள்: ஆய்வுப் பகுதி எந்த ஆபத்தான உயிாினங்களின் இருப்ணபயும் பதிவு ரசய்யவில்ணல. 

இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு மற்றும் வனத் துணறயின் பதிவுகளும் இந்தப் பகுதியில் அழிந்துவரும் அல்லது 

பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிாினங்கள் இருப்பணதக் குறிப்பிடவில்ணல. 
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3.9.2 விலங்கினங்கள் 

 

விலங்கினங்கணள ஆய்வு ரசய்ய நேரடி மற்றும் மணறமுக கண்காைிப்பு முணறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

முதுரகலும்பு இனங்கணள பதிவு ரசய்ய விஷுவல் என்கவுண்டர் (நதடல்) முணற பயன்படுத்தப்பட்டது. கூடுதலாக, 

அப்பகுதியில் விேிநயாகிக்கப்பட்ட முதுரகலும்பு விலங்கினங்களின் பட்டியணல ஒருங்கிணைக்க ரதாடர்புணடய 

இலக்கியங்களின் ஆய்வும் ரசய்யப்பட்டது (ஸ்மித் 1933-43, அலி மற்றும் ாிப்லி 1983, நடனியல் 1983, ப்நரட்டர் 1993, 

மூர்த்தி மற்றும் சந்திரநசகர் 1988). சுற்றுச்சூழலியல் அணமப்புகளில் மனித தாக்கங்கணள கண்காைித்து 

புாிந்துரகாள்வதற்கான குறிகாட்டிகளாக பறணவகள் கருதப்படலாம் என்பதால் (Lawton, 1996), குழுவில் அளவு 

தரவுகணள நசகாிக்க முயற்சி நமற்ரகாள்ளப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972 (WPA 1972, அோமநதய. 1991, உபாத்யாய் 1995, சதுர்நவதி மற்றும் சதுர்நவதி 
1996) அடிப்பணடயில், இனங்கள் அட்டவணை II அல்லது I என குறுகிய பட்டியலில் நசர்க்கப்பட்டு அழிந்து வரும் 

உயிாினங்களாகக் கருதப்பட்டன. நகாஷ் (1994) இல் பட்டியலிடப்பட்ட இனங்கள் இந்திய சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் படி அட்டவணை-I-ன் கீழ் 

ணவக்கப்படும் மயில்கள் ஆய்வுப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் காைப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பகுதியில் 

காைப்படும் விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவணை 3.31 இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.31 விலங்கினங்களின் பட்டியல் 
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திறன்பட்டது: C- ரபாதுவான, M- இடம்ரபயர்ந்த, R- குடியிருப்பாளர், T- அச்சுறுத்தல் 

குறிப்பு: மயில் தவிர, ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவணை-I இனங்கள் எதுவும் இல்ணல. 

 

அழிந்துவரும் உயிாினங்கள்: பதிவுரசய்யப்பட்ட விலங்கினங்களில், ரபரும்பாலானணவ ரபாதுவான 

மக்கள்ரதாணக மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்துவரும் உயிாினங்கள் எதுவும் இல்ணல. 

 

 

3.10 சமூக-ரபாருளாதார சூழல் 
 

அடிப்பணட ேிணலணய மதிப்பிடுவதற்காக சமூக-ரபாருளாதார மற்றும் சுகாதார சூழல் ஆய்வுகள் 

நமற்ரகாள்ளப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் 78 மக்கள் ரதாணக கைக்ரகடுப்பு கிராமங்களும் 1 டவுன் பஞ்சாயத்தும் 

உள்ளன. மக்கள்ரதாணகப் பரவல், எழுத்தறிவு விகிதம், ரதாழில் ேிணல, கல்வி வசதிகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் 

உள்ளிட்ட மக்கள்ரதாணக அம்சங்கள் நபான்ற ரதாடர்புணடய சமூக-ரபாருளாதாரத் தரவுகள் 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள்ரதாணகக் கைக்ரகடுப்பில் இருந்து நசகாிக்கப்பட்டு அட்டவணைகள் 3.32-3.38 ஆக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

மக்கள்ரதாணக: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில், 36,975 குடும்பங்களில் (HHs) 1,36,933 ேபர்கள் (68,178 

ஆண்கள்-49.8% மற்றும் 68,755 ரபண்கள்-50.2%) உள்ளனர். பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினாின் 

மக்கள்ரதாணகணயப் ரபாறுத்தவணர, 20,730 (15.1%) பட்டியல் சாதி மக்கள் மற்றும் 27 பட்டியல் பழங்குடியினர் 
(0.02%) இருந்தனர். ரமாத்த மக்கள்ரதாணகயில், எழுத்தறிவு ரபற்றவர்கள் 99,679 (72.8%) ஆகவும், படிப்பறிவற்ற 

மக்கள் ரதாணக 37,254 (27.5%) ஆகவும் இருந்தது. 
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அட்டவணை 3.32 ரடநமாக்ராபிக் நதாற்றம் -2011 ரசன்சஸ் 

 
 

 

அட்டவணை 3.32 ரடநமாக்ராபிக் நதாற்றம் -2011 ரசன்சஸ் ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.32 ரடநமாக்ராபிக் நதாற்றம் -2011 ரசன்சஸ் ரதாடர்ச்சி 

 
 

 

அட்டவணை 3.32 ரடநமாக்ராபிக் நதாற்றம் -2011 ரசன்சஸ் ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.33 பைியாட்களின் இருப்பிடம் மற்றும் எண்ைிக்ணக 

 

 

அட்டவணை 3.33 பைியாட்களின் இருப்பிடம் மற்றும் எண்ைிக்ணக ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.33 பைியாட்களின் இருப்பிடம் மற்றும் எண்ைிக்ணக ரதாடர்ச்சி 

 
 

அட்டவணை 3.33 பைியாட்களின் இருப்பிடம் மற்றும் எண்ைிக்ணக ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.34 ஆய்வு பகுதியில் அறிவியல் வசதிகள் 

 

 

 

அட்டவணை 3.34 ஆய்வு பகுதியில் அறிவியல் வசதிகள் ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.34 ஆய்வு பகுதியில் அறிவியல் வசதிகள் ரதாடர்ச்சி 

 

 

 

அட்டவணை 3.34 ஆய்வு பகுதியில் அறிவியல் வசதிகள் 

ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.35 ஆய்வு பகுதியில் மருத்துவ வசதிகள் 

 

 

 

 

அட்டவணை 3.35 ஆய்வு பகுதியில் மருத்துவ வசதிகள் ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.35 ஆய்வு பகுதியில் மருத்துவ வசதிகள் ரதாடர்ச்சி 

 

 

 

அட்டவணை 3.35 ஆய்வு பகுதியில் மருத்துவ வசதிகள் ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.36 ஆய்வு பகுதியில் ஏணனய வசதிகள் 

 

 

 

 

அட்டவணை 3.36 ஆய்வு பகுதியில் ஏணனய வசதிகள் 

ரதாடர்ச்சி 
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அட்டவணை 3.36 ஆய்வு பகுதியில் ஏணனய வசதிகள் 

ரதாடர்ச்சி 
 

 

 

 

அட்டவணை 3.36 ஆய்வு பகுதியில் ஏணனய வசதிகள் 

ரதாடர்ச்சி 
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ரதாழில் கட்டணமப்பு : 2011 மக்கள் ரதாணக கைக்ரகடுப்பின்படி, ரமாத்த மக்கள் ரதாணகயில் ரமாத்த 

ரதாழிலாளர்கள் சுமார் 73,385 (53.6%). சுமார் 63,548 (46.4%) ேபர்கள் ரதாழிலாளர்கள் அல்லாதவர்கள். சுமார் 17.4% 

மக்கள் பல்நவறு நசணவகணள உள்ளடக்கிய மூன்றாம் ேிணல ேடவடிக்ணககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முதன்ணம 

ேடவடிக்ணககள் (பயிாிடுநவார்) மற்றும் இரண்டாம் ேிணல ேடவடிக்ணககளில் (விவசாயத் ரதாழிலாளர்கள்) 

ரதாழிலாளர்கள் முணறநய 7.6% மற்றும் 28.6% ஆக இருந்தனர்.   
கல்வி வசதிகள்: ஆரம்ப மற்றும் ேடுேிணலப் பள்ளிகள் ஏறக்குணறய எல்லா கிராமங்களிலும் உள்ளன, அநத சமயம் 

மூத்த நமல்ேிணலப் பள்ளிகள் சில கிராமங்களில் உள்ளன. இருப்பினும், கல்லூாிக் கல்வி அருகிலுள்ள விருதுேகர், 
சாத்தூர், அருப்புக்நகாட்ணட நபான்ற இடங்களில் உள்ளது. தமிழக அரசின் ரதாடர்ச்சியான ஊக்கத்தின் 

காரைமாக, கிட்டத்தட்ட அணனத்து கிராமங்களிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட சுயஉதவிக்குழுக்கள் 

உள்ளன, இதன் மூலம் மக்கள் பல்நவறு வாழ்வாதாரங்கணள சம்பாதித்து ரபாருளாதார ாீதியாகப் 

பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். சில கிராமங்களில் சமூகம் சார்ந்த அணமப்புகள் உள்ளன. அருப்புக்நகாட்ணடயில் 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்புப் பள்ளியும், சூலக்கணர, ோகலாபுரம் மற்றும் சாத்தூர் ஆகிய இடங்களில் 

விடுமுணறக் காலப் பயிற்சி வசதிகளும் உள்ளன.   

 

மருத்துவ வசதிகள்: ஆரம்ப சுகாதார ேிணலயங்கள் / ஆரம்ப சுகாதார துணை ணமயங்கள், மகப்நபறு மற்றும் 

குழந்ணதகள் ேல ணமயம் நபான்ற பல கிராமங்களில் மருத்துவ வசதிகள் உள்ளன. சில கிராமங்களில் தனியார் 
மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் உள்ளனர். ரபாிய நோய்களுக்கு கிராம மக்கள் அருகில் உள்ள விருதுேகர், மதுணர, 
திருரேல்நவலி, தூத்துக்குடி நபான்ற பகுதிகளுக்குச் ரசல்ல நவண்டியுள்ளது. படிக்கும் பகுதி மக்கள் ரதாணகயில் 

அதிகமாநனார் அரசு மருத்துவமணன மற்றும் அரசு சுகாதார ேிணலயங்களுக்குச் ரசல்கின்றனர், மற்றவர்கள் அருகில் 

உள்ள தனியார் மருத்துவமணனகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவப் பயிற்சியாளர்கணள அணுகுகின்றனர். படிக்கும் 

பகுதி மக்களிடம் ேல்ல எண்ைிக்ணகயிலான மருத்துவமணனகள் மற்றும் சுகாதார வசதிகள் அவர்கள் வசிக்கும் 

இடங்களுக்கு மிக அருகில் உள்ளன.   

 

குடிேீர் : படிக்கும் பகுதியில் உள்ள அணனத்து கிராமங்களிலும் குடிேீர் வசதிகள் உள்ளன. கிைறுகள் மற்றும் ணக 

பம்புகள் முக்கிய குடிேீர் ஆதாரமாக உள்ளது. கிராம மக்கள் விவசாயத் நதணவகளுக்கு மணழ ேீர் மற்றும் பாசன 

ரதாட்டிகள் இரண்ணடயும் ேம்பியுள்ளனர். ரபரும்பாலான கிராமங்களில் ரபாது குடிேீர் மற்றும் மின்சாரம் உள்ளது.   

 

தகவல்ரதாடர்பு: பஞ்சாயத்து சாணலகள், முக்கிய மாவட்ட சாணலகள் நபான்ற வடிவங்களில் ேல்ல அணுகுமுணற 

சாணலகள் கிராமங்கள் வழியாக ரசல்கின்றன மற்றும் உநலாக சாணலகள் அணனத்து சிறிய கிராமங்கணளயும் 

இணைக்கின்றன. மக்கள் பயைத்திற்கு பல்நவறு நபாக்குவரத்து முணறகணளப் பயன்படுத்துகின்றனர்.   
சந்ணத: பிரதான சாணலயில் அணமந்துள்ள கிராமங்களில் அன்றாட நதணவகளுக்கு சந்ணத வசதி உள்ளது. இந்த 

தினசாி/வாரச் சந்ணதகள் அத்தியாவசியப் ரபாருட்கணள வாங்குவதற்கும், பயிாிடப்பட்ட விணளரபாருட்கள் மற்றும் 

குடிணசத் ரதாழில்களின் ரபாருட்கணள விற்பணன ரசய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முக்கிய 

ரகாள்முதலுக்காக அவர்கள் அருகிலுள்ள விருதுேகர், மதுணர, தூத்துக்குடி நபான்ற இடங்களுக்குச் ரசல்கின்றனர்.   
 

அஞ்சல் & தந்தி : பல கிராமங்களில் தபால் ேிணலயங்கள் உள்ளன. சில கிராமங்களில் ரதாணலத்ரதாடர்பு வசதி 
உள்ளது. கிட்டத்தட்ட எல்லா கிராமங்களிலும் ரசல்லுலார் நபான்கணள ணவத்திருப்பதும் பயன்படுத்துவதும் 

பரவலாகக் குறிப்பிடப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள அணனத்து கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் உள்ளது.   

 

ரபாருளாதார ேடவடிக்ணககள்: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய விவசாயப் ரபாருட்களில் ரேல், நசாளம், பருத்தி, 
ேிலக்கடணல, நசாளம், மிளகாய், பருப்பு வணககள், சூாியகாந்தி, மல்லிணக, உளுந்து, முழு பச்ணசப்பயறு, மாட்டுத் 

தீவனங்கள், பஜ்ரா நபான்றணவ அடங்கும், நமலும் உற்பத்தியாளர் ரபாருட்களில் தீப்ரபட்டியும் அடங்கும். , 

குளிர்பானங்கள், முதலியன. 
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ஸ்பின்னிங் என்பது இப்பகுதியில் உள்ள ணகவிணனப் ரபாருளாக உள்ளது. ஒவ்ரவாரு கிராமத்திலும் கைிசமான 

சதவீத குடும்பங்கள் தீப்ரபட்டி தயாாித்தல், மாடு வளர்ப்பு நபான்றவற்றில் ஈடுபட்டு அவர்களுக்கு ேியாயமான 

வருமானம் கிணடக்கிறது.   

 

குடும்ப (HH) விவரங்கள் - 90 பதிலளித்தவர்கள்   

சமூக-ரபாருளாதார ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, பந்தல்குடி மண்டலத்தில் வீட்டு மணன கைக்ரகடுப்பு ேடத்தப்பட்டது. 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் அணதச் சுற்றியுள்ள 11 கிராமங்களில் ரமாத்தம் 90 நபர் நேர்காைல் ரசய்யப்பட்டனர் (தட்டு 

XVI). கிராமங்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:   

பந்தல்குடி   

ராமோயக்கன்பட்டி   

கல்லூரைி   
கிருஷ்ைாபுரம்   

மறவர் ரபருங்குடி   

வடக்குேத்தம்   

ரகாப்புச்சிட்டாம்பட்டி   

புதூர்   
ரகாப்புச்சிட்டாம்பட்டி   

 

ரதாடர்பான கைக்ரகடுப்பு விவரங்கள் ரதாழில் விவரங்கள், ரபாருளாதார விவரங்கள், சுகாதாரம் மற்றும் 

உள்கட்டணமப்பு வசதிகள். வசதியான மற்றும் சீரற்ற மாதிாி முணறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. தனிேபர் மற்றும் குழு 

விவாத முணறகள் மூலம் ேடத்தப்பட்ட கைக்ரகடுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பதிலளித்தவர்கள் 

அணனவரும் மிகவும் ஆறுதலுடனும் ஒத்துணழப்புடனும் இருந்தனர்.  
  

கண்டுபிடிப்புகள்: இந்த கைக்ரகடுப்பில் ரமாத்தம் 90 நபர் நேர்காைல் ரசய்யப்பட்டனர், அதில் 69 ஆண்கள் 21 

ரபண்கள், நமலும் 50 சதவீதம் நபர் 31 முதல் 40 வயதுக்கு இணடப்பட்டவர்கள், 28 சதவீதம் நபர் 41-50 வயதுக்கு 

இணடப்பட்டவர்கள். பதிலளித்த 90 நபாில் 41 சதவீதம் நபர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்ணபச் நசர்ந்தவர்கள், 32 சதவீதம் 

நபர் அட்டவணை வகுப்ணபச் நசர்ந்தவர்கள், 90 சதவீதம் நபர் கரு குடும்பங்களாக வாழ்கின்றனர். 
   

இப்பகுதி வறண்ட பகுதி மற்றும் மணழேீணர தங்கள் விவசாயத்திற்கு சார்ந்து இருப்பதால், பதிலளித்தவர்களில் 52 

சதவீதம் நபர் விவசாயம் மற்றும் அது ரதாடர்பான நவணலகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். விவசாயம் தவிர, 
சிறுரதாழில்களில் பைிபுாியும் ஊழியர்கள், ஆட்நடா ஓட்டுேர்கள், மளிணகக் கணட உாிணமயாளர்கள், சுரங்கத் 

ரதாழிலாளர்கள் உள்ளிட்நடார் இந்த ஆய்வில் பங்நகற்றனர். ஏற்கனநவ குறிப்பிட்டுள்ளபடி, விவசாயிகள் 

மணழேீணர ேம்பி விவசாயம் ரசய்வதால், இப்பகுதியில் ஒரு வருடத்தில் ஒரு மகசூல் மட்டுநம கிணடக்கும். 

தானியங்கள், திணன, நசாளம், பருத்தி, காய்கறிகள் பயிாிடப்பட்டுள்ளது. 70 சதவீத விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடி 

ரபாருட்கணள கமிஷன் முகவர்கள் மூலம் விற்பணன ரசய்கின்றனர், 70 சதவீத விவசாயிகளுக்கு நசமிப்பு வசதி 
இல்ணல. 
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அணனத்து பதிலளித்தவர்கள் விவசாய ேடவடிக்ணககளில் ஈடுபடுபவர்கள் கனமான மற்றும் தீங்கு விணளவிக்கும் 

உரங்கணளப் பயன்படுத்துவணத விட இயற்ணக விவசாயத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.   
 

பதிலளித்தவர்களில் 40 சதவீதம் நபர் மாதந்நதாறும் ரூ.6,000-8,000 வணர சம்பாதிப்பநதாடு, 27 சதவீதத்தினர் 
ரூ.8,000-10,000 ரபறுகின்றனர். பதிலளிப்பவர்களில் 19 சதவீதம் நபர் மட்டுநம தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் 

ஒருவணர தங்கள் குடும்பத்தின் மாதாந்திர ரசலவுகணளச் சமாளிக்க மற்ரறாரு வருமான ஆதாரமாகக் 

ரகாண்டுள்ளனர். 48 சதவீத மக்கள் பைம் மற்றும் தங்க ஆபரைங்களாக நசமிக்கும் பழக்கத்ணதக் ரகாண்டுள்ளனர் 
என்பது கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் ரதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 52 பதிலளித்தவர்களில் ரபரும்பாலானவர்கள் 

குணறந்த சம்பளம் மற்றும் குடும்பச் ரசலவுகள் (67%), மருத்துவச் ரசலவுகள் (25%) அதிகமாக இருப்பதால் அணதச் 
ரசய்ய முடியவில்ணல. ஒட்டுரமாத்த சூழ்ேிணலயில் 71 சதவீதம் நபர் கடன் வழங்குபவர்கள் (38%), உறவினர்கள் (9%) 

மற்றும் வங்கியில் (17%) கடன் ரபற்றுள்ளனர். பதிலளித்தவர்களில் 91 சதவிகிதத்தினர் தங்கள் வருமானத்ணத 

அதிகாிக்க நவறு எந்த மாற்று ஆதாரத்ணதயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ணல.   

 

சுகாதார ேிணலணயப் ரபாறுத்தமட்டில் 75 சதவீதம் நபர் தங்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப ஆநராக்கியத்தில் திருப்தி 
அணடந்துள்ளனர், 21 சதவீதம் நபர் அதிருப்தி அணடந்துள்ளனர். 90 சதவிகிதத்தினர் உடல் சூழலில் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர், சுரங்க ேடவடிக்ணககளால் தீங்கு விணளவிக்கும் மாசுபாடு இல்லாமல் அணமதியாக 

வாழ்வணத உைர்கிறார்கள். மருத்துவ வசதி மற்றும் நசணவயின் தரத்ணத அணுகுவதில் ரபரும்பாலாநனார் திருப்தி 
அணடந்துள்ளனர் மற்றும் புதிய மருந்து வசதிகணள அறிமுகப்படுத்துவதில் முன்நனற்றம் நதணவ.  

 

உாிணமக் கண்நைாட்டத்தில், 97 சதவீதம் நபருக்கு ரசாந்த வீடுகள் உள்ளன. பதிலளித்த 90 நபாில் 47 சதவீதம் நபர் 
கான்கிாீட் வீடுகளிலும், 38 சதவீதம் நபர் ணடல்ஸ் வீடுகளிலும், இன்னும் 14 சதவீதம் நபர் ஓணல வீடுகளிலும் 

வாழ்கின்றனர். பதிலளித்தவர்களில் 82 சதவிகிதத்தினர் தங்கள் வீடுகளில் கழிப்பணற வசதிணயக் ரகாண்டுள்ளனர், 
18 சதவிகிதத்தினர் கழிப்பணற இல்லாதவர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள திறந்தரவளிகணள பயன்படுத்துகின்றனர். 
அதிகபட்ச கிராமங்களில் அடிப்பணட மருத்துவம் மற்றும் கல்வி வசதிகள் உள்ளன. கடுணமயான உடல்ேலப் 

பிரச்சிணனகள் மற்றும் உயர்கல்விக்காக, அவர்கள் இப்பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அருப்புக்நகாட்ணட ேகருக்குச் 
ரசல்கிறார்கள். இந்த கிராமங்கள் அணனத்திற்கும் குழாய் மூலம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் தணடயின்றி குடிேீர் 
வழங்குகின்றன. நபாக்குவரத்துக்கு, மக்களுக்கு ரபாது நபாக்குவரத்து வசதி உள்ளது ஆனால் உள்ளூர் கிராம 

சாணலகள் சீரணமக்கப்பட நவண்டும். ஒழுக்கமான ரேட்ரவார்க் கவநரஜ் மற்றும் தபால் அலுவலகங்களுடன் 

ரதாடர்புரகாள்வதற்காக மக்கள் ரதாணலநபசி, ரமாணபல் ணகநபசிகள் ஆகியவற்ணறக் ரகாண்டுள்ளனர். 
பந்தல்குடி ஆரம்ப சுகாதார ேிணலயம், சந்ணத, காவல் ேிணலயம், சமுதாயக் கூடம் ஆகியவற்ணற அணுகுவதற்கு 

அருகிலுள்ள இடம். 
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தங்கி இருப்பவர்களின் தனி விவரங்கள். 
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கைக்ரகடுப்பின் நபாது, ரபாதுமக்களிடமிருந்து பின்வரும் நகாாிக்ணககள்/எதிர்பார்ப்புகள் காைப்பட்டன:   

நதணவ அடிப்பணடயிலான மதிப்பீடு:  

 

ரபண்களுக்கான ேிதி உதவி SHG   

உள்ளூர் உள்கட்டணமப்பு நமம்பாடு   

ேீர் உடல் நமம்பாடு & பராமாிப்பு   

பள்ளிக்கான கூட்டுச் சுவர், சாணல வசதிகள்   

ரதரு விளக்குகள்   

விணளயாட்டு ணமதானம் / பள்ளிக்கு விணளயாட்டுக் கட்டுணரகள்   

மருத்துவ முகாம்கள்   

சாணல   

நவணல வாய்ப்புகள்.   

உள்ளூர் இணளஞர்களுக்கு ரபாருத்தமான நவணலகளுக்கான பயிற்சி.   
கனரக வாகனங்கள் ஓட்டுதல், தட்டச்சு  
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3.11 சுறுக்கமான அடிப்பணட ேிணலகள்: 

 

முதலியன கீநழ சுருக்கப்பட்டுள்ளன:   

பிரதிபலிக்கிறது இருக்கும் ரதாழில்கள்/சுரங்கங்களின் ஒட்டுரமாத்த தாக்கத்ணத , ஆய்வுப் பகுதியில்பந்தல்குடி, 

சிவலர்பட்டி, நமல்ரவங்கநடஸ்வரபுரம் & மறவர்ரபருங்குடி சுரங்கம் மற்றும் பந்தல்குடி கிரஷர்.   
இந்த பருவத்தில் நசகாிக்கப்பட்ட வானிணல தரவு உள்ளூர் வானிணல ேிகழ்வுகணள பிரதிேிதித்துவப்படுத்துகிறது.   

ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காைிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், ரதாழில்துணற, குடியிருப்பு, கிராமப்புறம் மற்றும் 

பிற பகுதிகளுக்கான நதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (NAAQ) 24 மைி நேர விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது 

கண்டறியப்பட்டது.   

ஆய்வுப் பகுதி குணறந்த மாசுபாடு பிாிவின் கீழ் வருகிறது, ஏரனனில் கண்காைிக்கப்படும் மாசு அளவுகள் <0.5 

மிணகப்பு காரைி.   
பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் சுற்றுப்புறச் சமமான ஒலி அளவுகள் (Leq) குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான MoEF&CC 

விதிமுணறகளுக்குள் ேன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.   

நமற்பரப்பு ேீாின் ேீாின் தரம் CPCB/BIS விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது கண்டறியப்பட்டது.  ேிலத்தடி ேீாின் தரம் 

IS:10500-2012 விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது கண்டறியப்பட்டது.  ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள மண், தாவரங்கணளத் 

தகுந்தவாறு திருத்திய பின் ேன்கு ஆதாிக்கும்.  ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி இல்ணல மற்றும் 

வளர்ப்பு விலங்குகள் மட்டுநம உள்ளன.  I விலங்கினங்கள், மயில்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் வசிக்கின்றன. அதன்படி, 

மயில்கள் பாதுகாப்புத் திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது   

மக்கள்ரதாணக குணறவாக உள்ள பகுதி மற்றும் அடிப்பணட வசதிகள் கிட்டத்தட்ட அணனத்து கிராமங்களிலும் 

உள்ளன.   

 

எனநவ, நபாதுமான இணடயகம் ஆய்வுப் பகுதியின் இயற்பியல், உயிாியல் மற்றும் எடாபிக் சூழல்களில் 

முன்ரமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு   

 

 

4.0 எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் தைிப்பு ேடவடிக்ணககள்  

 

4.1 பாதிப்புகணள அணடயாளம் காணுதல்   

 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் முதன்ணமயானணவ. முதன்ணமத் தாக்கங்கள் திட்டத்திற்கு நேரடியாகக் காரைமானணவ 

மற்றும் இரண்டாம் ேிணலத் தாக்கங்கள் மணறமுகமாகத் தூண்டப்பட்டணவ. எந்தரவாரு திட்டமும் சுற்றுச்சூழலில் 

இரண்டு ரவவ்நவறு கட்டங்களில் தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். தற்காலிக மற்றும் குறுகிய கால கட்டமாக கருதப்படும் 

கட்டுமான கட்டம் மற்றும் ேீண்ட கால விணளவுகணள ஏற்படுத்தும் ரசயல்பாட்டு கட்டம். கண்டறிதல் அணனத்து 

சாத்தியமான முன்ரமாழிவு காரைமாக ஆராயப்பட்டு , முக்கிய தாக்கங்கள் ( பயனுள்ள மற்றும் பாதகமான) 

இரண்டும் ஆய்வு ரசய்யப்படுகின்றன.   

 

4.2 கட்டுமான கட்டம்   

ஒரு குவாாி திட்டமாக இருப்பதால், இது எந்த ரபாிய ேிறுவனத்ணதயும் அல்லது கட்டுமானத்ணதயும் உள்ளடக்காது. 

ஒரு சிறிய சுரங்க அலுவலகம் தற்காலிக கட்டணமப்புகளில் கட்டப்படும். நமலும், QL-I பகுதியில் திணரயிடல் / ணசசர் 
ஆணல (முக்கியமாக கட்டணமப்புகள்) ேிறுவப்படும். மின்சார கட்டிடம் முக்கிய கட்டுமானமாக இருக்கும். மற்றணவ 

முக்கியமாக கட்டணமப்புகளாக இருக்கும் (தணர மட்டத்திலிருந்து +25 மீ வணர) ொப்பர்கள், கன்நவயர்கள், ட்வின் 

ஷாஃப்ட் ணசசர் நபான்றணவ ேிறுவப்படும்.   
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ேிறுவலின் நபாது 2 KLD தண்ைீர் நதணவப்படுவது பந்தல்குடி மண்டலத்தில் ஏற்கனநவ உள்ள தீர்ந்துநபான 

சுரங்கப் பிட்களில் இருந்து ரபறப்படும். ஸ்தாபனத்தின் நபாது உள்ளூர் ரதாழிலாளர்கள் ஈடுபடுவதால், கட்டுமான 

கட்டத்தில் உள்ோட்டு கழிவுேீர் உற்பத்தி இருக்காது. நமலும், அந்த காலகட்டத்தில் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தி மற்றும் 

அணத அகற்றுவது இருக்காது.   

 

 

 

4.3 ரசயல்பாட்டுக் கட்டம் 

   

தாக்கங்கள் இரண்டு வணககளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது. உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட மற்றும் ஒட்டுரமாத்த. 

உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட தாக்கம் திட்டத்தின் ரசல்வாக்கின் பகுதிக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதன் 

பகுதிக்கு அப்பால் பரவாது. மறுபுறம், ஒட்டுரமாத்த தாக்கம் என்பது எந்தரவாரு கூறுகளிலும் பல திட்டங்களின் 

ரமாத்த தாக்கமாகும். ஒட்டுரமாத்த தாக்கங்கள் தனித்தனியாக சிறியதாக இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 

கூட்டாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். ஆய்வுப் பகுதியில் சிரமன்ட் ஆணலகள் மற்றும் சுண்ைாம்பு 

சுரங்கங்கள் உள்ளன. இருப்பினும், பின்வரும் ரதாழில்துணற ேடவடிக்ணககள் ஒட்டுரமாத்த தாக்க மதிப்பீட்டிற்காக 

அவற்றின் பங்களிப்ணப மதிப்பிடுவதற்கானஅட்டவணை 4.1).   

 

அணடயாளம் காைப்பட்ட ரதாழில்களுக்கு ஒட்டுரமாத்த தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, தற்நபாதுள்ள பிற 

ரதாழில்துணற/சுரங்க ேடவடிக்ணககளால் ஏற்படும் மாசுபாடு, அடிப்பணட சுற்றுச்சூழல் ேிணலயின் கீழ் ஏற்கனநவ 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் திட்டம் ரசயல்படும் வணர ரதாடர்ந்து இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.   

 

அட்டவணை : 4.1 ரதாழில்துணற ேடவடிக்ணககள் ஒட்டுரமாத்த பாதிப்பு  
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ரதாடர்புணடய பின்வரும் ேடவடிக்ணககள் சுற்றுச்சூழலில் மாறுபட்ட தாக்கங்கணள ஏற்படுத்தும் மற்றும் தாக்க 

மதிப்பீட்டிற்காக கருதப்படுகின்றன:   

ேிலச் சூழல்.   

நபாக்குவரத்து அளவு.   

காற்றின் தரம்.   

இணரச்சல் ேிணலகள்.   

 

ேீர் சூழல்.   

உயிாியல் சூழல்.   

சமூக-ரபாருளாதாரம்.  

 

4.3.1 ேிலச் சூழல் 

   

QL-I இல் சுமார் 50-55 ரெக்நடர் மற்றும் QL-V இல் 15-20 ரெக்நடர் ஒரு வருடத்தில் குவாாிகள் ரவட்டப்படும். 

கருத்தியல் ேிணலயில், QL-I & QL-V குவாாிகளில் திறந்த குழி இருக்காது.பரப்பளவு 28.490 ரெக்நடர் . க்ாீன் ரபல்ட் 

QL-I இல் 60 ரெக்நடர் மற்றும் QL-V இல் 30 ரெக்நடாில் உருவாக்கப்படும். சுமார் 1,330.250 ரெக்நடர் 
ரதாழில்துணற பயன்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் (அட்டவணை 4.2). ஆய்வுப் பகுதியில் ரமாத்த சுரங்கம்/குவாாி பரப்பு 

1293.555 ரெக்நடராகவும், 269.130 ரெக்நடர் பசுணமப் பட்ணடயின் கீழ் இருக்கும் மற்றும் கருத்தியல் ேிணலயில் 

காடுகள் ேிணறந்த பகுதி 402.730 ரெக்நடராகவும் (31.13%) இருக்கும். எனநவ, இப்பகுதியில் உள்ள ரமாத்த 

பசுணமப் பகுதி/காடுகளால் ஆன பகுதி 671.860 ரெக்நடர் (51.94%) ஆக இருக்கும்.   

 

அட்டவணை : 4.2 அணனத்து சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாாிகள்  
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எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: பந்தல்குடி, சிவலர்பட்டி, நமல்ரவங்கநடஸ்வரபுரம் சுரங்கம் மற்றும் 

மறவர்ரபருங்குடி கனகர் சுரங்கம் ஆகியணவ கருத்தியல் ேிணலயில் உள்ளன, நமலும் தற்நபாதுள்ள இருப்புக்கள் 

இன்னும் 7-8 ஆண்டுகளில் தீர்ந்துவிடும். QL-I & QL-V ஆகியணவ 3.0 மீ BGL (ஆழம் குணறந்த குவாாி) ஆழம் வணர 
குவாாி ரசய்யும் புதிய நகப்டிவ் குத்தணககளாகும். மரபுசாரா ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட கீற்று சுரங்கம், 

துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் இல்லாமல், ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படும். 8-10 ஆண்டுகளில் முழு ணவப்புத்ரதாணக 

தீர்ந்துவிடும். ஒநர நேரத்தில் குவாாி எடுக்கப்பட்ட குழிகளில் முழு OB யும் மீண்டும் ேிரப்பப்படும் என்பதால் நமல் 

மண்/OB டம்ப் இருக்காது.  குவாாி குத்தணகக்கு உட்பட்ட கனிமங்கள் தீர்ந்துநபான பகுதியில் கனிம ேிராகாிப்பு 

கழிவுகள் ரகாட்டப்படும்.   

 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்:   

கழுவுதல்கணளத் தடுக்க எல்ணலகளில் மண் கட்டுகள் வழங்கப்பட நவண்டும்.  மாணல வடிகால்கள் குத்தணக மற்றும் 

ேிராகாிப்பு குப்ணபத்ரதாட்டிணயச் சுற்றி மாணல  

 

வாய்க்கால்கணள பராமாிக்க நவண்டும்.   

கிாீன் ரபல்ட், அாிப்ணபத் தடுக்க/தடுக்க, குத்தணக எல்ணலகள் மற்றும் ாிரஜக்ட் டம்பின் சாிவுகளில் 

உருவாக்கப்பட்டு பராமாிக்கப்பட நவண்டும்.   

வளர்ச்சிக் கழிவுகணள ஒநர நேரத்தில் ேிரப்புதல் ரசய்யப்பட நவண்டும், மீட்கப்பட்ட பகுதிகளில் நமல்மண்ணை 

நமல் மூடியாகப் பரப்பி காடுகணள வளர்க்க நவண்டும்.   

நதாண்டப்பட்ட குவாாியின் ஒரு பகுதி ேீர் நதக்கமாக மாற்றப்படும்.   

ேீர் நதக்கம் மணழ ேீர் நசகாிப்புக்கு அருகில் உள்ள கிராம மக்களின் ேலனுக்காக ேிரம்பிய பகுதிகளின் ஒரு பகுதி 
உள்ளூர் கிராம மக்களின் ேலனுக்காக. குளங்கள் மற்றும் ேீர்த்நதக்கங்களும் அபிவிருத்தி ரசய்யப்பட நவண்டும் 

(படம் 4.1-4.3). QL-I இல் சுமார் 32 ரெக்நடர் மற்றும் QL-V இல் 5 ரெக்நடர் நமய்ச்சல் வயல்களாக 

உருவாக்கப்படும். QL-I இல் சுமார் 5 எண் குளங்கள் (18 ரெக்நடர்) & 20 ரெக்நடர் ேீர்த்நதக்கம் மற்றும் 2 எண்கள் 

குளங்கள் (3.3 ரெக்நடர்) மற்றும் 12 ரெக்நடர் ேீர்த்நதக்கம் QL-V இல் உருவாக்கப்படும். அவற்றின் அருநக 

ேிலத்தடி ேீர் அட்டவணைணய ாீசார்ஜ் ரசய்தல்.  
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4.3.2 ட்ராஃபிக் வால்யூம்   

 

கிளஸ்டாில், தற்நபாதுள்ள சுரங்கம் மற்றும் பந்தல்குடி கிரஷர் ஆகியணவ RR ேகர் சிரமண்ட் ஆணலயுடன் 

ேிறுவனத்திற்கு ரசாந்தமான தார் சாணலயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பந்தல்குடி கிராம சாணலணய கடக்கும் 

பிரத்நயக ெவுநலஜ் சாணலக்காக NH-38 இல் ஒரு நராடு-நமல்-பாலம் உள்ளது. கிராம சாணல சந்திப்பு RCL இன் 

பாதுகாப்புப் பைியாளர்களால் ேிர்வகிக்கப்படுகிறது.   

நகப்டிவ் ணமன்ஸ் 30 டன் டிப்பர்கணள சுரங்கத்திலிருந்து க்ரஷருக்கு ரகாண்டு ரசல்வதற்காக சுண்ைாம்புக் 

கற்கணள அனுப்புகிறது. இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து பந்தல்குடி கிரஷாின் ரசயல்திறன் அளவு 2.00 MTPA ஆகும் @ 

6670 TPD. சுமார் 223 பயைங்கள்/ோள் (ஒரு வழி) அதாவது 446 பயைங்கள்/ோள் என்பது க்ரஷருக்கு ஏற்கனநவ 

உள்ள அணனத்து சுரங்கங்களின் நபாக்குவரத்து அளவு.இருந்து சுத்தமான தாது ரகாள்ளளவு 1.88 MTPA @ 6267 TPD 

ஆகும், இது RR ேகர் சிரமன்ட் ஆணலக்கு 40 டன் டிப்பர்கள் மூலம் ரசாந்த ொநலஜ் சாணலயில் ரகாண்டு 

ரசல்லப்படுகிறது. சுமார் 157 பயைங்கள்/ோள் (ஒரு வழி) அதாவது 314 பயைங்கள்/ோள் என்பது கிரஷாில் இருந்து 

சிரமன்ட் ஆணல வணரயிலான நபாக்குவரத்து அளவு. இதனால்,  தினமும் 760 லாாிகள் பந்தல்குடி கிரஷாில்  

குவாாி 1.393 MTPA ROM (களிமண் உட்பட) மற்றும் QL-V இலிருந்து 0.525 MTPA ROM (நமாசமான சூழ்ேிணல) @ 

6393 TPD. இந்த குவாாிகளில் இருந்து 30 டன் டிப்பர்கள் கன்கர் நபாக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்படும். எனநவ, 

இந்த குவாாிகளால் ஒரு ோணளக்கு 213 டிர்ப்கள் மற்றும் 2 வழிகளில் 426 டிாிப்கள் ஆகும்.   

 

தற்நபாதுள்ள நபாக்குவரத்து அளவு : 760 டிரக்குகள்/ோள்   

 முன்ரமாழியப்பட்ட நபாக்குவரத்து அளவு : 426 டிப்பர்கள்/ோள் (ROM அளவுக்கான நமாசமான ேிணல) -------------

------------   

 ரமாத்த டிரக் ரதாகுதி : 1,186 டிரக்குகள்/ோள்   

 ----------------------   

எனநவ, தற்நபாதுள்ள மற்றும் முன்ரமாழியப்பட்ட கனிம நபாக்குவரத்து காரைமாக ரமாத்த நபாக்குவரத்து அளவு 

1,186 டிரக்குகள்/ோள் அதாவது 49.42 டிரக்குகள்/மைிநேரம் ஆகும்.   

பிரத்திநயகமான ரசாந்தச் சாணலயில் நபாக்குவரத்துகள் இருப்பதால், தற்நபாதுள்ள NH அல்லது பிற சாணலகளின் 

நபாக்குவரத்தில் எந்தப் பாதிப்பும் இருக்காது.  

அடிப்பணட ேிணல: அடிப்பணட ேிணலணய மதிப்பிடுவதற்காக, இந்திய சாணல காங்கிரஸ்ஐஆர்சி: 64/106 

விதிமுணறகளின் ெவுல் சாணல-பந்தல்குடி சாணல சந்திப்பில், ஒரு வார ோளிலும் (18.08.2021-புதன்கிழணம) அன்றும் 

நபாக்குவரத்து ஆய்வு நமற்ரகாள்ளப்பட்டது. வார இறுதியில் (22.08.2021-ஞாயிறு).  

கைக்ரகடுப்பின் அடிப்பணடயில், சந்திப்பில் இருக்கும் நபாக்குவரத்து அளவுகள் பயைிகள் கார் அலகுகளில் (PCUs) 

இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன அட்டவணை 4.3. திட்டத்திற்கு அருகாணமயில் தற்நபாதுள்ள நபாக்குவரத்து அளவு  

1712.3 PCU/ோள் @ 71.35 PCU/hour. 
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அட்டவணை : 4.3 தற்நபாதுள்ள நபாக்குவரத்து அளவு - அடிப்பணட ேிணல 

 
 

திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய சூழ்ேிணலயில், தற்நபாதுள்ள நபாக்குவரத்துடன் 426 வாகனங்கள் (937.2 PCU/ோள்) 

கூடுதலாக இருக்கும். ேிகர (ஒட்டுரமாத்த) நபாக்குவரத்து அளவு 2,649.6 PCU/ோள் மட்டுநம @ 110.4 PCU/hour.   

தற்நபாதுள்ள ொநலஜ் நராடு, நபாக்குவரத்து ரோிசணல கூடுதலாக ணகயாளுவதற்கு நபாதுமானதாக இருக்கும். 

நபாதுமான பார்க்கிங் வழங்கப்படும் மற்றும் ரவளியில் டிரக் பார்க்கிங் இருக்காது.வசதிகளும் (ஓய்வு அணற, 

கழிப்பணற நபான்றணவ) வழங்கப்படும்.   

நசணவ ேிணல (LOS) : சாணலகளின் ரகாள்ளளவு தரேிணலகள் ரபாதுவாக A (சிறந்த இயக்க ேிணல) முதல் F (கட்டாய 

அல்லது முறிவு ஓட்டம்) வணர குறிக்கப்படும் LOS உடன் ரதாடர்புணடயதாக இருக்கும். ரபாதுவாக LOS-C 

ேகர்ப்புறம்/கிராமப்புறங்களில் சீரான நபாக்குவரத்து ஓட்டத்திற்காக ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படும். இந்த ேிணலயில், 

நபாக்குவரத்து அளவு அதிகபட்ச ரகாள்ளளணவ விட 0.7 மடங்கு இருக்கும். ரகாள்ளளவு/வடிவணமப்பு நசணவயின் 

அளவு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், ஒரு சாணலயின் ஒரு புள்ளி/பிாிணவ மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படும் 

அதிகபட்ச மைிநேர அளவாகும். சாணலயில் உள்ள PCU இன் தற்நபாணதய வால்யூம் (V) மற்றும் அதன் திறன் (C) 

ஆகியவற்றுடன் ரதாடர்புணடய LOS மற்றும் அவற்றின் ரசயல்திறன் ஆகியணவ அட்டவணைகள் 4.4-4.5.   

 

அட்டவணை : 4.4 ஒரு சாணலயின் நசணவ மற்றும் ரசயல்திறன் ேிணல (IRC:64-1990 விதிமுணறகள்)   
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அட்டவணை : 4.5 கைிக்கப்பட்ட LOS 

 
  

எனநவ, முன்ரமாழிவு காரைமாக தற்நபாதுள்ள அடிப்பணட நபாக்குவரத்து எண்ைிக்ணகயில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது.   

கார்பன் உமிழ்வு மற்றும் காலேிணல மாற்றம்: கிாீன்ெவுஸ் வாயுக்களில் கார்பன் ணட ஆக்ணசடு அடங்கும்,  

மீத்நதன், ணேட்ரஸ் ஆக்ணசடுகள் மற்றும் ேீராவி. முன்ரமாழியப்பட்ட குவாாி மற்றும் நபாக்குவரத்து 

ேடவடிக்ணககள் ஆண்டுக்கு 13,44,000 லிட்டர் HSD ஐப் பயன்படுத்தும். US EPA 2014 விதிமுணறகளின்படி பசுணம 

இல்ல வாயுக்கள் (GHG) உமிழ்வு காரைிகணளக் கருத்தில் ரகாண்டு, இந்த டீசல் அளவின் நுகர்வு பின்வருமாறு வாயு 

உமிழ்ணவ உருவாக்கும்:   

QL-I ரசயல்பாடுகளுக்கு HSD நுகர்வு: 2,720 Lits./ோள் அதாவது 8,16,000 LPA HSD நுகர்வு QL-V ரசயல்பாடுகளுக்கு : 

1,760 லிட்டர்கள்/ோள் அதாவது 5,28,000 LPA ரமாத்த CO2 உமிழ்வுகள் : 4,019 டன்கள் ரமாத்த CH4 உமிழ்வுகள் : 

1,209.6 கிநலா   
 ரமாத்த N2O உமிழ்வுகள் : 9,612.3 கிநலா தைிக்கும்   

 

ேடவடிக்ணககள் :   

கார்பன் வாிணசப்படுத்துதல் என்பது கடல்கள், மண், தாவரங்கள் (குறிப்பாக காடுகள்) மற்றும் புவியியல் 

அணமப்புகளில் கார்பணன ேீண்டகாலமாக நசமிப்பதாகும். திட்டத்ணதச் சுற்றி நபாதுமான பசுணம ரபல்ட் 

உருவாக்கப்பட நவண்டும் கார்பன் பிடிப்புக்கான. மரங்கள் வளரும்நபாது, அணவ கார்பணன மரத் திசுக்களிலும் 

மண்ைின் காிமப் ரபாருட்களிலும் நசமிக்கின்றன (குறிப்பு. ESA).   

தாது கடத்தும் டிப்பர்கள் முழுவதுமாக தார்பாலின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்க நவண்டும்.   

ஓவர் நலாடிங் கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்படும்.   

தப்பிநயாடிய உமிழ்ணவத் தடுக்க, இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகணள வழக்கமாக ேணனத்தல்.   

நவகக் கட்டுப்பாடுகள் உறுதி ரசய்யப்பட நவண்டும்.   

உள்நோக்கி மற்றும் ரவளியில் ரசல்லும் வாகனங்கணளக் ணகயாள ரபாதுச் சாணல - ணமன் ொநலஜ் சாணல 

சந்திப்பில் பாதுகாப்புக் காவலர்கள் ணவக்கப்பட நவண்டும்.   

ரபாது சாணலயில் லாாிகணள ேிறுத்துவதற்கு கட்டுப்பாடு.   

இழுத்துச்ரசல்லும் சாணலகளில் அடர்த்தியான பசுணமயாக பச்ணச ரபல்ட்.   

நபாக்குவரத்து வாகனங்களின் வழக்கமான மற்றும் தடுப்பு பராமாிப்பு உறுதி ரசய்யப்படும்.  'கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 

மாசு' சான்றிதழுடன் இைங்குவது உறுதி ரசய்யப்பட்டு அவ்வப்நபாது சாிபார்க்கப்படும்.   

 

4.3.3 காற்று மாசுபாடு   

 

சுரங்கம்/குவாாி, ஏற்றுதல் மற்றும் நபாக்குவரத்து ேடவடிக்ணககள், HEM இயந்திரங்கள்/உபகரைங்களில் இருந்து 

ரவளிநயறும் தூசி உமிழ்வு மற்றும் புணக இரண்ணடயும் உருவாக்கும். மற்றும் நபாக்குவரத்து டிப்பர்கள். 'இந்தியன் 

ணமன் அண்ட் இன்ஜினியாிங் ஜர்னலில்' ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள ேிணலயான சமன்பாடுகணளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் தப்பிநயாடிய உமிழ்வுகள் கைிக்கப்படுகின்றன மற்றும் சுரங்க மற்றும் அதனுடன் ரதாடர்புணடய 

ேடவடிக்ணககளுக்கு USEPA (AP-42 இல்  
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உமிழ்வு காரைிகள்) பாிந்துணரத்தது. இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து ரவளிநயறும் துகள்களின் 

அளவீடு உமிழ்வு காரைி நுட்பத்தால் கைக்கிடப்படுகிறது. உமிழ்வு காரைி என்பது ஒரு ரசயல்பாட்டின் நபாது 

ஒரு மாசுபாடு ரவளியிடப்படும் விகிதத்தின் புள்ளிவிவர சராசாி ஆகும். இந்த காரைி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்ேிணலயில் 

அந்த ரசயல்பாட்டின் அளணவப் ரபருக்கும்நபாது ஒட்டுரமாத்த விணளணவக் ரகாடுக்கும். இந்த சுரங்கங்கள் மற்றும் 

குவாாிகளிலிருந்து முழு உற்பத்திக்காகவும் மாடலிங் ரசய்யப்படுகிறது (ஒட்டுரமாத்த தாக்கம்). குழிகளின் 

பாிமாைம், சுரங்க முணற, தாது:OB விகிதம், வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி விகிதங்கள் மற்றும் தாது கடத்தல் தூரம் 

ஆகியணவ அட்டவணை 4.6. ஸ்கிாீனிங் பிளாண்ட் ரசயல்பாடுகள் தற்நபாதுள்ள அடிப்பணட ேிணலயில் உள்ளன. 

 

அட்டவணை : 4.6 குழிகள் நமம்பாடு & உற்பத்தித் தரவு 

 
 

1.109குவாாிகள் வளர்ச்சி அளவு சுமார் 21,330 TPD ஆகவும், உற்பத்தி அளவு 15,406 TPD ஆகவும்.   

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: தற்நபாதுள்ள க்ரஷர் மற்றும் முன்ரமாழியப்பட்ட ஸ்கிாீனிங்/ரபனிஃபிசிநயஷன் 

ஆணலகளில் இருந்து ஸ்டாக் உமிழ்வுகள்  சுரங்கங்கள்/குவாாிகளுடன் பாிசீலிக்கப்படுகின்றன  

மதிப்பீட்டிற்காகரபாதுவாக, சுரங்கங்களில் தூசி உருவாக்கம் (பார்ட்டிகுநலட் நமட்டர்) காரைமாக:   

தற்நபாதுள்ள சுரங்கங்களின் துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் ரசயல்பாடு.   

சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாாிகளில் அகழ்வாராய்ச்சி.   
கனிமப் நபாக்குவரத்து.   

 

பல்நவறு ரசயல்பாடுகளின் உள்ளீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சமன்பாடுகள் கீநழ விவாிக்கப்பட்டுள்ளன: 

ரசயல்பாட்டு சமன்பாடு கழிவு மற்றும் சுண்ைாம்பு அகழ்வாராய்ச்சி : ஒரு மைி நேரத்திற்கு ஒவ்ரவாரு 1000 டன் 

ரபாருட்களுக்கும் 23.6 கிநலா/மைி துகள்கள் ணகயாளுதல் தூசி ரவளிநயற்றம் = Pa x 23.6 / Wd x Wh x 1000 

சுண்ைாம்பு & கழிவு நபாக்குவரத்து : 0.2 கிநலா/வாகனம்/கிமீ. டிடி = டிவி x 0.2 எக்ஸ்டி DT = கிநலா/மைியில் தூசி 
உமிழ்வு டிவி = நபாக்குவரத்து வாகனங்களின் எண்ைிக்ணக ஒரு மைி நேரம். 

 

துணளயிடுதல் : 0.6 கிநலா / துணள 

அந்தந்த உள்ளீட்டு மதிப்புகள் தனிப்பட்ட சுரங்கத்திற்கும் குவாாிக்கும் மாதிாிணய இயக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மாதிாி உள்ளீடுகள் மற்றும் ரவளியீடுகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தளத்தில் குறிப்பிட்ட 

கலணவ உயரங்கள் கிணடக்காததால், CPCB ரவளியீட்டின் அடிப்பணடயில் கலணவ உயரங்கள், “இந்திய 

பிராந்தியத்தில் மைிநேர கலணவ ஆழத்தின் இடஞ்சார்ந்த விேிநயாகம்”, PROBES/88/2002-03 பாிசீலிக்கப்பட்டது 

(கீநழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது). 
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இந்தியப் பகுதியில் ேிணலயான விலகலுடன் கூடிய அதிகபட்ச கலணவ உயரம் (மீட்டர்). 

 
 

முன்கைிப்பு மாடலிங்: AERMOD வியூ ரமன்ரபாருளானது நபாக்குவரத்து தாக்கம் உட்பட அதிகபட்ச தணர மட்ட 

ரசறிவுகணள (GLCs) கைிக்கப் பயன்படுகிறது. மாதிாி உள்ளீடுகள் மற்றும் ரவளியீடுகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

கைிக்கப்பட்ட GLCக்கள் அட்டவணை 4.7 இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கைிக்கப்பட்ட GLC ஆனது அடிப்பணட 

வணரபடத்தில் மிணகப்படுத்தப்பட்டு அத்திப்பழமாக ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 4.4-4.5. 

 

அட்டவணை : 4.7 கைிக்கப்பட்ட GLC – PM10 – ஒட்டுரமாத்த (நபாக்குவரத்து உட்பட) 

 
 

ஒட்டுரமாத்த ரசயல்பாட்டிற்கான கைிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச GLC-PM10 3.19 ug/m3 மற்றும் உள்ோட்டில் அதாவது 

எல்ணலகளில் இருந்து 0.6 கிமீ சுற்றளவில் வணரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. நமலும், முன்ரமாழிவுக்கான நபாதுமான 

இணடயக ேிணல (61.41%) காற்றுச் சூழலில் உள்ளது. 
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தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: காற்று மாசுபாட்ணடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு ேடவடிக்ணகயாக, பின்வரும் 

ேடவடிக்ணககள் திறம்பட ரசயல்படுத்தப்பட நவண்டும்: 

சுரங்க/குவாாிப் பகுதிகள், ஏற்றும் இடம், இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகள் நபான்றவற்றில் தண்ைீர் ரதளித்தல் 

நமற்ரகாள்ளப்பட நவண்டும். 

கனிமப் நபாக்குவரத்தின் நபாது டிரக்குகள்/டிப்பர்கணள தார்ப்பாய் ரகாண்டு மூடுவது உறுதி ரசய்யப்பட 

நவண்டும்.  நபாக்குவரத்தின் நபாது கசிவுகணளக் கட்டுப்படுத்த டிப்பர்கணள அதிக அளவில் ஏற்றுவது தவிர்க்கப்பட 

நவண்டும்.  சுரங்க உபகரைங்களில் பழுதணடந்த உபகரைங்கணள அவ்வப்நபாது பராமாித்தல் மற்றும் மாற்றுதல்.  

வாகனங்களின் 'எமிஷன் அண்டர் கன்ட்நரால்' சான்றிதழுக்காக அவ்வப்நபாது நசாதணன ரசய்வது உறுதி 
ரசய்யப்பட நவண்டும்.  தடிமனான இணலகளுடன் கூடிய பயனுள்ள பசுணமப் பட்ணடணய எல்ணலகள் மற்றும் 

இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகளில் உருவாக்கி பராமாிக்க நவண்டும். 

 

4.3.4 இணரச்சல் ேிணலகள் 

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: இந்த குவாாியில் துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் இல்ணல, இதனால் அதிர்வு 

இல்ணல. ரெச்இஎம் இயந்திரங்கள் இயங்குவது, ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ஆணல, டாரஸ் டிப்பர்கள் மூலம் கங்கணர 
ஏற்றுதல் மற்றும் ரகாண்டு ரசல்வது நபான்ற காரைங்களால் சத்தம் ஏற்படுகிறது. 

HEM ரசயல்பாடுகளின் காரைமாக இணரச்சல் அளவுகள் மூலங்களிலிருந்து 1.5 மீ ரதாணலவில் <85 db(A) இல் 

பராமாிக்கப்படும். ரபாதுவாக, தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குேரால் (DGMS) ேிர்ையித்த 90 dB(A) வரம்பிற்குள் 

இந்த ஆதாரங்களால் உருவாகும் சத்தம் இருக்கும். 8 மைி நேர ஷிப்டின் நபாது பைிப் பணட <85 dB(A) 

அளவுகளுக்கு ரவளிப்படும். 

எல்ணலகளில் சுற்றுப்புற இணரச்சல் அளவு பகல் நேரங்களில் <55 dB(A) மற்றும் இரவு நேரங்களில் <45 dB(A) 

பராமாிக்கப்படும், குடியிருப்பு மற்றும் கிராமப்புறங்களுக்கான MoEF&CC விதிமுணறகளுக்குள் 

 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: 

HEM உபகரைங்கணளப் பயன்படுத்துதல், சத்தத்ணதக் குணறப்பதற்கான உள்ளணமக்கப்பட்ட ரபாறிமுணறயுடன் 

இருக்க நவண்டும்.  இயந்திரங்களால் ஏற்படும் சத்தத்ணத மாற்றியணமக்க ணசலன்சர்கணள வழங்குதல். 

சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபநரட்டாின் நகபின் உபகரைங்கணள வழங்குதல். 

அதிக இணரச்சல் மண்டலங்களில் உள்ள ரதாழிலாளர்களுக்கு காது மஃப்ஸ் / காது ரசருகிகணள வழங்குதல். 

ஒலித் தணடகளாகச் ரசயல்பட சாணலகள் மற்றும் குத்தணக எல்ணலணயச் சுற்றி அடர்த்தியான பசுணமயாகக் 

ரகாண்ட பச்ணச ரபல்ட். 

 

4.3.5 ேீர் சூழல் 

நமற்பரப்பு ேீாில் எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கங்கள்: இப்பகுதி ரதன்கிழக்கு நோக்கி ரமன்ணமயான சாய்வுடன் 

கிட்டத்தட்ட தட்ணடயான மற்றும் ரவற்று ேிலப்பரப்பாகும். பருவகால உப்பு ஓணட இப்பகுதிணய வடிகட்டுகிறது. 

QL-I பகுதியில் இருந்து கிழக்கில் உப்பு ஓணடயில் நசரும் பருவகால முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாிணச ேீநராணடகள் 

சுமார் 5 எண்கள் உள்ளன. சுத்தமடம் கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள QL-I இல் ஒரு குளமும் அணமந்துள்ளது. QL-V 

பகுதியில் இருந்து வரும் சுமார் 4 பருவகால முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாிணச ேீநராணடகள் கிழக்கில் உப்பு 

ஓணடயில் இணைகின்றன. QL-V இன் ரதன்கிழக்கு எல்ணலயிலும் ஒரு குளம் அணமந்துள்ளது. QL பகுதிகள் வழியாக 

ஓடும் ஓணடஸ் (ஓணடகள்) இருபுறமும் 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிஏசி மற்றும் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின்படி, ஓணடகளில் ேீர் ஓட்டம் அப்படிநய பராமாிக்கப்படும். 

இத்தளத்தின் இயல்பான மணழயளவு 726 மிமீ ஆகும். குவாாி பகுதிகளில் இருந்து திட்டத்திற்கு முந்ணதய மற்றும் 

பிந்ணதய நமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் ேிலத்தடி ேீாின் ரசயற்ணக ாீசார்ஜ் ணகநயடு (CGWB, 2007) (அட்டவணைகள் 4.8-

4.10) படி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த குவாாி பகுதிகளிலிருந்து திட்டத்திற்கு முந்ணதய ஓட்டங்கள் 9,03,340 

KL/ஆண்டு இருக்கும். 
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அட்டவணை : 4.8 திட்டத்திற்கு முந்ணதய நமற்பரப்பு ஓட்டத்தின் மதிப்பீடு 

 
 

திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய பைிகள்:- 

QL-I இலிருந்து : 8,06,169 KL/ஆண்டு QLV இலிருந்து : 1,74,625 KL/ஆண்டு ரமாத்தம் : 9,80,794 KL/ஆண்டு 

 

 

அட்டவணை : 4.9 QL-I இலிருந்து பிந்ணதய திட்ட ஓட்டங்களின் மதிப்பீடு 

 
 

அட்டவணை : 4.10 QL-V இலிருந்து பிந்ணதய திட்ட ஓட்டங்களின் மதிப்பீடு 

 

திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய சூழ்ேிணலயில் ஆண்டுக்கு 77,454 KL அதிகப்படியான ேீர் இருக்கும் மற்றும் உள்ளூர் கிராம 

மக்களின் ேலனுக்காக முன்ரமாழியப்பட்ட குளங்கள் மற்றும் ேீர்த்நதக்கங்கள் மூலம் அருகிலுள்ள ேிலத்தடி ேீர்-
மட்டத்ணத ாீசார்ஜ் ரசய்ய அறுவணட ரசய்து பயன்படுத்தப்படும். இதனால், நமற்பரப்பு ேீர்ேிணலகளில் எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. இருப்பினும், இந்த 70 ரெக்நடர் (அதிகபட்சம். 55 ரெக்நடர் க்யூஎல்-ஐ மற்றும் 20 ரெக்நடர் 
க்யூஎல்-வி குவாாி பகுதிகளில்) @ 1,08,900 KL/ஆண்டு குவாாி காலத்தில் ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் நமற்ரகாள்ளப்படாது. 
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ேிலத்தடி ேீாில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: ஒவ்ரவாரு குவாாிக்கும் வீட்டு உபநயாகத்திற்காக சுமார் 3 KLD 

குடிேீர் நதணவப்படுகிறது (ரமாத்தம் 6 KLD) இது பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் உள்ள RO ஆணலயில் இருந்து 

வழங்கப்படும். குவாாிகளுக்கு தூசிணய அடக்கும் ேடவடிக்ணககளுக்காக ஒவ்ரவான்றும் சுமார் 2 KLD மற்றும் கிாீன் 

ரபல்ட்டின் நமம்பாடு மற்றும் பராமாிப்புக்காக மற்ரறாரு 50 KLD நதணவப்படும் (ரமாத்தம் 104 KLD). பந்தல்குடி 

மண்டலத்தில் உள்ள நகப்டிவ் சுரங்கப் பிட்களில் இருந்து நதணவயான தண்ைீர் ரபறப்படும். இதனால், குத்தணக 

பகுதியில் உள்ள நமற்பரப்பு அல்லது ேிலத்தடி ேீர் ஆதாரங்களில் இருந்து தண்ைீர் எடுக்கப்படாது. நமலும், குவாாி 
ேடவடிக்ணககளால் ேிலத்தடி ேீர் அட்டவணை குறுக்குரவட்டு இருக்காது, இதனால் ேிலத்தடி ேீர் ஆட்சியில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் இருக்காது. 

QLs I & V இலிருந்து உள்ோட்டு கழிவுேீர் உற்பத்தி சுமார் 5 KLD (ஒவ்ரவான்றும் 2.5 KLD) இருக்கும், இது உயிாியல் 

ாீதியாக ரசப்டிக் நடங்க்களில் சுத்திகாிக்கப்படும், அதன்பின்  

 

நபாதுமான அளவு சிதறல் அகழிகள் இருக்கும். எந்தரவாரு பைிமணனயும் முன்ரமாழியப்படவில்ணல, இதனால், 

குவாாியில் இருந்து ரவளிநயறும் கழிவுகள் இல்ணல. 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: 

கழுவுதல்கணள தடுக்க எல்ணலகளில் மண் கட்டுகள் வழங்கப்பட நவண்டும். 

குத்தணகணயச் சுற்றி மாணல வடிகால்கள் அணமக்கப்பட உள்ளன. 

இயற்ணக வடிகால்களில் விடுவதற்கு முன், இணடேிறுத்தப்பட்ட திடக்கழிவுகணளத் தீர்த்து ணவக்க, நதாட்டக் 

வடிகால்களுக்கு ரசட்டில்லிங் குளம் வழங்கப்பட நவண்டும். 

மாணல வடிகால்கணள அவ்வப்நபாது பராமாிப்பு / தூர்வாருதல் ரசய்யப்பட நவண்டும். 

கிாீன் ரபல்ட் குத்தணக எல்ணலகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தணடகணள ஒட்டி நமம்படுத்தப்பட்டு பராமாிக்கப்பட 

நவண்டும். 

QL-I இல் சுமார் 5 எண் குளங்கள் (18 ரெக்நடர்) & 20 ரெக்நடர் ேீர்த்நதக்கம் மற்றும் 2 எண்கள் குளங்கள் (3.3 

ரெக்நடர்) மற்றும் 12 ரெக்நடர் அளவிலான ேீர்த்நதக்கம் QL-V இல் ரபாதுவான பயன்பாட்டிற்காக 

உருவாக்கப்படும். மற்றும் அவற்றின் அருகில் உள்ள ேிலத்தடி ேீர் அட்டவணைணய ாீசார்ஜ் ரசய்தல். 

 

4.3.6 திடக்கழிவுகள் 

QL-I இல் உள்ள 1,02,18,313 டன்களின் ROM இருப்புத் ரதாணகக்கு, OB உற்பத்தி 91,96,481 டன்களாக இருக்கும். 

சிரமண்ட் ஆணலயில் களிமண் @ 4,59,824 டன்கள் நுகர்ந்த பிறகு, மீதமுள்ள 87,36,657 டன் OB ஒநர நேரத்தில் 

ேிரப்பப்படும். QL-I இல் ஸ்கிாீனிங்/அளவித்தல் ஆணல ரசயல்பாடுகளுடன், 45% மீட்புடன் க்ளீன் கன்கர் உற்பத்தி 
45,98,241 டன்களாகவும், ேிராகாிப்புகள் 56,20,072 டன்களாகவும் இருக்கும். ஸ்கிாீனிங் பிளாண்ட்/ணசசாில் இருந்து 

ேிராகாிக்கப்பட்ட கனிமமானது, G2-H2 மற்றும் G3-H3 (420x390 மீ) ஆகிய கட்டங்களுக்கு இணடநய அதிகபட்சமாக 

10 மீ உயரம் வணர கன்கர் தீர்ந்துநபான பகுதியில் ரகாட்டப்படும். 

QL-V இல் ROM ஆக 24,26,738 டன் சுண்ைாம்பு கங்கணர குவாாி எடுக்க, OB ஆக 18,53,145 டன் களிமண் (கருப்பு 

பருத்தி மண்) உருவாக்கப்படும். சிரமன்ட் ஆணலயில் 25,000 TPA நுகர்வுடன், 16,03,145 டன் OB ஒநர நேரத்தில் 

ேிரப்பப்படும். 

 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: 

குத்தணகப் பகுதிகள் மற்றும் கழிவுத் ரதாட்டிணயச் சுற்றி மாணல வடிகால்கள் அணமத்தல்/பராமாித்தல். 

அாிப்ணபத் தடுக்க / தடுக்க கால் மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத சாிவுகளில் மரக்கன்றுகள் ேடப்பட நவண்டும்.  காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ேடவடிக்ணககளில் இருந்து நசகாிக்கப்படும் தூசி. ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ஆணலயில் உள்ள ணப 

வடிகட்டிகள் ரசயல்பாட்டில் முற்றிலும் மறுசுழற்சி ரசய்யப்பட நவண்டும். காிமக் கழிவுகள் (உலர்ந்த இணலகள், 

உைவுக் கழிவுகள் நபான்றணவ) புழு உரமாக்கலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பசுணம மண்டலத்திற்கு உரமாகப் 

பயன்படுத்தப்படும். கனிமக் கழிவுகள் (காகிதங்கள் மற்றும் பிற கழிவுகள்) முணறயாக அகற்றப்பட நவண்டும். 
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4.3.7 உயிாியல் சூழல் 

பிராந்தியத்தில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி/மண்டலம் (ESA/ESZ) இல்ணல. பூர்வீக தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மட்டுநம உள்ளன. அட்டவணை-I இனங்கள் இந்திய பட்டாைி நகாழி (பாநவா கிாிஸ்நடடஸ்) 

ரபாதுவாக இப்பகுதியில் காைப்படுகிறது. பறணவகள் மனித சனத்ரதாணகயுடன் இப்பகுதிகளில் சமூகமாக 

ேடமாடுவணத அவதானிக்கின்றனர். 
 

இந்திய பட்டாைிக் நகாழிகளுக்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் திட்டம் வனத்துணறயுடன் கலந்தாநலாசித்து 

தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இத்திட்டத்தின் மூலம் வனப் பரப்புக்கு எந்த இழப்பும் இல்ணல, எனநவ ஈடுரசய்யும் காடு வளர்ப்பு நதணவயில்ணல. 

தற்நபாதுள்ள மரங்கள் : குவாாி குத்தணகயில் 158 நவப்ப மரங்கள், 46 புங்கன் மற்றும் 63 பணனமரங்கள் என 

ரமாத்தம் 267 மரங்கள் உள்ளன. RCL மரங்கணள எண்ைி அப்படிநய பாதுகாக்க நவண்டும். முன்ரமாழியப்பட்ட 

குவாாிகள் அவர்கணள ரதாந்தரவு ரசய்யக்கூடாது. 

பசுணமப் பட்ணட: ேிலப் பயன்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, தற்நபாதுள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் முன்ரமாழியப்பட்ட 

குவாாிகளில் சுமார் 269.13 ரெக்நடர் மற்றும் க்ரஷர் மற்றும் ரபனிஃபிசிநயஷன் ஆணலயில் 12.10 ரெக்நடர், 
ரமாத்த பசுணமப் பட்ணட 281.23 ரெக்நடராக இருக்கும் (கவநரஜ் 21.14%). முக்கியமாக, உள்ளூர் இனங்கள் 

அதாவது. நவம்பு, ோவல், புளி, நதக்கு, அவல் வாணக, மா, ரகாய்யா, ரகாடிணக, ரேட்டிலிங்கம், புங்ணக, சீணத, 

வன்னி, மஞ்சள் அரளி நபான்றணவ ேடப்பட்டணவ/விருப்பமானணவ. ரமாத்த எண்ைிக்ணக 4,21,845 மரங்கள் @ 

1,500 மரங்கள்/எக்டருக்கு 85-90% உயிர்வாழும் விகிதம். 

 

விவசாயத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள்: குத்தணகப் பகுதிகள் சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் உள்ள 

பகுதிகள், தாிசு ேிலங்கள் மற்றும் வறண்ட விவசாய ேிலங்களால் சூழப்பட்டுள்ளன. அடிப்பணட AAQ குணறந்த 

மட்டத்தில் உள்ளதாலும், GLC மிகவும் குணறவாகநவா/அற்பமானதாக இருப்பதாலும், திட்டங்களால் சுற்றியுள்ள 

வறண்ட விவசாய ேிலங்களில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி குத்தணகப் பகுதிகளில் பயனுள்ள பசுணமப் பட்ணட உருவாக்கப்படும். முக்கியமாக, 

உள்ளூர் இனங்கள் 90% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் ேடப்பட்டு பராமாிக்கப்படும்.  மீண்டும் ேிரப்பப்பட்ட மற்றும் 

மீட்கப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளர்ப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும். 

 

4.3.8 சமூக ரபாருளாதாரம் 

சிரமன்ட் வளாகத்தில் 465 நேரடி ஊழியர்கள் பைிபுாிகின்றனர். சுமார் 600 நபருக்கு மணறமுக நவணலவாய்ப்பு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. பந்தல்குடி மண்டலத்தில் தற்நபாதுள்ள மற்றும் முன்ரமாழியப்பட்ட இந்த சுரங்கங்கள் சுமார் 
152 ேபர்களுக்கு நேரடி நவணலவாய்ப்ணபயும், சுமார் 273 ேபர்களுக்கு மணறமுக நவணலவாய்ப்ணபயும் 

வழங்குகின்றன (அட்டவணை 4.11). இந்த சுரங்கங்களில் உள்ள ரமாத்த பைியாளர்கள் 425 நபாில் 80%க்கும் 

அதிகமாநனார் உள்ளூர் கிராமங்கணள நசர்ந்தவர்கள். 
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அட்டவணை : 4.11 சுரங்கங்கள் காரைமாக நவணலவாய்ப்பு 

 

 

QL-I நேரடியாக 30 ேபர்கணளயும், மணறமுகமாக 50 ேபர்கணளயும் நவணலக்கு அமர்த்தும். QL-V குவாாியில் 30 நபர் 
நேரடியாகவும், 30 நபர் மணறமுகமாகவும் பைியமர்த்துவார்கள். 

கார்ப்பநரட் சமூகப் ரபாறுப்பு (CSR) பட்ரஜட்டின் கீழ் RCL அதன் சுரங்கங்கள் மற்றும் ரதாழிற்சாணலயின் 

கிராமங்களிலும் அணதச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் பல சமூக ேடவடிக்ணககணள நமற்ரகாண்டு வருகிறது. 

பிப்ரவாி 27, 2014 அன்று கார்ப்பநரட் விவகார அணமச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விதிகளின்படி RCL ஆனது CSR 

குழுணவக் ரகாண்டுள்ளது. CSR குழு மற்றும் ேிறுவனத்தின் அறிவிக்கப்பட்ட CSR ரகாள்ணகயின் அடிப்பணடயில், 

பின்வரும் CSR ேடவடிக்ணககள் உள்ளடக்கப்பட்டு அறிக்ணகயிடப்படும் (& இதில் காட்டப்படும். ேிறுவனத்தின் 

இணையதளம்): 

 

கடுணமயான பசி மற்றும் வறுணமணய ஒழித்தல். 

கல்வி மற்றும் ரதாழில் திறன்கணள நமம்படுத்துதல். 

சுற்றுச்சூழல் ேிணலத்தன்ணமணய உறுதி ரசய்தல். 

சமூகப் ரபாருளாதார நமம்பாடு மற்றும் ேிவாரைத்திற்காக மத்திய அரசு அல்லது மாேில அரசுகளால் 

அணமக்கப்படும் பிரதமாின் நதசிய ேிவாரை ேிதி அல்லது நவறு ஏநதனும் ேிதிக்கு பங்களிப்பு. 

முன்ரமாழிவு சமூகத்திற்கும் ோட்டிற்கும் ேன்ணம பயக்கும் மற்றும் முக்கியமானதாக இருக்கும்: 

கருவூலத்திற்கு ராயல்டி. 

DMF & Green Fund பங்களிப்பு. 

நமம்படுத்தப்பட்ட உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய ரபாருளாதாரம். 

நேரடி மற்றும் மணறமுக நவணலவாய்ப்புகள். 

உள்ளூர் மக்களின் நேரடி மற்றும் மணறமுக வாழ்வாதாரத்ணத நமம்படுத்துதல். 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: நதணவ அடிப்பணடயிலான மதிப்பீட்டு ஆய்வுக்கான பதில்களில், சமூகத்திற்கு பின்வரும் 

சமூக ேடவடிக்ணககள் முன்ரமாழியப்படுகின்றன: 

அரசாங்கத்ணத ேணடமுணறப்படுத்துவதில் மாவட்ட ேிர்வாகத்துடன் ணகநகார்த்தல். திட்டங்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
வளர்ச்சிகள். 

பிராந்தியத்தில் உள்கட்டணமப்பு வசதிக்காக உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அரசாங்கத்திற்கு ேிதி உதவி. பள்ளிகள். 

ரபாது சுகாதாரம் : மருத்துவ முகாம்கணள ேடத்துதல் மற்றும் கிராமங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் பிற மருத்துவ 

வசதிகணள வழங்குதல். பகுதியில் கல்விக்கு பங்களிப்பு. உள்ளூர் மக்களின் ேலனுக்காக பல்நவறு ேலன்புாி 
ரசயல்பாடுகணள நமற்ரகாள்வது. 
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4.3.9 ரதாழில் ஆநராக்கியம் 

பைியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் சுகாதாரத் நதணவகணள ஆதாிப்பதற்காக RCL ரதாழிற்சாணல 

மற்றும் சுரங்கங்களில் ஒரு ரதாழில்சார் சுகாதார ணமயத்ணத இயக்குகிறது. ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் ஊழியர்களுக்கு 

அவ்வப்நபாது உடல்ேலப் பாிநசாதணனகள் (நுணரயீரல் பாிநசாதணன, ஆடிநயாரமட்ாிக் நசாதணன, இரத்தப் 

பாிநசாதணன, மார்பு எக்ஸ்நர பாிநசாதணன நபான்றணவ) ேடத்தப்படுகின்றன. நசாதணன அவதானிப்புகளின் 

ஆதரவுடன், பைியாளர்களுக்கு நபாதுமான மற்றும் நதணவ அடிப்பணடயிலான சிகிச்ணச அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவணர ஊழியர்களின் கண்காைிப்பின் நபாது ரதாழில் சார்ந்த நோய்கள் எதுவும் ஏற்படவில்ணல. 

 

குவாாி ேடவடிக்ணககளுடன் ரதாடர்புணடய நோய்கள்: 

கவனிக்கப்படாத நலசான சிலிக்நகாசிஸ், ோள்பட்ட வணகயாக மாறலாம். 

சிலிநகா-காசநோய் 

தூசி ரதாடர்பான ேிநமானியா 
 

கண் எாிச்சலுடன் கூடிய கண் நோய்கள், முதலியன. 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஆநராக்கியமான நவணல ேிணலணமகணள வழங்குவதற்கும், ரதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு ரசயல்திறணன ரதாடர்ந்து நமம்படுத்துவதற்கும் RCL உறுதிபூண்டுள்ளது. RCL இன் நோக்கங்கள்: 

பூஜ்ஜிய விபத்து மற்றும் பாதுகாப்பான பைிச்சூழணல அணடதல், அணனத்து ஊழியர்களின் தார்மீக மற்றும் 

ஆநராக்கியத்ணத நமம்படுத்துதல் மற்றும் உமிழ்வு அளணவ விதிமுணறகளுக்குக் கீநழ பராமாிப்பது. RCL ஆனது 

பைிச்சூழலுக்கான பைிச்சூழலியல் ஆதரணவயும் அவ்வப்நபாது மதிப்பாய்வு ரசய்து வழங்குகிறது. நமற்கூறிய 

நோய்களின் ஆரம்ப ேிகழ்வுகணளக் கண்டறிந்து, ஏநதனும் இருந்தால், உடனடி சிகிச்ணச மற்றும் 

குைப்படுத்துவதற்கு நபாதுமான கவனிப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும். ஏநதனும் சம்பவங்கள் இருந்தால், அணதக் 

குணறக்க பாதுகாப்பு அம்சங்களும் உறுதி ரசய்யப்படுகின்றன. 

தைிக்கும் ேடவடிக்ணககள்: 

குவாாிகளில் பைியாளர்களுக்கு அணனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கணளயும் வழங்குதல்.  அணனத்து 

ஊழியர்களும் ஆட்நசர்ப்பு மற்றும் பைியின் நபாது அவ்வப்நபாது நசாதணனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். 

நவணலவாய்ப்பு பதிவுகளுக்கு முந்ணதய, நபாது மற்றும் பிந்ணதய பதிவுகணள பராமாித்தல். 

ரதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் ரதாடர்பான அணனத்து ரதாழில்கள் மற்றும் ரசயல்பாடுகளுக்கான 

ேிணலயான இயக்க ேணடமுணறகள் வழங்கப்படும். 

ஓட்டுனர்கள்/ஆபநரட்டர்களுக்கு பைிச்சூழலியல் ாீதியாக வடிவணமக்கப்பட்ட இருக்ணககணள வழங்குதல் 

இரவு நேரங்களில் எளிதாக நவணல ரசய்ய சாியான இடங்களில் ரவளிச்ச வசதிகணள ஏற்படுத்துதல்.  பைி வசதி 
மற்றும் ஒரு குழுவால் அதன் கால ஆய்வு. 

குவாாிகளில் ஓய்வு தங்குமிடங்கள் மற்றும் நதணவயான வசதிகணள வழங்குதல். 

 

4.3.10 பிளாஸ்டிக் கழிவு நமலாண்ணம 

தமிழ்ோடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துணற (EC-2) துணற, 25.06.2018 நததியிட்ட GO(D) எண். 84-ன்படி குவாாிகளில் 

ஒருமுணற பயன்படுத்துவதற்கும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்ணடத் தூக்கி எறிவதற்கும் தணட விதிக்கப்படும். உைவுப் 

நபார்த்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் தாள்கள், சாப்பாட்டு நமணசயில் விாித்தல், பிளாஸ்டிக் தட்டுகள், 

பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட நதேீர் நகாப்ணபகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் டம்ளர், தண்ைீர்ப் ணபகள் மற்றும் பாக்ரகட்டுகள், 

பிளாஸ்டிக் ணவக்நகால், பிளாஸ்டிக் நகாி நபக் மற்றும் குவாாி வளாகத்தில் தடிமன் பாராமல் பிளாஸ்டிக் ரகாடிகள் 

தணட ரசய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக, வாணழ இணல, பாக்கு பணன தட்டு, துருப்பிடிக்காத எஃகு கண்ைாடி, 

பீங்கான் தட்டுகள் / நகாப்ணபகள், துைி ணப, சைல் ணப நபான்ற சூழல் ேட்பு மாற்றீட்ணடப் பயன்படுத்துவணத RCL 

ஊக்குவிக்கும். 
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4.4 தாக்கங்களின் மதிப்பீடு 

ரசயல்பாட்டின் நபாது ஏற்படும் பாதிப்புகள் விமர்சன ாீதியாக ஆராயப்பட்டு, எதிர்மணற (பாதகமான) மற்றும் 

நேர்மணற (ேன்ணம) தாக்கங்கள் மதிப்பீடு ரசய்யப்படுகின்றன. அதன் சுற்றுப்புறங்களில் திட்டத்தின் தாக்கங்கணள 

மதிப்பிடுவதற்கு பரவலாக ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்ட நமட்ாிக்ஸ் முணற அட்டவணை 4.12 இல் பயன்படுத்தப்பட்டு 

ணகயாளப்படுகிறது. தாக்கங்களின் சாத்தியமான முக்கியத்துவம் (எதிர்மணற மற்றும் நேர்மணற இரண்டும்) 

பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகிறது: 

ோன் : முக்கியமற்ற தாக்கம் & குறுகிய கால. 

எஸ்: குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் & குறுகிய கால. 

பி: குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் ஆனால் கட்டுப்பாட்டு ேடவடிக்ணககள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆர்: குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம், ேீண்ட கால மற்றும் ேிரந்தரமானது. 

Z : குறிப்பிடத்தக்க & ேன்ணம. 

 

 

அட்டவணை : 4.12 EIA நமட்ாிக்ஸ் 

 

 

 



222 

4.5 எண்ைிக்ணகயின் தாக்கம். 

 

ஆனது EIA நமட்ாிக்ஸில் தரமான முணறயில் விவாிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பிடப்பட்ட தாக்கங்கணளக் கைக்கிடுவதற்கு, 

அவர்களுக்கு சில தன்னிச்ணசயான எணடகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.1 3) , நேர்மணற தாக்கங்களுக்கு (+) மற்றும் 

எதிர்மணற தாக்கங்களுக்கு (-).   

 

தாக்க மூலத்ணத சுருக்கமாக, முன்ரமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான ரமாத்த தாக்க மதிப்பின் அளவீட்டில் 0 முதல் 5 

வணரயிலான குைக தாக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (அட்டவணை 4.14). அறிக்ணகயிடப்பட்ட 'பிளஸ்' மற்றும் 

'ணமனஸ்' மதிப்புகள் EIA நமட்ாிக்ஸின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் கீழ் குறிப்பிட்ட அளவுருவுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட தாக்கத்தின் ஒட்டுரமாத்த மதிப்பாகும்.  

 

 

அட்டவணை : 4.13 குைக மதிப்புகள் 

 

 

அட்டவணை : 4.14 தாக்க அளவீடு - ரசயல்பாட்டு ேிணல   

 
 

ரமாத்த தாக்க மதிப்பு +5,900 முன்ரமாழிணவ ரசயல்படுத்துவதற்கு சாதகமாக உள்ளது. ரமாத்த தாக்க மூலமானது 

உறுதியான, நேர்மணற மதிப்ரபண் ஆகும். நவறு வார்த்ணதகளில் கூறுவதானால், முன்ரமாழிவின் காரைமாக 

இடஞ்சார்ந்த தாக்கங்கள் குணறவாக/அற்பமானதாக இருக்கும் மற்றும் திட்டத்ணத ரசயல்படுத்த முடியும். நமலும், 

EMP இல் மாசுக் கட்டுப்பாட்டிற்கான அணனத்து சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தைிப்பு  

ேடவடிக்ணககளும் நேர்மணறயான தாக்கங்கணள நமம்படுத்த திட்ட ஆதரவாளரால் திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய 

சூழ்ேிணலயில் ரசயல்படுத்தப்படும்.  

 



223 

5.0 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு   

(ரதாழில்நுட்பம் & தளம்)   

5.1 ரதாழில்நுட்பம்   

சூழல் ேட்பு குவாாி குவாாி மற்றும் ரவடித்தல் துணளயிடல் பயன்படுத்துதல் முன்ரமாழியப்படுகிறது.   

குவாாி ரசய்யப்பட்ட பகுதியின் பகுதி மீண்டும் ேிரப்பப்பட்டு, மீட்ரடடுக்கப்பட்டு காடு வளர்க்கப்படும்.   

நமய்ச்சல் பகுதிகள், குளங்கள் மற்றும் ேீர் நதக்கங்கள் மணழ ேீணர நசகாிக்க முன்ரமாழியப்பட்டுள்ளன.   

குவாாி பகுதியில் நசகாிக்கப்படும் மணழேீணர ேிலத்தடி ேீர்மட்டத்ணத மீட்ரடடுக்க பயன்படுத்த 

உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது.   

5.2 கருதப்படும் மாற்றுத் தளங்கள்   

இது ஒரு கனிமப் பகுதி மற்றும் கனிமப் படிவுகள் குறிப்பிட்ட தளமாகும். எனநவ, தளத்ணதத் நதர்ந்ரதடுக்கும் 

அளவுநகால் நதணவயில்ணல.   

 

6.0 சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்புத் திட்டம்   

6.1 சுற்றுச்சூழல் ரசல் மற்றும் இைக்கங்கள்   

சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணமத் திட்டத்ணத (EMP), சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணமத் திட்டத்ணத திறம்படச் 
ரசயல்படுத்துவதற்கானபிாிவுத் தணலவாின் ஒட்டுரமாத்த நமற்பார்ணவயின் கீழ் ரசல். சுரங்க நமலாளர், 
புவியியலாளர்கள் மற்றும் நதாட்டக்கணல வல்லுேர்கள் கலத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளனர். RCL ஆனது TNPCB இன் 

CPCB/CARE ஏர் ரசன்டருடன் மின்னணு முணறயில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கத்திற்காக ஒரு ஆன்ணலன் 

சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காைிப்பு ேிணலயத்ணத வழங்கியுள்ளது.   

 

6.2 பின் திட்ட கண்காைிப்பு   

NAAQ விதிமுணறகளின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ணத (4 இடங்களில்) அவ்வப்நபாது கண்காைித்தல், 

ஃப்யூஜிடிவ்/ரவார்க்நஜான் காற்றின் தரம்/உமிழ்வுகள் (4 இடங்கள்), இணரச்சல் அளவுகள் (சுற்றுப்புற மற்றும் 

பைிமண்டல பகுதிகள்), ேீர் (4 நமற்பரப்பு & 4 ேிலத்தடி ேீர் ) மற்றும் மண்ைின் தரம் (3 இடங்கள்) 

நமற்ரகாள்ளப்படும். கண்காைிப்பு விவரங்கள் அட்டவணை 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

அட்டவணை : 6.1 பின் திட்ட கண்காைிப்பு பட்டியலில் உள்ளது 

 
 

CPCB .96,000/ஆண்டுக்கு குத்தணகக்கு கண்காைிப்பு பைிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும். காலமுணற அறிக்ணககள் TNPCB 

மாதாந்திர, IBM காலாண்டு மற்றும் MoEF&CC கண்காைிப்பு ரசல்/ SEIAA க்கு அணரயாண்டு ேிணல அறிக்ணககளாக 

சமர்ப்பிக்கப்படும் 

 

7.0 கூடுதல் ஆய்வுகள்   

 

7.1 அபாயங்கள் அணடயாளம் காணுதல் & இடர் மதிப்பீடு  

அபாயங்கள் அணடயாளம் காணுதல் மற்றும் இடர் மதிப்பீடு (HIRA) சாத்தியமாகும். அவசரகாலத் தயார்ேிணலத் 

திட்டத்ணத (EPP) முன்ரமாழிய முன்ரமாழியப்பட்ட ேடவடிக்ணககள் மற்றும் இடர்களின் மதிப்பீடு காரைமாக 

ஏற்படும் ஆபத்துகள். குவாாியில் அபாயகரமான இரசாயனங்கள் நசமிக்கப்படவில்ணல, எனநவ, மாடலிங் 

உத்தரவாதம் இல்ணல. ரசயல்பாட்டின் நபாது தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்தியமான அபாயங்கள்  

அட்டவணை 7.1. 
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அட்டவணை : 7.1 ஆபத்திற்கான முன் ரமாழிவு 

 
 

 7.2 அவசரத் தயார்ேிணலத் திட்டம்  

 

ஆபத்துக் காட்சிகள் இடர் நமட்ாிக்ஸ் (R) ஐப் பயன்படுத்தி ஆபத்து தரவாிணசப்படுத்தப்பட்டணவ அட்டவணை 7.2. 

அட்டவணை : 

 

அட்டவணை : 7.2 ாிஸ்க் நமட்ாிக்ஸ் (ஆர்)  

 
 

குவாாி ரசயல்பாடுகள் 1-4 மதிப்ரபண்களுடன் குணறந்த-ரபாிய அபாயங்களில் தரவாிணசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஈடுபடும் பைியாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்துகள் குறித்து அறிந்திருப்பணதயும், நபாிடர்களுக்குப் பதிலளிப்பதில் 

பயிற்சி ரபற்றிருப்பணதயும் உறுதிரசய்ய நவண்டும். முதலுதவி ரபட்டிகள் மற்றும் மருத்துவ ரபாருட்கள் 

குத்தணகயில் பராமாிக்கப்பட நவண்டும். அணனத்து பைியாளர்களும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கணள 

(PPEs) பாதுகாப்பு காலைிகள், ரெல்ரமட்கள், பாதுகாப்பு கண்ைாடிகள் நபான்றஅருகிலுள்ள அரசு 

மருத்துவமணனகள் எந்த மருத்துவ அவசரேிணலக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.   

 

7.3 நபாிடர் நமலாண்ணமத் திட்டத்தில்  

, குவாாி ேடவடிக்ணககளில் ஈடுபடும் அபாயங்களுக்கான முன்ரமாழியப்பட்ட நபாிடர் நமலாண்ணமத் திட்டம் (DMP) 

அட்டவணை 7.3. 
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ேிர்வாகம் குழப்பத்ணத குணறக்க திறணமயாக சூழ்ேிணலணய சமாளிக்க முடியும். சுரங்கத்தில் ஆபத்துக்கான 

சாத்தியமான ஆதாரங்கணளக் கருத்தில் ரகாண்டு.   

முணறயான நவலிகள் மற்றும் கட்டுகள் விலங்குகள் கவனக்குணறவாக நுணழவதற்கு உதவும். RCL பிட் நசஃப்டி 

கமிட்டிணயக் ரகாண்டுள்ளது, இது சுரங்கத்தில் பாதுகாப்பு, ரதாடர்புணடய அம்சங்கணளக் கண்காைிக்கிறது மற்றும் 

எந்த அவசரேிணலணயயும் சமாளிக்க ஒரு ேிர்வாகத் திட்டத்ணத வணரந்துள்ளது. ஏநதனும் அவசரேிணல ஏற்பட்டால் 

ரதாடர்புரகாள்ளும் ேபர்கள் கீநழ ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.   
திரு. பி.ரஜகதீஷ் பாபு,   

சீனியர் ரபாது நமலாளர் (சுரங்கம்),   

தி ராம்நகா சிரமண்ட்ஸ் லிமிரடட்,   

பந்தல்குடி (Po), விருதுேகர் மாவட்டம்-626113.   

 ரதாணலநபசி: 04566 261380; ணகப்நபசி : 9994442472.   

RCLக்கு ரவளிநய உள்ள வசதிகள் : பந்தல்குடி மற்றும் அருப்புக்நகாட்ணட அரசு மருத்துவமணன.   

 

"ஆஃப்ணசட்" அவசரகால சூழ்ேிணலக்கான சாத்தியம் ேிராகாிக்கப்பட்டது, ஏரனனில் RCL குவாாியானது எந்தரவாரு 

ஆஃப்ணசட் அவசரேிணலணயயும் ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்ணல, எனநவ ஆஃப்-ணசட் அவசரத் திட்டத்ணதத் 

தயாாிப்பதற்கு அணழப்பு விடுக்கவில்ணல. நமலும், குடியிருப்பு மற்றும் வசிக்கும் பகுதி குவாாியிலிருந்து ரவகு 

ரதாணலவில் உள்ளது. எவ்வாறாயினும், தீவிரமான சூழ்ேிணலணய கருத்தில் ரகாண்டு, ஏநதனும் ஒரு சூழ்ேிணல 

ஏற்பட்டால், ஏநதனும் ஆஃப்ணசட் அவசரேிணல குறித்து காவல்துணற உட்பட மாவட்ட அதிகாரத்திற்கு 

ரதாிவிக்கப்படும்.   

தற்காலிக ேிறுத்தத்தின் நபாது கவனிப்பு மற்றும் பராமாிப்பு: 120 ோட்களுக்கு நமல் குவாாி தற்காலிகமாக 

ேிறுத்தப்பட்டால், அது ேிறுத்தப்படும் நததிக்கு 30 ோட்களுக்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகளுக்கு அறிவிப்பு 

வழங்கப்படும். தணட காலத்தில், அங்கீகாிக்கப்படாத ேபர்கள் நுணழவணதத் தவிர்க்க, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் 

நவலிகள் அணமக்கப்படும். நவலி அணமப்பதன் மூலம் நமற்பரப்பில் இருந்து குவாாிக்கான அணுகல் தடுக்கப்படும்.   

 

அவசரத் திட்டம்:  

குவாாியில் எங்கும் ஏநதனும் தீவிரமான ேிகழ்வுகள் ேடந்தால், அருகில் உள்ள சுரங்கத் துணற அதிகாாிக்கு 

உடனடியாக தகவல் ரதாிவிக்கப்படும்.   

அவசரேிணல குறித்து அறிவிக்கப்பட்டால், தகவல் சாியாக இருக்கிறதா என்று சாிபார்க்கப்பட்டு, குறிப்பாக 

நமலாளருக்கு ரதாணலநபசி மூலம் ரதாிவிக்கப்படும் மற்றும் சுரங்கத்தின் மற்ற பகுதி மற்றும் சுரங்கத்தின் 

நமலாளர்களுடன் ரதாடர்புரகாள்வதன் மூலம், ஆபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் இருந்து ேபர்கள் உடனடியாக திரும்பப் 

ரபறப்படுவார்கள். .   

அவசரத் தகவல் கிணடத்தவுடன் ஏற்கனநவ அணமக்கப்பட்ட ஆநலாசணனக் குழுவுக்கு அனுப்பப்படும். ஷிப்ட் 

இன்சார்ஜ் அணனத்து ரபாருட்கள் மற்றும் நபாக்குவரத்து அணமப்பு அவசர சூழ்ேிணலணய சமாளிக்க உறுதி.   
வழக்குகணளப் ரபறுவதற்குத் தயாராக இருக்க நவண்டிய முதலுதவி வசதிகள்.  

 

8.0 திட்டப் பயன்கள்   

சுற்றுச்சூழல் ேன்ணமகள் .   

சமூக ேன்ணமகள்: QL-I நேரடியாக 30 ேபர்கணளயும், மணறமுகமாக 50 ேபர்கணளயும். QL-V ஆனது சுமார் 30 

ேபர்கணள நேரடியாகவும் 30 ேபர்கணள மணறமுகமாகவும்.ரசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும்.CER) பட்ரஜட் (QL-I க்கு 

ரூ.12,00,000/- & QL-Vக்கு ரூ.8,40,000/-மற்றும் வடக்குேத்தம் கிராமங்களுக்கு. கூடுதலாக, கட்டாய மாவட்ட கனிம 

அறக்கட்டணளக்கு (DMF) @ 10% Seigniorage கட்டைமும் பங்களிக்கப்படும். நமலும், கிாீன் ஃபண்ட் பங்களிப்பு @ 

10% Seigniorage கட்டைத்தில். 
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ேிதி ேன்ணமகள் : உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய ரபாருளாதாரத்ணத நமம்படுத்துதல். கருவூலத்திற்கு ராயல்டி மற்றும் 

பிற வாிகள். நேரடி மற்றும் மணறமுக நவணலவாய்ப்பு, CER & CSR ேடவடிக்ணககள், DMF ேிதி நபான்றணவ 

இப்பகுதியின் சமூக-ரபாருளாதாரக் கட்டணமப்பில் சாதகமான தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். முன்ரமாழிவு 

சமூகத்திற்கும் ோட்டிற்கும் ேன்ணம பயக்கும் மற்றும் முக்கியமானதாக இருக்கும்:   

கருவூலத்திற்கு சீனிநயாநரஜ் கட்டைம்   

நமம்படுத்தப்பட்ட உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய ரபாருளாதாரம்.   

நேரடி மற்றும் மணறமுக நவணலவாய்ப்புகள்.   

உள்ளூர் மக்களின் நேரடி மற்றும் மணறமுக வாழ்வாதாரத்ணத நமம்படுத்துதல்.   

 

9.0 சுற்றுச்சூழல் ரசலவு பலன் பகுப்பாய்வு   

திட்டத்திற்கு வன ேிலம் இல்லாததால், மரம் ரவட்டுவதற்கு முன்ரமாழியப்படாததால், திட்டத்திற்கு ரசலவு பலன் 

பகுப்பாய்வு ரபாருந்தாது. நமலும், ஸ்நகாப்பிங் ரசயல்பாட்டின் நபாது இது வழங்கப்படவில்ணல. 

 

10.0 சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணமத் திட்டத்தில்   

, பாதகமான தாக்கங்கணளக் குணறப்பதற்காக ஒரு சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணமத் திட்டம் (EMP) உருவாக்கப்பட்டது 

மற்றும் தற்நபாணதய சுற்றுச்சூழணல அடிப்பணடயாகக் ரகாண்டது. ேிணல மற்றும் தாக்க மதிப்பீடு. மாசுபாட்ணடத் 

தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பல்நவறு ஒழுங்குமுணற விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது கட்டாயமாகும். 

கட்டுமானம் மற்றும் ரசயல்பாட்டுக் கட்டங்களில் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகணளத் தைிக்க சுற்றுச்சூழல் 

நமலாண்ணமத் திட்டங்கள் முன்ரமாழியப்பட்டுள்ளன.   

 

10.1 கட்டுமானக்   

கட்டம் (சுரங்க அலுவலகம் & ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ஆணல) கட்டுமானக் கட்டத்தில் பின்வரும் EMP ேடவடிக்ணககள் 

நமற்ரகாள்ளப்பட நவண்டும்:   

இப்பகுதியின் இயற்ணகயான வடிகால் கட்டுமானங்கள் காரைமாக எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது என்பணத 

உறுதிப்படுத்த நவண்டும்.  நதாண்டி எடுக்கப்பட்ட அணனத்து நமல்மண்ணையும் பசுணமப் பகுதியில் 

பயன்படுத்துவதற்காக நசமித்து பராமாிக்க நவண்டும்.  மைல், கல் சில்லுகள் நபான்ற கட்டுமானப் ரபாருட்கள் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட குவாாிகளில் இருந்து ரபறப்பட நவண்டும்.  குணறந்த சல்பர் உள்ளடக்கம் ரகாண்ட அதிநவக 

டீசல் கட்டுமான இயந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட நவண்டும்.  தப்பிநயாடிய உமிழ்ணவச் சாிபார்க்க சிரமன்ட் 

ணகயாளுதல் முணறயாகக் கண்காைிக்கப்பட நவண்டும். காலி சிரமன்ட் ணபகள், குப்ணபகள் நபான்றவற்ணற அந்த 

இடத்தில் அப்புறப்படுத்தக் கூடாது.   

கட்டுமானம் முடிந்ததும், அணனத்து குப்ணபகள் மற்றும் புறம்பான ரபாருட்கள் அகற்றப்பட நவண்டும் மற்றும் 

தளத்தில் எச்சங்கள் எதுவும் விடப்படக்கூடாது.   

ஒரு குறுக்கு நசாதணன மற்றும் தரவுத் தளத்ணத ணவத்திருப்பதற்காக TNPCB விதிமுணறகளின்படி கட்டுமானக் 

கட்டத்தின் நபாது சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் அவ்வப்நபாது கண்காைிப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும்.   

 

10.2 ரசயல்பாட்டுக் கட்டம்   

பின்வரும் EMP ேடவடிக்ணககள் ரசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நமற்ரகாள்ளப்படும்:   

10.2.1 ேிலப் பயன்பாடு   

தற்நபாதுள்ள மரங்களின் எண்ைிக்ணக எண்ைப்பட்டு மதிப்பாய்வுக்காகக் குறிப்பிடப்படும்.   

குப்ணபகணளக் கழுவுவணதத் தடுக்க, குப்ணபகளின் சுற்றளவு மற்றும் ரசயல்படாத பக்கங்களில் மண் கணரகள் 

அணமக்கப்பட நவண்டும்.   

விவசாய ேிலங்களில் வண்டல் மண் படிவணத தடுக்க நவண்டும். மண் அாிப்ணபத் தடுக்க/கட்டுப்படுத்த குப்ணப 

சாிவுகளில் ரசக் நடம்களுடன் கூடிய மாணல வடிகால்கள் அணமக்கப்பட நவண்டும்.  
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தகுந்த நதாட்டங்களுடன் இயந்திர மற்றும் உயிாியல் மறுசீரணமப்பு மூலம் திைிப்பு ேிணலப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  

கனிமங்கள் அல்லாத பகுதிகள் மற்றும் திறந்தரவளி பகுதிகளில் மரங்கணள ேட நவண்டும்.   

குவாாி மற்றும் கழிவுக் கிடங்கில் இருந்து ரவளிநயறும் கழிவுகள் சுற்றுப்புறங்களுக்கு, குறிப்பாக விவசாய 

ேிலங்களுக்கு ரவளிநயற்றப்படுவணதத் தடுக்க நவண்டும்.   

நசர்க்ணககளில் மாணல வடிகால், வாய்க்கால், நகட்ச் பிட்கள் வழங்கப்பட நவண்டும்   

 

அாிப்ணபத் தடுக்க / தடுக்க குப்ணபகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத சாிவுகளின் அடிவாரத்தில் மரக்கன்றுகள் 

ேடப்பட நவண்டும்.   

திடக்கழிவுகள் குவாாி ரசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் மீண்டும் ேிரப்பப்பட்டு ேிலம் அதன் அசல் ேிணலக்கு 

மீட்ரடடுக்கப்படும்.   

பின் ேிரப்பப்பட்ட பகுதிகளில் பயனுள்ள காடு வளர்ப்பு (முக்கியமாக பூர்வீக இனங்களுடன்) ரசய்யப்பட நவண்டும்.   

வணகயில் நமய்ச்சல் வயல்கணள உருவாக்க நவண்டும் உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தும்   

 

10.2.2 நபாக்குவரத்து பாதிப்பு   

   

நபாக்குவரத்தில் கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க அணனத்து டிப்பர்களும் தார்பாலின் மூலம் முழுணமயாக மூடப்பட 

நவண்டும்.   

டிப்பர்கணள அதிகமாக ஏற்றிச் ரசல்வதற்கான கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்படும்.   

நவகக் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும்.   

ரேடுஞ்சாணல மற்றும் ரபாதுச் சாணலகளில் லாாிகள் ேிறுத்துவதற்கான கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்படும்.  

நபாக்குவரத்து வாகனங்களின் வழக்கமான மற்றும் தடுப்பு பராமாிப்பு உறுதி ரசய்யப்பட நவண்டும்.  கார்பன் 

வாிணசப்படுத்துதல் கார்பணன ேீண்டகாலமாக நசமிப்பதாகும்   

(குறிப்பாக காடுகள்) மற்றும் புவியியல் அணமப்புகளில்கார்பன் பிடிப்புக்கான திட்டத்ணதச் சுற்றி நபாதுமான 

பசுணமப் பட்ணட உருவாக்கப்பட நவண்டும். மரங்கள் வளரும்நபாது, அணவ மர திசுக்களிலும் மண்ைின் காிமப் 

ரபாருட்களிலும் கார்பணன நசமித்து ணவக்கின்றன.   

10.2.3 காற்றுச் சூழல்   

சுற்றுச்சூழல் ேட்பு குவாாிகணள ஏற்றுக் ரகாள்ள நவண்டும்.   

சுற்றளவு, இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகள், கழிவுகள் ரகாட்டும் இடங்கள் நபான்றவற்றில் பசுணமப் 

பட்ணடஉருவாக்கப்படநவண்டும்   

ணப வடிகட்டிகள் நபான்ற APC உபகரைங்கணள அவ்வப்நபாது பராமாித்தல்   

.   

இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகளில் தண்ைீர் ரதளிப்பான்கள் ரபாருத்தப்பட்டு தூசிணய அடக்குவதற்கு இயக்க 

நவண்டும்.  நபாக்குவரத்து வாகனங்களின் வழக்கமான மற்றும் தடுப்பு பராமாிப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும்.  

நபாக்குவரத்து வாகனங்கள் உமிழ்வு விதிமுணறகளுக்கு இைங்க நவண்டும்.   

அவ்வப்நபாது காற்றின் தரம் மற்றும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் கண்காைிக்கப்படும்.  

 

10.2.4 இணரச்சல் அளவுகள்   

சத்தத்ணதக் குணறப்பதற்கான உள்ளணமக்கப்பட்ட ரபாறிமுணறயுடன் குவாாியிடும் கருவிகணளப் பயன்படுத்துதல்.  

ஆணல இயந்திரங்களின் வடிவணமப்பு அம்சங்கள் நவணல ரசய்யும் பகுதிகளில் குணறந்த இணரச்சல் அளணவ உறுதி 
ரசய்யும்.  சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபநரட்டாின் உபகரைங்களின் அணற வழங்கப்பட நவண்டும்.   

அதிக இணரச்சல் மண்டலங்களில் உள்ள ரதாழிலாளர்களுக்கு இயர் மஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் வழங்கப்பட 

நவண்டும். 
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தடித்த பசுணமயான ரபல்ட் குத்தணக எல்ணல, இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகள் நபான்றவற்ணறச் சுற்றி ஒலித் 

தணடகளாகச் ரசயல்படும் வணகயில் உருவாக்கப்படும்.   

எல்ணலகளில் சத்தம் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான MoEF & CC விதிமுணறகளுக்கு இைங்க நவண்டும்.  

அவ்வப்நபாது இணரச்சல் கண்காைிப்பு நமற்ரகாள்ளப்பட நவண்டும்.   

 

10.2.5 ேீர் சூழல்   

இயற்ணக வடிகால்கள் அல்லது ேல்லாக்கள் ரதாந்தரவு ரசய்யக்கூடாது.   

தற்நபாதுள்ள சுரங்கத்திற்கு முந்ணதய வடிகால் அணமப்பு முடிந்தவணர பராமாிக்கப்பட நவண்டும், இதனால் ரன் 

பிஸ்ட் ப்ராரஜக்ட் ரன்ஆஃப் விேிநயாகம் பாதிக்கப்படாது.   

குவாாி மற்றும் கழிவுக் கிடங்கில் இருந்து ரவளிநயறும் கழிவுகணள மாணல வாய்க்கால் அணமத்து முணறப்படுத்த 

நவண்டும்.  அணனத்து மாணல வடிகால்களும் நபாதுமான அளவுள்ள நகட்ச் குழிகள் அல்லது ரசட்டில்லிங் குழிகள் 

வழியாக புயல் ேீாில் பாய்வதில் இருந்து இணடேிறுத்தப்பட்ட திடப்ரபாருட்கணள அகற்ற நவண்டும்.   

அணமக்கும் குழிகள் மற்றும் மாணல வாய்க்கால்கணள அவ்வப்நபாது தூர்வார நவண்டும்.   

ேிலத்தடி ேீணரப் ரபருக்க ேடவடிக்ணக எடுக்க நவண்டும்.  

வர்த்தகக் கழிவுகள் ரவளிநயற்றப்படக்கூடாது.   

அவ்வப்நபாது ேீாின் தரம் கண்காைிக்கப்பட நவண்டும்.   

 

10.2.6 உயிாியல் சூழல்   

பசுணமப் பட்ணடணய உருவாக்கி திறம்பட பராமாிக்க நவண்டும். QL-I இல், 60.00 ரெக்நடர் பசுணம மண்டலத்தின் 

கீழ் இருக்கும். 60.00.0 ரெக்நடர் பாதுகாப்பு மண்டலம் கிாீன் ரபல்ட்டின் கீழ் உள்ளதால், ரமாத்த பசுணமப் பட்டி 

பகுதி 24.05% கவநரஜுடன் சுமார் 120.00 ரெக்நடராக இருக்கும். QL-V இல், ரமாத்த கிாீன் ரபல்ட் பகுதி 36.50% 

கவநரஜுடன் 45.000 ரெக்நடராக இருக்கும். ரமாத்த எண்ைிக்ணக 2,47,500 மரங்கள் @ 1,500 மரங்கள்/எக்டருக்கு 

85-90% உயிர்வாழும் விகிதம். உள்ளூர் இனங்கள் மற்றும் பழம் தரும் மரங்களுக்கு முன்னுாிணம அளிக்க நவண்டும்.   

 

 

மீண்டும் ேிரப்பப்பட்ட மற்றும் மீட்கப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளர்ப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும்.   

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பட்டாைிக் நகாழி பாதுகாப்புத் திட்டம் ரசயல்படுத்தப்படும்.   

ஒளிச்நசர்க்ணக ரசயல்பாட்டின் மூலம், தாவரங்கள் கார்பணன ஒருங்கிணைத்து, சுவாசத்தின் மூலம் 

வளிமண்டலத்திற்குத் திரும்புகின்றன. தாவர திசுக்களாக இருக்கும் கார்பன் பின்னர் நுகரப்படுகிறது 

விலங்குகள் அல்லது தாவரங்கள் இறந்து சிணதயும் நபாது குப்ணபகளாக மண்ைில் நசர்க்கப்படுகிறது. மண்ைில் 

கார்பன் நசமித்து ணவக்கப்படும் முதன்ணமயான வழி மண் காிமப் ரபாருள் (SOM). SOM என்பது கார்பன் 

நசர்மங்களின் சிக்கலான கலணவயாகும், இது தாவர மற்றும் விலங்கு திசுக்கள், நுண்ணுயிாிகள் 

(புநராட்நடாநசாவா, நூற்புழுக்கள், பூஞ்ணச மற்றும் பாக்டீாியா) மற்றும் மண் தாதுக்களுடன் ரதாடர்புணடய 
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கார்பன் ஆகியவற்ணறக் ரகாண்டுள்ளது. கார்பன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மண்ைில் நசமிக்கப்படலாம் அல்லது 

விணரவாக வளிமண்டலத்தில் ரவளியிடப்படும். தட்பரவப்ப ேிணலகள், இயற்ணக தாவரங்கள், மண் அணமப்பு 

மற்றும் வடிகால் ஆகியணவ கார்பன் நசமிக்கப்படும் நேரத்ணதயும் அளணவயும் பாதிக்கிறது.  

 

இதன் நோக்கங்கள் பூஜ்ஜிய விபத்து மற்றும் பாதுகாப்பான பைிச்சூழணல அணடவது, அணனத்து ஊழியர்களின் 

தார்மீக மற்றும் ஆநராக்கியத்ணத நமம்படுத்துவது.   

அணனத்து ஊழியர்களும் ஆட்நசர்ப்பு மற்றும் பைியின் நபாது அவ்வப்நபாது நசாதணனக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்.  நவணலவாய்ப்பு பதிவுகளுக்கு முந்ணதய, நபாது மற்றும் பிந்ணதய பதிவுகணள 

பராமாித்தல்.   

சுரங்கங்களில் பைிபுாியும் ஊழியர்களுக்கான அணனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கணளயும் வழங்குதல்.   

இரவு நேரங்களில் எளிதாக நவணல ரசய்ய சாியான இடங்களில் ரவளிச்ச வசதிகணள ஏற்படுத்துதல்.  பைி வசதி 
மற்றும் ஒரு குழுவால் அதன் கால ஆய்வு.   

குவாாிகளில் ஓய்வு தங்குமிடங்கணள வழங்குதல் 

 

10.2.8 சமூக ேடவடிக்ணககள்   

ேிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இன் படி, ேிறுவனங்கள் CSR ேடவடிக்ணககளுக்காக முந்ணதய ஆண்டின் வாிக்குப் 

பிந்ணதய லாபத்தில் குணறந்தபட்சம் 2% ரசலவழிக்க நவண்டும், ஆனால் முந்ணதய மூன்று ஆண்டுகளின் சராசாி 
வருமானத்தில் 2%க்குக் குணறவாக இருக்கக்கூடாது.   

CSR விதிமுணறகளின்படி உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய மக்களுக்காக RCL பல்நவறு சமூக ேடவடிக்ணககணள 

நமற்ரகாள்ளும்.   

30 ஆம் நததி ஓஎம் படி ரசப்டம்பர், 2020, & OM நததி 20 ஆம்நததி அக்., 2020 ரபாது விசாரணையின் நபாது 

எழுப்பப்படும் பிரச்சிணனகளின் அடிப்பணடயில்  

 

சமூக-ரபாருளாதார நமம்பாட்டு ேடவடிக்ணககள் உருவாக்கப்படும், அணவ ரதாழில்துணற ேடவடிக்ணககள் 

ரதாடங்கும் நபாது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டு ரசயல்படுத்தப்படும்.   

 

10.2.9 பிளாஸ்டிக் கழிவு நமலாண்ணம  

தமிழ்ோடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துணற (EC-2) துணற, 25.06.2018 நததியிட்ட GO(D) எண். 84க்கு இைங்க 

குவாாிகளில் ஒருமுணற பயன்படுத்துவதற்கும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்ணடத் தூக்கி எறிவதற்கும் தணட விதிக்கப்படும்., 

சைல் ணப நபான்ற சூழல் ேட்பு மாற்றுப் ரபாருட்கணளப் பயன்படுத்துவணத RCL ஊக்குவிக்கும்.  

 

10.3 மயில் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் (QL-I & QL-V)  

 

இந்திய மயில் (பாநவா கிாிஸ்நடடஸ்) பீசண்ட் குடும்பத்ணதச் நசர்ந்தது மற்றும் இந்தியாணவப் பூர்வீகமாகக் 

ரகாண்டது.   

இராச்சியம் : விலங்கு 

ஃணபலம்: நசார்டாட்டா 
வகுப்பு: ஏவ்ஸ் 

வாிணச: காலிஃபார்ம்ஸ் 

குடும்பம்: Phasianidae 

இனம்: பாநவா 
இனங்கள்: கிாிஸ்நடடஸ்    

ரவர்னாகுலர் ரபயர் : இந்திய மயில்  
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'மயில்' என்ற ரசால் ரபாதுவாக ஆண் மற்றும்/அல்லது ரபண் பறணவகணளக் குறிக்கும் நபாது ஒன்றுக்ரகான்று 

மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, 'மயில்' இரு பாலின மக்கணளயும் குறிப்பிடும் நபாது சாியான ரசாற்களஞ்சியம். 

ஆண் மயில்கள் 'மயில்கள்', ரபண் மயில்கள் 'பீகன்கள்' மற்றும் குஞ்சுகள் 'பீச்சிக்ஸ்'. மயில்களின் குழு ஒரு விருந்து, 

ஆடம்பரம் அல்லது ஒரு கூட்டம் என குறிப்பிடப்படுகிறது.   

 

வாழ்விடம்: இது காடுகளில் காைப்படுகிறது, ஆனால் பயிாிடப்பட்ட பகுதிகளிலும் மனித வாழ்விடங்கணளச் 
சுற்றியும் வாழக்கூடியது மற்றும் ரபாதுவாக ேீர் கிணடக்கும் இடங்களில் காைப்படுகிறது. இது இந்திய 

துணைக்கண்டத்தில் ரபாதுவானது மற்றும் பரவலாக விேிநயாகிக்கப்படுகிறது. வடக்நக இமயமணலயிலிருந்து 

ரதற்நக தீபகற்ப இந்தியா வணர விேிநயாகம் உள்ளது. தமிழ்ோட்டில் நகாயம்புத்தூர், மதுணர, விருதுேகர், ேீலகிாி, 
திருரேல்நவலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் மயில்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. மயில்களின் வாழ்விடம் 

முக்கியமாக வறண்ட இணலயுதிர் காடுகள், புதர்க்காடுகள் மற்றும் பயிாிடப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் மனித 

வாழ்விடங்கணளச் சுற்றி உள்ளது. இந்தியாவின் பல பகுதிகளில், அவர்கள் மத ேணடமுணறகளால் 

பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள்.   

சமூக பழக்கவழக்கங்கள்: மயில்கள் பகலில் தணரயில் தீவனம் நதடும் வனப் பறணவகள் மற்றும் இரவில் உயரமான 

மரங்களில் தங்கும். மயில்கள் (ஆண்கள்) தனியாகநவா அல்லது குழுக்களாகநவா வலம் வரும். தங்கள் இரண்டாம் 

ஆண்டு முடிவில் இளம் ஆண்கள் ரபண்கள் மற்றும் குட்டிகளின் நசவல் தளத்ணத விட்டு மற்ற ஆண்களுடன் 

அல்லது தனியாக வலம் வருவார்கள். ோன்கு மாதங்களுக்கும் குணறவான குட்டிகணளக் ரகாண்ட ரபண்கள் மற்ற 

மயில்களிலிருந்து தனித்தனியாக வலம் வரும்.   

மயில்கள் விடியற்காணலயில் முதல் இரண்டு மைி நேரத்திற்குள் நசவல் மரங்களில் இருந்து இறங்கி, சூாிய 

அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு சுமார் அணர மைி நேரத்திற்குப் பிறகு அவற்றின் நசவல்களுக்கு ஏறும். மயில்கள் 

அதிகாணலயிலும், பகல் நேரத்தின் கணடசி  
 

இரண்டு மைி நேரங்களிலும் உைவுக்காகத் தீவனம் நதடும் நபாது மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். மயில்கள் 

மற்றும் மயில்கள் இனப்ரபருக்க காலத்திற்கு ரவளிநய ஒன்றாகக் கூடுகின்றன, ஆனால் இனப்ரபருக்க காலத்தில் 

வளர்ந்த மயில்கள் தங்கள் ோளின் ரபரும்பகுதிணய காட்சிப் பகுதிகளில் ரசலவிடுகின்றன.   

இயற்பியல் அம்சங்கள்: மயில்கள் (ஆண்கள்) அவற்றின் மாறுபட்ட பச்ணச மற்றும் ேீல ேீண்ட வால் மணறப்புக்காக 

(ரயில்) நபாற்றப்படுகின்றன, இது வண்ைமயமான 'தாங்கிய' அல்லது ஓரசல்லிணயத்மயில்கள் இனப்ரபருக்க 

காலத்தில் அலங்கார வால் மணறப்ணப உருவாக்குகின்றன. ரபண்கள் (பீரென்ஸ்) பிரகாசமான ேிறங்கணளக் 

ரகாண்டிருக்கவில்ணல மற்றும் ேீண்ட நமல் வால் மூடிகணள உருவாக்கவில்ணல. இருபாலருக்கும் தணலயில் முகடு 

உள்ளது. மயில்களின் ேீளம் 2.0 - 2.5 மீட்டர் வணர இருக்கும். பீென்கள் ஒரு மீட்டர் ேீளத்தில் சிறியதாக இருக்கும்.   

 

ஆண் அணழப்பு என்பது மீண்டும் மீண்டும் 'கா' மற்றும் 'ஷிாில்' அணழப்புகளின் ரதாடர் ஆகும். ஒரு வாிணசயில், 

முதன்ணமயாக இனப்ரபருக்க காலத்தில். பிற துன்பம் மற்றும் எச்சாிக்ணக அணழப்புகள் ஆண்டு முழுவதும் 

வழங்கப்படும். ரபண்கள் இளம் வயதினருடன் இருக்கும் நபாது மற்றும் உைணவ சுட்டிக்காட்டும் நபாது கிளக்கிங் 

அணழப்புகணளப் பயன்படுத்துகின்றனர்.   
மயிலின்மயிலின்ரயில், ரபண்கணள ஈர்ப்பதற்காக இனச்நசர்க்ணக சடங்குகள் மற்றும் காதல் காட்சிகளின் நபாது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்ரவாரு இனப்ரபருக்க காலத்தின் முடிவிலும் ேீண்ட இரயில் நமால்ட் ரசய்யப்படுகிறது. 

மயில்கள் தங்கள் இரண்டாவது ஆண்டில் முதல் ரயிணல உருவாக்குகின்றன, ஆனால் அது முழு வளர்ச்சியணடந்த 

ஆைின் அளவுக்கு ேீளமாக இருக்காது மற்றும் ஓரசல்லி இல்லாதது. ஐந்து அல்லது ஆறு வயது வணர அதன் 

அதிகபட்ச சிறப்ணப அணடயும் வணர ஒவ்ரவாரு வருடமும் வால் ேீளமாகவும் துடிப்பாகவும் இருக்கும்.   

மயில்கள் வால் மணறணவ ஒரு மின்விசிறியில் திறந்து, பீென்கணள ஈர்க்கும் வணகயில் சிக்கலான ேடனம் 

ஆடுகின்றன. அரண்மணன சடங்கின் ஒரு பகுதியாக வால் அதிர்கிறது, சத்தம் எழுப்புகிறது. மயில்கள் ஒரு விாிந்த 

ரலக்கில் காட்சியளிக்கின்றன, இதில் பல ஆண்களின் குரல் ரதாடர்பு உள்ளது, ஆனால் ஒருவருக்ரகாருவர் 
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பார்ணவக்கு ரவளிநய உள்ளது. பீென்களின் குழுக்கள் ரலக்கிற்கு வருணக தருகின்றன, ஆண்களின் உடலணமப்பு 

மற்றும் காதல் காட்சிகணள ஒப்பிட்டுப் பார்த்து,மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஆணைத் தங்கள் துணையாகத் 

நதர்ந்ரதடுக்கின்றன. ரபண் தனது இறகு ரயில்களின் அளவு மற்றும் ேிறத்தின் அடிப்பணடயில் தனது துணைணயத் 

நதர்ந்ரதடுக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.   

மயில்கள் பலதார மைம் ரகாண்டணவ மற்றும் குஞ்சுகணள வளர்ப்பதில் எந்தப் பங்கும் வகிக்காது. குச்சிகள், 

இணலகள் மற்றும் பிற குப்ணபகளால் வாிணசயாக இருக்கும் தணரயில் ஆழமற்ற ஸ்கிராப்புகளில் பீென்ஸ் கூடு 

கட்டும். கிளட்ச் அளவுகள் ோன்கு முதல் ஆறு முட்ணடகள் வணர இருக்கும். முட்ணடகள் பல ோட்கள் இடப்பட்டு, 

பீென் தன் கிளட்ணச இட்டு முடித்து, முட்ணடகணள அணடகாக்கும் வணர ரசயலற்ற ேிணலயில் இருக்கும். அவளது 

உடல் சூடு பீச்சின்முட்ணடகணளத். கருக்கள் உருவாகத் ரதாடங்குகின்றனஎந்த வாிணசயில் ணவக்கப்பட்டிருந்தாலும், 

அணனத்து பீச்சுக்களும் ஒநர நேரத்தில் குஞ்சு ரபாாிப்பணத இது உறுதி ரசய்கிறது. அணடகாக்கும் காலம் 28 முதல் 

30 ோட்கள் ஆகும். குஞ்சுகள் குஞ்சு ரபாாித்த சிறிது நேரத்திநலநய கூட்ணட விட்டு ரவளிநயறி, குஞ்சுகள் தன் 

ரகாக்குடன் உைணவச் சுட்டிக்காட்டித் தங்களுக்குத் தீவனம் நதடுகின்றன.   

 

மயில்கள் காடுகளில் சுமார் 20 ஆண்டுகள் வாழ்கின்றன.   

உைவு முணற: மயில்கள் சர்வவல்லணமயுள்ளணவ மற்றும் அவற்றின் உைவில் முதுரகலும்பில்லாத மற்றும் சிறிய 

முதுரகலும்புகள், அதாவது எலிகள் நபான்ற சிறிய பாலூட்டிகள், பல்லிகள் மற்றும் பாம்புகள் நபான்ற ஊர்வன, 

ேீர்வீழ்ச்சிகள், பூச்சிகள், உண்ைி, கணரயான்கள், எறும்புகள், ரவட்டுக்கிளிகள் மற்றும் நதள்கள், விணதகள்,  

 

பழங்கள், காய்கறிகள், பூக்கள், இணலகள் நபான்றணவ அடங்கும். , பூ ரமாட்டுகள், தளிர்கள் மற்றும் ணமனாக்கள் 

ஆழமற்ற ேீநராணடகள் மற்றும் பல. அதன் வலிணமயான உண்டியலால் ஒரு பாம்ணப, ோகப்பாம்ணபக் கூட ரகால்ல 

முடியும். பயிாிடப்பட்ட பகுதிகணளச் சுற்றி, மயில்கள் ேிலக்கடணல, தக்காளி, ரேல், மிளகாய் மற்றும் வாணழ நபான்ற 

பல வணகயான பயிர்கணள உண்ணும். மனித வாழ்விடங்கணளச் சுற்றி, அணவ பலவணகயான உைவுக் கழிவுகள் 

மற்றும் மனித மலத்ணதக்கூட உண்கின்றன.   

 

இனப்ரபருக்கம் : மயில்களின் இனப்ரபருக்க காலம் ரசப்டம்பர் முதல் ஜனவாி வணர.   
பாதுகாப்பு ேிணல: IUCN சிவப்பு பட்டியல், குணறந்த அக்கணற ரகாண்ட இனங்கள்.   

நவட்ணடயாடுபவர்கள் : வயது வந்த மயில் சில இயற்ணக நவட்ணடயாடுபவர்கணளக் ரகாண்டுள்ளது. அவர்களின் 

முக்கிய அச்சுறுத்தல்களில் வீட்டு ோய்கள், பூணனகள் மற்றும் ோிகள் அடங்கும். பீச்சிக்குகள் அவற்றின் அளவு 

மற்றும் அவற்றின்   

இரண்டு வாரங்கள் ஆகும் வணர பறக்க முடியாததால் அணவஇரவில் மரங்கள். கூடுதலாக, பீென்கள் மிகவும் 

கவனமுள்ள தாய்மார்கள் அல்ல, நமலும் பல குஞ்சுகள் நவட்ணடயாடுபவர்களால் எடுக்கப்படுகின்றன. 

நபாக்குவரத்து விபத்துக்களுக்கு பறணவகளும் பலியாகின்றன. 

   

அச்சுறுத்தல்கள்: மயில்கணள அவற்றின் இணறச்சிக்காக நவட்ணடயாடுதல், இறகுகள் மற்றும் பூச்சிக்ரகால்லி 

விணதகணள உண்பதன் மூலம் தற்ரசயலாக விஷம் உண்டாதல் ஆகியணவ காட்டுப் பறணவகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக 

அறியப்படுகின்றன. இறகுகள் பறிக்கப்பட்டதா அல்லது இயற்ணகயாக உதிர்க்கப்பட்டதா என்பணதக் கண்டறியும் 

முணறகள் உருவாக்கப்பட்டன, ஏரனனில் உதிர்ந்த இறகுகணள நசகாிக்க இந்திய சட்டம் அனுமதிக்கிறது. 

இருப்பினும், தற்நபாது, இந்த இனத்திற்கு கடுணமயான அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்ணல, முதன்ணமயாக நதசிய 

பறணவயாக அதன் அந்தஸ்து மற்றும் இரண்டாவதாக மத ேம்பிக்ணகயின் காரைமாக இந்த இனம் 

பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதன் ரயில் இறகுகள் வைிக நோக்கங்களுக்காக அதிக நதணவ மற்றும் அதன் 

உயிர்வாழ்வதற்கான முக்கிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. அவர்களின் உரத்த அணழப்புகள் அவர்கணளக் 

கண்டறிவணத எளிதாக்குகின்றன. இந்தப் பறணவகளின் அச்சுறுத்தல் பின்வரும் காரைங்களால் ஏற்படுகிறது: 

 



234 

 

வாழ்விட  இழப்பு  உைவு மற்றும் கூடு கட்டும் இடங்களின் இழப்பு.   

ஒலி, தூசி மற்றும் காற்று மாசுபாடு, ேீாின் தர மாற்றம், மின்மயமாக்கல் மற்றும் விளக்குகள் மற்றும் பிற 

மாசுபடுத்தும் காரைிகளால் ஏற்படும் இணடயூறுகள்.   

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள்: மயில், பூர்வீக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கு இனங்கள் மீதும் எதிர்மணறயான தாக்கத்ணத 

ஏற்படுத்தும். அணவ வசிப்பிடத்திற்காக மற்ற பூர்வீக பறணவகளுடன் நபாட்டியிடலாம், பூர்வீக தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உைவளிக்கலாம், பூர்வீக தாவரங்கணள ரதாந்தரவு ரசய்யலாம் மற்றும் கணளகணள பரப்பலாம். 

அவற்றின் தீவனம் தாவர வளர்ச்சிணய அழிக்கலாம் அல்லது தடுக்கலாம், ரவற்று ேிலத்தில் கணள பணடரயடுப்புக்கு 

ஆளாக நோிடும். கூடுதலாக, அணவ கணள இனங்கணள அவற்றின் கழிவுகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தலாம் மற்றும் 

உைவு மற்றும் நசவல் தளங்களுக்காக பூர்வீக விலங்கினங்களுடன் நபாட்டியிடலாம்.   

 

ஆய்வுப் பகுதியில் உைரப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள்  

திட்டப் பகுதிணயச் சுற்றிலும் பட்டாைிக் நகாழிகளின் நேரடி அவதானிப்புகள் பதிவு ரசய்யப்பட்டன, ஏரனனில் 

அணவ புதர் ரசடிகள், விவசாய ேிலங்கள், ேீர்ேிணலகள் நபான்றணவ. பறணவகள் இந்தப் பகுதிகளில் மனிதர்கள் 

மற்றும் அணனத்துப் பகுதிகளிலும் சமூகமாக ேடமாடுவணதக் காைமுடிகிறது. இப்பகுதியில் சுரங்கம் மற்றும் 

ரதாழில்துணற ரசயல்பாடுகள் காரைமாக இந்த பகுதியில் ரபாிய அச்சுறுத்தல்கள் எதுவும் அணடயாளம் 

காைப்படவில்ணல.   

உள்ளூர் கிராம மக்களுக்கு மயில்களின் ேடமாட்டம் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்கள்  

 

பற்றிய ேல்ல தகவல்கள் உள்ளன. உள்ளூர் கிராம மக்களுடனான கலந்துணரயாடலின் நபாது, அவர்களில் பலர், 
இது ரபாதுவாக முட்ரசடிகள் ேிணறந்த தாவரங்களுக்குள் காைப்படுவதாகவும், கிராமப் பகுதிக்கு அாிதாகநவ 

வருவதாகவும் கூறினர். வறட்சிக் காலங்களில் விவசாய வயல்களிலும், தாங்கல் மண்டலத்தின் ேீர்ேிணலகளுக்கு 

அருகிலும் பார்ணவ அதிகமாக இருந்தது. மயில் விவசாயம் மற்றும் பல்நவறு கிராமப்புற வாழ்விடங்கணள பகல் 

நேரத்தில் உைவளிக்கும் இடமாக பயன்படுத்துகிறது, இரவில் அணவ மரங்கள் மற்றும் வீடுகளின் கூணரயில் 

தஞ்சமணடகின்றன. மயில் ரபாதுவாக கிராமத்ணத ஒட்டிய வாழ்விடங்கணளப் பயன்படுத்துவணத இது ரதளிவாகக் 

குறிக்கிறது.   

ஆனால், வறட்சிக் காலங்களில் மயில்கள் உைவு, தண்ைீர் நதணவக்காக ஓாிடத்திலிருந்து மற்ரறாரு இடத்துக்குச் 
ரசல்வதால் அணவ சிரமத்துக்குள்ளாகின்றன. மயில்கணள நவட்ணடயாடுவது முக்கியமாக அவற்றின் இணறச்சி 
மற்றும் இறகுகளுக்காகவும், பூச்சிக்ரகால்லி கலந்த விணதகணள உண்பதன் மூலம் தற்ரசயலாக ரகால்லப்படுவதும் 

அச்சுறுத்தலாக அறியப்படுகிறது.   

 

முன்ரமாழியப்பட்ட பாதுகாப்புகள்: உயிாினங்கணளப் பாதுகாப்பதற்காக பின்வரும் ேடவடிக்ணககள் 

முன்ரமாழியப்பட்டுள்ளன:   

காற்று மாசுபாடு, ேீர் மாசுபாடு, ஒலி மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாடு அளவுருக்கள்.  வாழ்விட நமம்பாடு,  

ேீர்ேிணலகளின் பாதுகாப்பு அல்லது மறுசீரணமப்பு,  குப்ணப நமலாண்ணம,  பாதுகாப்பு கல்வி.   
 

சுற்றுச்சூழணலக் கட்டுப்படுத்துதல்தைிப்புேடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படாத பட்சத்தில், அப்பகுதியில் சுரங்கம்/குவாாி 
மற்றும் அதனுடன் ரதாடர்புணடய ரசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அணமக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழணல பாதிக்கலாம். 

எனநவ, பல்நவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்கணள மதிப்பிடுவது அவசியம். 

 

ஆர்.சி.எல். அதன் அணனத்து நவணல ரசய்யும் சுரங்கங்கள் மற்றும் சிரமண்ட் ஆணலகளில் ஒலி ரபருேிறுவன 

சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணம அணமப்ணப ேிறுவியுள்ளது. சுரங்கம் மற்றும் சிரமன்ட் ஆணல பகுதிகளில் 

சுற்றுச்சூழலுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதகமான பாதிப்ணப ஏற்படுத்தாமல் இருக்க பல்நவறு சுற்றுச்சூழல் தைிப்பு 

ேடவடிக்ணககள் ரசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 
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காற்றின் தரம்: சுண்ைாம்பு கங்கர் ஆழமற்றதாக இருப்பதால், குத்தணகக்கு ணவத்திருக்கும் பகுதியில் துணளயிடுதல் 

மற்றும் ரவடித்தல் இருக்காது. இருப்பினும், தூசிணய அடக்கும் முணறயானது, இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகளில் 

தண்ைீர் ரதளித்து ேணடமுணறப்படுத்தப்படும். எந்த நேரத்திலும் தூசி ரவளிநயற்றப்படுவணதத் தடுக்க, அவற்ணற 

சாியான இணடரவளியில் ணவப்பதன் மூலம், இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலயில் லாாிகளின் கூட்டம் தவிர்க்கப்படும். 

 

கழிவுத் ரதாட்டி நமலாண்ணம: குவாாி எடுக்கப்பட்ட பகுதி, அருகில் உள்ள ரதாகுதியில் உருவாக்கப்படும் 

ேிராகாிப்புடன் ஒநர நேரத்தில் ேிரப்பப்படும். எனநவ, சுரங்க ேடவடிக்ணககளின் நபாது குத்தணக பகுதியில் எந்த ஒரு 

ேிராகாிப்பும் இருக்காது. 

 

 

சத்தம்: 

சாணலகள், சுரங்கம், குப்ணப ரகாட்டும் பகுதி, பாதுகாப்புத் தணடகள் மற்றும் இதர ஒலி உருவாக்கும் ணமயங்களில் 

ஒலித் தணடகளாகச் ரசயல்படும் வணகயில் ோட்டு மரங்கணள வாிணசயாக ேடுதல்.ட்ாில்ஸ், டம்ப்பர்கள், மண்ரவட்டி, 

டிப்பர்கள் நபான்ற உபகரைங்களுக்கான சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபநரட்டாின் நகபின்.  ஒலி உமிழ்ணவக் 

குணறப்பதற்கான உள்ளணமக்கப்பட்ட ரபாறிமுணறணய வழங்குதல். 

அதிக இணரச்சலுக்கு ஆளாகும் ரதாழிலாளர்களுக்கு காதைிகணள வழங்குதல். 

 

வாழ்விட நமம்பாடு : வாழ்விடத்ணத நமம்படுத்த பின்வரும் ேடவடிக்ணககள் பாிந்துணரக்கப்படுகின்றன: 

 

நதாட்டம்: கால்ேணடகளுக்கு நபாதுமான உணற மற்றும் தீவனம் வழங்குவதற்கு ரபாருத்தமான இனங்களின் 

நதாட்டங்கணள நமற்ரகாள்வது அவசியம். ேிலத்தின் உடனடித் நதணவ, முன்னுாிணம மற்றும் கிணடக்கும் 

தன்ணமணயப் ரபாறுத்து முணறயான மற்றும் ேன்கு திட்டமிடப்பட்ட நதாட்டத் திட்டம் நமற்ரகாள்ளப்படும். 

நதாட்டம் ரசய்யப்படும் 

 

பல அடுக்குகளின் விரும்பிய அடுக்குத் நதாற்றத்ணதக் ரகாடுக்க, பல வாிணசகளில், பகுதிணய மணறப்பதற்கு, ஒரு 

தடுமாறிய வழியில். 

பச்ணச ரபல்ட் அட்ணடயின் நோக்கங்கள் பின்வருவனவற்ணற உள்ளடக்கும்: 

சத்தம் குணறப்பு கழிவு ேீணர முடிந்தவணர மீண்டும் பயன்படுத்துதல் 

மண் அாிப்ணபத் தடுத்தல் ,சூழலியல் மறுசீரணமப்பு 

நமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் நதாட்டப் பரப்பின் காரைமாக பகுதியின் அழகியல், உயிாியல் மற்றும் 

காட்சி நமம்பாடு.நதாட்ட வளர்ச்சியின் நபாது, பின்வரும் அம்சங்கள் ரவவ்நவறு பகுதிகளில் கருதப்படுகின்றன: 

இப்பகுதிணய பூர்வீகமாகக் ரகாண்ட உயரமான, ரேருங்கிய இணடரவளி, பசுணமயான மரங்களும் உள்ளது. 

 

எளிதான, விணரவான ஆரம்ப வளர்ச்சி மற்றும் ேிறுவுதல். 

கிாீடம் பழக்கத்தின் சீரான பரவல். 

ேீண்ட கர்ப்ப காலம் ரகாண்ட மர மரங்கள். 

அதிக தணழ அடர்த்தி ரகாண்ட மரங்கள், ரபாிய இணல பரப்பு ரகாண்ட இணலகள். 

ேல்ல பூக்கள் மற்றும் காய்கள் இரண்டும் ரகாண்ட கவர்ச்சிகரமான நதாற்றம். 

பறணவ மற்றும் பூச்சிகணள ஈர்க்கும் இனங்கள். 

குணறந்த பராமாிப்புடன் ரபாருத்தமான பச்ணச உணற. 

 

 

 



236 

அரவன்யூ மரங்கள்: 

கூம்பு வடிவ விதானம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான பூக்கள் ரகாண்ட மரங்கள். 

நபாக்குவரத்திற்கு இணடயூறு ஏற்படாமல் இருக்க ேடுத்தர பரப்பு கிணளகள் ரகாண்ட மரங்கள். 

10 அடி மற்றும் அதற்கு நமல் கிணளகள் ரகாண்ட மரங்கள். 

ேீர்ேிணலகணளப் பாதுகாத்தல் அல்லது மீட்ரடடுத்தல்: நகாணடக்காலத்தில் மயில்கள் ேடமாடுவதற்கு 

நகாணடக்காலத்தில் தண்ைீர்ப் பற்றாக்குணற முக்கியப் பிரச்சிணனயாகும். வனத்துணறயின் உதவியுடன் இணடயக 

மண்டலத்தில் சீரான இணடரவளியில் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் சீரற்ற இடங்களில் சிறு ேீர்ேிணலகணள 

உருவாக்குதல் நமற்ரகாள்ளப்படும். 

 

குப்ணப நமலாண்ணம: பின்வரும் ேடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படும். 

பாலித்தீன் ணபகள், அலுமினியத் தாள்கள், டின் ஃபாயில்கள் நபான்ற குப்ணபகணள உற்பத்தி ரசய்யக்கூடிய மக்காத 

ரபாருட்களின் நுணழவுகள் சுரங்கப் பகுதியில் தணட ரசய்யப்பட்டுள்ளன.சுரங்கப் பகுதியில் உருவாகும் குப்ணபகள் 

ரதாடர்ந்து நசகாிக்கப்பட்டு, உயிாி மக்கும் மற்றும் மக்காத ரபாருட்களாகப் பிாிக்கப்படுகின்றன. 

மக்காத ரபாருட்கள் ஏநதனும் இருந்தால் மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படும். 

 

பிாித்ரதடுக்கப்பட்ட பிறகு,உரமாக மாற்றுவதற்கு உரக் குழிகளில் நபாடப்படும். இந்தக் குழிகளில் இருந்து 

கிணடக்கும் உரம் நதாட்டப் பைிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 

பாதுகாப்பு கல்வி:- 
 

பாதுகாப்பில் சமூக பங்நகற்பு: இது பாதுகாப்பில் மிக முக்கியமான பகுதியாகும். இந்தப் பறணவகணளப் 

பாதுகாப்பதில் உள்ளூர் சமூகத்தின் பங்களிப்பு இன்றியணமயாதது. ரபாதுமக்கள், குறிப்பாக மாைவர்கள், 

இணளஞர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் ரபண்களிடம் விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவதுடன், வனத்துணறயின் 

உதவியுடன் அவர்கணள ஊக்குவித்து பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்துதல். பள்ளிக் குழந்ணதகளுக்கு நேரடித் ரதாடர்பு, 

சுவரராட்டிகள், கருத்தரங்குகணள ஏற்பாடு ரசய்தல், பாதுகாப்பு நபான்றவற்றின் மூலம் விழிப்புைர்வு 

ஏற்படுத்துதல், உள்ளூர் மக்களிணடநய பாதுகாப்பு ரேறிமுணறகணள நமம்படுத்த உள்ளூர் கிராம மக்களிணடநய 

கல்வி மற்றும் விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துதல். விவசாய ேணடமுணறகளில் உயிர் பூச்சிக்ரகால்லிகள், உயிர் உரங்கள் 

மற்றும் மண்புழு உரம் ஆகியவற்ணறப் பயன்படுத்த உள்ளூர் விவசாயிகணள ஊக்குவிக்கவும். 

இந்தப் பறணவகளின் முக்கியத்துவம், அதன் பயன்கள், சுற்றுச்சூழல் அணமப்பு நசணவகள், பள்ளிகள், ஊராட்சிக் 

கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள் மூலம் கலாச்சார மற்றும் மத விழுமியங்கள், மயில்கணளப் பாதுகாப்பது 

குறித்த கால்ேணட மருத்துவர்கணளச் சந்திப்பது நபான்றவற்றில் பாாிய விழிப்புைர்வு நமம்பாடு ரதாடங்கப்பட 

நவண்டும். பறணவக் கூட்டங்கணள உருவாக்குதல், பள்ளி மாைவர்களுக்கான நபாட்டிகணள ஏற்பாடு ரசய்தல், 

ரகால்ணலப்புறத்தில் பறணவகள் எண்ைிக்ணக ஏற்பாடு ரசய்தல், பல்நவறு திட்டங்களில் RCL அதிகாாிகணள 

ஈடுபடுத்துதல் ஆகியணவ நமற்ரகாள்ளப்பட நவண்டும். 

 

மயில் பாதுகாப்புக்கான பட்ரஜட்: QL-I & QL-V க்கான மயில் பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கான முன்ரமாழியப்பட்ட 

பட்ரஜட், அட்டவணை 10.1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்ரவாரு ரூ.15.80 லட்சமாக 

இருக்கும். 
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அட்டவணை : 10.1 மயில் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கான பட்ரஜட் - ஒவ்ரவாரு QLக்கும் உட்பட்டது. 

 
 

உருப்படி எண். 1க்கான ரசலவு RCL ஆல் நேரடியாகச் ரசலவழிக்கப்படும் அநதசமயம் 2 மற்றும் 4 க்கு 

வனத்துணறயின் ஆநலாசணனயுடன் ரசய்யப்படும். 
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10.4 EMP பட்ரஜட் 

 

QL-I : திட்டத்தின் மூலதனச் ரசலவு ரூ.6.00 நகாடிகள் (TOR விண்ைப்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட குணறந்த பயன் ஆணல 

விணல). மூலதன EMP பட்ரஜட்டாக ரூ.10.00 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.20.00 லட்சம் என்பது 

EMP ேடவடிக்ணககள், கிாீன் ரபல்ட் பராமாிப்பு, சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு நபான்றவற்றிற்கான ரசயல்பாட்டுச் 
ரசலவாகும் (அட்டவணைகள் 10.2-10.3). நமலும், ரதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ேடவடிக்ணககளுக்காக 

ஆண்டுக்கு ரூ.5.00 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவணை : 10.2 QL-I EMP - மூலதனச் ரசலவு 

 

இயலும் : 10.3 QL-I EMP - ஆண்டுக்கு இயக்க ரசலவு 

 
 

QL-V: திட்டத்தின் மூலதனச் ரசலவு ரூ.4.20 நகாடி. மூலதன EMP பட்ரஜட்டாக ரூ.5.00 லட்சங்கள் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.15.32 லட்சம் என்பது EMP ேடவடிக்ணககள், பசுணமப் பட்ணட பராமாிப்பு, 

சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு நபான்றவற்றிற்கான ரசயல்பாட்டுச் ரசலவாகும் (அட்டவணைகள் 10.4-10.5). நமலும், 

ரதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ேடவடிக்ணககளுக்காக ஆண்டுக்கு ரூ.3.00 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை : 10.4 QL-V EMP மூலதனச் ரசலவு 

 

அட்டவணை : 10.5 சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணம திட்டம்-ஆண்டுக்கு இயக்க ரசலவு 

 
 

10.5 CER பட்ரஜட் 

சுத்தமடம் மற்றும் வடக்குேத்தம் கிராமங்களுக்கு கார்ப்பநரட் சுற்றுச்சூழல் ரபாறுப்பு (CER) பட்ரஜட் (QL-I க்கு 

ரூ.12,00,000/- & QL-Vக்கு ரூ.8,40,000/-) திட்டச் ரசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும். . 

 

அட்டவணை : 10.6 CER பட்ரஜட் 
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11.0 சுருக்கமான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

 

1.0 அறிமுகம் 

1.1 திட்ட ஆதரவாளர் 
 

ராம்நகா குழுமம் 1.0 ரதன்னிந்தியாவில் முன்னைி, மிகவும் புகழ்ரபற்ற மற்றும் இரண்டாவது ரபாிய ரதாழில்துணற 

குழுமமாகும்.இது சிரமன்ட், ரரடி மிக்ஸ் கான்கிாீட், சிரமன்ட் ஃணபபர் தயாாிப்புகள், பருத்தி மற்றும் ரசயற்ணக 

நூல், ரமன்ரபாருள் அணமப்புகள், காற்றாணலகள், ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்பாடு, உலர் நமாட்டார் ஆணலகள், பருத்தி 
ஜவுளி மற்றும் அறுணவ சிகிச்ணச ஆகிய துணறகளில் ேன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ரமாத்த பைியாளர்கள் 

சுமார் 15,700 மற்றும் குழுமத்தின் வருவாய் ரூ.8,000 நகாடிகள்.  

  

The Ramco Cements Limited (RCL) (formerly M/s. Madras Cements Limited), under Ramco Group, is one of the reputed 

Cement Companies in India. இந்ேிறுவனம் ரதன்னிந்தியாவில் இரண்டாவது ரபாிய சிரமன்ட் உற்பத்தியாளராகவும், 

ோட்டில் ஆறாவது ரபாிய சிரமன்ட் உற்பத்தியாளராகவும் உள்ளது.உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 17.70 மில்லியன் டன்கள் 

(MTPA) சிரமண்ட் ஆகும்.   

 

தமிழ்ோடு, விருதுேகர் அருநக ராமசாமி ராஜா ேகர் (1961 இல் ேிறுவப்பட்டது) - 2.0 MTPA (2 நகாடுகள்) மற்றும் 3வது 

சூணள - 2.7 MTPA சிரமண்ட்.   

குமாரசாமி ராஜா ேகர், ஜக்ணகயநபட்டா அருகில், ஆந்திரப் பிரநதசம் (1986)-3.65 MTPA (3 நகாடுகள்).  விருத்தாசலம் 

அருநக ஆலத்தியூர், தமிழ்ோடு (1997): 3.0 MTPA (2 நகாடுகள்).   

கர்ோடகா, சித்ரதுர்கா அருநக உள்ள மாத்நதாட் : 0.3 MTPA (2000; இப்நபாது ரசயல்பாட்டில் இல்ணல).  தமிழ்ோடு, 

அாியலூர் அருநக நகாவிந்தபுரம்-5.5 MTPA (2009) (2 வாிகள்).   

நகாலிமிகுண்ட்லா, ஆந்திரப் பிரநதசம் (கிளிங்கர் திறன் -3.15 MTPA).   

 

RCL சிரமன்ட் அணரக்கும் அலகுகணள :   

நமற்கு வங்கத்தில் நகாலாகாட் (2.0 MTPA).   

தமிழ்ோட்டின் ரசன்ணனக்கு அருகில் உள்ள காட்டுப்புத்தூர் (0.75 MTPA).   

தமிழ்ோட்டின் நசலம் அருநக வாழப்பாடி (2.0 MTPA).   

விசாகப்பட்டினம் (2.0 MTPA) ஆந்திரப் பிரநதசத்தின் அனகாபள்ளிக்கு அருகில்.   

ொிதாஸ்பூர் (0.9 MTPA), ஜாஜ்பூர் மாவட்டம், ஒடிசா நபான்ற இடங்களில்  

ரசயல்பட்டு வருகிறது.  

ோகர்நகாவிலில்  நபக்கிங் ஆணலயும் ஆர்டினாி நபார்ட்நலண்ட் சிரமன்ட் (OPC), நபார்ட்நலண்ட் நபாந ாலானா 
சிரமண்ட் (PPC), ஸ்லாக் சிரமண்ட் (PSC), கூட்டு சிரமண்ட் (CC), நமசன்ாி சிரமண்ட் (MC) நபான்றவற்ணற ஆர்சிஎல் 

உற்பத்தி ரசய்கிறது. RCL ஆல் உற்பத்தி ரசய்யப்படும் ராம்நகா சிரமண்ட் ' என்ற பிராண்ட் ரபயாில் விற்பணன 

ரசய்யப்படுகிறது. ராம்நகா'. சந்ணத ணமயங்களில் முக்கியமாக தமிழ்ோடு, ஆந்திரா, ரதலுங்கானா, நகரளா, 
கர்ோடகா, ஒடிசா மற்றும் நமற்கு வங்க மாேிலங்களில் உள்ளன.  RCL which has always been striving for Total Quality, 

possesses International Certificate  ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 and ISO:50001.பல்நவறு விருதுகணள இந்ேிறுவனம் 

ரபற்றுள்ளது  சிறந்த ரசயல்திறனுக்கான சிரமன்ட் துணறயில் 

 

CMD ஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (SHE) ரகாள்ணகணய RCL ரகாண்டுள்ளது. 

அலகுகள் அவற்றின் ஒருங்கிணைந்த நமலாண்ணம அணமப்பு (IMS) ரகாள்ணகணயக் ரகாண்டுள்ளன. 
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The Environmental Management Plan (EMP) Cell is functioning under the Unit Head and Corporate Social Responsibility 

(CSR) Committee is functioning under the Corporate Office.ஒரு படிேிணல அணமப்பு ரசய்வதற்கும் ேிறுவனத்தில் 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிணனகணளக் ணகயாள்வதற்கும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேிபந்தணனகளுக்கும் கட்டுபட்டது. 

 

RR ேகர் சிரமண்ட் ஆணலயின் ரதாடர்புத் தகவல்: 

ஜனாதிபதி (Mfg.), 

ராம்நகா சிரமண்ட்ஸ் லிமிரடட்,ராமசாமி ராஜா ேகர் அஞ்சல், 

விருதுேகர் மாவட்டம், 

தமிழ்ோடு-626 204. 

ரடல். எண்: 04562-256201 முதல் 256203 வணர; ரதாணலேகல்-04562-256268 

மின்னஞ்சல்: srl@ramcocements.co.in 

 

1.2 திட்டச் சுயவிவரம் 

  

சுமார் 22.42 மில்லியன் டன் கனகர் இருப்புக்கணளக் ரகாண்ட மாேில அரசிடமிருந்து விருதுேகர் மாவட்டத்தில் 

ஐந்து (5) எண்கள் சுண்ைாம்பு கங்கர் குவாாி குத்தணககளுக்கு (ணமனர் மினரல்) RCL சமீபத்தில் துல்லியமான பகுதித் 

ரதாடர்புகணளப் ரபற்றுள்ளது. இந்த சுண்ைாம்பு கன்கர் ணவப்புத்ரதாணககள், ஆழமற்ற இரண்டாம் ேிணல 

நதாற்றம் ரகாண்டணவ, கணரசல் குழிகளில் சுண்ைாம்பு தாங்கும் பாணறகளின் தந்துகி எழுச்சி காரைமாக 

உருவாகின்றன. 

சுண்ைாம்பு கங்கர், சிரமன்ட் உற்பத்தியில் மூலக் கலணவயில் நசர்ப்பதற்கு துணை-தர கனிமமாக ஏற்றது. நராம் 

கன்கர் சிலிசியஸ் களிமண் மற்றும் குவார்ட்ஸ் அசுத்தங்களுடன் ேிகழ்கிறது. இது 25% சிலிக்கா (அதிகபட்சம்) 

மற்றும் 32% CaO உடன் குணறந்த தரம் வாய்ந்த துணைக் கனிமத்ணதக் ரகாண்டுள்ளது. எனநவ, ணலம் கன்கர் (ROM) 

சிலிக்கா 12-15% மற்றும் CaO 41-44% என அதன் தரத்திற்காக நமம்படுத்தப்பட நவண்டும்/பயன்படுத்தப்பட 

நவண்டும். அதன்படி, RCL ஆனது பந்தல்குடி சுண்ைாம்பு கங்கர் ரபனிஃபிசிநயஷன் ஆணலணய (ரசயல்திறன் 2.00 

MTPA) ணமயப்படுத்தப்பட்ட க்ரஷருக்கு அருகில் ஒரு ணமயப்படுத்தப்பட்ட தனித்த வசதியாக முன்ரமாழிந்துள்ளது. 

 

பந்தல்குடியில் தற்நபாதுள்ள சிணறப்பிடிக்கப்பட்ட சுண்ைாம்புச் சுரங்கங்களும், மறவர்ரபருங்குடியில் உள்ள கங்கர் 
சுரங்கமும் கருத்தியல் ேிணலணய ரேருங்கி வருகின்றன. ஆர்.ஆர்.ேகர் சிரமன்ட் ஆணலயானது சுண்ைாம்புக் கல்ணல 

குணறந்த தர சுண்ைாம்பு கங்கருடன் கலந்து ேிணலேிறுத்த நவண்டும். எனநவ, பந்தல்குடி பிராந்தியத்தில் 

வழங்கப்பட்ட குத்தணககளில் இருந்து சுண்ைாம்பு கங்கர் குவாாிகணள RCL முன்ரமாழிகிறது. அதன்படி, RCL 

இப்நபாது பின்வரும் 2 கன்கர் குவாாி குத்தணககணள முன்ரமாழிகிறது, அணவ கிளஸ்டாில் (ஒநர மாதிாியான 

கனிமங்கள்) அதாவது அவற்றுக்கிணடநய 0.1 கிமீ ரதாணலவில் அணமந்துள்ளன: 

3. மறவர்ரபருங்குடி சுண்ைாம்பு கங்கர் குவாாி குத்தணக-I - அளவு 498.870 ரெக்நடர்; முன்ரமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி - ரன்-ஆஃப் ணமன் (ROM) @ 1.333 MTPA அல்லது Clean Kankar @ 0.6 MTPA பிறகு ேன்ணம மற்றும் 

களிமண் (மற்றணவ) @ 0.06 MTPA. 

4. வடக்குேத்தம் சுண்ைாம்பு கனகர் குவாாி குத்தணக V - அளவு 123.265 ரெக்டர்; முன்ரமாழியப்பட்ட உற்பத்தி - 
ROM ணலம் கன்கர் 0.5 MTPA & களிமண் (கருப்பு பருத்தி மண்) 0.025 MTPA. 
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மறவர்ரபருங்குடி சுண்ைாம்பு கங்கர் குவாாி குத்தணக-I (QL-I) 498.870 ரெக்டர் ரசாந்த பட்டா ேிலம் S.F எண்களில் 

14, 15, 19 முதல் 22, 30 முதல் 33, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 65 , 58, 59, 62, 63, 65, 66, 79, 80, 84, 86 முதல் 91, 93 முதல் 101, 

103 முதல் 109, 111 முதல் 122, 124, 130, 202, 202, 202, 202 229, 232 முதல் 240, 244 முதல் 248, 253 முதல் 257, 263, 295 

முதல் 305, 340, 349, 352, 353, 356 முதல் 358, 362 முதல் 373, 37,374,341, 341 & 414 to 417 சுத்தமடம் கிராமம், 

அருப்புக்நகாட்ணட தாலுக்கா, விருதுேகர் மாவட்டம். 

 

வடக்குேத்தம் சுண்ைாம்பு கங்கர் குவாாி குத்தணக-V (QL-V) 123.265 ரெக்நடர் ரசாந்த பட்டா ேிலம் எஸ்.எஃப். 7 

முதல் 15 வணரயிலான பகுதிகள், 17 முதல் 32 வணர, 34, 40, 101 முதல் 103, 107 முதல் 109, 113, 118, 124 முதல் 130, 132, 

138 முதல் 139 & 213 முதல் 215 வணரயிலான பகுதிகள். தமிழ்ோடு மாேிலத்தின் (படம் 1.1). முன்ரமாழிவுகள் 

காரைமாக மறுவாழ்வு & மீள்குடிநயற்றம் (R&R) சிக்கல் எதுவும் இல்ணல. முன்ரமாழிவுகளுக்கு எதிராக எந்த 

வழக்கும்/ேிலுணவயில் உள்ள வழக்கும் இல்ணல. குத்தணக விவரங்கள் அட்டவணை 1.1 இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 1.1 குவாாி குத்தணக விவரங்கள் 

 
 

1.0-1.5 மீ தடிமன் ரகாண்ட கன்கர் படுக்ணகயானது 0.4 மீ தடிமன் ரகாண்ட முடிச்சு கன்கர் களிமண்ணுடன் 

கலக்கப்பட்டு, அணதரயாட்டி சுமார் 1.25-1.5 மீ தடிமன் ரகாண்ட பருத்தி மண்ைால் மூடப்பட்டுள்ளது. மரபுசாரா 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்தரவளி குவாாி (துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் இல்லாமல்) முன்ரமாழியப்பட்டது. 

ஸ்டிாிப் ணமனிங் எனப்படும் ஒநர நேரத்தில் நமம்பாடு, உற்பத்தி மற்றும் பின் ேிரப்புதல் ஆகியவற்றின் எளிய 

அணமப்பால் ணவப்புக்கள் குவாாி ரசய்யப்படும். 8 மீ அகலம் மற்றும் 25 மீ ேீளம் ரகாண்ட கீற்றுகளில் குவாாிகள் 

ரவட்டுவதற்கு அகழ்வாராய்ச்சிகள் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

குவாாியின் அதிகபட்ச ஆழம் தணர மட்டத்திலிருந்து (BGL) 3.0 மீ வணர மட்டுநம இருக்கும். குவாாி ேிலத்தடி ேீர் 
அட்டவணைணய குறுக்கிடாது. தாது (சுத்தமான கன்கர்) மற்றும் OB விகிதம் 1:2 ஆக இருக்கும். குவாாிகள் முடியும் 

வணர ஒநர நேரத்தில் சீரணமப்பு ேடவடிக்ணககள் ரதாடரும். இதனால், திடக்கழிவுகள் மற்றும் குப்ணபகள் இருக்காது, 

ஏரனனில் முழு OBயும் ஒநர நேரத்தில் குவாாி ரசய்யப்பட்ட கீற்றுகளில் மீண்டும் ேிரப்பப்படும். குவாாி 
சுயவிவரங்கள் அட்டவணை 1.2 இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. குவாாி நலஅவுட்கள் தகடுகள் I & II என 

ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

RCL ஆரம்பத்தில் QL-I இல் 29.0 ரெக்நடர் பரப்பளவில் ஈரமான ேன்ணம ரசய்யும் ஆணலணய (1.85 MTPA த்நராபுட்) 

முன்ரமாழிந்தது, அணத ணகவிட்டு பந்தல்குடியில் ஒரு ணமயப்படுத்தப்பட்ட கங்கர் ேன்ணம ரசய்யும் ஆணலணய 

முன்ரமாழிந்தது. கனகர் ரபனிஃபிசிநயஷன் பிளாண்ட் ரசயல்படும் வணர, மறவர்ரபருங்குடி சுரங்கங்களில் 

உள்ளணதப் நபால, தற்நபாதுள்ள எளிய உலர் ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ேணடமுணறயில், இணடேிணல களிமண்ணைத் 

திணரயிடுவது ரதாடரும். ஸ்க்ாீனர் @ 330 TPH மற்றும் Sizer @ 115 TPH ஆகியணவ QL-I இல் ேிறுவப்படும். 

ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ஆணலயில், ROM ணலம் கன்கர் ரபறும் ொப்பருக்கு உைவளிக்க நவண்டும். நவாப்லர் ஃபீடர், 
ஏப்ரான் ஃபீடர் மற்றும் ரபல்ட் கன்நவயர்ஸ் நபான்ற துணை உைவு உபகரைங்கணளப் பயன்படுத்தி, அளவுள்ள 

தாதுணவ ட்வின் ஷாஃப்ட் ணசசாில் @ 115 TPH இல் நதணவயான அளவுக்கு ேசுக்க நவண்டும். ரோறுக்கப்பட்ட 

தயாாிப்பு அளவு பிாிப்பதற்காக உலர் திணரக்கு அளிக்கப்படும். PM உமிழ்ணவ <30 mg/Nm3 கட்டுப்படுத்த, ணசசர் 
மற்றும் உலர் திணரக்கு ணப வடிகட்டிகள் வழங்கப்படும். திணரயிடப்பட்ட கனிமமானது சிரமன்ட் உற்பத்திக்காக 
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ஈரமான ரபனிஃபிசிநயஷன் ஆணல மற்றும் ஆர் ஆர் ேகர் சிரமண்ட் ஆணலக்கு அனுப்பப்படும். 

 

RCL அதன் ரசாந்த பிளாக் டாப் சாணலணய மறவர்ரபருங்குடி கன்கர் சுரங்கத்திலிருந்து பந்தல்குடி கிரஷர் & 

ஆணலக்கு உள்ளது. அநத சாணல கனிமப் நபாக்குவரத்துக்காக இந்த குத்தணககளுக்கு ேீட்டிக்கப்படும். 

 

அட்டவணை : 1.2 குவாாி சுயவிவரங்கள் 
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திட்ட காலத்திற்கான உற்பத்தி மற்றும் நமம்பாட்டு அளணவக் காட்டுகிறது. அட்டவணை :  

1.3 QL-I இன் முன்ரமாழியப்பட்ட நமம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி 

 
 

ரமாத்தம் 1:3.12 அட்டவணை : 1.4 QL-V இன் முன்ரமாழியப்பட்ட நமம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி 

 
 

குவாாி ரசய்யும் பகுதி தவிர, தள நசணவகளில் குவாாி அலுவலகம், ஓய்வு தங்குமிடம், முதலுதவி ணமயம், ஸ்நடார் 
ரூம், தண்ைீர் ரதாட்டி, கழிப்பணறகள், ரசக்யூாிட்டி ரஷட் நபான்றணவ அடங்கும். நமநல உள்ள அணனத்து 

கட்டணமப்புகளும் அணர ேிரந்தர/ ேிரந்தர இயல்புணடயணவ. RCL பந்தல்குடியில் ஒரு காலனிணயக் 

ரகாண்டிருப்பதால் டவுன்ஷிப் எதுவும் முன்ரமாழியப்படவில்ணல. ரதாழிலாளர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் 

நதணவகணள ஆதாிப்பதற்காக RCL ரதாழிற்சாணலயிலும் பந்தல்குடியிலும் ஒரு ரதாழில்சார் சுகாதார ணமயத்ணத 

ேடத்தி வருகிறது. 

குத்தணககளுக்கான துல்லியமான பகுதி அறிவிப்பு மற்றும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்துடன், RCL குத்தணக 

மானியம் மற்றும் அதன் ரசயல்பாட்டிற்கான முன் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகணள (ECs) விண்ைப்பித்து ரபற 

நவண்டும். ஆரம்பத்தில், சிறு கனிம குவாாி குத்தணககள் (நமலும் கிளஸ்டாில்) > 100 ரெக்நடர் Sl இன் கீழ் 

வருகிறது. எண். 1(a), EIA அறிவிப்பு 2006 இன் வணக A (திருத்தப்பட்டது) மற்றும் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

காலேிணல மாற்றம் அணமச்சகத்தின் (MoEF&CC) EC நதணவ. அதன்படி, RCL QL-Iக்கான விண்ைப்ப எண். 

IA/TN/MIN/99682/2019 நததியிட்ட 18.03.2019 மற்றும் QL-க்கு  18.03.2019 நததியிட்ட விண்ைப்ப எண். 

IA/TN/MIN/99698/2019 ஆகியவற்றின் மூலம் அணமச்சகத்திற்கு ஆன்ணலனில் விண்ைப்பித்துள்ளது. வி. 23-

24.04.2019 அன்று ேிகழ்ச்சி ேிரலாக ேணடரபற்ற 4வது ேிபுைர் மதிப்பீட்டுக் குழு (EAC) கூட்டத்தில் முன்ரமாழிவுகள் 

விவாதிக்கப்பட்டன. எண். 2.7 (QL-I) மற்றும் Sl. எண் 2.6 (QL-V). மாண்புமிகு குழு 
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QL-I மற்றும் F க்கான 15.05.2019 நததியிட்ட F. எண். J-11015/39/2019.IA.II(M) கடிதங்கள் மூலம் ரபாது 

விசாரணையுடன் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்ணவ ேடத்துவதற்கான குறிப்பு விதிமுணறகள் (TORகள்) 

வழங்கப்பட்டது. QL-V க்கு 14.05.2019 நததியிட்ட எண். J-11015/40/2019.IA.II(M) “ஒற்ணற EIA/EMP க்ளஸ்டாில் சுரங்க 

குத்தணகக்கு தயாராக இருக்க நவண்டும். கிளஸ்டாில் சுரங்க குத்தணகக்கு ஒற்ணற ரபாது விசாரணை ேடத்தப்பட 

நவண்டும்”. 
 

ரகாநரானா ணவரஸ் நோய் (COVID-19) ரதாற்றுநோய் காரைமாக, EIA ஆய்வுக்காக ஜூணல-ரசப்டம்பர் 2021 இல் 

(இந்தப் பகுதிக்கான பருவ மணழக்காலம்) அடிப்பணடத் தரவு (BLD) நசகாிக்கப்பட்டது. ஒநர EIA அறிக்ணக (QL-I & 

QL-V இரண்டு குவாாி குத்தணககளுக்கும்) வழங்கப்பட்ட TORகளின்படி தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வணரவு EIA அறிக்ணகயுடன் சுருக்கமான EIA அறிக்ணககள் (ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் இரண்டும்) ரபாது 

ஆநலாசணன மற்றும் ரபாது விசாரணைக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 

 

இதற்கிணடயில், MoEF&CC ஆனது 'சிறு கனிம சுரங்க குத்தணககள் ரதாடர்பான அணனத்து சுரங்க குத்தணக பகுதி 

மற்றும் ேிலக்காி தவிர மற்ற முக்கிய கனிம சுரங்க குத்தணகக்கு ≤ 250 ரெக்நடர் சுரங்க குத்தணக பகுதி' 'பி' 

வணகயின் கீழ் SEIAA லிருந்து முன் EC ஐப் ரபறுவதற்காக SO 1886 இன் அறிவிப்புக்கு அறிவித்துள்ளது. (இ) நததி 

20.04.2022. எனநவ, மாேில அளவிலான EIA ஆணையம்-தமிழ்ோடு (SEIAA-TN) இலிருந்து முன் சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதிணயப் ரபறுவதற்கான முன்ரமாழிவுகள் இப்நபாது ‘பி’ வணகயின் கீழ் வருகின்றன. 

 

EIA ஆநலாசகர்  M/s. ஏபிசி ரடக்நனா நலப்ஸ் இந்தியா பிணரநவட் லிமிரடட், ரசன்ணன, கல்வி மற்றும் 

பயிற்சிக்கான நதசிய அங்கீகார வாாியத்தால் (NABET), இந்தியத் தரக் கவுன்சில் NABET/EIA/ சான்றிதழின் 

அடிப்பணடயில் 'ஏ' வணகக்கான பிாிவு-1 (சுரங்கத் திட்டங்கள்) உள்ளிட்ட பல்நவறு துணறகளுக்கு அங்கீகாரம் 

ரபற்றுள்ளது. 1922/RA 0155 ரசல்லுபடியாகும் காலம் 07.11.2022 வணர ேீட்டிக்கப்பட்டது (05.07.2022 நததியிட்ட 

QCI/NABET பட்டியலில் ஸ்ல. எண் 3). ஏபிசி ரடக்நனா நலப்ஸ் இந்தியா பிணரநவட் லிமிரடட் ஆய்வகம், 03.04.2020 

நததியிட்ட சான்றிதழின் எண். TC-5770 இன் படி, நசாதணன மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கான நதசிய 

அங்கீகார வாாியத்தால் (NABL) அங்கீகாரம் ரபற்றது. 14.10.2019 நததியிட்ட எஃப். எண். Q-15018/04/2019-CPW 

கடிதத்தின் மூலம் 5 ஆண்டுகள் ரசல்லுபடியாகும் வணகயில் இந்த ஆய்வகம் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலேிணல 

மாற்றம் அணமச்சகத்தால் (MoEF&CC) அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2.0 சூழலின் விளக்கம் 

2.1 சுற்றுச்சூழல் அணமப்பு 

 

மறவர்ரபருங்குடி ணலம் கன்கர் குவாாி குத்தணக-I சுத்தமடம் கிராமத்தில் 09o19'42" - 09o21'38" N அட்சநரணககள் 

மற்றும் 78o10'03 - 78o12'39" E தீர்க்கநரணககளுக்கு இணடநய அணமந்துள்ளது. வடக்குேத்தம் சுண்ைாம்பு கங்கர் 
குவாாி குத்தணகயானது வடக்குேத்தம் கிராமத்தில் 9o19'04" - 9o20'07" N அட்சநரணககள் மற்றும் 78o12'32- 78o13'38" 

E தீர்க்கநரணககளுக்கு இணடநய அணமந்துள்ளது; சர்நவ ஆஃப் இந்தியா நடாநபா ஷீட் எண்.58 K/3 (படம் 1.2). 

 

சுரங்கம் அணமயும் இடத்தில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்ணன இல்ணல. நதசிய பூங்காக்கள், வனவிலங்கு சரைாலயங்கள், 

உயிர்க்நகாள காப்பகங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள், யாணனகள் வழித்தடங்கள், சதுப்புேிலங்கள், 

ரதால்லியல்/வரலாற்று ேிணனவுச்சின்னங்கள், பாரம்பாிய இடங்கள் நபான்ற சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள் தள 

எல்ணலயில் இருந்து 10 கி.மீக்குள் இல்ணல. 
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தளம் ேில அதிர்வு விணளவுகளிலிருந்து விடுபட்டது (Seismic Zone III). QL பகுதியின்  

ரபாதுவான உயரம் 60-65 m aMSL ஆகும். பருவகால உப்பு ஓணட இப்பகுதிணய வடிகட்டுகிறது (E இல் 1.1 கிமீ 
பாய்கிறது). பருவகால ணவப்பார் ஆறு ரதன்நமற்கில் 17.5 கிமீ ரதாணலவில் பாய்கிறது. மன்னார் வணளகுடா SE இல் 

33.0 கிமீ மற்றும் மன்னார் வணளகுடா கடல் நதசிய பூங்கா SE இல் 38.0 கிமீ ரதாணலவில் உள்ளது. ஒற்ணறப் பயிர் 
(உலர்ந்த) ஆய்வுப் பகுதியின் ரபரும்பகுதிணய ஆக்கிரமித்துள்ளது. 

QL-I கிருஷ்ைாபுரத்திலிருந்து அருகிலுள்ள கிராமத்தின் தூரம் ரதற்கில் சுமார் 0.2 கிமீ ரதாணலவில் உள்ளது மற்றும் 

தவசிலிங்கபுரம் குத்தணக எல்ணலயிலிருந்து ரதன்-ரதன்நமற்கில் 0.8 கிமீ ரதாணலவில் உள்ளது. சுத்தமடம் NE இல் 

1.0 கிமீ ரதாணலவிலும், மறவர்ரபருங்குடி வட-வடநமற்கில் 3.0 கிமீ ரதாணலவிலும் உள்ளது. பந்தல்குடி 

வடநமற்கில் 7.6 கி.மீ. தாலுக்காவின் தணலணமயகம் அருப்புக்நகாட்ணட ேகரம் வட-வடநமற்கில் 17 கி.மீ 
ரதாணலவிலும், மாவட்டத் தணலணமயகம் விருதுேகர் குத்தணகப் பகுதியிலிருந்து NW திணசயில் 31 கி.மீ 
ரதாணலவிலும் உள்ளது. 

அருகிலுள்ள கிராமமான வடக்குேத்தம் ரதற்கில் QL-V இலிருந்து சுமார் 0.15 கிமீ ரதாணலவிலும், சுத்தமடம் குத்தணக 

எல்ணலயிலிருந்து வடக்கு-வடநமற்கில் 1.6 கிமீ ரதாணலவிலும் உள்ளது. பந்தல்குடி NW இல் 13.0 கி.மீ. 
தாலுக்காவின் தணலணமயகம் அருப்புக்நகாட்ணட ேகரம் வட-வடநமற்கில் 22 கி.மீ ரதாணலவிலும், மாவட்டத் 

தணலணமயகம் விருதுேகர் குத்தணகப் பகுதியிலிருந்து வடகிழக்கு திணசயில் 37.0 கி.மீ ரதாணலவிலும் உள்ளது. 

NH-38 இன் மதுணர-தூத்துக்குடி பிாிவு WNW இல் 7.0 கிமீ ரதாணலவில் ரசல்கிறது. பந்தல்குடியிலிருந்து ஒரு சாணல 

குத்தணகப் பகுதி வழியாக நகாபுச்சித்தம்பட்டி மற்றும் மறவர்ரபருங்குடி கிராமங்களுக்குச் ரசல்கிறது, இது RCL-ன் 

பிரத்நயக ணமன் ொநலஜ் சாணலயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

விருதுேகர்-அருப்புக்நகாட்ணட-மானாமதுணர பிாிவின் ரதற்கு ரயில்நவ நகாட்டம் குத்தணக பகுதியிலிருந்து NNW 

இல் 19.8 கி.மீ ரதாணலவில் ரசல்கிறது. மதுணர விமான ேிணலயம் NNW திணசயில் 53 கிமீ, தூத்துக்குடி விமான 

ேிணலயம் 69.5 கிமீ ரதாணலவில் SSW மற்றும் ரசன்ணன விமான ேிணலயம் NE இல் 455 கிமீ ரதாணலவில் உள்ளது. 

தூத்துக்குடியில் உள்ள VOC துணறமுகம் குத்தணக பகுதியிலிருந்து S திணசயில் 62 கிமீ ரதாணலவில் உள்ளது. 

 

2.2 அடிப்பணட சுற்றுச்சூழல் ேிணல 

10 கிமீ சுற்றளவு ரகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி (படம் 3.1) அடிப்பணட சுற்றுச்சூழல் ேிணலணய மதிப்பிடுவதற்கு 

பாிசீலிக்கப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் தற்நபாதுள்ள ரதாழில்கள்/சுரங்கங்களின் ஒட்டுரமாத்த தாக்கத்ணத 

அடிப்பணட சுற்றுச்சூழல் தரவு பிரதிபலிக்கும் வணகயில் கண்காைிப்பு ேிணலயங்கள் நதர்ந்ரதடுக்கப்படுகின்றன. 

ஸ்ரீ பரநமஸ்வாி ஸ்பின்னிங் & ரடக்ஸ்ணடல் மில்ஸ் பந்தல்குடியில் அணமந்துள்ளது. மன்னார் வணளகுடா 45.0 கிமீ 
ரதாணலவில் உள்ளது மற்றும் பகுதி CRZ பகுதியில் வரவில்ணல. CPCB ஆல் பட்டியலிடப்பட்ட கடுணமயான 

மாசுபட்ட ரதாழில்துணற கிளஸ்டர்களில் திட்டப் பகுதி வராது. திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் அணமப்பு, ரசயல்பாடுகள் 

மற்றும் அவற்றின் ரதாடர்பு, சுற்றுச்சூழல் விதிமுணறகள் மற்றும் தரேிணலகள் ஆகியவற்ணறக் கருத்தில் ரகாண்டு, 

பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகள் EIA ஆய்வில் நசர்க்கப்பட்டுள்ளன: 

காற்றின் நவகம், காற்றின் திணச (காற்று நராஜாக்கள்), ரவப்பேிணல, ஈரப்பதம், நமக மூட்டம், வளிமண்டல 

அழுத்தம், மணழப்ரபாழிவு நபான்றவற்றில் ஒரு பருவத்திற்கான ணமய மண்டலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட 

ணமக்நராரமட்டிநயாலாஜிக்கல் தரவு. -மைிநேர அடிப்பணடயில், 16.11.2009 நததியிட்ட GSR 826(E) இன் படி 

திருத்தப்பட்ட NAAQ விதிமுணறகளின்படி அணனத்து 12 அளவுருக்களுக்கும் பருவத்தில் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு 

மாதத்தில் 4 வாரங்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் 2 ோட்கள் ரதாடர்ந்து. 
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சீசனில் ஒருமுணற Leq, Lday மற்றும் Lnight மதிப்புகளுக்கு 12 ேிணலயங்களில் இணரச்சல் ேிணல அளவீடுகள் 10500 

விதிமுணறகள். 

மண்ைின் தரக் கண்காைிப்பு 6 இடங்களில் உணர மற்றும் உடல் அளவுருக்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள்.  

ரசயற்ணகக்நகாள் படங்களின் அடிப்பணடயில் ேில பயன்பாட்டு முணற. 

உயிாியல் பண்புக்கூறுகள்: தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள். 

சமூக-ரபாருளாதார விவரக்குறிப்பு, 2011-மக்கள் ரதாணக கைக்ரகடுப்பு மற்றும் ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுணற 

குடும்ப ஆய்வு. 

 

 

அடிப்பணட ேிணலயின் சுருக்கம் அட்டவணை 2.1 இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை : 2 .1 சுற்றுச்சூழல் அடிப்பணட ேிணல 

 
 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பணட சுற்றுச்சூழல் ேிணலயின் கண்டுபிடிப்புகள் கீநழ ரதாகுக்கப்பட்டுள்ளன: 

இந்த பருவத்தில் நசகாிக்கப்பட்ட வானிணல தரவு உள்ளூர் வானிணல ேிகழ்வுகணள பிரதிேிதித்துவப்படுத்துகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காைிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், ரதாழில்துணற, குடியிருப்பு, கிராமப்புறம் மற்றும் 

பிற பகுதிகளுக்கான நதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (NAAQ) 24 மைி நேர விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது 

கண்டறியப்பட்டது. 

ஆய்வுப் பகுதி குணறந்த மாசுபாடு பிாிவின் கீழ் வருகிறது, ஏரனனில் கண்காைிக்கப்படும் மாசு அளவுகள் <0.5 

மிணகப்பு காரைி. 
பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் சுற்றுப்புறச் சமமான ஒலி அளவுகள் (Leq) குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கான MoEF&CC 

விதிமுணறகளுக்குள் ேன்றாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

நமற்பரப்பு ேீாின் ேீாின் தரம் CPCB/BIS விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது கண்டறியப்பட்டது.  ேிலத்தடி ேீாின் தரம் 

IS:10500-2012 விதிமுணறகளுக்கு இைங்குவது கண்டறியப்பட்டது.  ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள மண், தாவரங்கணளத் 

தகுந்தவாறு திருத்திய பின் ேன்கு ஆதாிக்கும். 
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ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி இல்ணல மற்றும் வளர்ப்பு விலங்குகள் மட்டுநம உள்ளன.  

அட்டவணை-I விலங்கினங்கள், மயில்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் வசிக்கின்றன. அதன்படி, மயில் பாதுகாப்பு திட்டம் 

தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

இப்பகுதி மக்கள்ரதாணக குணறவாக உள்ளது மற்றும் அடிப்பணட வசதிகள் கிட்டத்தட்ட அணனத்து கிராமங்களிலும் 

உள்ளன. 

எனநவ, ஆய்வுப் பகுதியின் இயற்பியல், உயிாியல் மற்றும் எடாபிக் சூழல்களில் முன்ரமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 

நபாதுமான இணடயகம் உள்ளது. 

 

3.0 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் 

எந்தரவாரு திட்டமும் சுற்றுச்சூழலில் இரண்டு ரவவ்நவறு கட்டங்களில் தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். தற்காலிக மற்றும் 

குறுகிய கால கட்டமாக கருதப்படும் கட்டுமான கட்டம் மற்றும் ேீண்ட கால விணளவுகணள ஏற்படுத்தும் 

ரசயல்பாட்டு கட்டம். பாதிப்புகள் இரண்டு வணககளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது. உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட 

மற்றும் ஒட்டுரமாத்த. தற்நபாதுள்ள சுரங்க ேடவடிக்ணககளால் ஏற்படும் மாசுபாடு ஏற்கனநவ அடிப்பணட 

சுற்றுச்சூழல் ேிணலயின் கீழ் மூடப்பட்டு, திட்டம் ரசயல்படும் வணர ரதாடர்ந்து இருக்கும் என்று கருதி 
திட்டத்திற்கான பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

3.1 கட்டுமான கட்டம் 

ஒரு குவாாித் திட்டமாக இருப்பதால், இது எந்த ரபாிய ேிறுவனத்ணதயும் அல்லது கட்டுமானத்ணதயும் 

உள்ளடக்குவதில்ணல. ஒரு சிறிய சுரங்க அலுவலகம் தற்காலிக கட்டணமப்புகளில் கட்டப்படும். நமலும், QL-I 

பகுதியில் திணரயிடல் / ணசசர் ஆணல (முக்கியமாக கட்டணமப்புகள்) ேிறுவப்படும். மின்சார கட்டிடம் முக்கிய 

கட்டுமானமாக இருக்கும். மற்றணவ முக்கியமாக கட்டணமப்புகளாக இருக்கும் (தணர மட்டத்திலிருந்து +25 மீ வணர) 
ொப்பர்கள், கன்நவயர்கள், ட்வின் ஷாஃப்ட் ணசசர் நபான்றணவ ேிறுவப்படும். 

ேிறுவலின் நபாது 2 KLD தண்ைீர் நதணவப்படுவது பந்தல்குடி மண்டலத்தில் ஏற்கனநவ உள்ள தீர்ந்துநபான 

சுரங்கப் பிட்களில் இருந்து ரபறப்படும். ஸ்தாபனத்தின் நபாது உள்ளூர் ரதாழிலாளர்கள் ஈடுபடுவதால், கட்டுமான 

கட்டத்தில் உள்ோட்டு கழிவுேீர் உற்பத்தி இருக்காது. நமலும், அந்த காலகட்டத்தில் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தி மற்றும் 

அணத அகற்றுவது இருக்காது. 

 

3.2 ரசயல்பாட்டுக் கட்டம் 

ேில பயன்பாடு: QL-I இல் சுமார் 50-55 ரெக்நடர் மற்றும் QL-V இல் 15-20 ரெக்நடர் ஒரு வருடத்தில் குவாாி 
ரசய்யப்படும். கருத்தியல் ேிணலயில், QL-I & QL-V குவாாிகளில் திறந்த குழி இருக்காது. 28.490 ரெக்நடர் பரப்பளவு 

ேிராகாிப்புகணளக் ரகாட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் இருப்புப் பகுதி மீண்டும் ேிரப்பப்படும். க்ாீன் 

ரபல்ட் QL-I இல் 60 ரெக்நடர் மற்றும் QL-V இல் 30 ரெக்நடாில் உருவாக்கப்படும். இப்பகுதியில் உள்ள ரமாத்த 

பசுணமப் பகுதி/காடுகள் ேிணறந்த பகுதி 671.860 ரெக்நடராக (51.94%) இருக்கும். 

பந்தல்குடி, சிவலார்பட்டி, நமல்ரவங்கநடஸ்வரபுரம் சுரங்கம் மற்றும் மறவர்ரபருங்குடி கனகர் சுரங்கம் ஆகியணவ 

கருத்தியல் ேிணலயில் உள்ளன, நமலும் தற்நபாதுள்ள இருப்புக்கள் இன்னும் 7-8 ஆண்டுகளில் தீர்ந்துவிடும். QL-I & 

QL-V ஆகியணவ 3.0 மீ BGL (ஆழம் குணறந்த குவாாி) ஆழம் வணர குவாாி ரசய்யும் புதிய நகப்டிவ் குத்தணககளாகும். 

 

மரபுசாரா ஓபன்காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட கீற்று சுரங்கம், துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் இல்லாமல், 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படும். 8-10 ஆண்டுகளில் முழு ணவப்புத்ரதாணக தீர்ந்துவிடும். ஒநர நேரத்தில் குவாாி எடுக்கப்பட்ட 

குழிகளில் முழு OB யும் மீண்டும் ேிரப்பப்படும் என்பதால் நமல் மண்/OB டம்ப் இருக்காது. குவாாி குத்தணகக்குள் 

உள்ள கனிமங்கள் தீர்ந்துநபான பகுதியில் கனிம ேிராகாிப்பு கழிவுகள் ரகாட்டப்படும். 

நபாக்குவரத்து பாதிப்பு: சுரங்கத்திலிருந்து க்ரஷருக்கு சுண்ைாம்புக் கற்கணள ரகாண்டு ரசல்வதற்காக 30 டன் 

டிப்பர்கணள நகப்டிவ் ணமன்ஸ் பயன்படுத்துகிறது. சுமார் 223 
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பயைங்கள்/ோள் (ஒரு வழி) அதாவது 446 பயைங்கள்/ோள் என்பது க்ரஷருக்கு தற்நபாதுள்ள அணனத்து 

சுரங்கங்களின் நபாக்குவரத்து அளவு. சுமார் 157 பயைங்கள்/ோள் (ஒரு வழி) அதாவது 314 பயைங்கள்/ோள் என்பது 

கிரஷாில் இருந்து சிரமன்ட் ஆணல வணரயிலான நபாக்குவரத்து அளவு. இதனால், பந்தல்குடி கிரஷாில் தினமும் 760 

லாாிகள் நபாக்குவரத்து ரோிசல் ஏற்படுகிறது. QL-I இலிருந்து குவாாி 1.393 MTPA ROM (களிமண் உட்பட) மற்றும் 

QL-V இலிருந்து 0.525 MTPA ROM (நமாசமான சூழ்ேிணல) @ 6393 TPD க்கு முன்ரமாழியப்பட்டது. இந்த 

குவாாிகளில் இருந்து 30 டன் டிப்பர்கள் கன்கர் நபாக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்படும். எனநவ, இந்த 

குவாாிகளால் ஒரு ோணளக்கு 213 டிர்ப்கள் மற்றும் 2 வழிகளில் 426 டிாிப்கள் ஆகும். 

கைக்ரகடுப்பின் அடிப்பணடயில், பந்தல்குடி சந்திப்பில் தற்நபாதுள்ள நபாக்குவரத்து அளவுகள் பயைிகள் கார் 
யூனிட்களில் (PCUs) கைக்கிடப்பட்டு, 1712.3 PCU/ோள் @ 71.35 PCU/hour என கண்டறியப்பட்டது. திட்டத்திற்குப் 

பிந்ணதய சூழ்ேிணலயில், அருகில் இருக்கும் நபாக்குவரத்தில் கூடுதலாக 426 வாகனங்கள் (937.2 PCU/ோள்) 

இருக்கும். ேிகர (ஒட்டுரமாத்த) நபாக்குவரத்து அளவு 2,649.6 PCU/ோள் மட்டுநம @ 110.4 PCU/மைிக்கு இருக்கும். 

எனநவ, முன்ரமாழிவு காரைமாக தற்நபாதுள்ள அடிப்பணட நபாக்குவரத்து எண்ைிக்ணகயில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. தற்நபாதுள்ள ொநலஜ் நராடு, நபாக்குவரத்து ரோிசணல கூடுதலாக ணகயாளுவதற்கு 

நபாதுமானதாக இருக்கும். நபாதுமான வாகன ேிறுத்துமிடம் வழங்கப்படும் மற்றும் ரவளிநய டிரக் பார்க்கிங் 

இருக்காது. ஓட்டுேர்களுக்கான வசதிகளும் (ஓய்வு அணற, கழிப்பணற நபான்றணவ) வழங்கப்படும். 

காற்று மாசுபாடு: சுரங்கம்/குவாாி, ஏற்றுதல் மற்றும் நபாக்குவரத்து ேடவடிக்ணககள் HEM 

இயந்திரங்கள்/உபகரைங்கள் மற்றும் நபாக்குவரத்து டிப்பர்களில் இருந்து தப்பிக்கும் தூசி உமிழ்வு மற்றும் புணக 

ஆகிய இரண்ணடயும் உருவாக்கும். இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து ரவளிநயறும் துகள்களின் அளவீடு உமிழ்வு 

காரைி நுட்பத்தால் கைக்கிடப்படுகிறது. தற்நபாதுள்ள க்ரஷர் மற்றும் முன்ரமாழியப்பட்ட 

ஸ்கிாீனிங்/ரபனிஃபிசிநயஷன் ஆணலகளில் இருந்து குவியும் உமிழ்வுகள் சுரங்கங்கள்/குவாாிகளுடன் ஒட்டுரமாத்த 

தாக்க மதிப்பீட்டிற்காக கருதப்படுகின்றன. ரபாதுவாக, சுரங்கங்களில் தூசி உருவாக்கம் (துகள்கள்) காரைமாக: 

 

தற்நபாதுள்ள சுரங்கங்களின் துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் ரசயல்பாடு. 

சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாாிகளில் அகழ்வாராய்ச்சி. கனிமப் நபாக்குவரத்து. நபாக்குவரத்து தாக்கம் உட்பட 

அதிகபட்ச தணர மட்ட ரசறிவுகணள (GLCs) கைிக்க AERMOD View ரமன்ரபாருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்தந்த 

உள்ளீட்டு மதிப்புகள் தனிப்பட்ட சுரங்கத்திற்கும் குவாாிக்கும் மாதிாிணய இயக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கைிக்கப்பட்ட GLCகள் அட்டவணை 3.1 இல் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுரமாத்த 

ரசயல்பாட்டிற்கான கைிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச GLC-PM10 3.19 ug/m3 மற்றும் உள்ோட்டில் அதாவது எல்ணலகளில் 

இருந்து 0.6 கிமீ சுற்றளவில் வணரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. நமலும், முன்ரமாழிவுக்கான நபாதுமான இணடயக ேிணல 

(61.41%) காற்றுச் சூழலில் உள்ளது. 

 

 

அட்டவணை : 3.1 கைிக்கப்பட்ட GLC – PM10 – ஒட்டுரமாத்த (நபாக்குவரத்து உட்பட) 
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இணரச்சல் ேிணலகள்: இந்த குவாாியில் துணளயிடுதல் மற்றும் ரவடித்தல் இல்ணல, இதனால் அதிர்வு இல்ணல. 

ரெச்இஎம் இயந்திரங்கள் இயங்குவது, ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ஆணல, டாரஸ் டிப்பர்கள் மூலம் கங்கணர ஏற்றுதல் 

மற்றும் ரகாண்டு ரசல்வது நபான்ற காரைங்களால் சத்தம் ஏற்படுகிறது. HEM ரசயல்பாடுகளின் காரைமாக 

இணரச்சல் அளவுகள் மூலங்களிலிருந்து 1.5 மீ ரதாணலவில் <85 db(A) இல் பராமாிக்கப்படும். ரபாதுவாக, தன்பாத் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குேரால் (DGMS) ேிர்ையித்த 90 dB(A) வரம்பிற்குள் இந்த ஆதாரங்களால் உருவாகும் சத்தம் 

இருக்கும். 8 மைி நேர ஷிப்டின் நபாது பைிப் பணட <85 dB(A) அளவுகளுக்கு ரவளிப்படும். எல்ணலகளில் 

சுற்றுப்புற இணரச்சல் அளவு பகல் நேரங்களில் <55 dB(A) மற்றும் இரவு நேரங்களில் <45 dB(A), குடியிருப்பு மற்றும் 

கிராமப்புறங்களுக்கான MoEF&CC விதிமுணறகளுக்குள் பராமாிக்கப்படும். 

ேீர் சூழல் :- இப்பகுதி ரதன்கிழக்கு நோக்கி ஒரு ரமன்ணமயான சாய்வுடன் கிட்டத்தட்ட தட்ணடயான மற்றும் 

ரவற்று ேிலப்பரப்பாகும். பருவகால உப்பு ஓணட இப்பகுதிணய வடிகட்டுகிறது. QL-I பகுதியில் இருந்து கிழக்கில் 

உப்பு ஓணடயில் நசரும் பருவகால முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாிணச ேீநராணடகள் சுமார் 5 எண்கள் உள்ளன. 

சுத்தமடம் கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள QL-I இல் ஒரு குளமும் அணமந்துள்ளது. QL-V பகுதியில் இருந்து வரும் சுமார் 4 

பருவகால முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாிணச ேீநராணடகள் கிழக்கில் உப்பு ஓணடயில் இணைகின்றன. QL-V இன் 

ரதன்கிழக்கு எல்ணலயிலும் ஒரு குளம் அணமந்துள்ளது. QL பகுதிகள் வழியாக ஓடும் ஓணடஸ் (ஓணடகள்) இருபுறமும் 

50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிஏசி மற்றும் அங்கீகாிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின்படி, 

ஓணடகளில் ேீர் ஓட்டம் அப்படிநய பராமாிக்கப்படும். இத்தளத்தின் இயல்பான மணழயளவு 726 மிமீ ஆகும். குவாாி 
பகுதிகளில் இருந்து திட்டத்திற்கு முந்ணதய மற்றும் பிந்ணதய நமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் ேிலத்தடி ேீாின் ரசயற்ணக 

ாீசார்ஜ் ணகநயட்டின் படி (CGWB, 2007) மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த குவாாி பகுதிகளிலிருந்து திட்டத்திற்கு 

முந்ணதய ஓட்டங்கள் 9,03,340 KL/ஆண்டு இருக்கும். 

 

 

திட்டத்திற்கு பிந்ணதய பைிகள்:- 

QL-I இலிருந்து : 8,06,169 KL/ஆண்டு 

QLV இலிருந்து: 1,74,625 KL/ஆண்டு 

  ------------------------- 

  ரமாத்தம் : 9,80,794 KL/ஆண்டு 

  ------------------------- 

திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய சூழ்ேிணலயில் ஆண்டுக்கு 77,454 KL அதிகப்படியான ேீர் இருக்கும் மற்றும் உள்ளூர் கிராம 

மக்களின் ேலனுக்காக முன்ரமாழியப்பட்ட குளங்கள் மற்றும் ேீர்த்நதக்கங்கள் மூலம் அருகிலுள்ள ேிலத்தடி ேீர்-
மட்டத்ணத ாீசார்ஜ் ரசய்ய அறுவணட ரசய்து பயன்படுத்தப்படும். இதனால், நமற்பரப்பு ேீர்ேிணலகளில் எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

 

ஒவ்ரவாரு குவாாிக்கும் வீட்டு உபநயாகத்திற்காக சுமார் 3 KLD குடிேீர் நதணவப்படுகிறது (ரமாத்தம் 6 KLD) இது 

பந்தல்குடி சுரங்கத்தில் உள்ள RO ஆணலயில் இருந்து வழங்கப்படும். குவாாிகளுக்கு தூசிணய அடக்கும் 

ேடவடிக்ணககளுக்காக ஒவ்ரவான்றும் சுமார் 2 KLD மற்றும் கிாீன் ரபல்ட்டின் நமம்பாடு மற்றும் பராமாிப்புக்காக 

மற்ரறாரு 50 KLD நதணவப்படும் (ரமாத்தம் 104 KLD). பந்தல்குடி மண்டலத்தில் உள்ள நகப்டிவ் சுரங்கப் பிட்களில் 

இருந்து நதணவயான தண்ைீர் ரபறப்படும். இதனால், குத்தணக பகுதியில் உள்ள நமற்பரப்பு அல்லது ேிலத்தடி ேீர் 
ஆதாரங்களில் இருந்து தண்ைீர் எடுக்கப்படாது. நமலும், குவாாி ேடவடிக்ணககளால் ேிலத்தடி ேீர் அட்டவணை 

குறுக்குரவட்டு இருக்காது, இதனால் ேிலத்தடி ேீர் ஆட்சியில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் இருக்காது. 

QLs I & V இலிருந்து உள்ோட்டு கழிவுேீர் உற்பத்தி சுமார் 5 KLD (ஒவ்ரவான்றும் 2.5 KLD) ஆக இருக்கும், இது 

உயிாியல் ாீதியாக ரசப்டிக் நடங்குகளில் சுத்திகாிக்கப்படும், அணதத் ரதாடர்ந்து நபாதுமான அளவு சிதறல் 

அகழிகள் இருக்கும். எந்தரவாரு பைிமணனயும் முன்ரமாழியப்படவில்ணல, இதனால், குவாாியில் இருந்து 

ரவளிநயறும் கழிவுகள் இல்ணல. 
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திடக்கழிவுகள்: QL-I இல் 1,02,18,313 டன்கள் ROM இருப்புத் ரதாணகக்கு, OB உற்பத்தி 91,96,481 டன்களாக இருக்கும். 

சிரமண்ட் ஆணலயில் களிமண் @ 4,59,824 டன்கள் நுகர்ந்த பிறகு, மீதமுள்ள 87,36,657 டன் OB ஒநர நேரத்தில் 

ேிரப்பப்படும். QL-I இல் ஸ்கிாீனிங்/அளவித்தல் ஆணல ரசயல்பாடுகளுடன், 45% மீட்புடன் க்ளீன் கன்கர் உற்பத்தி 
45,98,241 டன்களாகவும், ேிராகாிப்புகள் 56,20,072 டன்களாகவும் இருக்கும். ஸ்கிாீனிங் பிளாண்ட்/ணசசாில் இருந்து 

ேிராகாிக்கப்பட்ட கனிமமானது, G2-H2 மற்றும் G3-H3 (420x390 மீ) ஆகிய கட்டங்களுக்கு இணடநய அதிகபட்சமாக 

10 மீ உயரம் வணர கன்கர் தீர்ந்துநபான பகுதியில் ரகாட்டப்படும். 

QL-V இல் ROM ஆக 24,26,738 டன் சுண்ைாம்பு கங்கணர குவாாி எடுக்க, OB ஆக 18,53,145 டன் களிமண் (கருப்பு 

பருத்தி மண்) உருவாக்கப்படும். சிரமன்ட் ஆணலயில் 25,000 TPA நுகர்வுடன், 16,03,145 டன் OB ஒநர நேரத்தில் 

ேிரப்பப்படும். உயிாியல் சூழல் : இப்பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதி/மண்டலம் (ESA/ESZ) இல்ணல. பூர்வீக 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மட்டுநம உள்ளன. அட்டவணை-I இனங்கள் இந்திய பட்டாைி நகாழி (பாநவா 
கிாிஸ்நடடஸ்) ரபாதுவாக இப்பகுதியில் காைப்படுகிறது. பறணவகள் மனித சனத்ரதாணகயுடன் இப்பகுதிகளில் 

சமூகமாக ேடமாடுவணத அவதானிக்கின்றனர். இந்திய பட்டாைிக் நகாழிகளுக்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பாதுகாப்புத் திட்டம் வனத்துணறயுடன் கலந்தாநலாசித்து தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் 

மூலம் வனப் பரப்புக்கு எந்த இழப்பும் இல்ணல, எனநவ ஈடுரசய்யும் காடு வளர்ப்பு நதணவயில்ணல. சமூகப் 

ரபாருளாதாரம்: சிரமன்ட் வளாகத்தில் 465 நேரடி ஊழியர்கள் பைிபுாிகின்றனர். சுமார் 600 நபருக்கு மணறமுக 

நவணலவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பந்தல்குடி மண்டலத்தில் தற்நபாதுள்ள மற்றும் முன்ரமாழியப்பட்ட இந்த 

சுரங்கங்கள் சுமார் 152 ேபர்களுக்கு நேரடியாகவும், 273 ேபர்களுக்கு மணறமுகமாகவும் நவணலவாய்ப்ணப 

வழங்குகின்றன. இந்த சுரங்கங்களில் உள்ள ரமாத்த பைியாளர்கள் 425 நபாில் 80%க்கும் அதிகமாநனார் உள்ளூர் 
கிராமங்கணள நசர்ந்தவர்கள். QL-I நேரடியாக 30 ேபர்கணளயும், மணறமுகமாக 50 ேபர்கணளயும் நவணலக்கு 

அமர்த்தும். QL-V குவாாியில் 30 நபர் நேரடியாகவும், 30 நபர் மணறமுகமாகவும் பைியமர்த்துவார்கள். கார்ப்பநரட் 

சமூகப் ரபாறுப்பு (CSR) பட்ரஜட்டின் கீழ் RCL அதன் சுரங்கங்கள் மற்றும் ரதாழிற்சாணலயின் கிராமங்களிலும் 

அணதச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் பல சமூக ேடவடிக்ணககணள நமற்ரகாண்டு வருகிறது. RCL இன் படி CSR குழு 

உள்ளது பிப்ரவாி 27, 2014 அன்று கார்ப்பநரட் விவகார அணமச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விதிகள். CSR குழு மற்றும் 

ேிறுவனத்தின் அறிவிக்கப்பட்ட CSR ரகாள்ணகயின் அடிப்பணடயில், CSR ேடவடிக்ணககள் உள்ளடக்கப்பட்டு 

அறிக்ணக அளிக்கப்படுகின்றன 

 

ரதாழில்சார் ஆநராக்கியம்: ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் நதணவகணள 

ஆதாிப்பதற்காக RCL ரதாழிற்சாணல மற்றும் சுரங்கங்களில் ஒரு ரதாழில்சார் சுகாதார ணமயத்ணத இயக்குகிறது. 

ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்நபாது உடல்ேலப் பாிநசாதணனகள் (நுணரயீரல் பாிநசாதணன, 

ஆடிநயாரமட்ாிக் நசாதணன, இரத்தப் பாிநசாதணன, மார்பு எக்ஸ்நர பாிநசாதணன நபான்றணவ) 

ேடத்தப்படுகின்றன. நசாதணன அவதானிப்புகளின் ஆதரவுடன், பைியாளர்களுக்கு நபாதுமான மற்றும் நதணவ 

அடிப்பணடயிலான சிகிச்ணச அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.0 சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

 

NAAQ விதிமுணறகளின்படி சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் (4 இடங்களில்) அவ்வப்நபாது கண்காைிப்பு (3 இடங்கள்) 

நமற்ரகாள்ளப்படும். 

5.0 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

விாிவான இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தைிப்பு ேடவடிக்ணககள் வணரயறுக்கப்பட்டு, இயற்ணக மற்றும் மனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட நபாிடர்களுக்கான பயனுள்ள நபாிடர் நமலாண்ணம திட்டமும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.0 திட்டப் பயன்கள் 

 

சுற்றுச்சூழல் ேன்ணமகள்: சிரமன்ட் உற்பத்தியில் மூலப்ரபாருட்களுடன் கலப்பதற்கு சிறு கனிமங்கணள திறம்பட 

பயன்படுத்துவது ஒரு கனிம பாதுகாப்பு ேடவடிக்ணகயாகும். 

சமூக ேன்ணமகள்: QL-I நேரடியாக 30 ேபர்கணளயும், மணறமுகமாக 50 ேபர்கணளயும் நவணலக்கு அமர்த்தும். QL-V 

ஆனது சுமார் 30 ேபர்கணள நேரடியாகவும் 30 ேபர்கணள மணறமுகமாகவும் நவணல ரசய்யும். சுத்தமடம் மற்றும் 

வடக்குேத்தம் கிராமங்களுக்கு கார்ப்பநரட் சுற்றுச்சூழல் ரபாறுப்பு (CER) பட்ரஜட் (QL-I க்கு ரூ.12,00,000/- & QL-

Vக்கு ரூ.8,40,000/-) திட்டச் ரசலவில் 2% ஒதுக்கப்படும். . கூடுதலாக, கட்டாய மாவட்ட கனிம அறக்கட்டணளக்கு 

(DMF) @ 30% Seigniorage கட்டைமும் பங்களிக்கப்படும். நமலும், ஒவ்ரவாரு டன் கங்கருக்கும் கிாீன் ஃபண்ட் 

பங்களிப்பு @ 10% Seigniorage கட்டைத்தில். 

ேிதி ேன்ணமகள் : உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய ரபாருளாதாரத்ணத நமம்படுத்துதல். கருவூலத்திற்கு ராயல்டி மற்றும் 

பிற வாிகள். நேரடி மற்றும் மணறமுக நவணலவாய்ப்பு, CER & CSR ேடவடிக்ணககள், DMF ேிதி நபான்றணவ 

இப்பகுதியின் சமூக-ரபாருளாதாரக் கட்டணமப்பில் சாதகமான தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

 

7.0 சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணம திட்டம் 

 

சுற்றுச்சூழல் நமலாண்ணமத் திட்டம் (EMP) பாதகமான தாக்கங்கணளக் குணறப்பதற்காக வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் தற்நபாணதய சுற்றுச்சூழல் ேிணல மற்றும் தாக்க மதிப்பீட்ணட அடிப்பணடயாகக் ரகாண்டது. 

 

 

7.1 கட்டுமான பகுதி 
 

கட்டுமான கட்டத்தில் (ணமன் ஆபீஸ் & ஸ்கிாீனிங்/ணசசர் ஆணல) பின்வரும் EMP ேடவடிக்ணககள் 

நமற்ரகாள்ளப்படும்:   

இது இப்பகுதியின் இயற்ணகயான வடிகால் கட்டுமானங்கள் காரைமாக எந்த மாற்றமும் இல்ணல என்பணத 

உறுதிப்படுத்த நவண்டும்.  நதாண்டி எடுக்கப்பட்ட அணனத்து நமல்மண்ணையும் பசுணமப் பகுதியில் 

பயன்படுத்துவதற்காக நசமித்து பராமாிக்க நவண்டும்.  மைல், கல் சில்லுகள் நபான்ற கட்டுமானப் ரபாருட்கள் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட  

 

குவாாிகளில் இருந்து ரபறப்பட நவண்டும்.  குணறந்த சல்பர் உள்ளடக்கம் ரகாண்ட அதிநவக டீசல் கட்டுமான 

இயந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட நவண்டும்.  தப்பிநயாடிய உமிழ்ணவச் சாிபார்க்க சிரமன்ட் ணகயாளுதல் 

முணறயாகக் கண்காைிக்கப்பட நவண்டும். காலி சிரமன்ட் ணபகள், குப்ணபகள் நபான்றவற்ணற அந்த இடத்தில் 

அப்புறப்படுத்தக் கூடாது.   

கட்டுமானம் முடிந்ததும், அணனத்து குப்ணபகள் மற்றும் புறம்பான ரபாருட்கள் அகற்றப்பட நவண்டும் மற்றும் 

தளத்தில் எச்சங்கள் எதுவும் விடப்படக்கூடாது.   

ஒரு குறுக்கு நசாதணன மற்றும் தரவுத் தளத்ணத ணவத்திருப்பதற்காக TNPCB விதிமுணறகளின்படி கட்டுமானக் 

கட்டத்தின் நபாது சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் அவ்வப்நபாது கண்காைிப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும்.  
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7.2 ரசயல்பாட்டுப்பாகுதி   
 

பின்வரும் EMP ேடவடிக்ணககள் ரசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நமற்ரகாள்ளப்படும்:   

 

7.2.1 ேிலப் பயன்பாடு   
 

தற்நபாதுள்ள மரங்களின் எண்ைிக்ணக எண்ைப்பட்டு மதிப்பாய்வுக்காகக் குறிப்பிடப்படும்.   

குப்ணபகணளக் கழுவுவணதத் தடுக்க, குப்ணபகளின் சுற்றளவு மற்றும் ரசயல்படாத பக்கங்களில் மண் கணரகள் 

அணமக்கப்பட நவண்டும்.   

விவசாய ேிலங்களில் வண்டல் மண் படிவணத தடுக்க நவண்டும். மண் அாிப்ணபத் தடுக்க/கட்டுப்படுத்த குப்ணப 

சாிவுகளில் ரசக் நடம்களுடன் கூடிய மாணல வடிகால்கள் அணமக்கப்பட நவண்டும்.   

 

தகுந்த நதாட்டங்களுடன் இயந்திர மற்றும் உயிாியல் மறுசீரணமப்பு மூலம் திைிப்பு ேிணலப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  

கனிமங்கள் அல்லாத பகுதிகள் மற்றும் திறந்தரவளி பகுதிகளில் மரங்கணள ேட நவண்டும்.   

குவாாி மற்றும் கழிவுக் கிடங்கில் இருந்து ரவளிநயறும் கழிவுகள் சுற்றுப்புறங்களுக்கு, குறிப்பாக விவசாய 

ேிலங்களுக்கு ரவளிநயற்றப்படுவணதத் தடுக்க நவண்டும்.   

பாதிக்கும் ேீர்த்நதக்கங்கணளத் தடுக்க பல்நவறு கலணவகளில் மாணல வடிகால், வாய்க்கால், மீன்பிடி குழிகணள 

வழங்க நவண்டும் சுற்றிலும் உள்ள விவசாய ேிலத்ணத.   

அாிப்ணபத் தடுக்க / தடுக்க குப்ணபகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத சாிவுகளின் அடிவாரத்தில் மரக்கன்றுகள் 

ேடப்பட நவண்டும்.   

 

திடக்கழிவுகள் குவாாி ரசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் மீண்டும் ேிரப்பப்பட்டு ேிலம் அதன் அசல் ேிணலக்கு 

மீட்ரடடுக்கப்படும்.   

பின் ேிரப்பப்பட்ட பகுதிகளில் பயனுள்ள காடு வளர்ப்பு (முக்கியமாக பூர்வீக இனங்களுடன்) ரசய்யப்பட நவண்டும்.   

வணகயில் நமய்ச்சல் வயல்கணள உருவாக்க நவண்டும் உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தும்   

 

 

7.2.2 டிராஃபிக் பாதிப்பு   
   

நபாக்குவரத்தில் கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க அணனத்து டிப்பர்களும் தார்பாலின் மூலம் முழுணமயாக மூடப்பட 

நவண்டும்.   

டிப்பர்கணள அதிகமாக ஏற்றிச் ரசல்வதற்கான கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்படும்.   

நவகக் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும்.   

ரேடுஞ்சாணல மற்றும் ரபாதுச் சாணலகளில் லாாிகள் ேிறுத்துவதற்கான கட்டுப்பாடு அமல்படுத்தப்படும்.  

நபாக்குவரத்து வாகனங்களின் வழக்கமான மற்றும் தடுப்பு பராமாிப்பு உறுதி ரசய்யப்பட நவண்டும்.  கார்பன் 

வாிணசப்படுத்துதல் கார்பணன ேீண்டகாலமாக நசமிப்பதாகும்   

(குறிப்பாக காடுகள்) மற்றும் புவியியல் அணமப்புகளில்கார்பன் பிடிப்புக்கான திட்டத்ணதச் சுற்றி நபாதுமான 

பசுணமப் பட்ணட உருவாக்கப்பட நவண்டும். மரங்கள் வளரும்நபாது, அணவ மர திசுக்களிலும் மண்ைின் காிமப் 

ரபாருட்களிலும் கார்பணன நசமித்து ணவக்கின்றன.  

 

 

 



263 

 

7.2.3 காற்றுச் சூழல்   
 

சுற்றுச்சூழல் ேட்பு குவாாி நமற்ரகாள்ளப்படும்.   

சுற்றளவு, இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகள், கழிவுகள் ரகாட்டும் இடங்கள் நபான்றவற்றில் பசுணமப் 

பட்ணடஉருவாக்கப்படநவண்டும்   

ணப வடிகட்டிகள் நபான்ற APC உபகரைங்கணள அவ்வப்நபாது பராமாித்தல்   

.   

இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகளில் தண்ைீர் ரதளிப்பான்கள் ரபாருத்தப்பட்டு தூசிணய அடக்குவதற்கு இயக்க 

நவண்டும்.  நபாக்குவரத்து வாகனங்களின் வழக்கமான மற்றும் தடுப்பு பராமாிப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும்.  

நபாக்குவரத்து வாகனங்கள் உமிழ்வு விதிமுணறகளுக்கு இைங்க நவண்டும்.   

அவ்வப்நபாது காற்றின் தரம் மற்றும் தப்பிக்கும் உமிழ்வுகள் கண்காைிக்கப்படும்.   

 

7.2.4 இணரச்சல் ேிணலகள்  
  

சத்தத்ணதக் குணறப்பதற்கான உள்ளணமக்கப்பட்ட ரபாறிமுணறயுடன் குவாாியிடும் கருவிகணளப் பயன்படுத்துதல்.  

ஆணல இயந்திரங்களின் வடிவணமப்பு அம்சங்கள் நவணல ரசய்யும் பகுதிகளில் குணறந்த இணரச்சல் அளணவ உறுதி 
ரசய்யும்.  சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஆபநரட்டாின் உபகரைங்களின் அணற வழங்கப்பட நவண்டும்.   

அதிக இணரச்சல் மண்டலங்களில் உள்ள ரதாழிலாளர்களுக்கு இயர் மஃப்ஸ்/இயர் பிளக்குகள் வழங்கப்பட 

நவண்டும்.   

குத்தணக எல்ணல, இழுத்துச் ரசல்லும் சாணலகள் நபான்றவற்ணறச் சுற்றி தடித்த பசுணமயான பச்ணச ரபல்ட் 

உருவாக்கப்பட நவண்டும்.  அவ்வப்நபாது இணரச்சல் கண்காைிப்பு நமற்ரகாள்ளப்பட நவண்டும். 

   

7.2.5 ேீர் சூழல்   
 

இயற்ணக வடிகால் அல்லது ேல்லாக்கள் ரதாந்தரவு ரசய்யக்கூடாது.   

தற்நபாதுள்ள சுரங்கத்திற்கு முந்ணதய வடிகால் அணமப்பு முடிந்தவணர பராமாிக்கப்பட நவண்டும், இதனால் 

திட்டத்திற்கு பிந்ணதய ரன்ஆஃப் விேிநயாகம் பாதிக்கப்படாது.   

 

குவாாி மற்றும் கழிவுக் கிடங்கில் இருந்து ரவளிநயறும் கழிவுகணள மாணல வடிகால்கணள அணமப்பதன் மூலம் 

ஒழுங்குபடுத்த நவண்டும்.   

அணனத்து மாணல வடிகால்களும் நபாதுமான அளவுள்ள நகட்ச் குழிகள் அல்லது ரசட்டில்லிங் குழிகள் வழியாக 

புயல் ேீாில் பாய்வதில் இருந்து இணடேிறுத்தப்பட்ட திடப்ரபாருட்கணள அகற்ற நவண்டும்.   

அணமக்கும் குழிகள் மற்றும் மாணல வாய்க்கால்கணள அவ்வப்நபாது தூர்வார நவண்டும்.   

ேிலத்தடி ேீணரப் ரபருக்க ேடவடிக்ணக எடுக்க நவண்டும்.  

எந்த வைிகக் கழிவுகளும் ரவளிநயற்றப்படக்கூடாது.   

அவ்வப்நபாது ேீாின் தரம் கண்காைிக்கப்பட நவண்டும்.  
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7.2.6 உயிாியல் சூழல் 

   

பசுணமப் பட்ணட (33% கவநரஜ்) உருவாக்கப்பட்டு திறம்பட பராமாிக்க நவண்டும்.   

உள்ளூர் இனங்கள் மற்றும் பழம் தரும் மரங்களுக்கு முன்னுாிணம அளிக்கப்படும்.   

மீண்டும் ேிரப்பப்பட்ட மற்றும் மீட்கப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளர்ப்பு நமற்ரகாள்ளப்படும்.   

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பட்டாைிக் நகாழி பாதுகாப்புத் திட்டம் ரசயல்படுத்தப்படும்.   

ஒளிச்நசர்க்ணக ரசயல்பாட்டின் மூலம், தாவரங்கள் கார்பணன ஒருங்கிணைத்து, சுவாசத்தின் மூலம் 

வளிமண்டலத்திற்குத் திரும்புகின்றன. தாவர திசுக்களாக இருக்கும் கார்பன் பின்னர் விலங்குகளால் நுகரப்படுகிறது 

அல்லது தாவரங்கள் இறந்து சிணதந்துவிடும் நபாது குப்ணபகளாக மண்ைில் நசர்க்கப்படுகிறது. மண்ைில் கார்பன் 

நசமித்து ணவக்கப்படும் முதன்ணமயான வழி மண் காிமப் ரபாருள் (SOM).   

7.2.7 ரதாழில்சார் ஆநராக்கியம்   

ஒரு பாதுகாப்பு மற்றும் ஆநராக்கியமான நவணல ேிணலணமகணள வழங்கும் மற்றும் 

ரதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ரசயல்திறணன ரதாடர்ந்து நமம்படுத்துகிறது.   

இதன் நோக்கங்கள் பூஜ்ஜிய விபத்து மற்றும் பாதுகாப்பான பைிச்சூழணல அணடவது, 

அணனத்து ஊழியர்களின் தார்மீக மற்றும் ஆநராக்கியத்ணத நமம்படுத்துவது.   

அணனத்து ஊழியர்களும் ஆட்நசர்ப்பு மற்றும் பைியின் நபாது அவ்வப்நபாது 

நசாதணனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் நவணலவாய்ப்பு பதிவுகளுக்கு முந்ணதய, 

நபாது மற்றும் பிந்ணதய பதிவுகணள பராமாித்தல்.   

சுரங்கங்களில் பைிபுாியும் ஊழியர்களுக்கான அணனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கணளயும் 

வழங்குதல்.   

இரவு நேரங்களில் எளிதாக நவணல ரசய்ய சாியான இடங்களில் ரவளிச்ச வசதிகணள 

ஏற்படுத்துதல் பைி வசதி மற்றும் ஒரு குழுவால் அதன் கால ஆய்வு.   

குவாாிகளில் ஓய்வு தங்குமிடங்கணள வழங்குதல்.   

 

7.2.8 சமூக ேடவடிக்ணககள்   
 

ேிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இன் படி, ேிறுவனங்கள் வாிக்குப் பிந்ணதய லாபத்தில் குணறந்தது 2% ரசலவிட 

நவண்டும். CSR ேடவடிக்ணககளுக்கு முந்ணதய ஆண்டு, ஆனால் முந்ணதய மூன்று ஆண்டுகளின் சராசாியின் 2%க்குக் 

குணறயாமல் வாிக்குப் பிந்ணதய லாபம்.   

CSR விதிமுணறகளின்படி உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய மக்களுக்காக RCL பல்நவறு சமூக ேடவடிக்ணககணள 

நமற்ரகாள்ளும்.   

30 ஆம் நததியிட்ட ஓஎம் படி ரசப்., 2020, & OM நததி20 அக்., 2020 ரபாது விசாரணையின் நபாது எழுப்பப்படும் 

பிரச்சிணனகளின் அடிப்பணடயில் சமூக-ரபாருளாதார நமம்பாட்டு ேடவடிக்ணககள் உருவாக்கப்படும், அணவ 

ரதாழில்துணற ேடவடிக்ணககள் ரதாடங்கும் நபாது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டு ரசயல்படுத்தப்படும். 
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7.2.9 பிளாஸ்டிக் கழிவு நமலாண்ணம  
 

தமிழ்ோடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துணற (EC-2) துணற, 25.06.2018 நததியிட்ட GO(D) எண். 84க்கு இைங்க, 

குவாாிகளில் ஒருமுணற பயன்படுத்துவதற்கும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்ணடத் தூக்கி எறிவதற்கும் தணட விதிக்கப்படும். 

RCL சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்றுகணளப் பயன்படுத்துவணத ஊக்குவிக்கும்.   

 

7.3 EMP பட்ரஜட்  
 

QL-I : திட்டத்தின் மூலதனச் ரசலவு 6.00 நகாடிகள் குணறந்த TOR விண்ைப்பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட .10.00 லட்சம் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூலதன EMP பட்ரஜட்டாக மற்றும்  ஆண்டுக்கு ரூ.20.00 லட்சம் என்பது ரசயல்பாட்டுச் 
ரசலவாகும் EMP ேடவடிக்ணககள், கிாீன் ரபல்ட் பராமாிப்பு, சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு நபான்றவற்றிற்கான   

QL-V : திட்டத்தின் மூலதனச் ரசலவு ரூ.4.20நகாடி என்பது EMP ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூலதன EMP பட்ரஜட்டாக 

மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.15.32 லட்சம் ேடவடிக்ணககள் ரசயல்பாட்டுச் ரசலவாகும் , கிாீன் ரபல்ட் பராமாிப்பு, 

சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு நபான்றவற்றிற்கான   

. DFO ஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்டபடி, மயில் பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கானQL-I & QL-V க்கு முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு 

ரூ.15.80 லட்சமாக இருக்கும்.   

 

12.0 ஆநலாசகர்களின் ரவளிப்பாடு  

  

EIA ஆநலாசகர் ஈடுபட்டுள்ளார், M/s.'ஏ' வணகக்கான பிாிவு-1 (சுரங்கத் திட்டங்கள்) உட்பட பல்நவறு துணறகளுக்கு 

அங்கீகாரம் ரபற்றுள்ளது.NABET), இந்திய தரக் கவுன்சில் NABET/EIA/ சான்றிதழின் அடிப்பணடயில்1922/RA 0155 

ரசல்லுபடியாகும் காலம் 07.11.2022 வணர ேீட்டிக்கப்பட்டது (05.07.2022 நததியிட்ட QCI/NABET பட்டியலில் ஸ்ல. 

எண் 3)., நசாதணன மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களுக்கான நதசிய அங்கீகார வாாியத்தால் (NABL03.04.2020 

நததியிட்ட சான்றிதழின் எண். TC-5770 இன் படிமூலம் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலேிணல மாற்ற 

அணமச்சகத்தால் (MoEF&CC5 ஆண்டுகள் ரசல்லுபடியாகும் 14.10.2019 நததியிட்ட எஃப். எண் Q-15018/04/2019-CPW 

கடிதத்தின்குத்தணகதாரர் தனது சார்பாக படிப்ணப ஒருங்கிணைப்பதற்காக M/s.Ensyscon, ரசன்ணனயின் 

நசணவகணளப் பயன்படுத்தினார்.   
 

ஏபிசி மிகவும் திறணமயான ேிபுைர்களின் குழுணவக் ரகாண்டுள்ளது, அவர்கள் வாடிக்ணகயாளர்களுடன் 

ஒத்திணசந்து ரசயல்படுகிறார்கள், வணரயறுக்கப்பட்ட மதிப்பீடு மற்றும் கைக்ரகடுப்பு அல்லது அறிக்ணகயிடல் 

உயர் மட்ட ரசயல்திறனுடன் ரசயல்படுத்தப்படுகிறது. திறணமயான குழுவில் சுற்றுச்சூழல் வல்லுேர்கள், ரகாள்ணக  

 

வகுப்பாளர்கள், புவியியலாளர்கள், நவதியியலாளர்கள், ரபாறியாளர்கள், ரதாழில்துணற சுகாதார ேிபுைர்கள், 

ரதாழில்நுட்ப வல்லுேர்கள், ஆராய்ச்சி கூட்டாளிகள், சமூகவியலாளர்கள் மற்றும் பல்நவறு முக்கிய துணறகளில் 

ேிபுைத்துவம் ரபற்றவர்கள் உள்ளனர்.   
உலக வங்கி, UNDP, MoEF&CC நபான்ற ேிறுவனங்களால் ேிதியளிக்கப்படும் பலதரப்பட்ட திட்டங்கணளச் 
ரசயல்படுத்துவதில் மற்றும் ரதாழில் மற்றும் ேிறுவனங்களுடன் இணைந்து பைியாற்றுவதில் ABC ரவற்றிகரமான 

சாதணனப் பதிணவக் ரகாண்டுள்ளது. ஏபிசி ரடக்நனா நலப்ஸ் இந்தியா பிணரநவட் லிமிரடட், சிறந்த ரதாழில் 

வல்லுேர்களின் அர்ப்பைிப்புக் குழு மற்றும் வாடிக்ணகயாளர்கணள ணமயமாகக் ரகாண்ட அணுகுமுணறயால் அதன் 

அணனத்து மூநலாபாய ரசயல்பாடுகளிலும் புதிய வணரயணறகணள வகுத்துள்ளது, இது 

சாதணனகள்/வாடிக்ணகயாளர்களின் பட்டியலில் ரதளிவாகத் ரதாிகிறது.அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேிபுைர்கள் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.   
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